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تار  پ

 بيش از يك قرن از مطالعات  مطالعة دانش بومي كشاورزي موضوع جديدي نيست.
مردم شناسان در جوامع زراعي و نظامهاي توليدي آنان مي گذرد و در سي سال اخير 

اين گزارشات  گزارشهاي جامعي از شيوه هاي معيشتي اين جوامع به دست آمده است.
داري و حفاظت شيوه هاي بهره بر اجتماعي توليد، حاوي اطالعات مهمي پيرامون روابط

هاي بومي استفاده از زمين و نحوة برخورد روستاييان با جهان از محيط است كه روش
كاربرد  علي رغم نياز روزافزون جوامع روستايي به اطراف خود را در بر مي گيرد.

روستاها بسيار  در هاتكنولوژي اين پذيرش ،دركشاورزي و امور دام جديد هايتكنولوژي
روستايي به عنوان كساني كه  الزم است تا مجريان امورات توسعهبنابراين  اندك است.

با ساختارهاي روستايي هماهنگ  كهدر امر توسعه روستايي نقش دارند به دانش بومي 
ي در توسعه ترتوانند گامهاي موثرب با انطباق آن با شرايط جديد  تا توجه كنند است،

  ايي بردارند.روستامورات 

با توجه به شرايط خاص منطقه جنوب خراسان مثل كمبود بارندگي، كم آبي عمومي، 
، كاهش رطوبت نسبي هوا  به ويژه در تابستان، شوري گرماروزه،  120وزش بادهاي 

اول به صورت كشت وكار بسياري از گياهان متدكه شور يا  قليايي بودن خاكها  و آب
در ميان را جايگاه ويژه اي  ، عناب و زعفرانزرشك است كردهمحدود را تجاري 

و سهم بزرگي را در اند را به خود اختصاص داده استان و كشور محصوالت كشاورزي 
كه امروزه درآمد هزاران خانوار به طوري ؛دناقتصاد كشاورزي اين منطقه دارا مي باش

و در صورتي  استوابسته  ، عناب و زعفرانزرشكروستايي در جنوب خراسان به توليد 
بر اقتصاد  ها، تأثير آندنكنبجايگاه واقعي خود را در صادرات كسب  تكه اين محصوال

در  آنها. لذا توسعه كاشت مانهاي خشكسالي چشمگير خواهد بودخصوص در زمنطقه ب
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      در كاهش نرخ بيكاري تأثير به سزايي دارد و  جداي از افزايش درآمد، اين منطقه
نوع  .دگرديري از مهاجرت روستاييان محسوب نوان يكي از عوامل جلوگد به عنمي توا

بي دانه زرشك به غير از ايران در هيچ كشوري به عنوان محصول اقتصادي پرورش  
زعفران يا گرانترين  نيز در منطقه خراسان جنوبي كشت مي گردد.ايران نمي يابد و در 

و رتبه اول كيفيت را به خود رتبه دوم توليد و سطح زير كشت  ايرانادويه جهان نيز در 
 خراسان جنوبيعناب نيز از جمله محصوالتي است كه مختص  اختصاص داده است.

پس دانش  .به عنوان محصول اقتصادي پرورش  نمي يابد منطقه از كشوردر هيچ بوده و 
ارد كه برنامه ريزان و جا د بوده خراسان جنوبيبومي  ، عناب و زعفرانزرشكپرورش 

، عناب و زرشكاز دانش بومي موجود در توليد  يي استانتوسعه روستا متوليانو 
 .مد خانوار روستاييان منطقه ببرندنهايت بهره و استفاده را به منظور افزايش درآ زعفران

دستهاي پينه بسته، كشاورزاني كه با  از قدردانيبراي سپاس و است  وسيله اي كتاباين 
با وجود همه دلسوزانه و مجدانه  ،آفتاب سوختهدر چروكيده و صورتهاي  هايانيپيش

با توكل به خداوند و  ور اين استان شرايط سخت محيطي و كمبودهاي مادي موجود د
بوده تا به مانند هر توليد كننده در حال توليد و تالش  شب و روز  استعانت از ائمه اطهار 

ژه و نقش موثر خود را در خودكفايي مملكت عزيزمان ديگري در اين كشور جايگاه وي
   به تصوير بكشند.

  
                غالمرضا هادربادي                        

 جهاد كشاورزي خراسان جنوبي رئيس سازمان                                                  

               1392بهار                                                                           
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با   د
خراسان  كشاورزانشروع تالشي است براي معرفي دانش بومي بخش اول اين كتاب   

گلچيني است از دانش بومي  عناب و زعفران و در محصوالت زرشك، جنوبي
هاي ترويجي بخش كاربرد دانش بومي در فعاليت  شك الهام كشاورزي ايران كه بي

اي و اختياري  يج كشاورزي امري سليقهكشور خواهد بود. استفاده از دانش بومي در ترو
نيست بلكه يك ضرورت حياتي است. ضرورت توجه به دانش بومي در فرآيند توسعه 

در توسعه  آيند.شود كه منابع انساني از اجزاي اصلي آن به حساب مياز آنجا ناشي مي
و  دشونهاي اجتماعي و اقتصادي تلقي ميمردم به عنوان هدف سياست ،انساني پايدار

هاي افراد روستايي امكان پذير نخواهد باور كردن نقش دانش، بينش و مهارتبا جز اين 
از طرف ديگر، براي باور داشتن دانش بومي الزم است تا درباره بوميان و دانش  بود.

 ،آوري قصه جمعاهميت  50با وجود اينكه در دهه  آنها شناخت كامل به دست آوريم.
براي دولتمردان كامال مشخص بوده و  هاي محلي شعر و آهنگ، ها رسوم و سنت ، افسانه

به دليل  1375تا  1361براي آن قانون وضع كرده بودند؛ اين مسأله بسيار مهم از سال 
مسائل خاص حاكم  بر كشور از جمله جنگ تحميلي و اثرات بعدي آن به فراموشي 

حفاظت، احياء لزوم  سعه كشورپنج ساله پنجم تو برنامهسپرده شد؛ تا اينكه سرانجام در 
هاي از دانش بومي اين سرزمين و بومي سازي علوم مختلف در اولويت و بهره برداري

بايست با توجه به فرصت خوبي كه براي بررسي ساز و مي . لذا كاري دولت قرار گرفت
 هاي توسعه استان فراهم شده است،هاي بومي در طرحكار و چگونگي مشاركت تشكل

ها و نگرش دانشمندان علوم اجتماعي و طبيعي، سياست گذاران گرگوني ارزشدلزوم 
هاي دانش آنان بيش از پيش بررسي استان و محققين  نسبت به مردمان بومي و نظام

به دست  "نظريه بنياني " با استفاده از روش كيفيبخش يك اين كتاب كه نتايج  شود.
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در  ،خراسان جنوبيكشاورزان نش بومي داو معرفي  به شناساييسعي دارد تا ، آمده
 كشاورزانكه عامل اساسي در حيات  ، زعفران و عنابزرشك تتوليد محصوال

در  كشاورزانو براي اين منظور مطالعه دانش بومي بپردازد ، استخراسان جنوبي 
. صورت گرفتبرخوردار هستند، كشت اين گياه  كه ازاستان خراسان جنوبي  ي ازمناطق

حاكي از تنوع عمليات باغي و موارد  ،فصل تنظيم گرديده 4كه در  ،اطالعاتنتايج اين 
يت تواند عامل موفقمصرف اين محصوالت در ميان توليد كنندگان است كه خود مي

  .باشد اندر توليد اين گياه هاآن
چين و  بخش دوم اين كتاب به معرفي وضعيت توليد عناب در كشور امريكا،  

ا موضوعات متنوع پرداخته است. اين فصل ترجمه كتابي به نام فصل ب 8هندوستان در 
از عنابكاران  ريچارد اشتون يكيدر امريكا توسط  2007خرماي چيني بوده كه در سال 

كارمند بازنشسته مركز تحقيقات ون ريچارد آشت آن كشور تاليف و منتشر گرديده است.
در قسمت مركزي غرب كريك چيكوي كاليفرنيا و تنها گرداننده باغ مشهور اُئاك 

آلو و ، زردهم ترين گونه هاي باغي آنها انار. آنجا جايي است كه متگزاس مي باشد
: عناب درختي است كه به مانند ساير درختان ميوه نياز به عناب مي باشد. او مي گويد
. خوردن عناب هاي ارگانيك مي توان آنرا پرورش داد رسيدگي نداشته و به صورت

، به مقدار زيادي طعم و مزه ميوه بهتري به كه تاكنون محلول پاشي نشده باشندتازه اي 
اين مجموعه فاقد هر گونه بهره گيري از  .ر درختان محلول پاشي شده دارندنسبت ساي

كامال  اصطالحات و كلمات تخصصي دانشگاهي بوده و به شيوه اي استادانه و با  زباني
كامال دي باغداران با تاكيد بر مطالبي ت بهره مندر جهبا نگاهي آموزشي  عاميانه و

كاربردي رايج در اين كشور تدوين گرديده است. مطالب موجود در اين كتاب نتايج 
دف همي باشد.  ساله كلكسيونرها و مراكز تحقيقاتي امريكا در زمينه عناب 90تحقيقات 
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يت كشت و پرورش ، آشنايي عنابكاران استان با وضعاز قرار دادن اين فصل در كتاب
  عناب در ساير كشورها مي باشد.

بخش سوم كتاب با نام نگاره ها اختصاص به تصاوير مربوط به ارقام موجود در آمريكا 
دارد كه در تقويت مطالب فصل يك اين كتاب بدون و همكاران و كشاورزاني 

  هيچگونه چشمداشتي نهايت همكاري را داشته اند.

هايي، باعث ارتقاي سطح علمي باغداران  چاپ چنين مجموعه اميد است تداومدر پايان   
و دانشجويان و همه عالقه مندان  به دانش كشاورزي شده  و آنها را قادر سازد، 

مولفان هاي توسعه اي نايل آيند.  دوشادوش مولدين كشاورزي به اهداف برنامه
منت گذاشته و  آنها تقاضا مي شود براز صاحبنظران مسئوليت  مطالب كتاب را پذيرا  و 

 به آدرس پستي اينترنتيپيشنهادات سازنده خود با ارسال انتقادات و 

kamal.ghous@yahoo.com   در خصوص هرچه پربارتر كردن بار علمي اين
  .  الزم مبذول فرمايندمجموعه در ويرايشهاي بعدي و يا خلق آثار  مشابه ديگرهمكاري 

    
  غالمرضا هادربادي  –كمال غوث                                                              

   1392بهار                                                                                        

          



ؤ    انفقد و  
چين به آمريكا سال از زندگي و حياط اولين كسي كه واريته هاي عناب را از  90حدود  -

به حق شايسته يادآوري و . او كسي نيست جز آقاي فرانك ماير كه وارد كرده مي گذرد
 . هر چند كه جاي او در ميان ما خالي است.تشكر است

ماير خستگي ناپذير كه واريته هايي از عناب چيني تقدير و تشكر مخصوص نثار آقاي روگر  -
او براي پرورش عناب  . انصافاًپدرش فرانك ماير انجام نداده بودرا به آمريكا وارد كرد كه 

 . در آمريكا تالش فراواني كرده است

، تشكر بي ريا و خالصانه بنده را به خاطر تقديم عكس هاي قديمي آقاي ساموئل جي پاورز -
 اب براي چاپ در اين كتاب پذيرا باشيد.مربوط به عن

تشكر ويژه و مخصوص من به دوست عزيزم آقاي كليفورد به خاطر ارسال عكس هاي زيبا  -
ار اطالعات باغ . آقاي كليفورد در حال تالش است تا با انتشاز باغ تنزيس يو فراموش نشدن

 . كند، واريته هاي موجود در آن را زنده و احيا گياه شناسي مذكور

باني دانشگاه فلوريدا در . ليرين از بخش باغر فراوان از آقاي دكتر پائول، امتقدير و تشك -
 . و واريته هاي آن در مناطق جنوبي ، به خاطر تحقيقات فراوانش درباره عنابگينسويل

ه دليل ارسال نظراتشان درباره سپاس فراوان از انجمن گسترش ميوه هاي آمريكاي شمالي ب -
 .ي عنابي كه در آمريكا كشت مي شودجنبه هاي متفاوت كشت و زرع واريته ها

ته عناب شروود، ، بدليل مقاالت مفيد و خوبتان درباره گسترش واريآقاي جي شروود آكين -
 .شما را مي ستايم

قرار داده است ذيل از آقاي ميشائيل مك كلوم كه اين كتاب را براي فروش روي سايت  -
 . تشكر مي كنم

www.Third millennium publishing.com 
 

 . خت عناب در تمام دنيا گسترش يابدتالش مي كنند تا دردرود و سپاس بر تمام افرادي كه  -

 شتون . اريچارد. دبليو
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 ،زرشك كنندهتوليدموجود در بين باغداران دانش بومي اهميت شناسايي 
  :در خراسان جنوبي زعفران و عناب

، ريشـه در عـدم توجـه  مراكـز     كاري عناب و زعفران زرشك،توجهي به دانش بومي  بي
عمده دانشگاهي و پژوهشي به دانش بومي و تلفيـق آن بـا دانـش جديـد داشـته  و چنـين       

برخوردار از  ،كاري عناب و زعفران زرشك،و سودمندي دانش بومي غفلتي از كارآيي 
؛  چرا كه  دانش رسمي توانسته براي ايجـاد  اي سياسي و اقتصادي و فرهنگي استه ريشه

ها را تركيـب نمايـد.    فناوري جديد و انتقال از يك محيط به محيط ديگر، منابع و مهارت
بايد در تمام ابعاد با يكديگر  كاري عناب و زعفران زرشك،دانش بومي و دانش رسمي 

، زمـاني  كـاري  عنـاب و زعفـران   زرشك،تلفيق دانش بومي و دانش رسمي  تلفيق شوند؛
پذير است كه زمينه تعامـل مناسـب ميـان صـاحبان علـوم رسـمي و بوميـان (دانـش          امكان

هاي ترويجي  طرح رسمي و دانش بومي) فراهم گردد و موانع تلفيق آن دو برطرف شود.
هايي از كار كشاورزي را هـدف  قـرار دهنـد كـه در آن، كشـاورزان       يد مشخصاً حوزهبا

اند. كشـاورز بـومي از طريـق ايـن      دست به آزمايش و نوآوري براي حل مسائل خود زده
تـرين روش را بـراي شـرايط     هاي مختلـف، مناسـب   كوشد تا از ميان روش ها مي آزمايش

اي كشـاورزان بـه دسـت پژوهشـگران     هـ  موجود انتخـاب كنـد. بررسـي علمـي آزمـايش     
به منظور تعيين درستي نتايج به دست آمده به پژوهشـگران و مروجـان كمـك    متخصص 

فرهنگــي و طبيعــي  ا در محــيط اجتمــاعي،هــا ر كنــد تــا تــأثير و كــارآيي ايــن روش  مــي
اين شيوه ترويج عالوه بر انتقـال دانـش    .)184:  2000(فيشر و فيلسنتين،روستاييان دريابند

وري،  ها را بر ميـزان بهـره دهد تا تأثير اين آزمايش مؤثر، به كارگزاران ترويج فرصت مي
دآوري و پايداري نظام كشاورز موجود بهتر درك كنند و باعث ايجاد حس احتـرام  سـو

بنابراين توجه  شود. نسبت به مروجان روستايي و كشاورزان آزمايشگر در سطح روستا مي
در خراسـان جنـوبي و بـه كـارگيري      و تركيب آن با دانش رسمي باغبـاني به دانش بومي 
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به گونه اي كه بتـوان بـا يـافتن شـباهتها و تفاوتهـا و       تلفيقي اين دو حوزه دانشي در استان
بررسي شاخصهاي مختلف در مراحل باغداري سـنتي و رسـمي و تلفيـق ايـن دو علـم بـه       
منظور افزايش نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف آنها براي دستيابي  به بسته اي مناسب كه 

مـده رسـيدن بـه     اي عقابل فهم و درك براي روستاييان باشد به عنـوان يكـي از راهكارهـ   
در استان خراسان جنوبي نگاه  افزايش عملكرد محصوالت باغي و بهبود وضعيت معيشت

عنـاب   زرشـك، ، كه با در نظرگرفتن شرايط خاص منطقه  و اولويت دار بودن گونه كرد
سـنجش دانـش   . در ايـن پـژوهش بـراي شناسـايي و    اين مسئله قويتر خواهد بود و زعفران

ــومي  ــ  7از  كــاري عنــاب و زعفــران ،زرشــككشــاورزي ب ــر اســتفادهشــاخص ي  ا متغي
  ):107 : 1385د(بوذرجمهري،ش
نحوة قطعه بندي اراضـي، آشـنايي     :حوزه سطح دانش كشاورزان از نظام كشت شامل -

 .و غيره و مراحل آماده سازي زمين و استفاده از كود سبز با كشت مخلوط
شهاي ضدعفوني نهال، روشهاي كاشت طرز تهية نهال، رو  :حوزه مرحلة كاشت شامل -

  نهال و زمان كاشت نهال.
 زمان و روشهاي آبياري محصوالت مختلـف، روشـهاي تقويـت و    :حوزه داشت شامل -

روشـهاي  هـرس،   كنترل علفهاي هرز، وجين و تنك كردن محصول، ورزي خاك، كود
  بيماريهاي گياهي. كنترل و مبارزه با آفات،

يي و كــاربرد ابزارهــا و روشــهاي مختلــف جمــع آوري شناســا: حــوزه برداشــت شــامل -
محصول درگذشـته و حـال، شـيوه هـا و همكـاري هـاي سـنتي در برداشـت محصـوالت          

 مختلف.

ــامل   - ــداري ش ــرآوري و نگه ــوزه ف ــرة محصــوالت    : ح ــداري و ذخي ــاي نگه ــيوه ه ش
  كشاورزي، شيوه هاي نگهداري ميوه و انواع فرآوريهاي اين محصول.

، بـرگ و تنـه درخـت شـامل: رفـع سـرما       اسـتفاده از چـوب   و مـاني در -حوزه دارويي -
  غيره .و پرچين  ، شويندگي،مصرف دام، ردگي، تسكين دهنده  و تصفيه خونخو
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دفعـات   رنـگ گـل،   اسـامي محلـي،   : چنـد گونـه،  گياهشناسـي حوزه مربوط به دانـش   -
  رنگ شاخه بارده. محل بستن ميوه، تغيير رنگ ميوه، زمان گلدهي، گلدهي،

گانـه در ايـن دو   هفتا استفاده از شاخصهاي مذكور مي توان در هر يـك از حـوزه هـاي    ب
نتايج دقيق و منطقي دست پيدا وضعيت كيفي را تطبيق كرده و در نتيجه به  ،حوزه دانشي

 زرشـك، د بيان كننده جنبه هاي مغفول در دانش بومي محصول . نتايجي كه مي توانكرد
تاييد دانش بومي اين محصـوالت، بيـان شاخصـهاي الزم      ، ميزان تطابق وعناب و زعفران

يـافتن راهكارهـاي    ،ي دانـش نـوين و بـومي محصـوالت بـاغي     براي انجام مقايسـه تطبيقـ  
عناب  زرشك،ترويجي موثر در بدست آوردن يك بسته تلفيقي از دانش رسمي و بومي 

عنـاب و   شك،زركاري به منظور رسيدن به نوسازي و افزايش عملكرد باغات  و زعفران
 از خراسـان جنـوبي   باغداران روسـتايي آگاهي  سنجش ميزان   ،در استان مزارع زعفران

  .باشد كاري عناب و زعفران زرشك، بومي  كشاورزي دانش
  

  : مختصري از پيشينه موضوع
. از به اوايل قرن بيستم  باز مي گرددپژوهشهاي  بين المللي  در زمينه ي دانش بومي 

هوري چون ويليام  پزشكان  مشگياهنش بومي  مي توان پزشكان وات داپيشگامان  تحقيق
نچ و رابرت مك گريسون ، رتيجي  ،آ. آلبرت هوارد، اف. اچ. كينگ، وستن آ. پرايس

لبي و  ريوي و شيوع امراض و آنان باور داشتند كه گسترش سريع بيماريهاي ق .را نام برد
شيميايي ربي ناشي از گسترش مواد گوناگون دامي  و كشاورزي  در جوامع غ آفات

. لذا از طريق پژوهش هاي تطبيقي به راه و روش تغذيه و نوپاي آن زمان بوده است
تب و مقاالت  ت  خود را  در كازراعت قبايل بومي جهان توجه كردند  و نتايج و مشاهد

  .متعدد منتشر نمودند
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را به عنوان  1993، سال  164ملل طي قطع نامه ي شماره  سازمان 1992دسامبر  18در    
هدف از آن  توسعه  ).237 : 2011رد(سيار،اعالم ك» سال بين المللي مردم  بومي جهان«

همكاري هاي بين المللي به منظور طرح و بررسي  مسايل و مشكالت  مردمان بومي 
حقوق انساني، توسعه، : وضعيت نامطلوب بوده است. مشكالت مطرح شده شاملجهان 
، به بررسي نان بوده است. برخي مطالعات ديگرهداشت و محيط زيست آ،  بآموزش

    رهساير تفاوت هاي دانش بومي و دانش رسمي  پرداخته اند كه به برخي از آنها اشا
  ).9-8 :  1996مي شود(مك نيف و همكاران،

. براي مثال كشـاورزان  وددانش قديم(بومي) به وسيله دانش جديد (رسمي) رد مي ش   -
. اما وقتي دربـاره سـيكل زنـدگي و    ه كرم سيب زميني از آسمان مي آيدقاد داشتند كاعت

نـد كـه دانششـان  در ايـن     دآنـان فهمي  ،آن اطالعاتي به كشاورزان داده شدنحوه پيدايش 
  ، بر همكنش  تبديلي (تكويني) ناميده مي شود.مينه اشتباه بوده است. اين حالتز
، رعايت تناوب كاشـت   ي تأييد مي گردد. براي مثالرسم دانش بومي به وسيله دانش   -

توسط سيب زميني كاران بومي پرو و استفاده از طيور بـراي خـوردن كـرم هـا در خـاك      
  .الت را بر همكنش تأييدي مي نامندتوسط دانش رسمي نيز كامالً تأييد گرديد. اين ح

انـش  ، دراي مثـال رسمي تأييد مي گردد.  ب برخي جنبه هاي دانش بومي توسط دانش   -
ولـي   ،ح، صـحي زنـدگي آفـت   درباره مراحـل مختلـف   كشاورزان بومي سيب زميني كار

، همكنش بين دانش بومي و دانـش رسـمي  . در اين حالت بر ترتيب آن مراحل اشتباه بود
  تكميلي (تقويتي) ناميده مي شود.

هي شـوند، بـر   اگر اطالعات جديد نتوانند  به يادگيري و شناخت بيشتر كشاورزان منت   -
  همكنش ايجاد شده بين دانش آنان و دانش رسمي از نوع تحيرآميز محسوب مي شود. 

) اشاره مي كند كه دانش رسمي طبقه بندي خاك ها با 17-15:   1996الكساندر(  -
اما بوميان  توجه به شاخص هايي از قبيل ظرفيت زمين و تبخير و تعرق انجام مي گيرد.
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      ور بوليوي اين كار را با توجه به نوع گياهان زراعي انجامارتفاعات مركزي در كش
. اين نوع طبقه بندي  به صورت الگوريتمي وآناليتيكي است كه با توجه به مي دهند

 .ن به صورت ابتكاري انجام مي گيردعوامل جغرافيايي نظير پستي و بلندي و همچني
ا  مي دانستند و لذ ، فرسايش را از مهمترين علل كاهش  حاصلخيزي خاكمتخصصان

، از نظر آنها فرسايش اگر در محلي فرسايش وجود داشت، اما آبراهه تشكيل نمي شد
  رخ نداده بود.

در يكي از قبايل عشايري در كشور سودان درك بوميان از فضا و كميت را با درك    
به مي دهد كه     . نتايج پژوهش آنان نشان مقايسه كرده  استكاركنان  محلي ترويج 

، نواحي كمتر حاصلخيز پيش مي روند تدريج كه از نواحي حاصلخيز و آبرفتي به طرف 
 ،يشتر مي شود.  دليل اين تفاوت هاميزان تفاوت نظرات بين بوميان  و كارشناسان ب

. در مناطق در منطقه است ، اجتماعي و سياسي ويژگي هاي محلي و شرايط اقتصادي
، نظر مردم نش مردم با محيط بيرون بيشتر استمكحاصلخيزتر و پر رونق تر كه بر ه

يز محلي و كارشناسان بيشتر با هم شبيه بوده و به تدريج كه به طرف نواحي كمتر حاصلخ
 .تر مي شود، اين تفاوت زيادپيش مي روند

 ) گزارش مي كند كه در يكي از قبايل تانزانيا به نام ماتنگو،15-14:  1997روتاتورا (    
منطقه كه به صورت تپه كاشت محصوالتي مانند  ذرت و باقال  در اراضي  بوميان براي

كه اين گودال هال باعث ، گودال هايي به شيوه خاص ايجاد مي كنند ماهوري است
 5/20. براي مثال در شيب اي گياهي و كاهش فرسايش مي گردند، بقايحفظ رطوبت

ي در نظام گودالي ماتنگو به تن بر هكتار ول 7/55درجه، ميزان فرسايش در زمين لخت 
مانند قهوه نيز گودال ها محصوالت تجاري  اين  ، درتن بر هكتار مي رسد.  به عالوه 8/5

 .قابل پرورش هستند
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) نيز گزارش مي دهد كه طبقه بندي خاك توسط بوميان 21-20: 1995نجيميجر(    
ا با توجه به اليه هاي .  بوميان خاك رع متداول سريع تر و ارزان تر استنسبت  به انوا

    ستفاده هايي كه در كشاورزي دارند، طبقه بندي مي كنند. بنابراين،و نوع ا سطحي
تا حدودي نيز قابل ارزيابي  ، به نوع كاربرد آن وابسته است  واز خاكطبقه بندي بوميان 

. اما طبقه بندي علمي با توجه به اليه هاي زيرين خاك است كه خصوصيات است
هاي سطحي  نيز قابل پذيرش  و در اليه قابل تغيير خاك را نشان مي دهند يرمشخص و غ

. بنابراين طبقه بندي  بوميان فعال و پويا و موانع غير علمي آنها غير فعال  و ايستا هستند
 هستند. 

عات به موضوع دانش بومي كه از زاويه نظام  دانش و اطال) 15-14 : 1992رولينگ(   
، مفاهيم  سيم يا تهيه مجموعه اي از معانيبر تق»نظام دانش«ت كه واژه ، معتقد اسنگريسته

يا  ، براي كنترل محيط پيرامون خود وصوالت ذهني و توسط گروهي از مردمو ساير مح
يا مؤسسه  ، مردمتقاد وي اجزا و عناصر نظام دانش. به اعسازگار شدن با آن داللت دارد

عمادي و  ، باورها و نظاير آنها مي باشند.رزش هاها نبوده، بلكه نگرش ها، شناخت ها، ا
نيز اظهار مي دارند كه با توجه به گستره نيازهاي كنوني جمعيت  )11:  1383(عباسي

، هيچ يك از اين دو دانش به تنهايي يب پذيري منابع طبيعي  باقيماندهجهان و نيز آس
اورزي پايدار بايد آميزه اي ، الگوي مورد نياز براي كشوابگوي نيازها نيستند؛ بنابراينج

در ايران نيز از ديرباز  تحقيقات و پژوهش هاي  .از دانش بومي و دانش رسمي باشد
زيادي در زمينه دانش بومي و روشهاي سنتي و دامداري انجام شده است. اما اين 
تحقيقات كمتر به شكل سيستمي  و همه جانبه صورت گرفته و از سوي ديگر اين گونه 

از  ارزيابي اشاعه ونشر آنها دارد. جمع آوري، ضبط،: نيازمند مراكزي جهتتحقيقات 
از شهرستان در روستاي خورهه  »تحقيقات دانش بومي«مركز  1378اين رو در سال 

و نظام بهره برداري وزارت ترويج  معاونتبا مشاركت  محالت در استان مركزي
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مجهز به شبكه هاي دانش  به سايت اينترنتي 1381جهادكشاورزي تأسيس و در سال 
  بومي سراسر جهان مرتبط گرديد.

كاري يا دانش نوين آن  به  عناب و زعفران زرشك،كوتاه سخن اينكه دانش بومي   
ي  و روستايي خراسان تنهايي نمي تواند جوابگوي نيازها و خواسته هاي جامعه كشاورز

دو دانش بومي و گيري از . اينجاست كه بخش تلفيق  و توأمان كردن بهره جنوبي  باشد
تلفيق « :دن) مي نويس6: 1374ا و مير شكار( در اين خصوص ازكي .رسمي مطرح مي شود

، علمي نوين است كه از نظر قدرت و و دانش رسميي دانش روستاييان و يكپارچه ساز
ضعف مكمل يكديگرند و از تركيب اين دو مي توان به توفيق هايي نايل آمد كه هيچ 

برداري پايدار از منابع طبيعي  شك تداوم بهره بي». به تنهايي واجد آن نيستند هاكدام از آن
در گرو اين دانش  عناب و زعفران زرشك،طي قرون متمادي در اين  استان در محصول 

 ،كاريعناب و زعفران زرشك، چرا كه تا قبل از طرح دانش نوين جامع بوده است
. البته اندبوده رش اين محصول برخوردارش سنتي پروباغداران اين منطقه از دان

ضرورتهاي ديگري را براي روي آوردن به گردآوري دانش بومي اين محصول مي توان 
متصور شد كه همانا محدوديتها و شكستهاي جديد است. اين شكستها به داليل مختلف 

بي توجهي ممكن اده است. اين از جمله عدم توجه به دانش و تجربيات بوميان رخ د
است از عوامل اجتماعي نظير مباهات كردن دارندگان دانش جديد نسبت به دارندگان 
دانش بومي و يا  تصور دارندگان دانش جديد از دانش بومي به عنوان دانشي كه متعلق 

اين طرز تفكر در برخي اوقات  به گذشتگان است و امروزي نيست، نشأت گرفته باشد.
ترويجي  -ن را در برخي كالسهاي آموزشي باعث مي شود كه حتي حضور باغدارا

بسيار كمرنگ داشته باشيم در حالي كه يكي از عوامل موفقيت ترويج در روستاها 
احترام به فرهنگ و تجربيات بوميان است و اين ضرورت از آنجا ناشي مي شود كه منابع 

ذاري به انساني از اجزاي اصلي فرآيند توسعه در روستاها به حساب مي آيند و ارزش گ
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روز گسترش داده مقوله توسعه انساني دامنه انتخابهاي  باغداران را در پذيرش تكنولوژي 
، براي د و از طرف ديگرنت فعال داشته باشمشارك و باعث مي شود تا در تصميم گيريها

نش آنها شناخت كامل باور داشتن دانش بومي باغداران الزم است تا درباره بوميان و دا
گيري متخصصان  كنار متخصصان و بهرهدر، زيرا حضور خبرگان بومي مبه دست آوري

  شناختي منطقه  از آنان حائز اهميت است. مثالً افراد بومي به خوبي از شرايط بوم
آنان در جلوگيري از ترويج فناوريهاي ناسازگار با  خودشان آگاهند. بنابراين، حضور

كه ابتدا  اين نوآوريها را كند  قاعد ميحداقل، مروجان را مت شرايط منطقه مؤثر است و
در مقياس كوچك و تحت شرايط طبيعي منطقه بيازمايند و پس از كسب اطمينان از 

تر اقدام كنند. بنابراين، نه تنها حضور س وسيعها، به ترويج آنها در مقيامناسب بودن آن
ميت بوده و دانش بومي در تحقيقات كاربردي، بلكه در تحقيقات سازگاري نيز حائز اه

. عدم توجه به اين دانش آنها را افزوني بخشيده است ضرورت توجه به افراد بومي و
عدم توليد دانش سازگاري مناسب با شرايط سئله سبب انحطاط دانش بومي موجود م

كاهش نقدينگي باغداران به دليل نبود دانش مناسب با شرايط زندگي  بهره برداران،
، عدم ايجاد حس تعاون و عناب و زعفران زرشك، هروستاييان در پرورش درختچ

به ارزشهاي توسعه روستا به دليل عدم احترام همكاري  بين روستاييان و سياستگذاران در 
كاران عناب و زعفران زرشك،دانش بومي  يسنتي آنها خواهد شد. لذا گردآوري و ابقا

تواند ضمن احترام به مي  خراسان جنوبي و تلفيق آن با دانش نوين پرورش اين گونه،
باعث  باغداران روستايي كه غالب جمعيت تشكيل دهنده روستا را تشكيل مي دهند؛

      جلوگيري از مهاجرت به دليل باال رفتن درآمد خانوارهاي  ايجاد اشتغال مناسب،
بهره وري مناسب از امكانات آب و خاك موجود و موفقيت  بهره بردار اين محصول،

  هاي ترويجي استان در امر توسعه روستا بشود.بهتر و بيشتر برنامه 
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  :ومي منابع در منطقه خراسان جنوبينمونه هايي از مديريت ب
  :محدوديتها و دشواريها

  كشاورزي  كمبود زمين
  :هدف

  منابع طبيعي يشترين استفاده از  زمين و ديگر ب
  :روشها يا نظامهاي تعديل كننده

در ارتفاعـات   ، كشـت محصـوالت   خـانگي كشت همزمان چند محصـول، باغچـه هـاي     
  .ردن زمين به قطعات كوچكتر و غيره، بخش كمختلف، تناوب كشت

  :محدوديتها و دشواريها
  شيب تند زمين

  :هدف
  جلوگيري از فرسايش خاك  و مديريت آب 

  :روشها يا نظامهاي تعديل كننده
م  و يا تركيبي از ، كشت مداو، تسطيح زمين1، استفاده از مالچتراس بندي، پرچين سازي 

  .و آيش جهت حفظ دايمي  پوشش گياهي، ساخت ديوارهاي  سنگي و غيرهكشت 
  :محدوديتها و دشواريها

  خاكهاي ضعيف
  :هدف 
  ليو بازيافت مواد آحفاظت از باروري خاك  

  
                                                 

از بارندگي مستقيم   و ياو تبخير شديد  رطوبت حفظ كند ب به هر گونه  پوشش كه سطح زمين را از تابش مستقيم آفتا -1
، ا استفاده از كاه، پوست درختانمي گويند.پوشاندن خاك ب) mulchمالچ ( و روان شدن و فرسايش خاك جلوگيري كند

  آيد.ر مي نيز به شما هان زنده  از مؤثر ترين راه هاي كنترل علفهاي  هرزريگ و گيا
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  :روشها يا نظامهاي تعديل كننده
، ارعكشـت متنـاوب  يـا همزمـان بـا حبوبـات، جمـع آوري ضـايعات مـز         ، آيش گذاري

ام در زمينهـاي بـه آيـش    ، چـراي د ستفاده از كود حيواني و كود سبز، ا2كامپوست سازي
، استفاده از الي و رسـوبات آلـيِ   ز كود انساني  و زباله هاي منازل، استفاده اگذاشته شده
ن شـاخه و بـرگ   فـزود ، ابـا حبوبـات   3، كشت رديفـي و يـك درميـان   بندهابستر نهرها و 

  .ندن پوشش گياهي و غيرهدرختان  به خاك، سوزا
  :محدوديتها و دشواريها

  بارندگي زياد و سيل
  :هدف

  بهره برداري كشاورزي  از آب باران  
  :نندهروشها يا نظامهاي تعديل ك

  .كانالهاي هدايت كنندة آب و غيره ، كندن ِ نهرها واستفاده از كرتهاي برجسته 
  :محدوديتها و دشواريها 

  آبياري و آبرساني 
  :هدف

  ستفاده بهينه از آب ا 
  

                                                 
ا مستقيماً به خاك را ي ورزي خاك ، ضايعات پس از برداشت ، براي كوداين منطقهمردمان  هاي كشاورزي بوميدر نظام-2

. مي كنند حاصله را به خاك اضافهمي سازند و سپس هوموس  )compostو يا با آن ابتدا كامپوست (اضافه مي كنند 
اد مي كند  و عالوه بر هوموس عالي ترين نوع كود  به شمار مي رود، چراكه عناصر غذايي  خود را به تدريج  در خاك آز

  ، ساختمان  آن را نيز بهبود مي بخشد.تقويت خاك
. براي مديريت كشتزارهاست اين منطقه از شيوه هاي مؤثر بوميان يكي »alley cropping»«كشت رديفي يك درميان.«3

ظر ساختمان  فيزيكي و يا محصوالتي كه از نهاي  نوارهاي مجاور ساقه بلند  و پا كوتاه  در رديف كشت همزمان محصوالت
  .د ميزان برداشت  بسيار مؤثر استسازگارند در بهبو  شيميايي ريشه با هم و يا ترشحات
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  :روشها يا نظامهاي تعديل كننده
آبهـاي زيـر   تـا نزديكـي     ، گود كـردن مـزارع  يت سيالبها  با كانالها  و بندهاكنترل و هدا

احداث نهرها و جويها براي هدايت آب از استخرها و ديگر منابع آب به مزرعه و ، زميني
  غيره.

  :محدوديتها و دشواريها
  بارندگي پراكنده  

  :دفه
  بيشترين بهره گيري از رطوبت موجود  

  :روشها يا نظامهاي تعديل  كننده
، پـيش بينـي هـوا  از طريـقِ      ه از مـالچ ، اسـتفاد حصوالت و ارقامِ مقاوم به كم آبيكشت م

  تجربي و كشت محصوالت زودرس 
  :محدوديتها و دشواريها

  سرما و گرماي شديد  و آفتاب كم و يا بيش از حد 
  :هدف

  رايط اقليمي  محيط كشتزار  تنوع ش 
  :روشها يا نظامهاي تعديل كننده

هان سايه دوست، استفاده از ، كشت گيادقت در فاصله گياهان از هم، تنك كردن كرتها 
درختي و يا سنگ چين، وجين كـردن، شـخم    ،احداث پرچينهاي بادشكنِ بوته اي ،مالچ

  .و غيرهمحصوالت    ، كشت همزمانكم شخم ، استفاده از روشهاي زراعيِسطحي
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  :محدوديتها و دشواريها
  آفات
  :هدف

  حفاظت از محصوالت  و كنترل جمعيت  جانوران زيان آور 
  :كنندهتعديل  هايروشها يا نظام

، تحمـل  محـيط نيـز تـا حـدي  تـأمين شـود        ن بر ميزان كشت  تـا غـذاي  جـانوران   دافزو
كشـت همزمـان چنـد  محصـول،     با ، نگهباني از مزرعه ه  ممكن استخسارات تا آنجا ك

، دفـع كننـده  ، استفاده از سـموم و مـواد   ماستفاده از ارقام  مقاو ،جدا كردن آفات با دست
  .سال و غيره كشت محصول در ماه هاي كم خطر

  :تعاريف مربوط به دانشهاي متعارف
  :دانش رسمي

 مؤسسـات  و تحقيقـاتي  مراكز و ها دانشگاه كه است دانشي اصطالح به رسمي دانش

كه مسـائل را در شـرايط آزمايشـگاهي بـه      اين دانشي است .گيرند مي كار به خصوصي
، ادوات و تجهيـزات آزمايشـي   رد و در اغلب موارد از دسـتگاه هـا  بوته آزمايش مي گذا

  :مي باشدويژگيهاي اين دانش به شرح ذيل . ) 6 .1374(ازكيا و مير شكار،بهره مي گيرد
  .ا و اعتقادات استمتأثر از ارزشه دانش رسمي كمتر .1
يـادي اسـتوار اسـت و بـه دنبـال      دانش رسمي بيشتر بر تحقيقات پايـه اي و بن  .2

  .يي به سؤالها و بسط دانش بشر استگوپاسخ
دانش رسمي ضرورتا  با شرايط  زندگي منطقه انطباق نداشته و نيازمند انجام  .3

  مطالعات تطبيقي است.
  دانش رسمي براي كشاورزان مقبوليت كمتري دارد. .4
  دانش رسمي مقبوليت بيشتري براي متخصصان علوم جديد دارد. .5
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دانش رسمي انتقال نتايج آن توسط عامالن ترويج و رسانه هاي خاص انجام  .6
  مي شود.

دانش رسمي همواره در دسـترس كشـاورزان نيسـت  و كـاربرد آن مسـتلزم       .7
  .راحل و صرف هزينه و زمان خاص استپيمودن م

  مك مي كند.دانش رسمي به انتخاب اصلح ك .8
  دانش رسمي به كنترل طبيعت كمك مي كند.   .9

  دانش رسمي بر اساس دستور كارفرما به وجود مي آيد. .10
دانش رسمي جزءنگر است و حـوزه تمركـز آن بـر مطالعـه اجـزاي طبيعـت        .11

  است. 
  دانش رسمي مسائل را در شرايط آزمايشگاهي به بوته آزمايش مي گذارد.  .12
، ادوات و تجهيـزات آزمايشـي   رسمي در اغلب مـوارد از دسـتگاه هـا   دانش  .13

  بهره مي گيرد .
دانــش رســمي فرضــيه ســازي و آزمــون آن عمــدتا توســط صــاحبنظران و    .14

نوار نيز منعكس عكس و  ،ند از طريق كتب، فيلممتخصصان است و  مي توا
  .شود

  دانش رسمي اصول آن براي مناطق وسيعتر توصيه مي شود.  .15
  .يك رشته اي و تجزيه گرا مي باشد غالبا دانش رسمي .16
 .است "چرا "به دنبال پاسخگويي به دانش رسمي به دنبال تبيين علت و  .17

: اين دانشي را  اينگونه تعريف كرددانش رسمي با توجه به ويژگيهاي ارائه شده مي توان 
ه است كه توسط متخصصان علوم جديد و بر پايه تحقيقات علمـي اسـتوار بـوده و  فرضـي    

طريـق  سازي و آزمون آن عمدتا توسـط صـاحبنظران و متخصصـان بـوده و مـي توانـد از       
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يي به سؤالها و بسط دانـش  عكس و نوار نيز منعكس شود و به دنبال پاسخ گو ،فيلم ،كتب
  .بشر است

  

 :  دانش بومي

دانش بومي برخاسته از متن جوامع بشري در طول دوران  و سده هاي طوالني  است كـه  
منتقـل شـده و حاصـل تجـارب و     فاهي و سينه به سينه از نسلي بـه نسـل ديگـر    به شكل ش

و خطاهايي بـوده كـه در بسـتر طبيعـي  پديـده آمـده اسـت و ريشـه در باورهـا و          آزمون 
اين همان دانشي است كه به وسيله آن طي سده ها، اقوام گوناگون  ايستارهاي مردم دارد.

د را در سـر پنـاهي   ، خوشان را تهيه كرده اندپوشاك ه اند،روزي خود را از محيطشان جست
ه و سـالمت  ، جامعه شان را سامان دادخويش را تربيت كرده اند، فرزندان اسكان داده اند

دانش بومي مجموعه اي از دانش و تجربه هاي هر جامعه اسـت   .خود را  حفظ نموده اند
شـنا  تشـكيل مـي    و ناآ اي آشـنا كه اساس چاره جوييهاي يك قوم را در برابـر چـالش هـ   

ا از اسـت ايـن دانـش ر   » محلـي «و » سـنتي «كه به معنـي  » دانش بومي«.كلمة بومي در دهد
مـي شـود،      ، مراكـز تحقيقـاتي  و بخـش خصوصـي عرضـه     معلوماتي كه در دانشگاه  ها

شـامل  دانش بومي در برگيرندة دانش هر جامعة محلي يـا بـومي اسـت و     .متمايز مي كند
طبيعـي   كه اعضاي آن براي توضيح پديده هاي فيزيكـي، است  تعريف و رده بندي هايي

، ن  بومي براي شناسايي  انواع خـاك تعاريفي كه كشاورزا .به كار مي گيرندو اجتماعي  
، درمـان  رورش آنان  و نيز شيوه هاي تشـخيص انواع محصوالت و شرايط ايده آل براي پ

خالف باور حاكم، پويـا و متحـول   ارند. دانش بومي يا پيشگيري از امراض انسان  و دام د
گروهي از مردم به جهان است كـه   ي، فهم و نگرشدانش بومي شيوه هاي يادگير .است

نمونه هايي از ايـن   آنان براساس آزمون  و خطاست. تجربه و مسئله گشايي  نتيجة سال ها
دست عبـارت اسـت از تجربـه و معرفـت كشـاورزان بـومي در شناسـايي انـواع خـاك و          

ت و شـرايط الزم بـراي پـرورش آنـان و نيـز شـيوه هـاي تشـخيص درمـان و يـا           محصوال
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دانـش بـومي داراي ويژگيهـاي     ).29: 1378 ،يو عباسـ ي عماد(پيشگيري از امراض انسان و دام
مي باشد. ايـن ويژگيهـا عبارتنـد    خاصي است كه متمايز و مشخص كننده بهتر اين دانش 

  :  از
بلكـه بـراي دانشـمندان و طراحـان      ،فرهنـگ خـودي   ربرد آن نه تنها براي.شناخت و كا1

  برنامه هاي روستايي مهم  مي باشد. 
  .اعتبار و بهره وري دانش بومي به شكل تاريخي و تجربي قابل آزمون است. 2
  ساده و كم هزينه است.  ،.كاربرد دانش بومي بسيط3
ه دارنـد قـرار   ي كه شرايط مشـاب ي تواند مورد استفاده جوامع ديگر.دانش بومي موفق م4

  بگيرد. 
.آشنايي و شناخت دانش بومي به عاملين تغيير كمـك مـي كنـد تـا عمـق دانـش مـردم        5

  محلي و شيوه شناخت آنها را  بهتر بشناسد.  
.دانش بومي كل نگر است. دانش بومي توسط حواس پنجگانه و نيروي الهام كسب مي 6

  شود و به وحدت و معلومات مي انجامد. 
فاهي است. چنانچه نگـارش و مسـتند سـازي دانـش بـومي بـا فعاليتهـاي        .دانش بومي ش7

مي     خارج  ،ان كه مي توانند به آن بيافزايندكاربردي همراه نباشد آن را از دسترس بومي
  كند .

.درباره دانش بومي مي توان نوشت و آن را توصيف كرد، ولي آموزش و آمـوختن آن  8
اهده نزديـك و  ها راه فراگيري دانش بـومي مشـ  از طريق كتاب و مجله ممكن نيست و تن

  .پيروي از استاد است
ـ و  عطـار  مقنـي،  ،گـر استاد يـك فـن (برز   .دانش بومي توضيحي نيست نمي توان از9 ا)  بنّ

ا (باسوادان) مي فهميم توضـيح  انتظار داشت كه دليل كارايي روش خود را به زباني كه م
  .دهد



ناب  - ل اول  ان و  ،ز نده زر ید و ران  دا ود   با و ی  و ش  ی دا ناسا ت  ی اھ و اسان                        

                                                                   28

  ..دانش بومي مردمي است10
 ،گيريپذيرا ،مشوق و نيازمند بـه مشـاركت هـر چـه بيشـتر مـردم در يـاد        .دانش بومي11

علـم را از عـالم نمـي تـوان      اشاعه و افزودن به آن است. به عالوه در فرهنگهاي شـفاهي، 
  .رد و در كتاب و يا رايانه گنجاندجدا ك

  .ر دانش بومي تك تك افراد مهم اند.د12
دانش بومي  را  اينگونه تعريف كرد:ش بومي دانبا توجه به ويژگيهاي ارائه شده مي توان 

در اصطالح به دانشي گفته مي شود كه از حوزه جغرافيايي خاصي سرچشمه گرفته و بـه  
طور طبيعي توليد شده باشد اما معرفت روستاييان از طريق دانش حوزه جغرافيايي خـارج  

  .فته استفزوده شده و يا از ميان راز روستا تحت تأثير قرار گرفته و بر آن ا
   

  :دانش محلي
. دانش محلي جوامع روسـتايي  گي، گمراه كننده استنيز به دليل ساد »دانش محلي«واژه 

. از طـرف ديگـر، ممكـن اسـت     مقابل دانش رسمي وشهري تلقي شـود  ممكن است نقطه
تلقي عمومي آن باشد كه دانش مذكور بيشـتر مربـوط بـه محـيط فيزيكـي روستاسـت تـا        

ري آنهـا  ، اعتقادات و روشـهاي يـادگي  شامل مجموعه اي از مفاهيم ستا كهدانش مردم رو
» محيط روسـتايي «، با استعمال چنين واژه اي ممكن است ذهن برمي شود. به عبارت ديگر

  :يژگيهاي اين دانش به شرح ذيل استو ».روستاييان«متمركز شود نه بر 
  است. .بر اساس تجربه1 

  گرفته است.ده قرار .در طول قرن ها مورد آزمايش و استفا2
  گرفته است. .از فرهنگ محلي و محيط زيست اقتباس3
  است. و سازگار شده گرفته ، آيين ها و شيوه هاي  زندگي جامعه جا.در نهادها، روابط4
  مختلف و محلي ايجاد شده است. .توسط افراد و يا جوامع5
  است. .پويا و متغير6
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اي و يا ساكنان اصلي يك منطقه محـدود   .دانش محلي دانشيست كه به گروه هاي قبيله7
، سـاكنان اصـلي و   ي دانـش  شـهري و روسـتايي و عشـايري    نمي شود و همه جوامـع دارا 

  مهاجران به يك منطقه را شامل مي گردد.
  از نسلي به نسل ديگر منتقل  مي شود. . 8 

انـش  با توجه به ويژگيهاي ارائه شده مي تـوان دانـش محلـي را  اينگونـه تعريـف كـرد: د      
محلي دانشي است كه توسط مردم يك جامعه در طول زمان توسـعه يافتـه و همچنـان بـه     

   ).9 : 2001توسعه خود ادامه مي دهد(كوالوپل،
  

  :دانش روستايي
، دانـش كشـاورزان (كوچـك و بـزرگ) توليدكننـده و      منظور از دانـش مـردم روسـتايي   

در » مـردم «.كلمه اسـت  دگان محصـوالت كشـاورزي و غيـره   خريداران نهاده ها و فروشن
وجـود دارد و   مـردم » سـينه  « عبارت فوق الذكر بر اين نكته تاكيد دارد كه اين دانـش در  

نش،كـه مفـاهيم، اعتقـادات،    نيـز بـه كـل نظـام دا    » دانـش «.كلمه كمتر مكتوب شده اسـت 
اطالق مي شود. براي توصـيف دانـش روسـتايي كـه از      باورها ونظاير آن هستند، ،ارزشها

 دانش محلـي، دانـش سـنتي،    اننداز واژه هايي م زيست  ايشان برخاسته  است، بطن محيط
ايـن دانـش در زمينـه هـاي      دانش فني بومي و علم قومي(علم مردمي) استفاده شده اسـت. 

اطالعات گياه شناسي و جانور شناسي  و نيز مهارت ها  و حرفـه هـاي    مختلف مانند زبان،
 ييدة تـالش انسـان در محـيط زيسـت اوسـت،     دستي  و كشاورزي يك قوم  كه همگي زا

يژگيهـاي ايـن   و .)3 :1993و دويس، 30-29 :1378 ،يو عباسي عمادمي شود(  جلوه گر
  :دانش به شرح ذيل است

  .محدود به زمان و مكان خاصي است.1
  .نگرش آن به فعاليتهاي زندگي تخصصي تر است.2
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فرهنگي مـردم در هـم آميختـه     . از نسلي به نسل ديگر منتقل و از نزديك با ارزش هاي3
  است.

  .است . بر اساس تجربه4
  گرفته است.. در طول قرنها مورد آزمايش و استفاده قرار 5
  گرفته است. .از فرهنگ روستايي و محيط زيست اقتباس6
  مختلف روستايي ايجاد شده است. توسط افراد و يا جوامع .7
  گسترده اي برخوردار نيست. متعلق به قشر خاصي از مردم بوده و از تغييرات .8

با توجه به ويژگيهاي ارائه شده مي توان دانش روستايي را  اينگونه تعريـف كـرد: دانـش    
رسـد كـه   به نظرمـي  روستايي دانشيست كه محدود به مردم و محيط روستايي مي شود و 

  .رساتر باشد ،»دانش مردم روستايي«عبارت 
  

  : دانش سنتي 
 ي،آفرينشها، نوآوريها و نمودهاي فرهنگي اشـاره مـي كنـد                                     صفت سنتي به نظامهاي معرفت

. دانش سنتي ميراث نسلهاي گذشته به شمار مي آيـد و  )41-17 :1383(عمادي و عباسي،
نتايج حاصل از بررسي هاي حقوقي بيانگر اين است كه مي توان مالكيت جوامـع محلـي   

ويژگيهـاي ايـن دانـش بـه شـرح ذيـل        ي مالكيت جمعي دانست.دارنده اين دانش را نوع
  :)2 :1388(توكل و بزرگي،است 

  .سازگار با تغييرات محيطي.1
  .پويا و متغير.2
از نسلي به نسل ديگر منتقل و از نزديك با ارزش هاي فرهنگي مـردم در هـم آميختـه     .3

  است.
  . متعلق به يك قوم و سرزمين خاصي است.4
  .معه ديگريمتمايز از جا .5
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  ، دانش سنتي داراي يك مفهوم شخصي و معنوي است.. براي برخي از جوامع6
  قومي باشد. . دانش سنتي مي تواند برگرفته از اعتقادات7

ايـن دانـش    را  اينگونه تعريف كرد:سنتي با توجه به ويژگيهاي ارائه شده مي توان دانش 
اطالعات افشاننده  نامها و نمادها، لمي،اكتشافات ع نوآوريها، علمي، هنري، به آثار ادبي،

 علمي؛ و ساير ابداعات و آفرينشهاي سنتي ناشي از فعاليت فكري در حوزه هاي صنعتي،
  .اطالق مي شودادبي يا هنري 

  

  :فولكلور 
 1885بـه قـولي    ميالدي و يا 1846ن بار در اوت طالح فرهنگ توده يا فولكلور نخستياص

ويليام تامس با نام مستعار آمبروز مورتون بـراي ناميـدن    ) توسط3 :1378ميالدي(هدايت،
: بخش اول فولك بـه معنـي عامـه و    كار گرفته شد و شامل دو بخش است دانش عوام به

 معلومـات،  ،مجموعه اطالعات دانستني، ،است و بخش دوم لور به معني دانش توده مردم
ي ايـن دانـش بـه شـرح     يژگيهاو فرهنگ و موادي كه اساس اين علم را تشكيل مي دهد.

  :ذيل است
  .در همه كشورها زاييده تجربه است.1
  .معموال انديشه هاي عوام داراي يك شالوده اي از يك فرهنگ كهن مايه است.2
  .داراي جنبه مثبت و خالق است.3
  نژاد و منطقه جغرافيايي است. روح، .متناسب با مذهب،4
ني است به گونه اي كه وجـوه مشـترك   .اين دانش بسيار گسترده بوده و داراي بعد جها5

قومي و تاريخي فراواني را در بين ملتها به خود اختصاص داده  ،فرهنگي مذهبي، سياسي،
  است.

  .از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود.6
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با توجه به ويژگيهاي ارائه شده مي توان فولكلور را  اينگونه تعريف كرد: فولكلور يعني  
، فرهنگ اطالعات مردم فرهنگ عامه، دانش توده، تنيهاي عوام،تركيباتي از قبيل دانس

  .)233(همان:مردم، فرهنگ و معلومات توده برگزيده شده 
  

  :شيوه انجام پژوهش
از آنجايي كه پژوهش حاضر يك تحقيق كيفي است، به منظور رسيدن به دانش بومي 

به منظور به دست  ع، در ابتدا بر اساس روش ارزيابي سريبهره بردارانموجود در بين 
به عمل آمد. در ابتدا  يك پژوهش ميداني آوردن اطالعات اوليه موجود در دانش بومي

بعدي، براي شروع كار،  ها و سؤاالت اساسي تحقيق طراحي و تدوين و در گامپرسش
 ميدان به ورود از پيش نمي توان نظريه بنياني صورت گرفت. در نخستين نمونه انتخاب

گيري  نمونه اصل با مطابق بايد را هانمونه و ريزي نمود برنامه گيري مونهن براي تحقيق
بنياني براي پژوهش،  در نظريه ).25: 1389كرد (قبادي و ديگران،  گلوله برفي انتخاب

 عناصر به آنان با و كرده كار به كوچك شروع گروه يك با كه است بهتر پژوهشگر

داد  ادامه ها كار راگروه با ساير توانيم سپس و برسد پديده يا و اطالعات اصلي
 اجتماعي علوم و شناسي جامعه در طور وسيعي بهبنياني  نظريه). 15: 1381(ذكايي، 

در هاي انتخاب شده ) نمونه57-50:  2000(گلدينگ، است گرفته قرار استفاده مورد
شه و ، در محصول عناب روستاي كنگان سربيدر قايناتمحصول زرشك روستاي پايهان 

گلوله برفي  و از نمونه گيريانتخاب شدند  در محصول زعفران روستاي گل در بيرجند
هاي كيفي براي جمع آوري اطالعات استفاده شد. براي رسيدن و ابزارهاي مناسب روش

به اشباع نظري افراد در فصل خواب (در زمان كاشت، كوددهي و هرس) براي دستيابي 
فصل رويش (در زمان گلدهي، هرس، محلول  در ب وبه سؤاالت مربوط به زمان خوا

اين  بهمورد نظر  تمحصوالپاشي و...) براي دستيابي به سؤاالت مربوط به زمان  بيداري 
و از طريق ارزيابي سريع براي شناسايي متخصصان بومي، مشاهده  مراجعتروستاها 
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اطالعات و مفاهيم  ،هامشاركتي و مصاحبه آزاد و نيمه ساختار يافته با خبرگان اين روستا
 اشباع" مورد به دست آمد. اين كار آن قدر ادامه داشت كه به  136جالبي  به تعداد 

 و به تكميل كمكي ديگر هاي) اضافي،(نمونه هايداده حالت، اين رسيديم. در "نظري
رسند نظر مي به مشابه پس، آن از هانمونه و كنندنمي نظري مقوله يك كردن مشخص
 آن از كه تحليلي بر اساس اول، نمونه انتخاب از ). پس110:  1372جاجرمي،  (ايماني

). از 85: 1384شوند (رازقي نصرآباد، مي انتخاب بعدي هايآيد، نمونهمي عمل به نمونه
هاي داده شده توسط خبرگان فني محلي، تركيبي از اطالعات به دست مجموعه جواب

مصاحبه به منظور سنجش دانش بومي  آمد كه اساس سؤاالت تنظيم شده براي
- هاي ديگر قرار گرفت. اين سؤاالت تمامي نكات مربوط به حوزهكشاورزان در نمونه

شد. سپس مرحله اصلي كار كه همان انجام را شامل مي ها هاي دانش پرورشي اين گونه
شروع گرديد. در اين است، نمونه و خبرگان فني محلي  توليد كنندگانمصاحبه با 

اي استفاده گرديد. در قيق به منظور جمع آوري اطالعات علمي از روش كتابخانهتح
اي جهت آشنايي بيشتر با سوابق موضوع از منابع داخلي و خارجي و روش كتابخانه

هاي نظري اينترنتي به صورت روش يادداشت برداري استفاده شد؛ از اين طريق پايه
هاي جوابم سؤاالت كمك كند. در پايان نيز يتواند به تنظتحقيق پر محتوا شده و مي

هاي موجود استخراج فلسفه و داده شده مورد مقايسه، تطبيق، تجزيه و تحليل، توصيف
اي غني از دانش بومي موجود در در دانش بومي قرار گرفت كه بر اساس آن، مجموعه

  . )125: 1390غوث، (استان به دست آمد 
 
 
 
 
  



ناب  - ل اول  ان و  ،ز نده زر ید و ران  دا ود   با و ی  و ش  ی دا ناسا ت  ی اھ و اسان                        

                                                                   34

  :عاتتجزيه و تحليل اطالچگونگي 
اصلي ترين فرآيند در نظريه بنياني، تحليل داده هاست كه مركز ثقل پژوهش هاي كيفي 
است. در اينجا سه شكل از كدگذاري وجود دارد: كدگذاري باز، كدگذاري محوري و 

پژوهشگر حتماً اين سه  كه هيچ ضرورتي ندارد،كدگذاري انتخابي. الزم به ذكر است 
  ).163: 1382اپ زن، مرحله را پشت سر هم بگذارد(پ

   باز كدگذاري -1
مفهوم  136براي تجزيه و تحليل اطالعات، از درون كليه اطالعات در اين مرحله  

استخراج و سپس بر اساس ميزان تأكيد و يا تكرار بيشتر مصاحبه شوندگان، مفاهيم در 
كلمه  3ك سه طبقه قرار گرفتند؛ به عنوان مثال در رابطه با زمان مناسب كاشت نهال زرش

آذرماه، اسفندماه و آبانماه بيشترين تكرارها را داشتند. لذا اين سه كلمه به ترتيب تكرار 
كلمه در آن بيشترين تكرار را داشتند به عنوان  3هايي كه اين بيشتر، درجه بندي و پاسخ

هاي صحيح انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت. به دليل حجيم بودن جداول جواب
جلوگيري از اطاله كالم  از آوردن آنها در اين و  احل مختلفاهيم در مرمربوط به مف

  . گرددخودداري مي كتاب
  محوري كدگذاري -2

ذاري محوري، طبقات تشكيل شده  توسعه مي يابند و هر طبقه  شامل زير طبقه در كدگ
شود. الزمة مرحلة كدگذاري هايي خواهد شد و ارتباط هر يك از آنها نيز مشخص مي 

شده را با يكديگر كدگذاري  هايداده، پژوهشگرمقايسة دائمي داده هاست.  حوري،م
دارند در مي آورد و كدهاي  مقايسه مي كند و به صورت خوشه هايي كه با هم تناسب

  ). 110: 1389مشابه را در يك طبقه قرار مي دهد(اديب حاج باقري، 
ا كه در كدگذاري باز ايجاد كرده در اين مرحله پژوهشگر، كدها و دسته هاي اوليه اي ر

و طبقاتي با  هو ارتباط بين خرده طبقه ها را مشخص ساخت هبود با موارد مشابه ادغام كرد
  .مي دهدمفاهيم جديد تشكيل 
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  انتخابي كدگذاري -3
در اين مرحله جمله هايي كه قبالً كدگذاري شده بودند دوباره با هم تركيب شدند تا 

ارتباط دهد شناسايي شود و  ساير طبقات يا مفاهيم را به يكديگرمقوله اي كه قادر است 
 )599: 2008چارچوب مفهومي تحقيق به تدريج شكل گيرد(فرانسيسكا و ديگران،

اصلي اين مرحله از تحليل، ايجاد خط سير داستاني است كه  ). فعاليت عمده و1(جدول 
ي افتد در واقع تحليل كل همة طبقات را شامل مي شود. آنچه در اين مرحله اتفاق  م

نگرانه بر فرآيندهايي است كه در طول تحقيق رخ داده است و پژوهشگر براساس تمامي 
 داده هايي كه در اختيار دارد و برداشتي كه خود در مسير پرپيچ و خم پژوهش اندوخته،
خط سير داستان را دنبال مي كند. داستان، به طور ساده توصيف خاصي است دربارة 

ني، مفهوم سازي چنين داستاني ه اي اصلي كه مطالعه مي شود و خط سير داستاپديد
  است.

  

  انتخابي كدگذاريتلفيق كردن طبقات حاصل از  -1جدول 
  

  تلفيق كردن طبقات  عنوان رديف

1   
  

  و زعفران عناب ،زرشكدانش بومي پرورش 
  در خراسان جنوبي 

  

  مصارف و خواص دارويي
  كاشت  2
  داشت  3
  رداشت و پس از برداشتب  4
  هاي گياهشناسيويژگي  5
  بهره برداري از زمين  6
  اي اهميت منطقه  7
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  مدل اعتبار و طراحي -4
نظريه يا مدل تبديل مي شوند. در واقع، ساخت مدل يا نظريه از در اين مرحله، داده ها به 

  اولين تحليل ها آغاز و تا آخرين تحليل ها ادامه مي يابد.
قدم در مرحلة طراحي مدل، طبقه بندي مركزي است كه درون ماية تحقيق را نشان  اولين

ها  هاي مختلف ارتباط برقرار مي كند، اما خود در بين داده مي دهد. اين طبقه بين داده
) با اين تفاسير با توجه به درك و 1386نيست(اديب حاج باقري به نقل از پريست، 

ظريه بنياني در تحقيق حاضر،  يافته هاي حاصل از دريافت پژوهشگر از مرحله آخر ن
تجزيه و تحليل حول محور هدف اصلي قرار گرفت و مدل مفهومي تحقيق با پيوند دادن 
كدها(كدگذاري باز)، مفاهيم (كدگذاري محوري)، مقوله ها(كدگذاري انتخابي) 

  ).1ترسيم شد(نمودار
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

موجود در بين باغداران دانش بومي شناسايي مي مناسب براي مدل مفهو  - 1نمودار 
  عناب و زعفرانكار زرشك،

 داشت  كاشت

دانش بومي 
زرشك پرورش 
  و زعفران ،عناب

در خراسان جنوبي

خواص و مصارف  پس از برداشت
 دارويي

  بهره برداري از زمين  اهميت منطقه اي 

 برداشت
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  :زرشكدانش بومي در توليد 
يكي از محصوالت باغي ايران است كه عليرغم كمي قدمت كشت آن در  زرشك

، سهم كمتري از فناوري نوين را ري از محصوالت باغي رايج در كشورمقايسه با بسيا
. با وجود اهميت اقتصادي دتاً بر دانش بومي متكي بوده استداشته وتوليد آن عم

ي اين گياه از اولويت ويژه اي برخوردار نبوده و يا مؤسسه ، در تحقيقات ملزرشك
محصول  ،زرشكتحقيقاتي خاصي برنامه ريزي اين محصول را  عهده دار نمي باشد. 

       كم نهاده اي است كه در محدوديتهاي محيطي  درآمد اقتصادي قابل توجهي تأمين 
است كه به منابع كمتري مي نمايد و به همين دليل محصول مناسبي براي كشاورزاني 

از معدود گياهان باغي است كه از لحاظ اكولوژيكي و  زرشكدسترسي دارند. 
  ديگر دارد. فيزيولوژيكي و فنولوژيكي تفاوت قابل مالحظه اي با گياهان 

  :قدمت دانش بومي زرشك كاري در ايران  و خراسان جنوبي
 م.1193تا  1163هاي ثق مربوط به سالاسناد مكتوب و مو ،در رابطه با اين حوزه دانشي

(ابريشمي،  كتاب رستم التواريخ نوشته رستم الحكماء استعصر كريم خان زند در  در 
ق.) در كتاب  معرفت فالحت خود، 934مال عبدالعلي بيرجندي (متوفي . )10:  1376
ر داده هاي توليد درختان مختلف را با تأكيد بر دانش بومي آنها مورد بررسي قرادانش

در گيرد. مورد بررسي قرار نمين اثر، دانش توليد درختچه زرشك است، ولي در اي
از ميوه  زرشك و عناب  خود ميرزا خانلرخان اعتصام الملك در سفرنامه ،عصر قاجار

در عهد ناصرالدين شاه قاجار نيز در بيرجند به عنوان سوغات و در روزنامه وقايع اتفاقيه 
بر  .1ياد شده است اًدانه به عنوان يك محصول در معامالت مرتبزرشك بي عناب و از 

 شهرستاناولين بار شخصي به نام جعفر در روستاي افين  ،اساس اطالعات به دست آمده

                                                 
  .1087) شماره : .ق 1269وقايع اتفاقيه (- ١
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در اولين پاجوشهاي زرشك را ) 20: 1387سال پيش (پويان،  210 در حدودزيركوه 
ز روستاي پايهان و آقاي سوي ابنا به قول آقاي موو  هان شهرستان زيركوه كاشتهز

هم اكنون در كالته جعفر و قاسم روستاي افين درختان مادري زرشك بي دانه ي صفار
  مي باشد.  ، موجودگسترش زرشك در منطقه قاينات شده كه عامل

  :نام زرشك
در نقاط مختلف منطقه به آن زرشك  و گاهي در برخي مناطق به نوع دانه دار  آن زارچ 

  .گويند ينيز ميا زيربار 
  :مصارف غذايي زرشك

  . شود ويي به ادوار گذشته مربوط مياستفاده از زرشك در ناحيه به صورت غذايي و دار
زرشك بي دانه به دليل رنگ و طعم دلپذيرش به عنوان مكمل برنج و زعفران در 

انواع ، ته چين و اشته و از آن در زرشك پلو با مرغبسياري از سفره ها حضور د
از زرشك به طور  .ته و انواع آشها  استفاده مي شود، كوكو، كوفمثل دلمهخوراكها  

ميوه  سنتي در منطقه به عنوان چاشني در تهيه غذا  يا براي تزيين آن استفاده مي شود.
، آبميوه و شربت كاربرد  شي و ميوه رسيده آن در تهيه مربا، لواشكنارس آن در تهيه تر

  دارد.
  :نتيرد هاي زرشك در طب سكارب
  :برگ و ميوه زرشك  –الف

 ،طب سنتي مقوي كبد، قلب، صفرابرميوه زرشك طبيعتي سرد و خشك دارد و در 
، همچنين از خونريزي مزمن بند آورنده سيالن خون بواسير استمسكن حرارت معده و 

جلوگيري مي كند. در مورد اشخاص  سرد مزاج اگر آن را مخلوط با داروهاي گرم 
از برگ  .و رفع  انسدادكبد بسيار نافع استب بخورند براي  تقويت مانند سنبل الطي

زرشك به تنهايي يا مخلوط با داروهاي مناسب براي زخم روده و نيز رفع اسهالهاي  
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رشك نيز جويدن برگ ز ناشي از ضعف امعاء و احشاء داخل شكم استفاده مي شود.
ز برگ خشك درختچه مقداري اي درمان اسهال . براباعث سفتي لثه ها مي شود

زرشك را در نيم ليتر آب سرد ريخته و مي جوشانند. سپس آن را صاف كرده  با عسل 
             شيرين مي كنند و هر روز  بين غذاهاي اصلي سه بار و هر بار يك فنجان از آن

   خارش جرب  و ديگر ضايعات  پوستي از ميوه زرشك براي رهايي از .مي نوشند را
براي خوش بو كردن دهان  و افزايش سالمت بدن مي توان ميوه  ده كرد.مي توان استفا

  زرشك را جويد.
به خانمهايي كه دوره يائسگي آنها نزديك است و آنها كه اختالالت رحمي دارند 

تا  40ن يبه آقايان توصيه مي شود از  سن توصيه مي شود از خوردن زرشك غفلت نكنند.
تات و رسيده و آب تازه زرشك براي درمان پروسسالگي به باال از ميوه زرشك  45

  .دجلوگيري از آن استفاده كنن
  :پوست ساقه و ريشه زرشك –ب

. دم مدر بوده و شربت آن تلخ است .پوست زرشك از نظر طبيعت گرم و خشك است
  كرده آن مقوي كبدهاي سرد مي باشد. 

يوه ها را هنگام رسيدن ، پوست ريشه ها در پاييز و مرمعموال پوست ساقه ها را در بها
  كامل در شهريور و مهر جمع آوري مي كنند.

جوشانده پوست خشك ريشه گياه زرشك همراه با عسل براي رفع سنگ كليه و مثانه 
از جوشانده  سودمند است. براي معالجه كساني كه با ترياك مسموم شده اند  معموالً

  ريشه درختچه زرشك  استفاده مي شود.
گرم پوست خشك ريشه را پانزده  20تا  15، نده پوست ريشه زرشكراي تهيه جوشاب

دقيقه در يك ليتر آب خيس كرده و بعد ظرف محتوي آن را روي شعله مي گذارند تا 
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روز سه فنجان از آن را  ، با عسل شيرين مي كنند و هربجوشد. سپس آن را صاف كرده
  .مي نوشند
را جوشانده و عصاره غليظ شده را به ، ريشه زرد زرشك دانه دار از مناطق در برخي

در مي آورند و در » زرشك شربت هفت درديا  موماليي«صورت خميري به نام 
بيماريهاي گوارشي و نيز ماساژ براي تسكين درد كوبيدگي اعضاء به كار مي رود. در 
ه روستاها نيز از موماليي براي دفع كرم روده دامهاي ضعيف و الغر به ويژه گاوها استفاد

   مي شود.
           شوي (غره غره) براي تسكين گلو دردها استفاده چاي زرشك به عنوان يك گلو

  مي شود. 
  :عمليات كاشت زرشك

  :.آماده سازي زمين1
درختچه زرشك  با فواصل كم در رديفهايي  ،در زمينهاي كوچك مناطق كوهستاني

اين مناطق كليه عمليات ، در طعه و به صورت نامنظم كشت مي شودمتناسب با شكل ق
در اين  آماده سازي و كاشت به وسيله بيل انجام مي گيرد. حداقل زمين زرشك كاري

  .متر مي باشد  2000تخم كار يعني  من 20من تخم كار شروع و تا  5/0از  مناطق
، قبل مين را شخم عميق مي زنند، براي كشت زرشك معموالَ ابتدا زدر زمينهاي بزرگتر

تن كود   30تا  20كود حيواني مي توان  شتناددر صورت در اختيار از اين شخم 
كيلوگرم كود شيميايي فسفات آمونيم در يك هكتار  200پوسيده را به همراه حدود

زمين پخش كرده و با گاو آهن به عمق خاك منتقل نمود. سپس در صورت نياز  يك 
ويهاي كم عمق به شخم  سطحي و يا ديسك زده و با لولرتسطيح كرد. پس از آن ج

ق متر از يكديگر ايجاد كرده و داخل آنها گودالهاي كاشت را به عم  5تا  4فاصله 
از كود حيواني و شيميايي  در اين مرحله اگر قبالً .سانتي متر حفر مي كنند 50حدود 

گرم كود  50مقداري كود حيواني  پوسيده را همراه با حدود  استفاده نشده باشد،
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كه در ته گودال ريخته و با خاك مخلوط مي كنند. در برخي مناطق فسفات آمونيوم 
داري براي حفاظت ريشه هاي حساس زرشك مق ،سرماي شديد زمستاني وجود دارد
روش سنتي آماده سازي و كاشت مي نمايند. در  كاه هم با خاك گودال مخلوط

 ،رددشود كه باعث هدر رفتن آب مي گجويهاي بزرگ و عميقي ايجاد مي  ،زرشك
، عمق و ايجاد تشتك در اطراف نهال لذا بهتر است با احداث جويهاي باريك و كم

لومي  كاشت زرشك بي دانهخاك مناسب  .وري استفاده از آب را افزايش دادبهره 
  شني است.

  :زمان و نحوة كاشت نهال 
 100اواخر آبان تا اواسط آذر) بكارند تقريبا اگر زرشك دو ساله را اول ماه قوس(

درصد مي گيرد و چنين نهالي همان سال اول ميوه مي دهد و به لفظ عموم نهال يكسال 
جلو مي افتد. علت اين مسئله به گذراندن نياز سرمايي مورد نياز براي ميوه دهي درختچه 

هر چه نهال (پاجوش) ريشه بيشتري داشته باشد  احتمال زرشك در زمستان ربط دارد. 
يكي از مواردي كه به هنگام  ،كمتر است.خطاي كاشتز شدن آن بيشتر و درصد سب

اين است كه از صدمه ديدگي و  جداسازي و انتقال نهال بايستي به دقت رعايت گردد،
پس از  ، جدا خودداري شود ،در جريان باد قرار گرفتن ريشه هادر معرض هوا و به ويژه 

در زبان متعارف  د.آن نيز بالفاصله بايستي پاجوشها كشت شده و فورا آبياري گرد
ه اين درختان نبايد خيلي كم درخت بايد ارث داشته باشد يعني اينكه فاصل روستاييان

             متر از يكديگر كشت 3* 4نهالهاي درختچه زرشك معموال به فواصل  .باشد
 هرچند فواصلِ كمتر و بيشتر هم ديده شده كه در صورت كشت به فواصل مي شوند.

 بين رديفها زعفران، در، زياد  در صورت كشت به فواصل نعنايي و ين كشت راكم ا
را باغات  اليه سخت در چغندر يا سيب زميني و يا گياهان ديگر كاشته مي شود. يونجه،
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غالب باغداران مي شناسند ولي تعداد معدودي از آنها در زمان كاشت نهال به آن توجه 
    استفاده  زرشك كاري سخت زمينبراي شكستن اليه هاي  زيرشكنمي كنند و از 

. هر گاه ادوات الزم در دسترس نبود يا در اراضي خرد و كوچك قنوات دننمي ك
متركنده شود و خاك  1*1*1بايد چاله اي به عمق نباشد  زيرشكنامكان استفاده از 

را كه )  خاك آفتاب خوردهخاك سوخته يا ( تحتاني را به يك سمت و خاك فوقاني 
ك است به سمت ديگر ريخت، سپس خاك بااليي را درون چاله ريخت و بهترين خا

مدتي صبر مي كنيم تا خاك تحتاني آفتاب بخورد و آفات آن نابود شوند و در اين 
مدت نيز اگر بارندگي صورت گيرد باعث مي شود كه هم درون چاله از امالح شسته 

ن نهالكاري، نهال را تا شود و هم رطوبت كافي درون چاله باقي بماند. سپس در زما
           محل طوقه درون چاله برده و از خاك تحتاني كه آفتاب خورده است چاله را پر

مي كنند، سال اول كود نمي دهند چون نهالها هنوز كوچك هستند و ريشه هاي آنها 
توانايي جذب مواد غذايي بيش از حد را ندارند.در روش متداول كشت، زمين به 

كشت  معموالً .نهالها در ته جوي كاشته مي شوند پشته در آمده و صورت جوي و
طوري انجام مي گيردكه نهالها در دو رديف مجاور، نسبت به هم  حالت زيگزاك 

داشته باشند. گاهي هم نهالها  در دو رديف جوي و بر  (سيتم كاشت مثلثي يا لوزي)
ستي مراقبت نمود در ، بايشوند.براي كاهش ميزان خطاي كاشت روي پشته كشت مي

سال اول ته جويهاي آبياري پر آب نشوند و يا از غرقاب كردن خودداري گردد. 
 ،ود الزم است چند روز  پس از كاشتهمچنين در خاكهايي كه سله ايجاد مي ش

در خاكهاي سبك وشني در صورت امكان بهتر است  شكافهاي ايجاد شده پر شوند.
با حجم آب كم در هر نوبت ولي به دفعات آبياري در سال اول كاشت نهال 

به صورت هفتگي و در خاكهاي سبك به هنگام  مثالً بيشتر(فواصل زماني كوتاه تر)
   شدت گرما حتي هر پنج روز يك بار انجام شود.
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طول عمر خود به  رشكي و محمد مرادي دركباغداران از جمله آقاي قاسم  پير برخي از
به به  علت اين قضيه راو  رشك منطقه نابود شده باشندد كه درختچه هاي زنرداخاطر 

،باال رفتن قيمت بي رويه گندم و افزايش سطح زيركشت گندم و كاهش آب خشكسالي
در برخي از زمانها  بي ارزش شدن محصول زرشك از نظر رياليبراي كاشت زرشك و 

كه برابر   من تخم كار زمين است  5/0حداقل زمين در زرشك كاري   مرتبط دانستند.
  درخت مي شود.  6تا  5

  :روشهاي تكثير

. معموالً از ازدياد اين درختچه در منطقه است ، متداول ترين روشتكثير توسط پاجوش
سانتي متر   70تا  60در حدود  ساله كه داراي مقدار كافي ريشه و  3تا  2پاجوشهاي 

درختچه هاي پير و  البته گاهي تنه هاي بزرگ استفاده مي شود،، طول داشته باشند
قديمي  نيز به عنوان نهال جديد مورد استفاده قرارمي گيرند كه اين عمل صحيح نبوده و 
 غير يكنواختي در رشد و اندازه درختچه ها را، در باغ جديد االحداث  سبب مي گردد.
زمان جداسازي و كاشت پاجوشها در اسفند ماه نيز امكان پذير است ولي احتمال 

(نهالها) در پاييز بيشتر است. در صورت انتقال پاجوشها به مسافتهاي  وشهاموفقيت پاج
درون   دور الزم است اطراف ريشه ها به وسيله مقداري خاك مرطوب پوشانده شده و

پاجوشها از درختچه هاي شش ساله و  پارچه مرطوب وكيسه هاي نايلوني قرار گيرند.
عالوه بر فروش ميوه درآمد خوبي را مسن تر تهيه مي شود و فروش آنها مي تواند 

 توليد پاجوش درختچه زرشك در زمينهاي شني بيشتر نصيب زرشك كاران نمايد.
اطراف تنه هاي درختچه را خاك بدهند پاجوش  ،است و در صورتي كه پاييز هر سال

  بيشتري توليد مي گردد.
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  :معموال سه نوع پاجوش در اطراف درختچه زرشك بي دانه ديده مي شود

  )پاجوش يك ساله با قطر كمتر از نيم سانتي متر و زرد رنگ 1
  )پاجوش دو ساله با قطر حدود يك سانتي متر به رنگ قهوه اي مايل به قرمز2
 به رنگ نقره اي خاكستري كه قهوه اي رنگ و شياردار)پاجوش سه ساله و بيشتر 3

  است.
  .ل نيستزدن در زرشك بي دانه معمو پيوندالزم به ذكر است كه 

  
  :عمليات داشت زرشك

از نظر تقويمي جوانه زني و رشد زرشك در اول بهار نشانه نوروز است و برداشت 
زرشك بي دانه  محصول نشانه ماه آبان است. كاشت نهال زرشك نشانه ماه آذر است.

رشد رويشي خود را از اوايل فروردين ماه با باز شدن جوانه هاي برگ روي شاخه هاي 
غنچه هاي زرد رنگ توپي شكل آن از وسط برگهاي تازه  ا آغاز مي نمايد.جوانه نم

گُلدهي آن ارديبهشت ماه  باز مي شوند و دوره  روييده، به تدريج رشد نموده و در
 ،هر سال به ويژه در سال كم محصول . درختچه زرشكروز طول مي كشد 20حدود

اقه هاي تازه روييده از رشد سريع س .جوان بسيار زيادي توليد مي كندساقه هاي 
ابد. معموالً همزمان با فروردين ماه شروع و تا اواخر خرداد يا اوايل تيرماه ادامه مي ي

  رشد شاخه هاي جديد متوقف مي شود. ،شدت گرما
ميوه زرشك از اواخر مرداد و اوايل شهريور ماه شروع به تغيير رنگ مي كند و از رنگ 

صورتي رنگ مي شود و و به تدريج از نوك ميوه در آمده سبز،ابتدا به زرد كرمي 
سپس تا اواسط شهريور ماه به رنگ قرمز گرايش پيدا مي كند. ميوه زرشك بي دانه 

، اين ديوارة نازك گرديده و است كه به تدريج تا هنگام رسيدن توخالي غير آبدار
  مايعي غليظ درون ميوه تجمع پيدا مي كند.
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  :.آبياري1
 سال ابتداي كاشت، 4تا  3 ان مقاوم به كم آبي است ولي دراهاگرچه زرشك از گي

 .روز مناسب است  8تا  7ن بر مدار بسته به بافت خاك و شرايط آب و هوايي، آبياري آ
روز يكبارآبياري مي شود.گاهي  15تا  12باغ زرشك معموالً هر ،در سالهاي بعدي

        بته به كاهش عملكرد منجر روز و بيشتر هم مي رسد كه ال 20فاصله دو نوبت آبياري به
  مي شود.
، گاهي درختچه زرشك را در طول فصل مناطق كوهستاني و در شرايط ويژه در برخي

، در بخشهاي حتي در مناطق كوهستاني. مرتبه آبياري نمي كنند 4تا  3رشد بيش از 
خاصي كه خاك قدرت حفظ رطوبت زيادي داشته و در زمستان هم به حالت بند سار 

قطعات كوچك زرشك كاري به صورت ديم نيز قابل  خيره سازي آب داشته اند،ذ
  كشت است.

پرورش دهندگان زرشك معتقدند آبياري در زمان گُلدهي به ويژه اگر در حد اشباع 
عدم آبياري در هنگام گلدهي  مي شود.ن محيط ريشه باشد سبب ريزش گلها شد

درختچه زرشك نسبت  مي كنند. همچنين از رويش شاخه هاي فرعي جديد جلوگيري
شور سبب كاهش رشد و  به آبياري به وسيله آبهاي شور مقاومت دارد،اما آبهاي بسيار

  عملكرد آن مي شود.
بارندگي زمستانه كه به سرده آب مشهور است براي زرشك بسيار مفيد و در نابودي 

راي آبياري آفات موثر است ولي بارندگي بهاره كه به گرمه آب مشهور است فقط ب
  زرشك مفيد و در نابودي آفات نقشي ندارد.

  :. زيرو رو كردن خاك2
زيرورو  ،ات مرحله داشت زرشك صورت مي گيرديكي از اقدامات اصلي كه در عملي

خاك است كه هر سال معموالً در يك مرحله و گاهي در برخي مناطق كولش كردن يا 
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سانتي متر در  15عمق حدود به  روزي هم انجام مي شود 30فصل خواب و هر در
مفيد سبب از بين محدوده سايه انداز درختچه و به وسيله بيل انجام مي شود.اين عمل 

مخلوط شدن  ،افزايش سرعت نفوذ آب در خاك ،تهويه بهتر خاك ،رفتن علفهاي هرز
، زير و رو كردن از نظر زرشك كاران كود با خاك و كنترل آفات احتمالي مي گردد.

   مهم است و باعث افزايش كيفي و كمي محصول مي گردد. خاك بسيار
  : اولنكته 

، چرا كه ريشه ها ه تورم جوانه ها كولش انجام نشودروز مانده ب 15تا  10دقت شود در 
زنده شده و بر اثر بيل زني ممكن است آنها خسارت ديده و رشد در سال جاري درخت 

  .مايدنرخت در لفظ عمومي تَف باد و در فصل گرم د رددگبا كُندي  همراه 
تلخه و  علف شور، درمنه، پيچك، علفهاي هرزعمدة باغهاي زرشك شامل سلمه،

  زمك هستند كه مبارزه با آنها در باغهاي كوچك معموالً به وسيله بيل انجام مي شود.اُ
  :مصرف كود

، اما براي توليد وب مي شودزرشك از نظر نياز به مواد غذايي، گياه كم توقعي محس
سوم كاشت در صورت در  محصول بهتر و بيشتر اين درختچه به كود نياز دارد.از سال

، يا بار پس از برداشت محصول در پاييزكود حيواني هر دو سال يك  دسترس بودن
كيلوگرم كود حيواني پوسيده  10تا  5اوايل زمستان بسته به سن درختچه به هر درختچه 

در سالهاي اخير مصرف كود  ي شود كه اين ميزان از سال دهم افزايش مي يابد.داده م
كيلوگرم در هكتار و كود اوره  150فسفات آمونيم در پاييز يا اسفند ماه به مقدار حدود 

هرچند كه  شده است،كيلوگرم در هكتار نيز مرسوم  100در اوايل بهار به ميزان حدود 
با نتايج آزمايش خاك  و براساس نيازگياه مشخص و  بايد با توجه ،ميزان مصرف كود

استفاده از كود گاوي پوسيده به هر مقداري براي نهال زرشك مفيد و هيچ  مصرف شود.
در سال اول هم كود دادن به شرط اينكه كود گاوي پوسيده  خطري براي نهال ندارد.

د يك بيل براي هر باشد بالمانع است چون باعث مي شود رطوبت در زمين بماند و در ح
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نهال تجويز مي شود. كوددهي در سال بارآوري درخت توصيه نمي شود چون درختان 
در اين سال با جذب كود پر زور شده و درخت انرژي را كه مي بايست صرف توليد 

كرده و  صرف توليد  شاخه و برگ زياد ،دختري بكند محصول و نگهداري جوانه هاي
بلكه در سال ناآور بايد كوددهي انجام شود تا در آن . محصول درخت كاهش مي يابد

سال درخت آماده باردهي شود.  به نظر مي رسد كه اگر كشاورزان وقت كافي براي 
محصول  دادن كود در توليد ،تچه زرشك در سال  بارآور بگذارندهرس مناسب درخ

  .درختچه موردي نخواهد داشت
  :. هرس و  فرم دهي  زرشك4
 شاخه هاي درهم و ،شاخه هاي خشك ،نركهاحذف ي زرشك هرس شاخه ها در

هرس درختچه هاي را براي افزايش باردهي سال بعد درخت الزم  مي باشد. شلوغ 
، درگذشته به صورت بسيار محدود و ناكافي انجام مي شده و فقط به زرشك بي دانه

چند بريدن  بريدن تنه هاي پير  و شاخه هاي خشك و بيمار اكتفا مي گرديده است، هر
شاخه هاي پاييني تنه ها كه نزديك به زمين قرار مي گيرند نيز از قديم مرسوم بوده 

پهن كردن پارچه در زير درختچه را به هنگام  ،. اين عمل به اصطالح محليِ برشاست
در  برداشت محصول آسان مي نمايد و معموالً به صورت سال در ميان و پس از برداشت

   ام مي شود.سال پر محصول انج
   :دومنكته 

بهتر  ،ن سال رها گرديده و هرس نشده انددر مورد هرس درختچه هاي مسن كه چندي
سال نسبت به حذف تنه هاي پير اضافي اقدام شود و از حذف همه آنها   3تا  2است طي 

  در يكسال پرهيز گردد.
ز تنه ها و تراكم زيادي ا ،به دليل عدم حذف  پاجوشهاي اضافي ،در روش سنتي هرس

شاخه ها در وسط درختچه ايجاد مي گردد و مانع نفوذ نوركافي به قسمت مياني 
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محصولي  ،ها و شاخه هاي موجود در اين قسمتدرنتيجه بيشتر پاجوش مي شود. درختچه
  نداشته عمدتاً فقط مصرف كننده  آب و مواد غذايي هستند.

وليه)، اشت نهال (پاجوش ادو سال پس از ك در روش ديگر در هرس درختچه زرشك ،
، نهال اوليه را (كه گاهي از يك تنه نسبتاً مسن تهيه شده) در آغاز فصل رويش سال سوم

از قسمت بن قطع مي نمايند و در نتيجه پاجوشهاي قوي و جوان روييده و در اطراف آن 
 به عنوان تنه هاي اصلي درختچه باقي مي ماند و پاجوشهاي اضافي نيز حذف مي شود.

در صورت استفاده از نهالهاي اوليه جوان و قوي در صورت استقرار و  انگبه نظر نگارند
رشد مناسب آنها  پاجوشهاي اضافي را مي توان از آغاز فصل رويش در سال دوم نيز 

ه زايي و پاجوش دهي فراواني درختچه زرشك به طور طبيعي قدرت شاخ حذف نمود.
ن تنه ها كه به سمت داخل و بين تنه هاي ديگر . شاخه هاي روييده از قسمت پاييدارد

رخورد با ساير  تنه ها و پس از ب ،به دليل كمبود فضا و تراكم زياد رشد مي كنند معموالً
  ،كج شده و شكل نامناسبي پيدا مي كنند.شاخه ها

ا به وسيله هرس مي توان شدت تناوب باردهي در زرشك بي دانه را كاهش داد و ب
، سال كم محصول باغ را بر خالف روند  غالب حاكم رنامه ريزي شدههرس به موقع و ب

در مجموع مي توان نتيجه گرفت كه درختچه . نطقه، به سال پر محصول تبديل كردبرم
تري براي توليد فراهم زيرا به وسيله هرس شرايط مناسب د،زرشك به هرس نياز مبرم دار

  مي گردد.
   :سومنكته  

زرشك را با روش سال باردهي درختچه هاي ه آقاي كريمي برخي از باغداران از جمل
زار به دست تغيير داده و در نتيجه هر سال به طور مستمر محصول قابل ارائه به با پايه كي

  از كاهش قيمت زرشك در سال پر محصول متضرر نشده و  مي آورد و بدين وسيله
  راعي داشته باشد.مي تواند حجم عمليات باغباني متعادل تري را در هر سال ز
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   :چهارمنكته 
و طول  ود و تقريبا به اندازه قطر يك خودكارشاخه بارده زرشك نبايد خيلي قوي بش

اگر شاخه از اين حد قويتر شود از مرحله زايشي  .سانتي متر باشد 70تا  60آن حدود 
بريده  . در درختان پيرتر شاخه بارده را از  نصفهرج و بيشتر توليد شاخساره مي كندخا

 شد كرده،رجايي كه سال بهتر است شاخه ميوه ده را از  10تا   4ولي در درختان بين 
  .ببرند

در رابطه با هرسهاي چند پايه مد نظر كشاورزان باشد طوري درختچه ها را هرس نمايند 
كه محصول يك سال در ميان باشد و حتي اگر شاخه اي در سال ناآور محصول داشته 

ول بماند تا سال بعد جبران بي محصتماما آن شاخه ها را نيز ببرند كه درخت باشد، 
. در اصطالح محلي براي اينكه بگويند درخت هميشه جوان است، اصطالح صداي نمايد

اره كشي را به كار مي برند. هرس براي درختچه آنقدر مفيد است كه صاحب درختچه 
    گويد تو درخت پير شده اي و باز خودش در كنار درختچه با اره اي ايستاده و مي 

محصول مي گويد نه هنوز اره خور هستي و صداي اره از تو مي آيد، پس مي شه روي 
  .تو در سال بعد هم حساب كرد

  :مبارزه با سرمازدگي
   براي مبارزه با سرمازدگي از دود كود گاوي، الستيك و مخلوطي از هر دو استفاده 

ار خوب است ولي چون اراضي زرشك كاري خرده مالكي است و مي شود. آبياري بسي
، همه نمي توانند اراضي خود اتفاق بيافتد زدگيدر آن شب خاص كه مي خواهد سرما

همه كشاورزان از  .تنيسهمه كشاورزان  در يك شب آب مدار را آب بدهند، چون 
  اين روش بهره نخواهند گرفت.
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  :روشهاي برداشت
ن ملس و مزه آن شيري، برداشت رنگ آن قرمز روشن تا تيرهزرشك خوب در هنگام 

برداشت محصول زرشك در يك مرحله صورت مي گيرد و در . پرآب مي باشد
كه بارانهاي زود هنگام  پاييزه به وقوع نپيوندد مي توان زمان برداشت را تا  صورتي

، زيرا ميوه هاي  نارس كامال وه از نظر طعم به تأخير انداختدستيابي به كيفيت عالي مي
، با ريزش بارانهاي زود هنگام  پاييزه (به ر برخي سالهاد ا حدودي  گس هستند.ترش و ت

، مشكالتي در طول دوره خشك كردن زرشك دليل محدود بودن  امكانات باغداران)
، لذا زرشك سيب مي بيندايجاد مي گردد و محصول در خرمنگاه فاسد شده و يا آ

را  زودتر از  ، معموال زرشكز اثرات نامطلوب اين گونه بارشهاكاران براي اجتناب ا
برداشت زرشك به دليل نازكي پوست ميوه و  موقع مناسب آن برداشت مي نمايند.

همچنين وجود خارهاي  فراوان و تراكم شاخه ها در اين درختچه يكي از مشكل ترين و 
در حال حاضر برداشت زرشك به  پرهزينه ترين مراحل توليد اين محصول است.

  روشهاي زير انجام مي شود:

در اين روش خوشه : شه چيني(چيدن خوشه به وسيله دست)روش خو -الف
ي پارچه پهن شده و در زير هاي ميوه به وسيله دست تك به تك چيده  شده  و بر رو

مي    يا به داخل سبدها يا جعبه هاي چوبي ريخته و به محل خشك شدن منتقل  درختچه
بوده و به كارگر  سيار وقتگيراين روش به دليل  وجود خار در كنار هر خوشه ب گردد.

تا  20ساعت كار، به طور متوسط  8هر كارگر با  ،در روش خوشه چيني .ماهر نياز دارد
. اين روش بيشتر در  گذشته با ك تر  در هر روز برداشت مي نمايدكيلوگرم  زرش 24

توجه به دستمزد پايين كارگر در سطح باغهاي كوچك تا حدودي متداول بوده است 
 ،ده با استفاده از اين روش برداشتمروزه كمتر كاربرد دارد. محصول به دست آمولي ا

  از كيفيت مطلوبي برخوردار است.
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در باغهاي  :ت به وسيله ضربه زدن به شاخه ها)روش ضربه اي (برداش -ب
، برداشت با دست امكان پذير نبوده  و چه هايي كه ارتفاع آنها زياد استبزرگ و درخت
يا  ، لذا با ضربه زدن با چوب بلند نسبتا نازكي به شاخه ها (تركه زني)اقتصادي نيست

ميوه ها بر روي پارچه هاي ضخيم پهن الكي براي لرزاندن شاخه ها، گيري از ك هبهر
و يا پشت بام منازل شده و در زير درختچه ريخته و به محلي آفتابگير و بر روي زمين  

، زرشكها تا حدودي با زير و رو كردنسپس  ل مي گردند.، منتقبراي خشك شدن
خشك شده و بعد با استفاده از جريان باد طبيعي و به وسيله چهار شاخ چوبي نسبت به 

در نهايت توسط دستگاه هاي   مي شود.قدام جدا سازي برگهاي خشك از محصول ا
، باقي مانده  برگها وخوشه ها  دستي، خارها، وجاريِ برقي مخصوص  زرشك و غربالب

هاي پوك و ريز و ساير مواد خارجي از زرشك خشك جدا گرديده و محصول  هميو
  تميز مي شود.

  :ك به اين روش داري معايب زير استخشك كردن زرشبرداشت و 
 آلودگي به خار و خاشاك و حشرات موجود در فضاي باز (بارگاه) -1

 هنگام پاييزه تمالي بارانهاي زودخطر فساد و گنديدگي  محصول در اثر وقوع اح -2

 به هم چسبيدگي  دانه هاي زرشك  و خروج شيرابه در اثر زير و رو كردن آنها -3

و تيره شدن محصول در اثر تابش  روز) 15تا  10زمان نسبتا طوالني خشك شدن ( -4
 مستقيم آفتاب    

ضربه زني به شاخه ها سبب رسيدن آسيب به شاخه هاي تير ماهه يا شاخه هاي  -5
. اين باعث مي شود كه انرژي است در سال بعد بار بدهند مي شودكه قرار جواني 

، صرف التيام زخمهاي صرف تقويت جوانه هاي دختري بشود درخت عوض اينكه
 وارده شده و باردهي در سال بعد را كاهش مي يابد.



نده زر -ل دوم ید و ران  دا ود   با و ی  و ش  ی ی دا و اسان    

                                                                   52

سبب ريزش فراوان برگها و ايجاد تركيدگي  در پوست  ،اين روش غلط برداشت -6
در نتيجه، ترشحات  ،با خارهاي تيز  و شاخه ها مي شودبه دليل برخورد آنها ميوه ها 

خارج شده از ميوه هاي ترك خورده به ميوه هاي سالم انتقال يافته و موجب به هم 
 چسبيدگي و جذب گرد و غبار و نهايتاً غير بهداشتي شدن و كاهش كيفيت محصول 

 .)130:  1381(كافي و بالندري،مي گردد

كيلوگرم   75تا  70، به طور متوسط ساعت كار 8ش ضربه اي، هر كارگر با در رو
تگي محصول برداشت شده به زرشك تر را در هر روز برداشت مي نمايد. ارتفاع انباش

ولي نبايستي بيش از سه  سانتي متر است  3تا  2به هنگام خشك كردن معموالً  اين روش
برداشت زرشك مي باشد ولي حالت ترين  راحتسانتي متر باشد. روش ضربه اي 

  .محصول آن از كيفيت و نرخ پايينتري برخوردار است

(بريدن شاخه هاي حامل خوشه هاي ميوه): -ج در اين روش  شاخه  شاخه برُ
ماه) جهت  4 حداقلهاي حامل ميوه به وسيله قيچي باغباني بريده و به مدت طوالني (

، مانند ر محلهاي سر پوشيده يا مسقفلزي دخشك شدن بر روي داربستهاي چوبي يا ف
انبارهاي روستايي و حتي فضاهاي باز سرپوشيده (سوله هاي باز) زير سايه در مسير 

ي به البته در صورت استفاده از سيستمهاي تهويه برقي برا قرار مي گيرند، جريان هوا
كان دادن زمان خشك شدن كوتاهتر مي شود. نهايتاً با ت ،جريان انداختن هواي انبارها

با نام زرشك پفَكي به دست مي آيدكه قيمت باالتري  ، زرشك خشك مرغوبي،شاخه
را در بازار به خود اختصاص مي دهد. گاهي نيز شاخه هاي برداشت شده در فضاي باز و 

اين  بر روي زمين در بارگاه قرار گرفته و در برابر تابش مستقيم آفتاب خشك مي شوند.
، عالوه بر گستردگي به حجم زياد شاخه هاي برداشت شدهروشِ برداشت با توجه 

جهت ، مكان بزرگ و فضاي زيادي را نيز جابجايي محصول همراه با شاخه ها عمليات
ارتفاع انباشتگي شاخه هاي ميوه در اين روش  .خشك كردن محصول طلب مي نمايد
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      سال  كيزرشك را حداكثر در اين روش  باشد.نسانتي متر  50بهتر است بيش از 
داربست فلزي براي خشك شدن زرشك مناسب نمي باشد  .درمي توان نگهداري ك

زيرا بيشتر باعث پوسيدگي و بدرنگي محصول مي شود ولي داربست چوبي براي 
چون رطوبت ميوه را در خود گرفته و رنگ  خشك شدن زرشك مناسب مي باشد،

ل زرشك در داربست از خشك شدن محصو .وب خود را به ميوه تحويل نمي دهدچ
  .پذير نيست مگر با روش هاي صنعتي چهار ماه زودتر امكان

  :ايج براي زرشك در مرحله خشكانيدناصطالحات ر 

زرشكي كه در محل زمين و در خرمنهاي مخصوص به دليل نبود  :زرشك خرمني
  خشك شود. دجايگاه استاندار

خشكانيدن در انبار، از زرشكي كه در هنگام  :زرشك تَه تاالري يا دانه اناري
  شاخه افتاده و در زير داربستها جمع مي شود و كيفيت زرشك پفكي را ندارد. 

زرشكي كه در هنگام خشكانيدن در انبار،  روي شاخه و   :زرشك تاالري يا پفكي
  داربستها  خشك شده و  بهترين كيفيت را دارد. 

  :حكم اجرت برداشت و نگهداري زرشك

 :حالت عمل مي شود 5 اين درختان بهدر  

 1به   3آبياري و نگهداري از كارگر و بقيه از مالك :  .1

 1به  2آبياري، نگهداري و كوددهي از كارگر و بقيه از مالك :  .2

 آبياري، نگهداري، كوددهي و كاشت نهال با كارگر و بقيه از مالك: نصف به نصف .3
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محصول از كارگر و مالك فقط  هرگاه مالك ملك را به كارگر اجاره بدهد: تمام .4
    ضامن پول اجاره است. چون اراضي كاشت اين  درخت اكثراً خرده پا و كوچك  
مي باشند، معيار خاصي براي اجاره زمين نمي باشد و مبناي اجاره براساس گندم است 

 .)54:  1389(غوث،من گندم بدهد 70خروار و  2مثالً  يعني هر طاقه يا سهم آبي 

حكم كسي كه ميوه را برداشت كند: هرگاه كارگر و مالك ميوه هاي درخت را به  .5
است يعني كارگر از محصول  1به 10كس ديگر بدهند تا پايين كند: تقسيم محصول 

به  10سهم مالك و  4به يك از  10ميان گويند به نسبت  پايين شده كه در اصطالح از
ان از يك سهم كارگر به عنوان سهم ته گري، محصول خود را كه در حقيقت هميك 

  .هزينه كارگري اوست بر مي دارد
  :پنجم نكته

. در حاليكه در هسال بود 60تا 40سن اقتصادي درختچه زرشك از نظر بهره برداران بين 
        ساله در نظر گرفته  30 ، معموالًي اقتصادي، سن اقتصادي اين محصولبرآوردها
  مي شود.

  : اعتقادات خاص
؛ محصول آن باغ سپس دود آن را در باغ خود بياوردهر كس  سر االغي را سوزانده و 

  از چشم زخم به دور خواهد بود.
، محصول آن درخت عا نصب شودهر گاه قبل از تغيير رنگ ميوه ها در روي درخت د

  توسط پرندگان خورده نخواهد شد.
ب بخورد، خوب بيايد و يا به اصطالح درخت از باال آدر سالي كه باران و برف 

  .زرشك محصول خوب مي دهد



ود  ی - وم ل                                                                                                                                                                                                                         و ی  و ش  ن  دا نده  زار ید انو ی ز و اسان     

55 

 

  :زعفراندانش بومي در توليد 
زعفران يكي از قديمي ترين  محصوالت زراعي ايران است و عليرغم قدمت كشت آن 

، سهم كمتري از فناوري نوين ي از محصوالت زراعي رايج در كشوردر مقايسه با بسيار
. نام محلي زعفران را زفران يا دتاً بر دانش بومي متكي بوده استرا داشته وتوليد آن عم

، در تحقيقات ملي اين گياه از اولويت ند. با وجود اهميت اقتصادي زعفرانزفرون گوي
ويژه اي برخوردار نبوده و يا مؤسسه تحقيقاتي خاصي برنامه ريزي اين محصول را  

محصول كم نهاده اي است كه در محدوديتهاي محيطي   عهده دار نمي باشد. زعفران،
ي نمايد و به همين دليل محصول مناسبي براي درآمد اقتصادي قابل توجهي تأمين م

كشاورزاني است كه به منابع كمتري دسترسي دارند. زعفران از معدود گياهان زراعي 
است كه از لحاظ اكولوژيكي و فيزيولوژيكي و فنولوژيكي تفاوت قابل مالحظه اي با 

در وجوه گياهان زراعي ديگر دارد. هرچند در مورد بسياري از گياهان زراعي، آنق
مشترك فراوان است كه مي توان يافته هاي پژوهشي يك گياه را در مورد گياه ديگري 

.عده اي مبداء زعفران را ايالت قديم ماد ايران مي دانند، برخي از محققين نيز به كار برد
نيز خاستگاه زعفران را در منطقه وسيعتري از كره زمين شامل يونان، تركيه، آسياي 

ايرانيان ضمن صدور زعفران به بسياري از نقاط جهان باستان،  مي دانند.صغير و ايران 
خواص آن را به يونانيها، روميها، چينيها و اقوام سامي از جمله عربها معرفي كردند و 

 درياي شيوه زراعت آن را در سده هاي اول تا چهارم هجري به امم اسالمي پيرامون
زعفران به وسيله ايرانيان تبعيد شده مزارع ستين مديترانه آموختند. به اين ترتيب كه نخ

توسط معاويه در نواحي شام داير شدند، سپس كاشت زعفران در شمال افريقا و اندلس 
صقليه (سيسيل) رواج يافت و اقوام ايراني همچون رستميان و  (اسپانياي اسالمي) و

  بنوطبري در انتقال فرهنگ زعفرانكاري مؤثر بودند.
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   ن زعفران براي تزئين گرده هاي نان ومعطر كردن خوراكها به كار درعصرهخامنشيا
چين هم از  مي رفته است. در دوره پارتها زعفران ايران به يونان و روم مي رفت، بعداً

مشتريان زعفران ايران شد. در عصر ساسانيان كاشت زعفران در قم نيز رايج گرديد و 
ز زعفران در منطقه خراسان جنوبي از كشت  پيامرغوبيت محصول آنها شهرت يافت. 

و به صورت  منطقه توسط اعراب فتح شد، آغاز سال پيش كه اين 1000حدود 
زعفران در اصل زرپران بوده يعني گلي انحصاري در اختيار اين موطن قرار گرفت. نام 

گرديده  و اين واژه سپس به زعفران تبديل زر و طال استبا كه كالله آن هم ارزش 
  . )22:  1376بريشمي،(ا است

  :دارد به شرح ذيل با ساير گياهان زراعي تفاوتهايي منحصر به فرد زعفران  
گل آن قبل از هر اندام هوايي ديگر ظاهر مـي شـود و پـس از ظهـور گـل، انـدامهاي       -1

رويشي ديگر سر از خاك بيرون مي آورد. اين خصوصيت به معني تكيه گياه بـر تجمـع   
 ل در بنه است.مواد ذخيره اي فصل قب

شروع فصل گلدهي آن بـا شـروع سـرماي پـاييزه مواجـه اسـت، در صـورتي كـه در          -2
 گياهان زراعي ديگر گلدهي همزمان با فصل گرم و مطلوب مي باشد.

       اندام اقتصـادي اكثـر گياهـان زراعـي، انـدامهاي رويشـي، دانـه، ريشـه و  تمـام گـل            -3
كه بخـش كـوچكي از گـل يعنـي كاللـه آن بـه       زعفران تنها گياهي است  ولي مي باشد

  عنوان بخش اقتصادي گياه مطرح است.
  عمليات زعفرانكاري:

تمام عمليات زعفرانكاري به غير از آبياري و كوددهي توسط زنان صورت مي گيرد. بـه  
نفر غيرمستقيم با مراحل مختلف زعفرانكاري  6نفر مستقيم و  دوطور متوسط در هر سال 

  درگير هستند.
  
  



ود  ی - وم ل                                                                                                                                                                                                                         و ی  و ش  ن  دا نده  زار ید انو ی ز و اسان     

57 

 

  :مصرف زعفران موارد
با وجودي كه زعفران در نگاه عمومي به عنوان يك ماده رنگ دهنده و چاشـني غـذايي   

  .ناطق توليد آن مصارف متعددي داردشناخته مي شود ولي در م

  :نحوه انتخاب بنه زعفران
% توليد كنندگان محلي بنه مورد نياز جهت كاشت  را از مزارع خود تأمين  90بيش از 
هاي مرغوب از پيازاستفاده  ،از بنه هاي ساير مناطق رايج نيستاستفاده د و مي كنن

زمينهاي خودي براي كشاورز بهتر و منطقي تر است چرا كه اگر پياز زعفران را از بيرون 
، توانايي جداسازي ندتهيه كند عالوه بر اينكه از سالم بودن پياز اطالع كافي ندار

البته زارعين محلي  كاشت بنه هاي محلي و  د داشت .نريز و درشت را  نخواه پيازهاي
           يا استفاده از بنه هايي را كه با آب شيرين و خاك رسي توليد شده اند را  نيز 

  موفقيت آميز مي دانند.

  :كاشت زعفرانتقويم 
يعني فصـل مهـر و آبـان آمـده اسـت و       مي هرگاه آب اول زعفران داده شوداز نظر تقوي

زمان گندم كاري است، آب دوم هم برابر آذرماه يـا مـاه قـوس اسـت كـه برابـر        بنابراين
فصل نهالكاري درختاني مثل زرشك مي باشد. هرگاه علفهاي زعفران زرد شـدند يعنـي   
فروردين ماه است و برابر فصل كاشـت چغنـدر، جـو و گـاورس اسـت. آبيـاري اول در       

نه دهي عناب برابر با شـروع خـواب   زعفران برابر با زمان برداشت زرشك مي باشد. جوا
 زعفران است. 

  :و كاشت تهيه زمين ،انتخاب
 2000من تخـم كـار يعنـي     20من تخم كار شروع و تا  5/0حداقل زمين زعفرانكاري از 

 40از هر من تخم كار زعفـران   .مترمربع است 100خم كار برابر با متر مي باشد. هر من ت
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ـ     5تا   3هر چاله بين  مثقال زعفران به دست مي آيد و در ن تخـم  پياز مـي كارنـد و هـر م
 .فنجان آب است 20برابر، ميانگين آن كار

از نظر روستاييان خاكهاي مناطق مستعد از نظر بافت به خاكهاي شُل يـا شـني و رسـي يـا     
(خاكي كه در آن چند سـال كشـت نشـود يـا بـه      خاك يا شَخ و خاك كهنه  همل، سرخ

و همچنـين   : خاكي كه حد وسط شني  و رسـي اسـت   يانهخاك مو  صورت آيش باشد)
  .مي شود،تقسيم  گري : خاكي كه به درد زراعت نمي خورد خاك كلوت يا كوزه

بر اساس رنگ خاكهـا بـه دو نـوع خـاك سـرخ(خاك دشـتي) و خـاك سـياه (خـاك           
 زراعي) تقسيم مي شوند.

د سنگريزه و علفهاي زمين زعفران بايد داراي بافت متوسط، نسبتاً عميق، مسطح، فاق
زميني براي كاشت زعفران مرغوب يعني . هرز، شيرين و داراي زهكش طبيعي باشد

خواهد بود كه داراي خاك رس باشد و قبل از كاشت نيز كود حيواني در آن ريخته 
پس از انتخاب زمين با توجه به عناصر معدني و درصد مواد آلي خاك، الزم است  .شود

سانتي متري زد و با پخش  30تا 25زمستان يك شخم عميق زمين را در پاييز و 
كودحيواني و كودهاي شيميايي نسبت به بهبود خواص فيزيكي و شيميايي خاك اقدام 

تن كود  50تا 5حيواني بسته به جنس زمين و عادت زارعين محل از  نمود. ميزان كود
وان به عمليات تكميلي گاوي در هكتار متغير است. در بهار يا پاييز، قبل از كشت مي ت

تهيه فيزيكي و شيميايي زمين با رعايت توصيه هاي فني كارشناسان با ادوات مورد لزوم 
 15تا  10اقدام نمود. شخم دوم در پايان فروردين ماه يا اواسط ارديبهشت ماه به عمق 

سانتي متر زده مي شود. شخم دوم ممكن است چندين بار تكرار گردد. در مرحله نهايي 
ود حيواني به صورت اليه اي در سطح زمين پخش مي گردد تا بتوان آن را به راحتي ك

متر انجام شده و سانتي 35تا   30نوبت با عمق  4ا ت 3مخلوط كرد. عمليات شخم در 
تن در هكتار كود دامي نيز با خاك مخلوط مي گردد و در اواخر  6تا  5حدود  
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لر (ماله) آن را تسطيح مي كنند. عمليات آماده ارديبهشت مجدداً آن را شخم زده و با لو
سازي خاك براي آبياري در مزارعي كه زعفران در آن كشت شده است، به جهت 

سال اين كار بايد در زمان  2هر  .به بنه ها با دست انجام مي گيرد جلوگيري از خسارت
هم خاك را د و آبياري اول تكرار شود تا هم نقش خاكدهي روي پياز ها را داشته باش

  .دوباره تقويت بكند
  :اولنكته 

طريقه كاشت بصورت خشكه كاري بهتر است؛ چون آبياري بعد از كاشت باعث 
محكم شدن زمين و خاك اطراف پياز مي شود و برخي از حيوانها از جمله خرگوشها 
نمي توانند پياز را از زمين خارج كنند و از طرفي ديگر اين آبياري باعث مي شود 

      در اطراف پياز زعفران در تابستان بماند و ديگر نيازي به آبياري تابستانه  رطوبت
  نمي باشد.

  : را بايد در چه موقع از سال كاشت پياز زعفران
  مي شود. انجامكاشت پياز زعفران در دو نوبت از سال 

 از بيستم شهريور ماه تا نيمه مهرماه كشت زعفران انجام مي گيرد. -1

ديبهشت تا دهم خرداد يا به قول بزرگان و پدران موقع جودرو مي توان پياز ار 20از  -2
 را كشت كرد.

اكثر كشاورزان كاشت زعفران را از بيستم شهريور تا نيمه مهرماه انجام مي دهند و از 
  روش ديگر كم استقبال شده است.

آخر شهريور كنند بهتر است كه تا بكشاورزان پياز زعفران را در شهوير ماه كاشت  اگر
زمان كاشت زعفران از بيستم ارديبهشت تا دهم  در مجموعكاشت را انجام دهند ولي 

ين موقع تراز نيمه ارديبهشت زعفران در خواب فرو مي رود و به چون .خرداد است
  .ندن پياز از زمين مي باشدكَ
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  :آماده سازي بنه جهت كشت

ت سالم و بدون زخم از مزارع براي كشت مزارع جديد زعفران مي بايست بنه هاي درش
جوان انتخاب و سپس مقداري از الياف خارجي روي بنه را جدا كـرد وآنگـاه اقـدام بـه     
كشت نمود. ضدعفوني بنه ها قبل از كاشت با سموم قارچ كـش مـورد توصـيه، مرسـوم     

كـه  ، بـدون آفـت و  ل  ظ محلي پيازي گالبي شـكل، برجسـته  پياز مناسب به لفنمي باشد. 
اين پياز در همان سال اول تبـديل   .گرم است 10 روي پياز و وزن آن حدود غيرمتعارف

  گردد.ديگر مي  پياز  3يا  2به 
  :سله شكني

سله شكني در مزارع زعفران از عمليات مهم  داشت مي باشد والزم است پس از آبياري 
ي اول به محض گاورو شدن زمين، سطح مزرعه به نحوي كه بنه ها صدمه نبيند سله شكن

گردد كه در عرف زارعين اين سله شكني را كوبيدن، كولش و يا رنده كردن گويند. 
دندانه، گاوآهن ايراني و  ،ار كج بيل، چهار شاخ فلزي، شن كشبهترين وسيله براي اينك

سانتي متر تجاوز نمايد. 10تا 5يا وسايلي از اين قبيل مي باشد. عمق سله شكني نبايد از 
كه گُلها به آساني بتوانند از خاك بيرون آيند و نيز كود  سله شكني موجب مي شود

حيواني و شيميايي با اليه سطح خاك مخلوط گردد. چنانچه در انجام سله شكني تأخير 
شود، جوانة گلها خود را به سطح خاك رسانده و سله شكني موجب قطع آنها خواهد 

ن زيادي در سطح زمين بدليل اينكه خاك رس بعد از آبياري موجب شكاف برداشت .شد
مي شود در خاكهاي رسي بهتر است  كه مقدار كمي ماسه كف رودي  به مزرعه داده 
شود تا در زمان سله شكني با خاك رس مخلوط شود، اين كار عالوه براينكه از شكاف 
برداشتن جلوگيري مي كند موجب مي شود كه بعد از آبياري زمين رطوبت خود را از 

  دست ندهد. 
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  :كاشت زعفران نحوه
صورت خشكه  :  بهيم به دو حالت مي توان كاشت نمودزميني را كه قبالً آماده كرده ا

  .كاري و يا بسار نمودن
  : طريقه خشكه كاري

         حتماً زمين را گردد بعد از كاشت زمين آبياري و اگر در اواخر شهريور ماه كشت
  بقولي (سرگير) نشوند. ا ا بدرستي سبز شوند يي يا شخم مي زنيم تكنشسله 

  : طريقه بسار كردن
    شخم  اول زمين را آبياري كرده و بعد از چند روزي كه زمين آماده شخم زدن شد،

  هم اكنون زمين آماده كاشت پياز مي باشد.، نيم و با ماله آن را صاف مي كنيممي ز
  مسائل عمومي در كاشت زعفران:
محصول كمـي توليـد مـي كنـد و بايـد از زمـين        زعفران در سال اول و سال ششم به بعد

سال  10سال در آن مي ماند بايد به مدت حداقل  8خارج شود. زمين زعفراني چون پياز 
ديگر در آن زعفران نكاشت، چون زعفران از پياز خـود بـه ماننـد درخـت گـردو سـمي       

ز بـين  توليد مي كند كه امكان كاشت مجدد اين محصول را نمي دهد و اين مدت براي ا
زعفران چون غده اي است بايد قبل و يـا بعـد از آن گيـاهي را     الزم است. پياز مرفتن س

در هنگـام    كاشت كه ريشه آن سطحي بوده تا مواد غذايي پايين خـاك را جـذب نكنـد.   
كل رديفـي  . باوجودي كه كاشت به يكـي از دو شـ  ساله باشد 4تا  3ت، پياز زعفران كاش

. ان محل به كاشت رديفي بيشتر اسـت ولي گرايش كشاورز ،يا كپه اي صورت مي گيرد
% مي كارند. چـون  60% و هلو به مقدار 40زعفران را در بين درختان مثل گردو به مقدار 

       سـبب خشـك شـدن درخـت       و ريشه هاي سطحي را قطع مي كنددرخت هلو پابيل پاي 
بيل نمـي شـود و بـه پيازهـا     مي شود، پس زعفران را بيشتر در ميان آن مي كارند، چون پا

. در خـاك  ان بستگي به شرايط آب و خـاك دارد عمر مفيد پياز زعفر آسيبي نمي رسد.
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سـال هـم جـواب     25سال صرفه داشته و در آب شيرين حداكثر تا  6شور پياز حداكثر تا 
تن در هكتار نيز پياز مي ريزند تا مزرعه سـريع تـر    12. در مناطق با آب شور ، تا مي دهد

سال مي توان گياهاني ماننـد   8ع گردد ولي در مناطق با آب شيرين بعد از طي حدود جم
سـال   10ت تـا  ، نخود و عدس را كاشت و اين مزرعه بعد از برداشت ايـن محصـوال  لوبيا

ن بـه  و ايـ  هدركـ  كه اين گياهان ازت خاك را زياد. علت اين است ديگر نيز بار مي دهد
        كشـت سـنتي، بنـه زعفـران معمـوالً بـه صـورت         در .رشد پياز زعفران كمـك مـي كنـد   

كپه اي در داخل كرت و به ندرت به صورت جوي و پشته اي انجام مي شود كه در اين 
ســانتي متــر از هــر جهــت در زمــين آمــاده ســازي شــده، يــك بيــل   25روش بــا فاصــله 

بنـه كشـت مـي نماينـد و      15گودبرداري صورت گرفته و در كف هـر گـودال يـك تـا     
كن است به جاي گودبرداري با بيل، با گاو آهن ايراني  و فاروئر شيار درآورده شود. مم

سانتيمتر و مقـدار بنـه هـا     25سانتي متر، فاصله كپه ها  35تا  30فاصله شيارها از همديگر 
عدد مي باشد. پس از پوشاندن گودالها با خـاك، سـطح زمـين بـا      15تا  3در هر كپه بين 

  نواخت مي شود.استفاده از ماله يك
  :دومنكته 

  ست كه چون ما در منطقه كويري و خشك مي باشيما توصيه به كشاورزان محترم اين
لي مواجه هستيم براي صرفه جويي در  مصرف آب و چندين سال متوالي با خشكسا

حتماً اراضي را با تراكم باال زير كشت زعفران قرار دهيم تا رسيدن گل و برداشت 
  عمر مزارع كاهش يابد.زعفران سريعتر و 

  :نحوة آبياري زعفران
، آبياري اوليـه را مهمتـرين عامـل موفقيـت در خـروج بـه       % كشاورزان محلي 98بيش از 

روز متغيـر   30تـا   10بعـدي از   موقع گل مي دانند. براساس اظهار نظر كشاورزان آبيـاري 
يژگيهـاي اقليمـي   بر اساس و . به نظر مي رسد كه اين تنوع در فواصل آبياري عمدتاًاست
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و ميزان دسترسي به آب در هر منطقه ايجـاد شـده اسـت. اسـتفاده از سـيالبهاي فصـلي و       
اجتناب از آبياري زمستان به منظور جلوگيري از يخ زدگي از جمله مواردي است كه در 

 ،ران گيـاهي اسـت كـه بـه لحـاظ آبيـاري      مديريت آبياري زعفران رعايت مي شود. زعف
 ؛مواجه مي باشند بسيار مطلوب است يمه خشك كه با كمبود آببراي مناطق خشك و ن

زيرا بنه هاي زعفران از نيمه ارديبهشت ماه كـه بارنـدگيهاي بهـاره قطـع مـي شـود يـك        
 ،ري نـدارد.اما خـارج از ايـن محـدوده    ماهه را طي كرده و نيـاز بـه آبيـا    5خواب با دوره 

نقـاط زعفـران كـاري  بسـته بـه      در  .مانند هر محصول ديگري آبيـاري شـود  زعفران بايد 
وضعيت آب و هوايي منطقه،آبياري زعفران از اواسط مهرماه تا دهه اول آبان ماه شـروع  
مي شود. اما اگر هوا گرمتر باشد زمان شروع آبياري ديرتر و هرگاه سرما زودرس باشـد  

بعد از  روز يكبار 26در اوايل مهرماه مزرعه زعفران آبياري مي شود. در واقع آبياري هر 
گُل آب صورت مي گيرد، اگر هوا در چله بزرگ سـرد شـد و بارنـدگي وجـود داشـت      
آب نمي دهيم وگرنه با همين مدار تـا زردآب، آب مـي دهـيم. آبيـاري تابسـتانه هـم در       
اواخر تيرماه تا اوايل مردادماه صورت مي گيرد تا پيازها خُنَـك شـوند و آب خـود را از    

ز خـواب اسـت ولـي در واقـع پيـاز بيـدار اسـت و نيـاز بـه          دست ندهند چون به ظاهر پيـا 
% درصد مردم در  شهريورماه مي كارنـد و دگمـه پـايين پيـاز نيـز       80رطوبت كمي دارد. 

از آنجايي كه در واقع رشد زعفران با آبياري مزرعـه آغـاز شـده و اولـين      جدا مي شود.
يـاد و كمبـود   در منـاطقي كـه سـطح زيـر كشـت  ز      شروع گلـدهي اسـت،   مرحله رشد ،

كارگر وجود دارد براي اينكـه برداشـت زعفـران  بـا مشـكل مواجـه نشـود آبيـاري بـين          
قطعات و با فواصل چند روز تقسيم مي شود تا گلدهي در مزرعـه بـا اوج خـود همزمـان     

د كـه سـطح مزرعـه خـالي از     نشود؛ بنابراين اولين آبياري در زعفران زماني انجام مي شو
         بيـاري اول ابتـدا گلهـا و سـپس برگهـا در سـطح مزرعـه آشـكار         بـا انجـام آ   .گياه اسـت 
ريهاي آبيا پس از آبياري اول انجام نمي شود. هفته 5تا  4آبياري دوم زودتر از مي شوند.
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      كـه در اختيـار زارع باشـد صـورت      مقـدار آبـي  بسـته بـه    ،روز 14تـا   12بعدي به فواصل
وقعي كه در اواسط ارديبهشت مـاه رنـگ برگهـا بـه     اما در اوايل فروردين تا م مي گيرد.

 روزه 10زردي مي گرايد  در صورت امكان آبياري بايد به صورت هفتگي يـا دوره اي  
  .ت ماه آبياري زعفران قطع مي گردد. معموالً از اواسط ارديبهشانجام پذيرد آبياري

و سـنتي  منطقه برحسب اطالعات و تجارب خود و بـر اسـاس دانـش بـومي      زارعين در
  آبياري اكتفا مي كنند كه عبارتند از: 8منطقه در مزارع به 

 مهرماه  25براي برداشت گل حدوداً  : (سيرآب)يا بسار آب  آبياري اول-1

 بعد از برداشت محصول حدود پنجم آذر ماه  :آبياري دوم يا زاييج آب-2

حدود بستگي به بارندگي  :يا چله بزرگ يا كولش آب  آبياري مرحله سوم-3
 .برف يا بارندگي باشد نيازي نيست اگر دارد، اواخر دي ماه

 بهمن انجام مي گيرد. 25حدوداً : آبياري مرحله چهارم-4

 اسفند ماه انجام مي گيرد. 25حدوداً  :آبياري مرحله پنجم-5

 اوايل فروردين ماه انجام مي گيرد. :آبياري مرحله ششم-6

  .دگيراه انجام مي فروردين م 20حدوداً  :آبياري هفتم -7
  در ارديبهشت به عنوان زرد آب داده مي شود. :آبياري هشتم -8

  :سومنكته 
چهارم و پنجم مهم و اهميت آن كمتر از  آبياريهاي دوم، سوم،بنا به نظر آقاي رضائيان 

آبياري اولي نيست، چون در بهمن و اسفندماه پياز زعفران رشد و نمو زيادي دارد و اين 
  زعفران تشخيص داده مي شود.  از سبزه هاي

  :چهارمنكته 
  روز آبياري گردد. 16فروردين ماه با فاصله دور  آبياري اسفندماه و
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  :پنجم نكته
زمين زعفران بايد مسطح باشد تا آب زيادي روي هم انباشته نشود. به همين مقدار كه 

  سطح زمين را آب فرا گرفت، آبياري كفايت مي كند.
  :ششمنكته 

در اسفندماه و يك آب در فروردين ماه نقش مهمي در گلدهي بسيار باالي دو آب 
  مزارع  در سال آينده دارد.

  :هفتمنكته 
روردين سبزه هاي زعفران  ف 15چنانچه در مزرعه اي مشاهده شود كه در ايام عيد تا 

  به احتمال زياد از كمبود آب در اسفند ماه بوده است. ،زرد شده
آبياري در مراحل مختلف بستگي به بارندگي دارد با توجه به اينكه منطقه ما خشك و 
  كم بارندگي است بعضي بر اين باورند كه چهار مرحله آبياري براي زعفران كفايت 
مي كند در حاليكه با توجه به كمي بارندگي در اين منطقه نياز به آبياري بيشتري در 

حجم آب زيادي در مزرعه روي هم انباشته شود بدليل  مزرعه هست ولي از طرفي نبايد
سانتيمتر بوده و حجم زياد آب موجب حركت  20اينكه عمق پياز زعفران در خاك 

امالح و كود در خاك به عمق پايينتر از سطح پياز شده و باعث هدر رفتن امالح موجود 
  در خاك خواهد شد. 

اكي از آن است  كه زراعـت زعفـران   ح بررسيهاي محلي در مناطق كشت زعفران اكثراً
در تابستان نياز به آبياري نـدارد وآبيـاري در  سـاير مـاه هـا در منـاطق مختلـف  بـه طـور          

لـذا اينكـه بـه صـراحت بتـوان در مـورد آب مـورد نيـاز و          متفـاوت صـورت مـي گيـرد؛    
چگونگي آبياري اين زراعت اظهار نظر كرد منوط به انجـام پژوهشـهاي كمـي و كيفـي     

 . در اين زمينه است بيشتر
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  :دهي زعفرانكود
پياز زعفران از گياهاني است كه نياز به ازت دارد به همين دليل اكثر كشاورزان عالوه 

  . استفاده مي كنند نيز بركود حيواني ازكود سفيد
اثرات  ،بر روي زعفران صورت گرفته آزمايشات الزم به ذكر است كه بر اساس

اين نكته حساس هستند  برنيز شده وكشورهاي خارجي  اين گياه ديده كه درشيميايي 
براي كوددهي تا حد امكان بنابراين بهتر است  همين كود سفيد يا ازت است. ناشي از

تن كود   2تن كود گاو  10طوريكه به ازاي هر ه ب پوسيده استفاده شود. يازكود گاو
خاك  مقداري مرغ كه داراي ازت بيشتري هست درچاله اي مخلوط كنيم و

 هاي ايجاد كنيم وبرآمدگي اطراف آن را روي آن مسطح شود و (ماسه)روي آن ريخته و
 .دنپوسيده شوداخل آن مواد  د وبرو روي آن را آب بيندازيم تا آب كم كم درآن فرو

مرتبه  3اين عمل را دو الي  ،زير ورو مي كنيم مخلوط ورا ماسه  درطول تابستان خاك و
  تكرار مي كنيم.

مزرعه خود به زمين، كود حيواني دادن  درميان عالوه برهر يكسال  ه كشاورزانگذشتدر
قسمت  بچه در بهمن ماه توليد پياز زعفران در. دليل اينست كه را روبند خاك مي دادند

تا  1سطح زمين  اپياز هرسال فاصله اش ب د واين امر موجب مي شودباالي پياز مي نماي
د هم كود را به وشبا خاك مخلوط مي كود حيواني كه  لذا ،سانتي متر كم تر شود 5/1

براي  دهياين خاك .دوشبه مزرعه داده مي خواص مي آورد وهم به عنوان روبندخاك 
 رتابستان هوا گرم باشد چون نطفه گل زعفران د اگر درچرا كه  استمفيد  مزرعه بسيار

 تا در هواي گرم هدشود اين مديريت خاك باعث شوشهريور ماه بسته مي مرداد اواخر 
 چنانچه در پياز زعفران آسيب نبيند و هاي زمستانهيخبندان زمستان وو تابستان  و سرد

اتفاق  ولي گلدهي كه انتظار داشتيم  بودهدرشت  مزرعه اي مشاهده شود كه پيازها
 از بسته شده گرماي شديد تابستان باعث پريدن ونطفه گل زماني كه  حتماً در نيافتاده،
  شده است. آنفتن بين ر
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  :مهشتنكته 
ي پياز بعضي كشاورزان معتقدند كه در آبياري اول اگر از كود سفيد استفاده كنند گلده

، ولي در اين روش عالوه بر اينكه گل زودتر بدست زودتر و بيشتر صورت بگيرد
يه مي شود .  لذا توصدن پيازهاي زعفران نيز وجود داردنخواهد آمد احتمال آسيب دي

  آب يا مرحله دوم استفاده شود. ازت همراه با زاييچكود 
  : تهيه كود

   كود نپوسيده و تازه را در درون يك چاله ريخته و روي آن به مقـدار براي تهيه كود،  
كود اوره و سپس يك اليه خاك مي ريزند و سپس آب مـي دهنـد، هرچنـد    كيلو  0/ 5

روز يك كود پوسـيده شـكالتي    60ا ت 45روز اين كار تكرار مي شود تا سرانجام بعد از 
تهيه بشـود و سـپس آن را بـراي باغـداري اسـتفاده مـي كننـد. از بـرگ درختـان بعـد از           
برداشت و قبل از زردشدن (چون برگ سبز ماده غذايي آن از بـرگ زرد و مـرده بيشـتر    

  است) به همين طريق گفته شده با مخلوط چوب و خاك اره كمپوست تهيه مي گردد.
  :انآيش زعفر

اما اگر عرصه بر كشـاورز سـخت گـردد و در شـرايطي      جرا نمي شودآيش در زعفران ا
 ،ازديـاد زمـين خـود را نداشـته باشـد      قرار بگيرد كه امكان تعويض و اصالح خاك و يـا 

و گذاشـتن  كاشت كلزا و منداب و سپس برگردانـدن قبـل از گلـدهي ايـن محصـوالت      
 را مقدور مي سازد.  ، امكان كشت مجددزمين براي يك تا دو سال

  :آفات و بيماريها
زعفران بيماري ندارد ولي آفات آن موش كور كه پياز را مي خورد، موش صحرايي كه 

همچنين كالژدك، كالله  ور كه پياز را مي خورد، مي باشد.علف را مي خورد،  سيك
گان گلهاي باز شده زعفران را در اول صبح در آورده و مي خورد. براي ترساندن پرند

حلبهاي كهنه را روي چوبها در چهار طرف مزرعه نصب مي كنند تا با سر و صدايي كه 
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مي كند، سبب فرار پرنده شود.كشاورزان محلي مبارزه با علفهاي هرز و جوندگان را 
. جلوگيري از ورود دام و تردد نكردن انسان در هاي اصلي حفظ اين گياه  مي دانندروش

موش كور و خرگوش از حيواناتي هستند كه  ورزان است.مزارع نيز مورد تأكيد كشا
. در گذشته خسارت اين حيوانات فران را مورد خسارت قرار مي دهندپياز و علف زع

چندان زياد نبوده و استفاده از تله براي خرگوش و يا شكار آنها و آب بستن سوراخ 
خرگوش ها روش . در حال حاضر راه مبارزه با آنها بوده است هاتن ،هاي موش كور

خاصي براي مبارزه ندارند و استفاده از طعمه مسموم نيز به دليل مشكالت ناشي از 
موش كور هم استفاده از . براي مبارزه با ان محيط زيست قابل ريسك نمي باشدسازم

. بيماري عمده اي كه در نه ها و طعمه مسموم موثر مي باشد، آب بستن الدود موتور
      وسيدگي پياز زعفران است كه برخي آفات نيز آنرا افزايش زعفران وجود دارد، پ

امكان  ،ظاهري سالم نباشند استفاده گردد ، همچنين اگر از پيازهايي كه از نظرمي دهد
جهاد . در اينجا  استفاده از سموم با نظر كارشناسان پوسيدگي پيازها وجود دارد

  .كشاورزي مشكل را رفع مي كند
  :علف هاي هرز

 ، سير وحشي و) سالم ( سالم عليكريا، اوزني برگ مانند الشوكهاي هرز سوعلف 
، بلقيس و تلخه از مهم ترين علف هاي هرز علف هاي هرز پهن برگ مانند پيچك

ستفاده از زعفران بوده كه توسط نيروي كارگري حذف مي شده اند ولي هم اكنون ا
 .  علف كش به صرفه تر است

  هاي زعفران:تيپ
آن پياز زعفران در كوهستان گل  پر، دوپر و چهارپر است. تيپ سه 3اراي زعفران د

، چرا كه در كوهستان هم آب شيرين است و هم به بهتر، قوي تر و شاداب تر است
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، پس علف و پياز زعفران كمتر دچار تنش تها در زمستان زمين معتدل تر استنسبت دش
 .گل نيز از هر پياز خارج مي شود 5مي گردد و پياز ها قوي تر مي شوند و گاها تا 

  :نحوه برداشت و نگه داري زعفران
ــيش از  ــان برداشــت   95ب ــرين زم ــي بهت ــدگان محل ــاب             % توليدكنن ــوع آفت ــل از طل را قب

اطق برداشت نيز متنوع بوده و نحـوه جـداكردن كاللـه نيـز در منـ     مي دانند. بعالوه روش 
داشت زعفـران صـبح زود و قبـل از طلـوع     . براي برمختلف كشت زعفران متفاوت است

آفتاب باالي رديف گلدهنده ايستاده و خم شـده و انگشـت اشـاره، بـزرگ و شسـت را      
غنچه كرده و سرگلها را گرفته و گلها را آنقدر در دست نگاه مي دارند تا دسـته شـود و   
سـپس آنهــا را درون كيسـه، ســبد و يـا پارچــه مــي ريزنـد. دســته كـردن گــل در هنگــام      

مانـدگاري آن   گل زعفران در حالـت غنچـه   داشت، پاك كردن آن را آسان مي كند.بر
داري نگهـ  .ت كه غنچه باز شده و آفتاب بخـورد ،  بيشتر از حالتي اسبراي پركردن كالله

، ولـي رايـج تـرين اشـكال آن      نيز از تنوع زيادي برخوردار اسـت  محصول برداشت شده
  بي در بسته يا در پارچه است.، چونگهداري در ظرفهاي فلزي، شيشه اي

  :گونه بفهميم هر پياز چند گل دادهچ -نهم نكته 
براي اينكه بفهميم هر پياز چند گل داده در زماني كه گل برداشت شد، به مزرعه رفته و 
غالف اطراف علف هاي سبز شده زعفران را باز مي كنيم، غالف هايي كه از آن گل 

بين برگ هاي زعفران ديده           درنگ درخارج مي شده به صورت يك غالف سفي
 .گل هاي خارج شده را نشان مي دهند، تعداد اين غالف هاي سفيد مي شود.

  :علوفه و ساير بخشهاي زعفران صرفم
. زماني كه برداشت شده و به مصرف دام مي رسدبرگهاي زعفران بعد از خشك شدن 

خوراك دام استفاده كرد، اين علفها علفهاي زعفران زرد شدند، مي توان از آنها براي 
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براي دام بهتر ازكاه و گندم مي باشد چون كاه و گندم براي خوش خوراك بودن بايد 
بهترين روش همين جمع ن علفها نيازي به اين كار ندارد. با آرد مخلوط شود ولي اي

ي آوري برگهاي زعفران است كه همراه با آن علفهاي هرز از سطح مزارع نيز جمع آور
  . عده اي از كشاورزان به ريزي علفهاي هرز جلوگيري مي گرددمي شود و از تخم 

گله هاي گوسفند اجازه چرا مي دهند و ممكن است مبلغي را نيز دريافت كنند، اين كار 
د بلكه قسمتي از آنها در علفها جمع آوري نمي شو نه تنهابه ضرر كشاورز است چون 

  مي ماند. باقي سطح مزرعه
  :سازي كاللهجدا 

ف در زمان برداشت ، دعا كردن و فرستادن صلوات از جمله مراسم متعاروضو گرفتن
، دركوتاهترين زمان ممكن بايد نسبت به پس از انتقال گل از مزرعه .زعفران مي باشد

اينصورت به علت فساد پذيري  جداكردن كالله از ساير اجزاء گل اقدام شود، در غير
تفاده مي شود. محل جداسازي بايستي تميز و بهداشتي بوده و ، گل غير قابل اسسريع

  افرادي كه كار جداسازي را انجام مي دهند، مسائل و نكات بهداشتي را رعايت كنند.
  

  :ا سازي به سه صورت انجام مي گيرددر  اين منطقه جد
در روش اول پس از شكافتن گل ، كالله سه شاخه با تمامي خامه از ساير اجزاء گل 

     دا  شده و به صورت منظم روي هم قرار مي گيرد و به همين صورت نيز خشك ج
  .ا اصطالحاً زعفران دسته مي گويند. زعفران تهيه شده به اين صورت رمي شوند

،كالله از محل اتصال به شكافت گل و جداسازي كالله و خامهدر روش دوم پس از 
وخشك مي گردندكه با كالله  هريك به صورت جداگانه جمع آوري خامه قطع شده،

هرچند درطي  خشك شده حاصل از اين روش اصطالحاً زعفران سرگل گرفته مي شود.
جابجايي، زعفران دسته خشك شده به دليل شكنندگي آن، مقداري از كالله از محل 
اتصال به خامه به صورت غير عمدي جدا شده و يا اينكه برخي توليد كنندگان پس از 
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اقدام به تفكيك كالله از خامه مي نمايند و به اين  ،ان به صورت دستهدن زعفرخشكاني
  .ت نيز زعفران سر گل توليد مي شودصور

كالله سه شاخه به همراه بخشي از خامه از ساير اندامهاي گل جدا  در روش سوم معموالً
. طول امنظم درظروف تميز، خشك مي گرددشده و پس از قرار گرفتن به صورت ن

مراه باكالله در اين روش برحسب كيفيت زعفران و درخواست مشتري هرخامه ه
. زعفران ميلي متر وگاه بيشتر متغيراست 10متفاوت و ازحداقل يك ميلي متر تا حداكثر

  تهيه شده به اين روش اصطالحا زعفران پوشالي گفته مي شود. 

  :خشك كردن زعفران
. گرددمي ون شسته و ضدعفوني قبل از شروع به جداسازي كالله دستها با آب و صاب

و  باشددرجه سانتيگراد گرم  30تا  بايد كه در آن زعفران را خشك مي كنيممكاني 
       دسته هاي زعفران را به صورت  و پوشانيممي سپس آن مكان با پارچه هاي سفيد و تميز 

 . از پهن كردنكنيم تا زود خشك شوندمي پارچه پهن  اليه هاي نازك بر روي سطح
زعفران بر روي روزنامه يا كاغذ جداً خودداري شود چون سربي كه در كاغذ وجود 

. از نخ في بر روي كيفيت زعفران مي گذاردعمل آمده اثرات منه دارد با آزمايشات ب
براي بستن ساقه هاي زعفران استفاده نكنيم. وقتي زعفران خشك شد دسته ها را روي 

بندي مي كنيم و سر نايلون را محكم مي بنديم تا هوا  هم گذاشته و در داخل نايلون بسته
   به زعفران نرسد.

در شيوه سنتي ايران پس از جدا سازي كالله و خامه از گل، زعفرانها به صورت رديفي 
    در پشت پنجره و نه در آفتاب مستقيم خشكانيده بر روي پارچه وكاغذ پهن شده و 

يبي مي باشد كه عمده ترين آن طوالني شدن اين شيوه خشكانيدن داراي معا .مي شوند
زمان خشك شدن مي باشد. افزايش زمان، باعث امكان رشد و تكثير ميكروارگانيزمها و 
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ه اما عطر استفاده از هيتر ها كار را ساده و آسان كرد افزايش ميزان آلودگي مي گردد.
  .زعفران را كاهش مي دهد

  
  :تقلبات زعفران

قيمت است به روشهاي مختلف در آن تقلب مي شود و  زعفران چون محصولي گران
اين را با صراحت مي شود عنوان كرد كه كشاورز با توكل بر خداوند روزي خود را از 
دل خاك با تالش و كوشش بدست مي آورد ودر روزي حالل خود خيانت نمي كند 

ئي دارند كه ولي متأسفانه عده اي سودجو و دالل ها و واسطه ها در اين ميان نقش بسزا
، زعفران خلوط كردن آن با زعفران هاي ديگربا رنگ كردن ساقه هاي زعفران و م

ايران را به كشور امارات صادر كرده و ازآنجا با تقلب در آن با نام زعفران ايران به 
كشورهاي ديگر صادر مي شود. واضح است كه در اين ميان كشاورز متضررخواهد شد 

  . تاجران بين المللي مواجه مي شويممت و افزايش بدگماني چرا كه با اُفت شديد قي
  

  عمده ترين موارد تقلب زعفران عبارتند از:
رنگ كردن خامـه زعفـران بـا رنـگ اسـتخراج شـده از كاللـه و يـا رنگهـاي طبيعـي يـا            
مصنوعي ديگر و مخلوط كردن آن با زعفران. الزم به ذكر است كـه ايـن نـوع تقلـب از     

  قلب در زعفران است.رايج ترين انواع ت

  :برداشت گل زعفران
گلهـاي   بسـته بـه درجـه حـرارت هـوا،      هفته پس از اولين آبياري مزرعه،  3تا  2به فاصله 

بسته به منطقـه از اواخـر    ،ن ظهور گلها در مناطق زعفران خيززما زعفران ظاهر مي شوند.
در يك مزرعه حدود  معموالً دوره گلدهي و برداشت مهرماه تا اواخر آبان ماه مي باشد.
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هـر روزه و  عمليـات گـل چينـي     ،در طـي ايـن مـدت    روز به طول مي انجامـد.  20تا  15
  معموالً صبح زود انجام مي گيرد.

  
  :هنگام برداشت

جمع آوري گل زعفران در صبح زود هم از نظر بهداشتي و هم از جهت اينكه هوا  
است، شايد به همين دليل خنك بوده و كشاورز كمتر اذيت مي شود، به نفع كشاورز 

       بوده كه گذشتگان ما با چراغ توري در صبح زود به مزارع براي جمع آوري گل
مي رفته اند. جمع آوري گل درصبح زود و به صورت غنچه بسيار راحت و هزينه 

كيلو گل غنچه جمع  3تا  2كارگري كمتري مي خواهد. اگر يك كار در يك ساعت 
 ،اين مقدار به بيش از  يك كيلو گلها بر اثرآفتاب باز مي شوند آوري كند، زمانيكه گل

نمي رسد. وقتي گل غنچه است دست انسان به كالله زعفران برخورد نمي كند ولي 
وقتي گل باز شد بعضي ازگلها پرپر شده وكالله زعفران آنها بر روي زمين مي ريزد و از 

اي حيواني كه درسطح مزرعه طرفي وجودگرد و خاك هوا وآلودگي ناشي از كوده
  باقي مانده است موجب شده، كالله زعفران نيز آلوده شود.

   
  :فرد برداشت كننده

ده و بـه ويـژه دسـت وي بـدون     كسي كه زعفران را برداشت مي كند بايستي تندرست بو
  بيماري پوستي و عفوني باشد. ،آلودگي

  
  :  ظرف برداشت 

يـد از سـبدهاي حصـيري و يـا پالسـتيكي      براي جمـع آوري و جابجـايي گـل زعفـران با    
   تميز و خشك استفاده شود. پاكيزه،
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  :جابه جايي و ترابري
جابجايي گل زعفـران بايـد بـه گونـه اي باشـد كـه از صـدمه مكـانيكي و آلـودگي آن           

از انباشتگي بيش از اندازه و فشرده شدن گلها در هنگـام جابجـايي بايـد     جلوگيري شود.
،گل در محل سرد و تميز و دور از نـور  زمان جداسازي مل تاجلوگيري شود و پس از ح

زرعه زعفـران مـي تـوان برداشـت     ميزان گلي كه از واحد سطح م آفتاب نگهداري شود.
 مديريت مزرعه و عوامـل جـوي دارد.   بستگي به عوامل متعددي مانند سن مزرعه، ،نمود

الهاي بعـد افـزايش   مقدار گل برداشت شده در سال اول اندك است كه به تدريج در سـ 
 يافته و در سالهاي چهـارم و پـنجم بـه اوج خـود رسـيده و از آن پـس سـير نزولـي دارد.        

زعفران مناطق كوهستاني به دليل كوچك بودن اراضي و رسيدگي بيشتر هر يـك كيلـو   
مثال زعفران مي دهد ولي در منـاطق دشـتي كـه اراضـي بـزرگ تـر و        3گل آن حداقل 

  مثقال  مي دهد. 5/2 گل ت هر كيلورسيدگي كمتر است به نسب
  

  :تقسيم محصول و اجرت در زعفران
در مناطق كوهستاني كه زمين و توليد در مجموع نسبت به اراضي دشتي كه زمينهاي  -1

است  1به  4تقسيم محصول گل  پايينتر است، بيشتري را زير كشت اين محصول مي برند
  قسمت از كارگر.  1قسمت از مالك و  4يعني 

در اراضي بزرگ كه گل زياد است و بر اساس جمع آوري آن بايد هزينه بيشتري را  -2
لها در زمين تقسيم مي شود تا گ 1به  2داد، لذا به منظور ايجاد انگيزه در كارگر، گل 

  .نمانند و خراب نشوند
 4ز كارگر: تقسيم محصول هرگاه زمين، آب و پياز از مالك بود و كود و كاگري ا  -3

  .ستا 1به 
 4در صورتي كه ارباب سهم گلهاي خود را نيز به كارگر بدهد از آن گل نيزكارگر   -4

  سهم  مي برد. 1به 
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: براي پر كردن گل زعفران هر ر پر كردن و پاك كردن گل زعفراناجرت كار د -5
كيلويي به اندازه سه سير يا يك هشتم كيلو براي كارگر و براي چيدن هر كيلو گل به 

  .زدهم كيلو براي كارگر متعارف استسير يا يك دوا 2اندازه 
نداريم و باغات و مزارع تحت  نياز در زمين زعفران وقف به روز يا شخص خاصي

 بين مستأجر و اداره اوقاف تقسيم مي شود.  50به  50نظارت اداره اوقاف 

  :تعيين قيمت زعفران
ل در بازار است، يعنـي  قيمت هر كيلوگل توافقي است و قيمت آن بر اساس قيمت سرگ

. حالـت ديگـر بـه ايـن      باشد، قيمت گل نيز باال مي رودهرگاه در بازار قيمت سرگل باال
  صورت است كه هر گاه گل در بازار زياد باشد قيمت سرگل هم باال مي رود.
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  : عناب  دانش بومي توليد
درصد سطح زير كشت عناب به عنوان اولين توليد كننده عناب  98بودن  خراسان جنوبي با دارا

در كشور مطرح است و مي توان از اين محصول با برنامه ريزي هاي صحيح در جهت توسعه 
به قدمت يكي از محصوالت باغي ايران است كه با توجه  عناباقتصادي استان گام برداشت. 
، سهم كمتري از فناوري ري از محصوالت باغي رايج در كشوركشت آن در مقايسه با بسيا

بهبود وضعيت توليد عناب نوين را داشته و توليد آن عمدتاً بر دانش بومي متكي بوده است. 
نقش مهمي در اقتصاد و درآمد روستاييان خراسان جنوبي ايفاء مي كند، اما به دليل عدم بهره 

كافي از امكانات موجود و پايين بودن اطالعات بهره برداران از چگونگي كاهش  وري
ضايعات اين محصول، درآمد ناشي از آن در سطح پاييني قرار دارد و آنچنان كه بايد نتوانسته 
 است هزينه هاي سازندگي خانواده هاي روستايي و دست اندركاران توليد عناب را تأمين كند.

مي تواند براي برنامه ريزان و سياست  ليد و شناخت تنگناهاي موجودوبررسي اقتصادي ت
  گذاران بخش كشاورزي مفيد واقع شود.

  قدمت دانش بومي عناب كاري در ايران و  خراسان جنوبي :
هجري در كتاب  6تا  5در رابطه با اين حوزه دانشي اسناد مكتوب و موثق مربوط به قرن 

(طبس مسينا) و  طبس العناب )كه از - دمشقي،البر و البحر( قهستان در نخبه الدهر في عجائب
در عصر قاجار از (طبس مسينا) و  طبس العناب كه از  )1381كتاب بيرجند نگين كوير(بهنيا،

يرجند به عنوان اعتصام الملك در سفرنامه ميرزا خانلرخان است كه از ميوه زرشك و عناب در ب
 يهاوستاهاي شهر سربيشه مانند كنگان و روستادر برخي از رو نيز  سوغات ياد مي كند

، خونيك و برزادران از توابع ناحيه هردنگ درختان مسن كشوك پايينمانند  شهرستان خوسف
سال و در منطقه كوهپايه شهر اصفهان نيز در حدود  400و قديمي عناب با عمر تخميني بيش از 

كه با در نظرگرفتن  د وجود داشتهسال دارن 250سه هكتار باغ عناب كه تعدادي سن بيش از 
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شور و توليد محصول خوب آنها، مي توان به قدمت اين علم در پرورش درخت عناب در ك
  .استان خراسان جنوبي پي برد

  عناب در احاديث و روايات :
 :رباره مصرف ميوه عناب مي فرمايندد حضرت علي (ع)

  را مي برد.عناب تب : ) 355:  ه.ق1409العناب يذهب بالحمي(عاملي،
  :به نسبت ساير ميوه ها مي فرماينددرباره برتري ميوه عناب امام جعفر صادق (ع) 
رتري برتري عناب بر ديگر ميوه ها مانند ب: اكه، كفضلنا علي الناسفضل العناب علي الفو

  .اهل بيت بر ديگر مردمان است
له اه دوم زنان حامنقل شده است كه از ميوه هاي مناسب براي م  در كتاب ريحانه بهشتي

: هر روز بر دو عدد عناب سوره توحيد خوانده و ناشتا مصرف عناب به شرح ذيل مي باشد
  بخورند.

  عناب در اشعار و ادبيات فارسي :
در دانش بومي منطقه و ادبيات فارسي تعريف و تشبيه هايي درباره عناب و رنگ عناب به     

  )1334اشاره مي شود. (دهخدا، شعر آورده شده است كه به  ابياتي در زير
  

ــاب اســت   ـــاندن خـــون از خــواص عن  اگــر نش
ــه جــوش آورد    ــن ب ــون م ــت خ ــواي لب ــرا ه  چ

                                ***  
 هــــر دانــــه عنـــاب كـــه از شـــاخه نمايــــد     
ــان اســت   ــاقوت لب ــب ي  رنگــين و نكــو چــون ل

                                ***  
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 ن گرفـت روي هـم  چو چوب عنـابم گــر چيـــ   
 گـــرفت اشكــــم در ديــــده گونــــه عنـــاب    

                                ***  
  

 به شرط بي بي شـمس و  بـه شـرب بابـا خمـس     
 بــه مصــطكي و بــه بــــادام و پســته و عنـــاب     

                               ***  
 حاجت بـه جـو آبسـت و جــوم نيسـت و لـيكن      

 ابدل هســـت بنفشـــه صـــفت واشـــك چوعنـــ
                              ***  

ـــد ســــــين دخــــــت مهــــــراب را     بپرسيــــ
ـــا ـــوشاب بگشـــــــ ـــاب را دزخـــــــ  عنـــــــ

                              ***  
 بده عناب چون سازي كمند زلف چين بر چـين 
 مرا عناب وار از روي خـون آلـوده چـين خيـزد    

                             ***  
 زدآب گهي بـــر شكر از بادام

 گهي خـاييد فندق را بـه عناب
                            ***  

ــكن   ـــاب شكرشـــــ ـــل عنـــــ ــب لعـــــ  لـــــ
 زده بـــــوسه بـــــر فنـــــدق بــــــــي دهــــــــن 

                            ***  
 مريضـــي كــــــه از عشــــق تــــب مـــــي كنـــد
ــد    ـــي كنــ ــب مــ ـــاب لــ ـــش دوعنــ  عالجـــ

                            ***  
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ـــابگ ـــي عنـــ ــونزان مـــ  ون در قـــــدح آبگـــ
 ســـــاقي مهتابـــــگون تـــــركي حـورانـــــژاد   

                            ***  
 دگـــــر سبـــــزي نـرويـــــد بـــــرلب جــــــوي 
ــت   ــون اســ ـــاب گــ ــمها عنــ ــه آب چشــ  كــ

                            ***  
 چـــو بــــر زد دل آويــــز چنــــگي بــــه چنـــگ
 چنــــين قـــــولي از قنـــــد عنـــــاب رنــــگ    

 چنــــگ بــــه خــــون عـــــزيزان فــــرو بـــــرده
 ســـــر انگشــــتها كـــــرده عنــــاب رنـــــگ     

  

  :چيستان عناب در 
، ستان در مجالس خانوادگي به خصوصدر قديم طرح چي .باشدمي به معني پرسيدن چيستان 

، ه طالبان زيادي داشت. طرح چيستانشبهاي زمستان يكي از سرگرميهاي شيرين مردم بود ك
امه هاي مهم تلويزيون را تشكيل مي مانند مسابقات هوش آزمايي بود كه امروز يكي از برن

، ضمن صرف شب چرَه كه فراد خانواده دور هم جمع مي شدندقديم شبها كه ا در دهد،
پسته،  ،سنجد، فندق ،عناب ،بادام ،خربزه، مغز گردو ،ارت بود از تخم كدو، تخم هندوانهعب

ه در يكي از افراد  ك ،هندوانه  و خربزه  زمستاني ،انگور ،انار ،ميوه  از قبيل  سيب ،كشمش
يك  معماي هر  ف، چيستانهاي جالبي  مطرح مي كرد كه كشطرح چيستان  معلوماتي داشت

و اگر كسي  موفق به حلّ معما مي شد ابراز شادي مي كرد و  مي كشيد  از آنها ساعتها طول
ه يك در ادام .بدين وسيله  شب خوشي را مي گذرانيدند. او را مورد تحسين  قرار مي دادند

  چيستان به عنوان نمونه نقل مي گردد.
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  : خُلّ آتش   جواب  ور دار   2يِك  1خرمنِ عنّاب ، مردي از اونجه

  الاليي مادران :عناب در 
، خاطره ها و ودكان خود مي خوانند بيانگر غمها، تأثرات درونيالالييهايي كه زنان براي ك

، اده خوانده مي شود. اين الالييهان و سآرزوهاي فردي و خانوادگي است كه با بياني دلنشي
نه نقش مي بست. ميراث كه سينه به سي بازمانده اي از قرون گذشته و مادران آنهاست

غم و شادي مي باشد و زنده كننده خاطرات  ،كه يادآور خوشيها، ناكاميها گرانبهايي است
 برخوردار استديرين است و چون از دل برخاسته بر دل مي نشيند و از جذابيت خاصي 

  .)1377،غوث(
  زرد صحرايي 3هـِ االي ال اليي                                          چقوك

  5سر گوشت ز مرواري                                   4سرِ دستت ر زرگيرن
درمان دلم باشي 6هـِ اال گلم  باشي                                         ت  

  7ونسم باشي                                      بخوابي از سرم واشيبماني م
  خوابت نمي گيره 8هـِ اال گل زيره                                           چره

  كه بابات رفته زن گيره                                ننه از غصه مي ميره
  11در خونه 10گدا اَُمد                                           9 هـِ اال گل پونه

                                                 
 اونجه : آنجا-1

 يك : يكي-2

 چقوك : گنجشك -3

 گيرن : بگيرند -4

 مرواري : مرواريد -5

 ت : تو-6

 واشي : باز شوي -7

  چِره : چرا-8

 پونه : گياهي است خوشبو-9



ود  - ھارم ل                                                                                                   و ی  و ش  ناب ی دا نده  ید و ران  دا ی  با و اسان     

81 

 

  برو الو                                           تو از بچه چه مي خواهي12برو اَلو 
  دو قرآن زير سر داره                                13كه اين بچه پدر داره 

  14فته خدا همراشهـ اال گل خشخاش                                       بابا ر
  از گريه ات خسته 15هـِ اال گل پسته                                             شدم

  هـِ اال گلِ نازي                                             بابا رفته به سربازي
  تابهـِ اال گلِ عناب                                         شدم از گريه ات بي 

  : اصطالحات محلي مربوط به ميوه كاري عناب
  : زمان سم پاشي اول عناب است كه ميوه به اندازه عدس مي باشد.عدسك –1
  .آن ( پايين آن ) حلقه قرمز بدهد : ميوه  نارس كه قسمت دمحلقه اندازي –2
  .رمز گردد ولي كامالً رسيده نباشد: عنابي كه قكلپيسه (كلپيسته) –3
خوش طعم  : عنابي را كه روي درخت بماند و خشك گردد و بسيارداب) خشكعناب (عن  -4

  .و به رنگ عنابي مي باشد
  .سه اي راكه آب بدهد و لهيده باشد: كلپيليچ –5
  عنابي آفت زده و ريز و چروكيده كه عموماً به مصرف دام مي رسد.: كَلشك –6
هسته  مي باشد و معموالً : عناب گل سوم يا گل آخر  را كه ريز و خوشمزهمهرگون –7

   .كوچكي دارد

                                                                                                                             
 اُمد : آمد -10

 خونه : خانه -11

 الّو : موجودي ترس آور-12

 داره : دارد-13

 : همراهش همراش -14

  شدم : شدم-15
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كُرَّست= صدايي مانند كشيدن قليان  و صداي مار (كُركُر) و يا صداي شكستن عناب كامال  -8
  .خشك

  .عناب رو: فصل برداشت عناب -9 
: عنابهايي كه قبل از شروع برداشت دراثر باد روي زمين مي ريزد كه عمومماً پاريزه -10

  .نامرغوب يا كلشك است
  : عنابي كه قسمتي از آن قرمز و قسمتي سبز باشد.ابلق -11
جوان در زمان برداشت روي درختان يا شاخه هاي  عموماً بر ،سر: عناب ديرعناب ولگار -12

تي برسد عناب ولگاري عدسك و يا حتي گل ديده مي شود كه به آن عناب وق ،عناب كلپيسه
اين ميوه خيلي زودتر از ميوه هاي ديگر عناب دوره رسيدگي  گفته مي شود ولگار يعني اينكه

  مي باشد.
توان در زمين كار كرد و گل به بيل يا كفش نچسبد : زماني كه براحتي بشدن زمين روگاو -13

  .دن زمين يا گل نم مي گويندكه در اصطالح محلي به آن هف ش
ز نبوده و شيب زياد ويها ترا: هر گاه زمين مناسب براي كاشت نهال در مسير جپتّه بندي -14

  شاخه و يا بوته براي تنظيم شيب آب استفاده مي شود.  ، از سنگ،باشد
زيلگ: به پاجوشهاي پرخار كوچك، شاخه هاي پرخار كوچك و خارهاي درخت عناب  -15

  گفته مي شود.
  پي رويي: جمع آوري باقيمانده عناب روي درخت يا زمين بعد از برداشت محصول -16

  :روشهاي تكثير
  :عناب به سه صورت قابل تكثير است درخت   
    ابجايي آنها:. استفاده از پاجوش و ج1
اصفهان شكير و يا نوچه  پاجوش را در اصطالح محلي ريشه جوش و در منطقه كوهپايه   

. نهال مناسب براي جابجايي پاجوشهاي دو ساله است . بهترين روش تكثير عناب،مي نامند
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متر بيشتر نباشد تا در هنگام جابجايي  5/1له باشد و ارتفاع آن از كاشت بايد جوان و دوسا
خاكستري و شياردار  نهال كمترين آسيب را ببيند. همچنين تنه آن قرمز رنگ باشد و سياه،

به نهالهاي  معموالً نباشد. كه نشان از سن باال يا آب نخوردن يا ضعيف بودن نهال است،
اهي توسط خود باغدار حذف مي ي شود كه گضعيف و آب نخورده چوب خشك گفته م

همچنين اصطالح چوب سياه ياسياه چوب عموماً براي درختي كه از بذر روئيده باشد  .گردد
 90بيش از  را به محضر روئيدن حذف مي كنند. هامي رود و باغداران اينگونه نهال به كار

استفاده  تامين مي كنند. درصد توليد كنندگان نهال مورد نياز جهت كاشت را از مزارع خود
درصد از باغداران و استفاده از نهالهاي متوسط با عمر  80از نهالهاي قوي و دوساله توسط 

درصد از باغداران تاييد شد. براي توليد ريشه  20بيشتر يا كمتر از دو سال نيز توسط 
شخم عميق  جوشهاي بيشتر بايد بين درختان عناب را در فصل زمستان با بيل و يا گاو آهن

زخم خوردگي ريشه  زد تا ريشه هاي درخت عناب زخمي شده و در سالهاي بعدي از محل
همچنين اگر نهالي در سال اول  ، پاجوشهاي جديدي سبز خواهند شد.هاي درخت مادري

ي ابجايي آن و كاشت در چاله ديگري آن نهال توليد برگ مسبز باشد ولي برگ ندهد با ج
از  بهتر است باغداراساس تجربه عملي خود معتقد است كه مهندس موسوي بر  كند.

نهال را از كوهستان و براي  ،نهالهاي خود استفاده ننمايد و براي احداث باغ در دشت
هر چند كه اين مورد نياز به تحقيقات ميداني وسيعتري ،كوهستان، نهال را از دشت تهيه كند

  دارد.
  :.كاشت مغز هسته عناب2

در آغاز بايد  .عمل و صبر و شكيبايي فراوان است حدي مشكل و نيازمند دقتاين روش تا     
، به د و سپس با چكش هسته ها را شكستههسته هاي عناب را از قسمت خوراكي آن جدا كر

گونه اي كه مغز عناب آسيبي نبيند. در پاييز مغزهاي آماده شده را به زمين مناسب انتقال داده و 
. بعد از دو سال مغزها سبز خواهند روي آن ريخته و آبياري مي كنيم اقشري از كود حيواني ر
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در صد باغداران رايج  مي  5استفاده از بذر براي تكثير درخت عناب در بين  كمتر از  شد.
كه اگر ميوه عناب را از جمله آقاي جاويدان پور را نظر بر اين است باشد. برخي از كشاورزان 
داخل ميوه صداي مغز عناب شنيده شود آن ميوه ها براي كاشت بذر  برداشته، تكان بدهيم و از

مناسب هست. آقاي ارجمندزاده توليد كننده نهال بذري عناب اين مسئله را امتحان كرده و 
از خود به نسبت ساير بذور  معتقد است كه اتفاقا اين ميوه ها درصد خيلي پاييني در سبز شدن 

 نشان مي دهند.
  

  :. قلمه زدن3
درخت  لمه از درختاني انتخاب مي شود كه باردهي آن خوب و ميوه اش مرغوب و اصوالًق

ه و در سانتيمتر تهي 50، قوي و جوان باشد. از شاخه هاي جوان قلمه هايي به طول بايد سالم
ث پوسيده شدن آنها در ، زيرا باعقلمه ها نبايد زخمي باشند .زمين خزانه كاشت مي گردند

جوانه آن در خاك و يك جوانه  3جوانه باشد، بايد  4ه اي كه داراي . قلمخاك مي شود
. استفاده از ماه ريشه دار مي شوند 3ا بعد از قلمه ه .رون از خاك و به صورت اُريب باشدبي

   نمي باشد. رخت عناب در بين باغداران رايجقلمه براي تكثير د
  عناب :كاشت 

د در اصطالح  محلي نبايد سفت باشد بلكه زميني كه جهت كاشت عناب انتخاب مي شو   
بايد پوك باشد تا نهال در آن به راحتي رشد كند و آب زياد پاي درخت نايستد تا  ريشه 
درخت خفه نشود. براي آماده سازي زمين، در ابتدا زمين شخم سطحي زده مي شود و 

ليات شخم و تن در هكتار پاشيده شده و مجدداً عم 15تا  10سپس كود گاوي به ميزان 
ه نمي شود چون توليد آفت تسطيح صورت مي گيرد. از كودهاي گوسفندي و مرغي استفاد

كود  .. بعد از كوددهي زمين را آب مي دهند و صبر مي كنند تا زمين گاورو شودمي كنند
شيميايي در سال اول به زمين داده نمي شود چون ريشه را مي سوزاند و علت اين امر اين 

. پخش ند و توانايي جذب زياد را ندارندها جوان هستند و هنوز بالغ نشده ا است كه ريشه
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در ابتدا با استفاده  در زمان باردهي صورت  مي گيرد. كود شيميايي در سالهاي بعد و معموالً
متر و در مناطق با باد كمتر با  2×4، خطّ كار و نهالها در مناطق باد خيز با فواصل  از ريسمان

متر كاشته مي شوند و سپس با فاروئر در كنار خط كاشت حركت كرده و جوي  4×6فاصله 
درمي آيد. گودالها هر چه عميق تر باشد براي آينده بهتر است و چون نمي توان در مناطق 

شت درختان، روستايي از هر نوع ادواتي به دليل مختلط كاري و عدم رعايت فواصل كا
            متر هم حفر  1×1×1تا  پس چاله ها را معموالً ،ردورزي استفاده كجهت انجام عمليات خاك

، بيل خورده و كود ي بايست خاك باال كه آفتاب خوردهمي كنند. به هنگام چاله كني م
سمت ديگر ريخت و هنگام خورده است را در يك طرف ريخت و خاك پايين را در 

ر ته چاله ريخت تا نهال ، خاك مرغوب كه همان خاك بااليي چاله است را دكاشت نهال
. نهالها را ي آب يا سفتي خاك را نداشته باشددر آينده به راحتي رشد كند و مشكل خفگ

در محل داغ آب به گونه اي مي كارند كه طوقه درون آب قرار نگيرد. براي كندن 
پاجوش، اطراف آن را به اندازه دو سر بيل خالي مي كنند تا ريشه ها آسيب نبينند و سپس 

و خسارت به  ك پابيل به زير محل پاجوش به سمت ريشه  مادري مي زنند تا پاجوش بيفتدي
هر گاه نهالهاي عناب را در آذرماه بكاريم بايد مقداري كود گاوي دو  .ريشه آن وارد نشود

در مناطقي كه  .اطراف طوقه نهال گرم باقي بماند ساله پوسيده در پاي هر درخت ريخته تا
اييز بالفاصله بعد از خزان دارد مثل قنوات پاجوش را مي توان در پكمبود آب وجود 

كاشت ولي نبايد انتقال پاجوش زياد به تأخير بيفتد و به چله نزديك شود. در ايام درخت 
  چلّه هيچگونه عمليات زراعي به غير از آبياري زمستانه نبايد انجام شود.

تاني مرطوب قرار گرفته و به محل انتقال مي اگر زمين آماده باشد نهالها بالفاصله در كيسه ك
يابد و در غير اين صورت در همان نقطه زير خاك شده تا در زمان مناسب به محل كاشت 

، چون عناب چوب سفت دارد و د محلي مي گويند: عناب بدگير استانتقال يابند، در اعتقا
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رد. فصل مناسب كاشت ريشه زايي آن پايين است پس بايد در كندن و انتقال آن احتياط ك
فروردين مي باشد و در اصطالح محلي بايد عناب مستي كند يعني جوانه  15اسفند تا  15از 

، اًها متورم شده ولي باز نشود و رنگ پوست كه در زمستان خاكستري روشن شده، تقريب
قرمزروشن گردد. هر وقت كه پاجوش به محل چاله ها براي كاشت انتقال يافت دو نفر 

خاكريزي در چاله را مي يابند كه يكي نهالها را تا طوقه نگه مي دارد و ديگري  حضور
. بعد از اتمام كاشت نهال مقداري خاك فشرده مي شود تا هواي اطراف انجام مي دهد

ريشه خارج شده و ريشه ها به خاك بچسبند. عناب هر چه طوقه آن آزاد باشد كه در آب و 
. رشد عناب به گونه اي است كه اگر نم كندمي  شده و رشد رطوبت قرار نگيرد، بهتر تثبيت

و رطوبت از طريق خاك به آن برسد بهتر از زماني رشد مي كند كه ريشه ها در آب غوطه 
. در اين صورت عمق جوي را زياد درآبهاي شور، نهال را در ته جوبه مي كارند ور باشد.

  نمي گيرند تا آب درجوي روي هم انباشته نشود.
  

  :ته اولنك
آماده سازي زمين براي  در زمان زيرخاك كردن پاجوش براي نگهداري آنها تا زمان

، بايد دقت كرد كه دسته پاجوش طوري روي زمين خوابانده شود تا تاج كاشت نهال
پاجوش به سمت خورشيد نباشد (تاج به سمت شمال باشد) و ريشه ها را به سمت خورشيد 

ريشه ها را نبايد ازكيسه كتاني . شه خاك ريختو روي ريوتاج را عكس خورشيد قرارداد 
ا بيش درآورد و با همان كيسه زير خاك مرطوب قرارداد دراين صورت پاجوش هاي تازه ت

  .روز قابل نگهداري است 10از

كود دادن به زمين قبل از كاشت وتا سال دوم يا سوم در بيرجند مرسوم نيست ولي برخي 
من تخم  5/0حداقل زمين عناب كاري از  ي كاه يا جو مي ريزند.افراد در ته گودال مقدار

 100هر من تخم كار برابر با  .متر مي باشد 2000ن تخم كار يعني م 20كار شروع و تا 
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بار مي دهد.   5و  4كيلوگرم درسال  30درخت است و  4مترمربع است و در عناب حداقل 
در سربيشه ي روستاها مانند ماخونيك در درخت عناب عنوان ارث بر وجود دارد و در برخ

  .) 8:  2011غوث، (وارث سهم بر دارد 10هر درخت عناب تا 
  داشت عناب :

  :. هرس1 
عدد در  3ولي شاخه هاي اضافي تا حد  ،هرس ريشه در هنگام كاشت چندان مرسوم نيست

الهاي بعد هر نهال در مناطق بادخيز و دو تا شاخه در مناطق غير بادخيز حفظ مي شود. در س
  نيز  شاخه هاي اضافي حذف مي گردد تا درخت  بادخور داشته باشد. 

بهتراست پاجوش عناب را از همان ابتدا و قبل ازانتقال به زمين اصلي  براي نهالهاي جوان
و فقط چند  هرس كرد و در پاييز يا اسفند سال اول شاخه هاي پاييني پاجوش را قيچي كرد

اجوش هرس شده را در سال دوم يا سوم به زمين اصلي منتقل . پشاخه در تاج را گذاشت
   به تجربه ديده  كرد وهمه ساله شاخه هاي ايجاد شده در پايين تاج اصلي را حذف كرد.

مي شود كه درختان مسن كه شاخه هاي آن خشبي وخيلي بزرگ مي شوند داراي محصول 
كيفيت بيشترند. براي اين منظور  كم و ريز هستند و درختان جوان داراي محصول بيشتر و با

. براي اين منظور در سالهاي هفتم يا خت عناب را هميشه جوان نگه داريمبهتر است در
متر رسيد نوك درخت را بريده و درخت را وادار به  3هشتم كه درخت به ارتفاع حدود 

رشد جانبي به جاي رشد طولي مي نماييم وهمينطور انتهاي شاخه هاي جانبي را نيز مي توان 
ه كوچك . دراين صورت درخت هميشرا وادار به شاخه دهي جديد نمود حذف و درخت

داراي رسيدگي،  بادو درخت كوچك  و جوان است و محصول آن با كيفيت تراست.
  .)10:  2011(غوث،بدون رسيدگي مي باشدمحصول بيشتر و بهتري از يك درخت بزرگ 
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تا  8درخت عناب از  از نظر تقويمي جوانه دهي عناب برابر با شروع خواب زعفران است.
يك ماه وردين در مناطق سردتر جوانه مي زند و حدود فر 20فروردين در مناطق گرم و  10

آب داده نمي شود تا گلها نريزند،  . در هنگام ظهور گل معموالًبعد از آن گل ظاهر مي شود
استفاده از كندو رايج نمي باشد.گلدهي در عناب سه دفعه در مناطق با آب كافي و با 

مي نامند كه از نظر طعم  لذيذ  فواصل يكماه صورت  مي پذيرد.عناب گل سوم را مهرگون
  .ولي به دليل كوتاهي دوره رشد آن،كوچك مي ماند و خوشمزه مي باشد

            زير و رو كردن خاك يكي از اقدامات اصلي عناب كاران منطقه در زمان داشت 
در يك مرحله و در برخي نقاط در دو مرحله بهاره و پاييزه به  مي باشد كه هر سال معموالً

سانتيمتر در محدوده سايه انداز درخت انجام مي شود. اين عمل باعث از   بين رفتن  30مق ع
علفهاي هرز، تهويه بيشتر و بهتر خاك و افزايش سرعت نفوذ آب در خاك، مخلوط شدن 

 95كود با خاك و كنترل آفات مي شود. زير و رو كردن خاك در درخت عناب در بين  
  ي باشد. درصد از باغداران رايج  م

اد كثيري از برخي از باغداران معتقد هستند اگر درختان را در موقع گلدهي آبياري كنند تعد
، ولي اين گفته درست نيست چون ريزش طبيعي گل در درخت شكوفه ها خواهد ريخت

درختان در موقع و به گفته آقايان مرادي و جاويدان پور اگر آبياري  عناب معمول است
مي بود پس درختان عنابي كه در كنار جوي آب اصلي قرار گرفته و مشكل ساز گلدهي 

در زمان گلدهي به گرماي علت اصلي ريزش  نبايد گل مي دادند. هميشه ميوه مي دهند،
سرمازدگي در عناب بدليل ديرگل  ، تف باد و كمي رطوبت  هوا بستگي دارد.شديد هوا

باد وگرم شدن بيش  ا به عناب، تَفو بيشترين خسارت ر كردن عناب بسيار كم وجود دارد
  .) 10:  2011غوث، (از حد هوا در زمان گلدهي وارد مي كند كه باعث ريزش گل مي شود
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  :. آبياري2
روز صورت مي  10هاي بعد هر روز و در سال 5بسته به آب موجود در سال اول آبياري هر    

اگر  رهن متعارف نيست ولي . روش آبياري مرسوم همان آبياري كرتي مي باشد. نيمپذيرد
، درختان بر اساس رهن آب موجود بايد آبياري شوند. بيش از بارندگي زمستانه پايين باشد

. براي مبارزه با د مناسب عناب الزم مي داننددرصد باغداران آبياري اول را براي رش 90
شود. سرمازدگي درختان از دود كود گاوي، الستيك و مخلوطي از هر دو استفاده مي 

بسيار خوب است ولي چون اراضي عناب كاري براي جلوگيري از سرما زدگي آبياري 
، همه نمي توانند شب خاص كه مي خواهد سرماوري شود خرده مالكي است و در آن

هند. در باور عموم نظر بر اين % آب و بقيه دود مي د90تقريباً ، هنداراضي خود را آب بد
از  ،اب عالوه بر توليد گل و ميوه خوبي بيايد درخت عن، سالي كه باران و برف كافاست

  .رشد خوبي نيز برخوردار خواهد بود
  برداشت  عناب :

مرداد تا اوايل شهريور به دو صورت تازه خوري و خشك انجام  مي گيرد.  15برداشت از  
 در هر دو حالت يك نفر به باالي درخت رفته و با يك چوب و يا با دست نسبت به برداشت

ميوه هاي ريخته شده نيز ه رسيده دارند، اقدام مي كند و و زدن ضربه به شاخه هايي كه ميو
عنابهاي تازه يا  .مي گردد وريدر صافي يا پارچه اي كه به همين منظور بافته شده جمع آ

كلپيسه در ظروف كوچك  جمع آوري مي شوند تا لهيده نگردند و عنابهاي خشك در 
. ميوه تازه را در برابر آفتاب پهن جمع آوري شده و انتقال مي يابند كيلويي 50تا 15كيسه 

د مي كنند تا خشك شوند و سپس جمع آوري و بادكشي براي جداسازي مواد زايد مانن
درصد  95بيش از  .ناب كلشك و مهرگوني صورت مي گيردع برگ، ، خاك،شاخه

  كنند. باغداران از روش سنتي براي برداشت محصول عناب استفاده مي
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توك يا . سفسفتوك استاز جمله امكاناتي كه براي نگهداري عناب استفاده مي شده 
در ابعاد كوچك و بزرگ كه براي نگهداري عناب و  شولگ سبدي مخروطي شكل است

قروت و... از آن استفاده مي شود و آن را در نقطه بلندي از ديوار خانه به ميخ آويزان مي 
از فساد شيئي كه درآن ، مي يابد  و با جايي تماس ندارد آن راه كنند  و چون هوا به داخل

. بهتر است عناب زماني برداشت شود كه كامالً رسيده و گذاشته شده، جلوگيري مي كند
 روي درخت خشك شود و با تكان دادن نرم شاخه ها عناب بريزد و به درخت چوب نزنند.

مي گردد باعث ريزش  وآسيب به آنچوب زدن عالوه برآنكه باعث زخمي شدن شاخه ها 
زود هنگام برگ و در نتيجه تحريك درخت به برگ آوري مجدد و ضعف درخت مي 

ت بعضي جاها پس از برداش شود و بدتر از آن برگ چيني درختان عناب است كه در
براي مصرف دام و يا مصارف ديگر مي كنند. برگ  ها، شروع به چيدن برگمحصول عناب
به آن يي زيادي بوده كه در هنگام زرد شدن و قبل از خزان، مواد غذايي داراي مواد غذا

شاخه ها و ريشه برمي گردد و چيدن برگ عالوه برتحريك و برگ دهي مجدد باعث از 
  دست دادن مقدار زيادي مواد غذايي درخت نيز خواهد شد.

 :نكته دوم

اين است كه اگر شاخه دقت شود برخي از كشاورزان از جمله محمد مرادي را عقيده بر 
هاي تير ماهه يا اوليه عناب در چوب زني آسيب ببيند محصول عناب در سال بعد كاهش 

  مي يابد.
  خشك كردن عناب :

(خشت) فرش شده ر روي زمين كه با كاه گل يا آجر عناب را در محلي خنك و سايه ب
وي آن مقداري سانتيمتر بيشتر نبايد باشد، سپس ر 15باشد مي ريزند.ضخامت عناب از

مرتبه به آرامي  خاكستر چوب كه براي همين منظور تهيه مي كنند مي ريزند وهر روز يك
عنابي كه به اين روش خشك  به هم زده و مجدد روي آن مقداركمي خاكستر مي ريزند.
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و همچنين از دچار  شود رنگ طبيعي مايل به سياه داشته وكامالً صاف وغير چروكيده است
عنابي كه در آفتاب خشك شود دوده (قارچ فوماژين) جلوگيري مي شود. شدن به قارچ 

چروكيدگي از مواردي است كه هر باغدار آرزو مي كند  رنگ آن مايل به زرد است.
محصول او دچار آن نگردد تا بازاريابي محصول باال برود. درباره چرايي مسئله تفاسير 

ر اين است كه  مسئله بيشتر به نوع درخت و مختلفي بيان مي شود. اما نظر غالب كشاورزان ب
چنانكه حتي در يك درخت نيز كه رسيدگي به اندازه كافي  قدرت درخت بستگي دارد.

براي آن امكان دارد ما مي بينيم كه عنابهاي روي شاخه هاي قويتر كمتر چروك خورده و 
محصول آنهايي كه روي شاخه هاي كوچكتر و ضعيفتر هستند چروك مي خورند.فروش 

  بازار محلي و خارج از استان صورت مي پذيرد.  ،به صورت سرباغي معموالً
  حكم اجرت كارگر و نگهداري عناب : 

 :مي شودحالت عمل  5در اين درختان به 
 1به   3: نگهداري از كارگر و بقيه از مالكآبياري و  -1
 1به  2: كوددهي از كارگر و بقيه از مالك آبياري، نگهداري و -2
 : نصف به نصفشت نهال با كارگر و بقيه از مالكبياري، نگهداري، كوددهي و كاآ -3

هرگاه مالك ملك را به كارگر اجاره بدهد: تمام محصول از كارگر و مالك فقط  -4
ضامن پول اجاره است. چون اراضي كاشت اين درخت اكثراً خرده پا و كوچك مي باشند، 

و مبناي اجاره براساس گندم است يعني هر طاقه يا معيار خاصي براي اجاره زمين نمي باشد 
 من گندم بدهد، مالك اجاره زمين مي باشد. 70خروار و  2سهم آبي كه مثالً  

حكم كسي كه روي درخت برود و ميوه برداشت كند: هرگاه كارگر و مالك ميوه هاي  -5
ي كارگر از است يعن 1به 10درخت را به كس ديگر بدهند تا پايين كند: تقسيم محصول 

 10سهم مالك و  4به يك از  10محصول پايين شده كه در اصطالح از ميان گويند به نسبت 
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به يك از يك سهم كارگر به عنوان سهم ته گري، محصول خود را كه در حقيقت همان 
 هزينه كارگري اوست بر مي دارد.

يانه خود را گرفته در برخي از نقاط كه كارگرها بيمه هستند هر كارگر همان حقوق ماه -6
 و از قواعد باال تبعيت نمي كند.

  خواص دارويي :
  .شوددر باور عمومي عناب  ميوه نيست  بلكه گياه دارويي است و سبب شفاء مي    
 . آن براي مصرف دام استفاده مي شودبرگ  -1

 و جلَك نخ سقف خانه ها و قنوات ،ازچوب آن براي قصابي، ميانه قليان، ساخت شانه -2
  .ريسي استفاده مي شود

 ، سرفه و تب  مي كند.ميوه آن ، رفع سرماخوردگي -3

  .بخور ميوه آن بسيار نافع است -4
  .هضم است رفع گرسنگي مي كندمسهل است وچون دير  -5
  .نگ آميزي نخ قالي استفاده مي شوداز برگ آن براي شستشو و ر -6
  .رند تا بهبود يابديا تورم مي گذابرگ را پخته و روي محل شكستگي  -7
از پودر برگ، پوست تنه وهسته عناب به عنوان نم گير و جلوگيري از ايجاد عرق در  -8

  .)1388(غوث،نوزادان استفاده مي شود
  :فرآوري سنتي عناب 

  :شربت عناب . 1
مي سازند  . از آن شربت عناب نيزه صورت تازه و خشك قابل مصرف استعناب رسيده ب

  .استفاده مي شود ه در پزشكي از آنك
مي كنند، له  سپس عنابها را ،ليتر آب مي جوشانند تا بپزد 4 گرم عناب خشك را در 800

كمي مي كيلو شكر در آن مي ريزند و دوباره  3مايع به دست آمده را صاف كرده و 
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هنگام نياز نيم استكان از اين شربت را در يك  . شربت عناب به دست مي آيد ،جوشانند
خنك حل مي كنند و مي آشامند ، تمام خواص دارويي عناب در اين شربت ليوان آب 

  موجود مي باشد.
  :تصفيه جوشانده عناب. 2
سوپ خوري تخم گشنيز  مي  ده دانه ميوه خشك شده را مي شكنند و همراه يك قاشق  

. پس از ساعتي آن را صاف مي كنند و به مايع به دست آمده جوشانند، سپس دم مي كنند
ه اندازه ليوان معمولي است كمي شكر قرمز مي افزايند شربت خوش طعم و مطبوعي كه ب

راحتيهاي صفرايي را برطرف حاصل مي شود كه تب بر مي باشد ، رفع عطش مي كند و نا
ناشتا يا بين غذا  . ميزان مصرف آن سه بار در يك هفته كافي است و معموالً آن رامي كند

  . مصرف  مي كنند
  :عنابجوشانده  .3

  + آب به مقدار كافي. گرم 2.5دانه + جوي پوست گرفته  14عناب 
. مقدار آب بايد نند و مي جوشانند تا شكفته شودعناب را خرد كرده  و با جو مخلوط مي ك

گرم جوشانده به دست آيد و صافي روي ظرف را  1500آن قدر باشد كه پس از جوشيدن 
  .مصرف مي كنندبهاي شديد يك فنجان برمي دارند و در  ت

  :جوشانده نوع ديگري از عناب .4
 5تا  3گل نيلوفر  ،گرم 7گرم، گل بنفشه  4تخم ختمي  ،دانه 15دانه، سپستان15عناب      

  .گرم 2.5گرم و به دانه  3م تافته رازيانه ني ،گرم 5پرسياوشان  عدد،
ك شود و پس اين داروها را شب در آب خيسانده و صبح مي جوشانند و مي گذارند تا خن

، نرم به تدريج بنوشند براي تسكين سرفهكردن قدري شكر سرخ از صاف كردن با اضافه 
  كردن سينه و اخالط خيلي نافع است.
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  :خيس كرده عناب .5
                         و سر شاخه گلدار بنفشه عدد 30، سپستان عدد 30، مويز بي دانهعدد 20عناب 

گرم شير  50نيم ليتر آب خيسانده و صبح پس از صاف كردن فوق را شب در  موادگرم.  7
گرم سكنجبين را به آن اضافه كرده خوب حل مي كنند و پس از صاف كردن  50خشك و 

 و 1371،و زرگري 1376ميل كنيد (اميدبيگي،، ا گالب و عرق بيد مشك مخلوط كردهب
  ).1373ميرحيدر،

  مضرات عناب :
هاي سرد ايجاد نفخ مي كند و براي اصالح آن بايد مضرات عناب اين است كه در معده 

. براي و نيروي جنسي را كم مي كند شكر و موز خورد. ترشح اسپرم را كاهش مي دهد
پرهيز از اين عوارض بايد عناب را مخلوط با داروهاي محرك نظير عسل خورد. اگر برگ 

م درك نمي شود. عناب در دهان جويده شود تا چند دقيقه دچار بي حسي مي شود و طع
  ).1371،و زرگري1376هش مي دهد(اميدبيگي ،همچنين فشار خون را به سرعت كا

 بهره برداري از شبنم  و كوزه براي آبياري درختان عناب در حالت ديم :

در منطقه كويري به سر مي برند و به آب كه عنصـر اساسـي حيـات اسـت      خطهمردمان اين  
تا بـر خشـكي و    گرفته انداز اين رو شيوه هايي در پيش براي كشاورزي دسترسي نداشته اند 

خالصه  .مي باشد درختانشانفايق آيند و آن استفاده از شبنم به منظور آبياري  بي آبي كوير،
مي كنند و هنگام غرس بـه   روش كار چنين است كه آنها  نهال يا بوته اي را در زمين غرس

تا سختي را كه آب را جـذب نمـي كنـد،    مي دهند، سپس سنگها و كلوخه هاي نسب  آن آب
توده وار، گرداگرد نهال قرار مي دهند و در طول شب كه شبنم بر زمين فـرو مـي نشـيند، از    
سطح صاف سنگ و كلوخ مي لغزد و با فرورفتن در خاك پيرامون ريشه درخت جمـع مـي   

س گر ايـن اسـت كـه در هنگـام غـر     حالت دي شود و ريشه آن را مي مكد و جذب مي كند.
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، كوزه يا سبويي را در نزديك درخت قرار داده و داخل آنرا از آب پر مي كننـد و هـر   نهال
  .)64: 1389(غوث، مي شود روزي دوباره اينكار تكرار 20

  : ضرب المثل درباره محكمي چوب عناب 
     مرسوم است كه چوب عناب در آب نمي پوسد و براي كوره هاي قنات از آن استفاده

           ه عنوان ضرب المثل چنينوب عناب بسيار محكم است به طوري كه بچ مي كنند.
يعني  تو اي كارگر  .بريدن چوب عناب استنفرين نجار براي كارگر يا پسرش  :مي گويند
  .اي جريمه هميشه چوب عناب را ببريا پسر بر

  خاصيت پاك كنندگي:
در  ازآن استفاده مي شود.برگ عناب ضدعفوني كننده است و در صنايع شامپو سازي 

روستاها اگر مايع ظرفشو يا دستشو موجود نباشد از برگ عناب براي پاك كردن استفاده 
  مي شود.

  مراسم عناب تكاني :
  :به شرح ذيل استقاي محتشمي كشوك راسم عناب تكاني به نقل از زبان آم
با باد وهوا  .رداز پرورنده اش درخواست فراواني ندا بي ادعاست و درخت عناب درختي 

 مي برد). (مانند شتركه خار مي خورد و بارمي دهد واز پرورنده اش نمي رنجد محصول
باشدكه امروز ديگركمرنگ شده  جمع آوري عناب از قواعد وسنتي خاص برخوردار مي

، در ابتدا اسفند وستا براي تكاندن درختان جمع شدهدر روزعناب تكاني تمام مردم ر .است
پس صافي يا چادر را گرفته و يكي از مردم كه در درخت نوردي ماهرتر و در دودكرده و س

عناب تكاني ماهرتراست به باالي درخت مي رود.عناب تكان نهايت سعي را مي كند تا به 
طول چوبهاي  درختان آسيبي نرسدگويي كه در نظرشان درختان نيز مانند انسانها جان دارند.

كي گفته مي شود. مراسم لَياكَ رسد و به بلندترين چوبها پارو ميمتر   4تا  1عناب تكاني از 
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اشعاري كه شامل درود فرستادن بر خدا و پيامبر و ائمه اطهار و يارانشان كه  با عناب تكاني
  مي شود. سنت ديرين ايرانيان است آغاز

  .به نجف شيرخدا را صلوات و همه صلوات مي فرستند 1
  : لعنتش بيش بادت و همه مي گويندشاميان را لعن ،.بركوفه و شام2
  . بر مشهد و قم امام رضا را صلوات و همه صلوات مي فرستند.3

در تمام مراحل جمع آوري محصول عناب حضور زنها كه يار و ياور خانواده در 
اگرچه محيط كار شادي بخش است ليكن جمع  اموركشاورزي هستند محسوس تراست.

چاي و از هردري سخن گفتن درجمع خانواده روستا و شدن كنارسماور وآشاميدن فنجاني 
پرتاب سنگ يا چوب به شاخه  نوازش كودكان با اهداي عناب خستگي را از تن مي زدايد.

نبردن ميوه هاي شاخه  ناپسند است ولي خوردن و سنت محلي امري زشت و هاي درخت در
مام روستا مربوط به يك عناب تكاني در ت روز هاي ميان راه توسط مسافرين مانعي ندارد.

خانواده نبوده و ممكن است كه در يك روستا در يك روز چندين خانواده مشغول عناب 
بچه و بستگان به  مرد، در هرنقطه تعدادي از يك خانواده مركب از زن، تكاني باشند.

چيدن و برداشتن محصول عناب از روي زمين  گردآوري محصول عناب مشغول مي باشند.
زيبايي عناب و شادماني عناب تكانها نبايد  پاها له نشود. باشد تا محصول در زير بايد طوري

نها مي گردد.گرمي كُباعث برانگيختن اشتهاي عناب جمع  از نظر دور باشد.بهترين عنابها
هوا وخوردن عناب سبب تشنگي شده وآب خنك وگواراي روستا بسيارخواستني جلوه مي 

ختان هنگام تكاندن مي ريزد و مقداركمي ازآن كه دور از معموالً همه عنابهاي در كند.
سنتي وجود دارد كه  دسترس است به طور پراكنده درالبالي شاخه و برگها باقي مي ماند.

هر مقدارعناب روي درخت مي ماند مزدكسي است كه عناب آن درخت را تكانده يا به 
بها را پي روبي مي گويند. اصطالح محلي پاروكرده است.كار  جمع آوري باقيمانده عنا

مؤذن  به هنگام ظهر شرط ضروري انتخاب عناب تكان اعتماد و صحت عمل او مي باشد.
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همه شروع به نمازخواندن كرده و معنويت و ديانت نيز وارد عناب تكاني مي  اذان گفته و
ات همه رو به درگاه خداي بي نياز آورده و از برك شود وكار عناب تكاني قطع مي گردد و

م نماز گَرد خستگي كار را ازجان و دل مي زدايند. در حين كار عناب تكانها با ترنّ
دوبيتيهاي محلي بيرجندي حرفهاي دل خود را به نشانه شادماني و حق شناسي از روزي 

  : مي كنندرسان بازگو 
  :دو بيتي اول

                                              بي تاب گشتم  تو  يهايخوب  به                                   عناب گشتم  گل  غمهايت به
  آب گشتم  دور  به  مرغابي  چو                لب                   شكر  شيرين   خوبيهاي ز

  :دو بيتي دوم
  دوا از من * خدايا صحت از تو
  درخت از من * خدايا نعمت از تو

  غ * خدايا حركت از من بركت از توبده خيري به خيد و خرمن و با
در پايان كار روزانه عناب تكانها دور خرمن عنابها ايستاده و با فرستادن صلوات كار تقسيم 

مقدار عنابي كه هركس جمع كرده قبالً نوشته شده و يك نفر  ي شود.محصول آغاز م
يادداشت را مي خواند و عناب جمع كن مزد خود را از صاحب محصول مي گيرد و همه 

دختران جوان قسمتي از عنابهاي نرم  افراد به همين ترتيب دستمزد خود را مي گيرند.
به كمك نخ وسوزن به صورت رشته وخوب را از داخل ساير محصول جدا مي كنند وآنرا 

هاي نسبتاً طوالني درآورده وهر وقت دوست داشتند دوسرآنرا به هم گره زده تا به شكل 
يك گردنبند درآيد. اين گردنبندهاپس ازخشك شدن هم زيبايي دارد وهم مرغوبيت عناب 
                 آن چشمگيراست وهم يك روش نگهداري عناب بوده كه به تدريج مصرف 

  .)64:  1389(غوث،مي شود
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با   د
عناب در آمريكا به عنوان يك محصول عمده باغي شناخته شده نبوده و به همين دليل 

. هر چند ورود عناب به اين كشور به زيادي در اين كشور برخوردار نيستاز گسترش 
پ مطالب در خصوص نحوه كاشت، صد سال گذشته برمي گردد ولي به دليل عدم چا

، از به نسبت درختاني مانند هلو، سيب و آلوول ، برداشت و فرآوري اين محصداشت
ر عدم . شايد يكي از داليل ديگور شايسته اي برخوردار نبوده استسطح گسترش درخ

، عدم دارا بودن مزه شيرين و مناسبي در اكثر ارقام گسترش كاشت عناب در آمريكا
ه هاي كه ميو ، در حاليها به نسبت ساير ميوه ها مي باشددر هنگام تازه خوري آن

ي در هنگام تازه خوري ، هلو و غيره از طعم و مزه مناسباروپايي مانند سيب
سال گذشته كه تحقيقاتي درباره نحوه مصرف عناب در  20. فقط در برخوردارند

، مقداري سطح زير مصرف به صورت خشك آن صورت گرفته حالت تازه خوري و
مقدار سطح زير كشت اين كتاب در خصوص  انكشت آن گسترش يافته است(مترجم

. نتيجه قابل مندي به دست نيامد عناب در آمريكا بررسي هاي فراواني انجام داد ولي
نيز اين محصول جايي  2012حتي در سالنامه آماري وزارت كشاورزي آمريكا در سال 
. برخي از واريته ها براي )در ميان محصوالت باغي را به خود اختصاص نداده است

. افرادي در آمريكا هستند كه داراي درخت ي براي فرآوري مناسبندخوري و برختازه 
. ما در امريكا عناب هاي گي مصرف جزئي آن را هم نمي دانندعناب بوده ولي چگون

هيچ شباهتي با روش چيني ها خشك شده اي داريم كه روش خشك كردن آنها 
ن و فرآوري . ما در اين كتاب سعي خواهم كرد كه روش هاي درست خشكانيدندارد

  . آنطور كه ما درست آنرا براي اصالح گوشزد كنيمعناب را روشن و روش هاي نا
مي دانيم در چين واريته هايي را فقط براي تازه خوري اصالح كرده اند و هم اكنون 

بسته بندي مي  ميوه تازه آنها را براي مدتي و بدون هيچ گونه مشكلي به صورت تازه



١٠٦ 
 

ر اين كشور شناخته شده نبوده مسائل تا چندين سال پيش د. در حالي كه اين كنند
. سه واريته مخصوص تازه خوري كه توسط روگر ماير به اين كشور وارد شده است

. اگر شما يك ميوه از رقم النگ را ي جار، شوگركن و سيهونگ مي باشندشامل هون
، بوده و مناسب ذائقه شما نمي باشدبراي تازه خوري مصرف كنيد مزه و طعم آن گس 

. شما بايد نياز اسب براي خشك كردن يا فرآوري استدر حالي كه النگ يك رقم من
هاي خودتان را با نوع عنابتان مقايسه كرده و سپس نسبت به كاشت رقم دلخواه اقدام 

ان . برخي از درختارقام را براي شما توضيح مي دهيم. در فصل واريته ها ما آن كنيد
، سي برخي ويژگي هاي مربوط به آنهاعناب موجود در اين كشور ، بدليل عدم برر

نه تحقيقات اساسي قابل مقايسه و تطبيق با ارقام مشابه خود در چين نيستند و در اين زمي
. اين ويژگي ها توسط عالقه مندان و با بهره گيري از روش آزمون و بايد انجام شود

رين شرايط الزم براي . درختان عناب در كمتقرار گيردا مي بايست مورد بررسي خط
           ، رشد كرده و محصول مناسب رشد يك درخت، به نسبت خيلي از درختهاي ديگر

. امروزه در آمريكا يك توليد كننده عناب مي داند كه همه واريته ها فقط ندمي ده
د هال عنابي با توليدر فضاهاي كم و كوچك كاشت ن ستند.يبراي تازه خوري مناسب ن

. مثال رقم سو مناسب اين هدف نيست. چون هم پاجوش پايين براي شما بهتر است
. در واني داشته و تاج گسترده اي داردپاجوش زياد توليد مي كند و هم شاخسار فرا

تا هميشه محصول  سطوح كوچك و خانگي رسيدگي ميوه در چند هفته مهم است
ر در انتخاب رقم دو طوح تجاري و داشتن درآمد باالت، اما براي ستازه موجود باشد
: درختاني كه پاجوش زياد توليد بكنند و درختاني كه محصول آنها را نكته مهم است

هونگ مناسب بتوان در كوتاهترين مدت ممكن برداشت كرد . به عنوان مثال رقم سي
ايد بتوانيد رقم دلخواه . اين را بدانيد براي اينكه عنابكار موفقي باشيد باين اهداف است

  .د تطبيق و سپس  آنرا انتخاب كنيدخود را با اهداف خو
 
 



ؤ    انفقد و  
چين به آمريكا سال از زندگي و حياط اولين كسي كه واريته هاي عناب را از  90حدود  -

به حق شايسته يادآوري و . او كسي نيست جز آقاي فرانك ماير كه وارد كرده مي گذرد
 . هر چند كه جاي او در ميان ما خالي است.تشكر است

ماير خستگي ناپذير كه واريته هايي از عناب چيني تقدير و تشكر مخصوص نثار آقاي روگر  -
او براي پرورش عناب  . انصافاًپدرش فرانك ماير انجام نداده بودرا به آمريكا وارد كرد كه 

 . در آمريكا تالش فراواني كرده است

، تشكر بي ريا و خالصانه بنده را به خاطر تقديم عكس هاي قديمي آقاي ساموئل جي پاورز -
 اب براي چاپ در اين كتاب پذيرا باشيد.مربوط به عن

تشكر ويژه و مخصوص من به دوست عزيزم آقاي كليفورد به خاطر ارسال عكس هاي زيبا  -
ار اطالعات باغ . آقاي كليفورد در حال تالش است تا با انتشاز باغ تنزيس يو فراموش نشدن

 . كند، واريته هاي موجود در آن را زنده و احيا گياه شناسي مذكور

باني دانشگاه فلوريدا در . ليرين از بخش باغر فراوان از آقاي دكتر پائول، امتقدير و تشك -
 . و واريته هاي آن در مناطق جنوبي ، به خاطر تحقيقات فراوانش درباره عنابگينسويل

ه دليل ارسال نظراتشان درباره سپاس فراوان از انجمن گسترش ميوه هاي آمريكاي شمالي ب -
 .ي عنابي كه در آمريكا كشت مي شودجنبه هاي متفاوت كشت و زرع واريته ها

ته عناب شروود، ، بدليل مقاالت مفيد و خوبتان درباره گسترش واريآقاي جي شروود آكين -
 .شما را مي ستايم

قرار داده است ذيل از آقاي ميشائيل مك كلوم كه اين كتاب را براي فروش روي سايت  -
 . تشكر مي كنم

www.Third millennium publishing.com 
 

 . خت عناب در تمام دنيا گسترش يابددرود و سپاس بر تمام افرادي كه تالش مي كنند تا در -

 شتون . اريچارد. دبليو
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  :مقدمه 
. عضو ديگر استعناب يكي از اعضاي گونه زيزيفوس و از خانواده بزرگ رامناسه 

. هر چند تمركز ما در اين موريتيانا يا همان عناب هندي است اين گونه زيزيفوس
اب هندي را نيز بررسي كتاب همان عناب چيني است ولي در يكي از فصول عن

تر و تاج آن م 15ارتفاع آن گاهي به  . عناب درختي است خزان دار كهخواهيم كرد
سانتي متر عرض  5/2سانتي متر طول و  5. برگ هاي آن از متر نيز مي رسد 8به 

. عناب درختي است واقعا متحمل و از حدود مناطق حاره تا برخوردار مي باشند
مناطق سرد شمالي مانند سيبري نيز رشد  مي كند.گلدهي آن بسته به اقليم از اواسط 

ته هف 5تا  4بهشت شروع و تا اوايل خرداد ادامه مي يابد. دوره گلدهي حدود اردي
. گلها يشي دو بار گل مي دهند، در طول دوره روبوده و ارقام موجود در آمريكا

. بيشتر آنها خود گرده مونه گل نر و ماده را دارا هستندمافروديت بوده و هر دو نهر
يك درخت عناب داشته باشيد ولي براي افشان بوده يعني اينكه شما مي توانيد 

درخت  5. پس سعي كنيد حداقل حدود ر نياز به دگر گرده افشاني داريدتوليد بهت
. گلها توسط حشرات به ويژه مورچه ها و براي توليد ميوه خوب داشته باشيد

و . ميوه ها در زمان عدم رسيدگي سبز بوده نبورهاي عسل گرده افشاني مي شوندز
. بيشتر واريته هاي آن ن قرمز متمايل به قهوه اي مي شود، رنگشاسيدگيبه هنگام ر

، مزه ه به مزه سيب و در هنگام خشك شدندر هنگام تازه خوري داراي مزه اي شبي
. قدمت درختان عناب در امريكا به آن شبيه به يك خرماي خشك مي باشدميوه 

. درخت عناب ل داريمسا 1000ي با عمر صد سال نمي رسد ولي ما در چين درختان
ي و جانبي فراواني منشعب    داراي يك تنه اصلي بوده كه از آن شاخه هاي دائم

. هر شاخه داراي يك ا روي شاخه يكساله توليد مي گردد. اغلب ميوه همي شوند
جوانه اصلي بوده كه نقش اساسي در توليد ميوه هاي مناسب داشته و جوانه هاي 

      ، معموال مناسب براي توليد ميوه در سال بعد اريجوانه هاي فصل ج جانبي يا
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اي جانبي رويشي و . جوانه هاي اصلي همچنين به وجود آورنده شاخه همي باشند
، ميوه هاي خشكيده اوقات روي شاخه ها در فصل زمستان.گاهي بارده مي باشند

  . ه اين درخت تصوير زيبايي مي دهندديده مي شوند كه ب
  :تاريخچه

. چيني ها فعاليت هاي تحقيقاتي سال عمر دارد 3000در چين بيش از عناب درخت  
زيادي در رابطه با اصالح و به نژادي در عناب انجام داده اند و هم اكنون بيش از 

. ساده ترين روش براي شده را در كشورشان پرورش مي دهندرقم ثبت  700
يوند زدن است. بذر نيز پيشنهاد گرديده، پ اصالح پايه هاي بذري كه توسط آنها

 . بذور جنين دار غالبا حاصل جمع آوري ميوه هاييك روش ساده تكثير است
 600. اولين كلكسيون عناب جهان در سال گلدهي اول درختان عناب مي باشند

 ، در مجموعه باغ هاي مربوط به امپراطور كوئي مين يائو شو توسطاز ميالد پيش
اب به طور محسوسي . ارقام عنوتيپ، ثبت شده استژن 45جايمي سيكسي به تعداد 

، فيزيولوژي و رفتارهاي محيطي با هم متفاوت هستند و علت آن از نظر نوع رشد
خاص  اين است كه همه اين ارقام در طول هزاران سال در نقاطي با شرايط اقليمي

ص از نقطه اي خا . چيني ها فقط ارقامي را كه مخصوصهمان منطقه تطبيق يافته اند
رقم وجود  40در آمريكا حدود  ، اصالح و پرورش مي دهند.كشورشان مي باشد

يادي را كه همه در مجموعه هاي گياه شناسي جمع آوري شده اند و سطوح ز دردا
، درختان ند كه به صورت پراكنده و تك درختهر چ .به خود اختصاص نداده اند

. پايه هاي بذري چند صد سال از مناطق آمريكا گسترش يافته اندعناب در برخي 
اروپايي اطراف آن پيش به حوزه درياي مديترانه وارد و در آنجا در ميان كشورهاي 

. پايه هاي بذري وچكي داشته و توليد خوبي نداشتند. آنها ميوه هاي كاستقرار يافتند
ميالدي هيچ  1908ميالدي به آمريكا انتقال يافت ولي تا سال  1830در حدود سال 
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. فرانك ماير براي اولين بار يك قلمه عناب خاصي روي آنها صورت نگرفت كار
وزارت كشاورزي آمريكا به باغ گياه شناسي چيكو واقع در كاليفرنيا و متعلق به 

، تگزاس و وبي درختان عناب را از كاليفرنيا. اين ايستگاه قلمه هاي چارسال نمود
. همچنين از ي آنها انجام مي دهداي اصالحي رواُكالهاما جمع آوري كرده و كاره

. ي براي سازگاري جمع آوري شده استبرخي مناطق جنوبي و فلوريدا نيز قلمه هاي
. اين براي ما يك تيم واريته شروود را داشته باشيمجاي خوشحالي دارد كه ما توانس

. شروود اَكين مرغوب چيني توليد كنيم. جياتفاق مهم بود تا رقمي در سطح ارقام 
و سپس نسبت به فروش آن اقدام واريته را در لوئيزيانا پرورش و اصالح كرد  اين
. هر چند اين واريته در چند سال پيش توسط روگر ماير از كاليفرنيا و جيم كرد

 .اُرگان نيز به ما گزارش شده است گيلبرت از ايالت
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  :مقدمه
  .كوهستاني و صحرايي شمال چين است يك درخت بومي نواحي ،عناب چيني 

سال بوده كه از  7000ترين درختان ميوه دنيا با قدمتي حدود مي يعناب يكي از قد
اي توان باال در . عناب دارل پيش تاكنون پرورش مي يافته استسا 3000حدود 

دگيش و داراي عمر طوالني نزديك ، نياز غذايي پايين در محل زنسازگاري با محيط
، موارد متفاوتي از قبيل تازه خوري، ميوه خشكهزار سال در چين بوده كه در  3000به 

قط براي % ف80% و بقيه به مقدار 20شيرين كرده، فرآوري شده و بو داده به مقدار 
  .خشكانيدن استفاده مي شود

هزار  240بيش از  اين كشور دليل درصد مصرف باالي ميوه عناب در چين اين است كه
اين مقدار به  2006و در سال  داشته تن 400000هكتار درخت عناب با توليدي برابر با 

و مي بايست براي حفظ  است ميليون  تن رسيده 5/2 و توليدي برابر با ميليون هكتار 5/1
. دبشون اغلب آنها خشك يا فرآوريرابي و نيز داشتن بازار مصرف اين ميوه ها از خ

وست دارند. در بسياري از روستاها، عناب هاي چيني ها مصرف تازه خوري عناب را د
. در آمريكا عناب به صورت تجاري به منظور تازه خوري آن خشك منبع شكر هستند

  .فرآوري آن از اهداف بعدي مي باشدتوليد مي شود و خشكانيدن و 
  :شرايط سازگاري

            ش و رشد درختان عناب برخي نكاتقبل از بحث درباره شرايط مختلف پرور
مي بايست درباره راههاي مخصوصي كه درختان عناب وحشي در آن رشد كرده اند 

، پس از چندين هزار سال ست كه درختان عناب در شرايط فعليبيان شود .اين مشخص ا
طق بكر و  . چين كشوري قديمي و سنتي با مناقليم خود به اين مرحله رسيده اندتطبيق با ا

. در نتيجه ره ي زماني را در آن طي كرده استدست نخورده اي بوده كه عناب اين دو
. اين يعني عناب متناسب با هر اقليم حاصل شده استارقام و واريته هاي متفاوتي 
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سازگار شده در مناطق مختلف؛ هر چند بعضي از ارقام از سازگاري بهتري به نسبت بقيه 
برخوردار هستند . واريته هاي زيادي كه در مناطق رطوبتي جنوب  ارقام در برخي مناطق

. در مناطق دي در اين مناطق برخوردار نيستندرشد مي كنند ، اغلب از محصول زيا
طه به نسبت ساير نقاط بهتر جنوب غربي شرايط متفاوت است و توليد عناب در اين نق

اسب مناطق خودتان را انتخاب من پس اين الزم است  است تا واريته يا واريته هاي .است
   .كنيد

  :خاك
هاي سنگالخي  عناب مي تواند در دامنه اي از خاك هاي شني تا رسي و حتي در زمين 

و حتي در خاكهاي  4/8تا  5/4. اين درخت در خاكهاي با پي اچ تا صخره اي رشد كند
باالي خاك يا . اگر شما در شرايطي با شوري تا قليايي نيز مي تواند رشد كند اسيدي
وب مشكلي ، در صورت وجود زهكش خگي و رطوبت زياد خاك مواجه هستيدبارند

. اين سازگاري درخت عناب يعني رشد و پرورش در براي كاشت نخواهيد داشت
. اين درختان مقاوم به خشكي ميوه نمي توانند در آن رشد بكنندخاكي كه ساير درختان 

ن . در ايكه دوره ي اين شرايط طوالني نشودط اينو يا رطوبت فراوان هستند اما به شر
. بهترين خاك براي رشد سريع در اياالت متحده حالت سرعت رشد پايين خواهد آمد

  .ا لومي شني با عمق مناسب مي باشدخاك لومي ت
  :اقليم

 30: اولين عامل دماي پايين تر از ودكننده رشد اين درختان مي باشنددو عامل محد 
رش اين درخت در غالب اد در فصل خواب مي باشد و اين يعني پرودرجه سانتي گر

توليد نقطه ي شبنم نيازمند روز دماي در حد  135. درختان عناب به بيش از نقاط آمريكا
رختان رطوبت زياد را . اغلب اين ددومين عامل محدودكننده رطوبت است. هستند

. در ب براي توليد ميوه نيستندجنوبي به دليل رطوبت زياد، مناس . نواحيدوست ندارند
. جنوب نايي توليد مقداري ميوه را دارند، موجود مي باشنداين منطقه ارقامي كه توا
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، ليم براي رشد عناب ها برخوردارندغرب و مناطق صحرايي مركزي آمريكا از بهترين اق
 ي و. درختان عناب گرما را براي گلدهردچرا كه هواي گرم و داغ را عناب دوست دا

. از داليلي كه برخي ارقام براي ميوه دهي داراي مرحله ي ميوه دهي دوست دارند
. ي براي مرحله ي ميوه زايي ندارندمشكل هستند اين است كه اين نقاط گرماي كاف

براي  درجه سانتي گراد 25تا  22درختان عناب براي مرحله ي گلدهي و ميوه زايي به 
       ، تشكيل گلها به دليل تامين نشدن اين دمالين . هر چند اوروز نيازمندند 15تا  10

مناطقي كه داراي سرماهاي  .نمي شوند ولي گلهاي بعدي اين مشكل را نخواهند داشت
جود ساير شرايط    سخت تا اسفند ماه يا ديرتر از آن نيستند، در آنها عناب به شرط و

مناطق با فصول كوتاه بهتر  ي، براته هايي كه زود گل تر هستند. واريمي تواند رشد كند
  .هستند

  :نياز سرمايي
د (اين يك نياز ساعت سرماي زمستانه نياز دار 400تا  200به ارقام موجود در امريكا   

درجه سانتي گراد تامين  7 . اين مقدار دما در زمستان با دماي كمتر ازبسيار پايين است)
. در يد كامال به خواب برودزمستان با . به عبارت ديگر اين درخت در طولمي شود

ناب رشد مي كند ولي ميوه نمي مناطقي مثل جنوب فلوريدا كه سرماي زمستانه ندارند ع
. اختالف اصلي بين گروه هاي واريته هاي جنوبي و شمالي چين در اين است كه دهد

 ،برخي واريته هاي جنوبي مانند لي .مندندواريته هاي شمالي به نياز سرمايي كمتري نياز
. اختالفي كه بين عناب و اكثر توس نياز سرمايي كمتري مي خواهندالنگ و تايگر

       درختان ميوه موجود است اين است كه درختان عناب تا گرماي دماي خاك آنها از 
  . اين عامل باعث گراد بيشتر نشود، از خواب زمستاني خارج نمي شوددرجه سانتي 11

درت حتي برگها را تحت اثر بگذارد و نشنيده ام كه مي شود كه سرمازدگي ديررس به ن
. اين گي ديررس دچار سرمازدگي شده باشدتاكنون ميوه يا گل عناب در اثر سرمازد
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ول فصل رشد ميوه و گل داشته يكي از داليلي است كه باعث شده عناب هميشه در ط
  .باشد
  :يآبنياز 

          . اين درختازمند استاي زندگي در هر نقطه نيدرخت عناب به باران كمي بر 
ميليمتر در هر سال رشد نمايد ولي كشت  200مي تواند با مقدار بارندگي كمتر از 

. اين درختان استثنايي ميليمتر امكان پذير است 500يانه مطلوب ديم آن با مقدار باران سال
نيز زنده مي  با بارندگي كمبوده و ريشه آنها با شرايط بي آبي تطبيق يافته و در مناطق 

ناطق جنوبي آمريكا مشاهده         . اين حالت در رودخانه هاي طوالني بي آب ممانند
. در مناطق خشك جنوبي مانند جنوب كاليفرنيا و آريزونا براي توليد ميوه عناب مي شود

بايد آبياري انجام شود ولي در تگزاس (بجز غرب آن) و به خصوص در اكالهاما و 
  .اب مي تواند بدون آبياري رشد كندكانزاس درخت عن

  : آفتاب (روشنايي)
اصلي كه مردم در كاشت . يكي از مشكالت چيني نياز به روشنايي كامل دارد عناب

رعايت جهت كاشت اين درخت ، فقدان ساعات آفتابي نيست بلكه آن عدم عناب دارند
 4تا  3يف ها و متر بين رد 10تا  8، ي كاشت درخت عناب. بهترين فاصله برامي باشد

. در چين بين درختان غالت و ف ها و با جهت شرقي غربي مي باشدمتر روي ردي
ا . اما باغات تجاري در كشور چين بمتر مي باشد 2فاصله بين درختان  سبزيجات كاشته و

. توليد در چين به دليل عدم رعايت فواصل مناسب متر احداث مي شوند10* 5فواصل  
ن ساعات روشنايي و گرمايي مناسب رشد درخت عناب از آمريكا و در نتيجه عدم تامي

ن سطح كاشت اين درخت در كشور كمتر است ولي در مجموع به دليل زيادتر بود
و سو  866، جي آ ني جارالتر است. برخي از ارقام مانند هو، توليد آنها از آمريكا باچين

 .تر نيز محصول خوبي توليد مي كنندم 8*4در فاصله كاشت 
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  :تغذيه
ه ازت در . اين درخت به طور معمول بب به مواد غذايي كمي نيازمند استدرخت عنا 

. هميشه مقاديري از عناصر در خاك مورد استفاده شما كمتر اغلب خاكها نيازمند است
. حد استانداردش برسانيد از حد استاندارد مي باشند و شما مي بايست آن خاك را به

نمونه خاك مزرعه در آزمايشگاه خاكشناسي و يا بهره گيري بهترين كار آزمايش يك 
. در سال اول بهتر است كه ات كارشناسان متخصص بومي مي باشداز تجربيات و اطالع

ايي الزم را در تا درخت بتواند استقرار و ريشه زتغذيه شيميايي درخت صورت نگيرد 
آبي مسئله اي بسيار مهم  م. استفاده از فسفات و پتاس در خاك هاي با كدا كندخاك پي
. در چين روش رفع كمبود مواد غذايي براي درختان ارگانيك مي باشد و از مي باشد

. هر چند تامين مواد غذايي با استفاده از روش ركيبات شيميايي استفاده نمي گرددت
     ارگانيك براي درخت سخت تر از حالت شيميايي است ولي توده اي از كمپوست 

. پوشاندن زمستانه رديف هاي كاشت براي اين مسئله را به راحتي حل كندند مي توا
  .خوب و موثر مي باشد توسط پالستيك، افزودن و رسوبگذاري مواد آلي در خاك

  :بيماري ها و آفات
در آمريكا چند بيماريي كه درختان عناب را تحت تاثير قرار داده و مرسوم مي باشد 

         گي ريشه پنبه در برخي مناطق جنوبي بسته به نوعشامل بيماري مرگ ريشه و پوسيد
. بيماري قارچي مرگ ريشه بيشتر در مناطقي كه بقاياي ي مورد استفاده مي باشدپايه 

، كاشت غالت براي سه ارد، ديده مي شود. براي حذف آندرختان نابود شده وجود د
ته باشيد (كه شه پنبه داش. اگر شما مشكلي با پوسيدگي ريل اين مشكل را حل مي كندسا

اتفاق مي افتد) مي توانيد از درختان مقاوم  2/7بيشتر از پي اچ  معموال در مناطق با
. اين مسئله انتخاب پايه مقاوم مناسب تر است استفاده كنيد هر چند كه در اين مورد

. اغلب نقاط آمريكا فاقد آزمايشات مربوط به خود مي باشد همچنان در حال گذراندن
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. ويچ برومز يك بيماري بيماري براي كاشت عناب مي باشند شكل خاصي به خاطرم
  .ه ولي ما آن را در آمريكا نداريممسئله ساز در كره و چين بود

را هم مگس مي تواند يك مشكل باشد و در غالب نقاط آمريكا به جز هاوايي اين مورد 
ام نمي شود اگرچه برخي . محلول پاشي درخت عناب در اكثر نقاط آمريكا انجنداريم

رختان از علف كش استفاده     از مردم براي علف هاي هرز بين رديف ها و اطراف د
. نظر شخصي من بر اين است كه وجين يا كشت متراكم بجاي استفاده از علف مي كنند

  .المي را توليد مي كنيمكش مفيد تر خواهد بود و محصول س
در عناب به راحتي ارگانيك داشته باشيم و اين ما بايد سعي كنيم كه محصول سالم و 

(سنجاب آمريكايي) گاهي اوقات به ريشه ها خسارت امكان پذير است. موش آمريكايي
، كل دارند و براي كاهش خسارت آنهاوارد مي كند. برخي از مناطق با پرندگان مش

رخت يگزاگي در هر داستفاده از دستگاه تحريك كننده دم پرندگان كه به صورت ز
. اين دستگاه قبل از شروع رسيدگي ميوه ها روي جاسازي مي شود، مي تواند موثر باشد

ت نصب و بعد از برداشت كامل آنها، از روي درخت برداشته مي شود. در برخي درخ
گوزن از برگ هاي تازه استفاده مي كند. اين مسئله مي تواند با طراحي و نقاط 

متر تا  8/1و با ارتفاع  2*1جوان با ابعاد  كارگذاري يك قفس آهني روي درختان
ا فقط در سال اول مورد گوزن را م .متر برسد، مرتفع شود 2ه ارتفاع زماني كه درخت ب
  .رشد درخت داريم

  :درخت
متر نيز  14اطق به ارتفاع متر و گاهي اوقات در برخي من 8تا  6درخت عناب معموال بين 

متر برخوردار بوده و به همين  5تا  4به اندازه  . بيشتر واريته ها از حجم كميمي رسد
ر و برخي . برخي واريته ها داراي خامتر نيز كاشت 4در  3را با فاصله دليل مي توان آنها 

. پايه هاي معمولي از ارقام اصالح نشده و با خار فراوان مي ديگر فاقد خار مي باشند
تر و با نظم ده و خارهاي  متناسب ، اما زماني كه پيوند زده شدند ارقام اصالح شباشند
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كج بيل را . ارقام اصالح نشده پاجوش هايي كه نياز به جابجايي با بيشتري توليد مي كند
. پاجوش يك مشكل به حساب نيامده و در صورت رسيدگي براي دارند، توليد مي كنند

هر ها خراش بخورد، از روي  . هر گاه ريشهين سال خود نهال مناسبي خواهد شدچند
. پاجوش هاي يكساله بهتر مي گيرند ، پاجوشي توليد مي شود و پيوند ها رويريشه

ا از سن ، پاجوش هاي زيادي ره به صورت انتقالي كاشته شده اندبيشتر درختان بزرگ ك
. جوانه هاي درخت عناب شبيه دانه كاج بوده و روي شاخه هاي به باال توليد مي كند 15

ند ميليمتر . اين جوانه ها فقط چزايشي اصلي كه هر سال رشد مي كند، ظاهر مي شوند
. بزرگترين درختان عنابي را كه مي شناسيم در باغ گياه شناسي در هر سال رشد مي كند

متر       11متر و عرض آن به  14تگزاس در آمريكا قرار گرفته است كه ارتفاع آن به 
  . مي رسد
  :ميوه

اب در رده ي ميوه ي آلويي طبقه بندي مي شود و اندازه آن گاها مانند تخم ميوه ي عن
. عناب ماير در سفرش به چين بيان مي كند . اينها مطالبي است كه فرانكاست يك مرغ

ط براي خوردن مناسب است، داراي پوششي نازك و ميوه با گوشت سفيد شيرين كه فق
دو مغز در ميان آن مي باشد . ميوه هاي نارس . ميوه ها داراي يك هسته ساده با مي باشد

مي شوند . وقتي ميوه كامال  سبز بوده كه بعد از رسيدگي زرد سفيد يا قهوه اي قرمز
تازه  ، رنگ آن قرمز قهوه اي تيره مي شود . اين زماني است كه ميوه ها برايرسيد

ي جار در مرحله . اگرچه برخي واريته ها مانند لي و هونخوري بهترين حالت را دارند
، روز بعد از رسيدگي كامل ميوه ها . چندفيدرنگي نيز مي توانند مصرف شوندزرد س

مي دهد. آنها شروع به چروك خوردن كرده و پوست به قرمز كامال تيره تغيير رنگ 
. ميوه هاي رسيده و تازه ميوه ها درصد زيادي قند، ويتامين آ، سي و ب كمپلكس دارند

     مي مانند. زمانيكه ميوه ها خشك شدند چروك خورده و قرمزمدت زيادي سالم ن
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زماني طوالني برخوردار مي باشند،  . دوره رسيدگي ميوه لحظه اي نبوده و ازمي شوند
فوق العاده است چرا كه هميشه ميوه تازه داريم ولي براي  اين براي كاشت خانگي

روز طول مي كشد  40تا  30كشت هاي تجاري يك مسئله است چرا كه زمان رسيدگي 
، پايين مي آورد . براي تازه خوري و در بازار امكان رقابت را براي فروش محصول تازه

سانتي  5تا  5/2. اندازه ميوه ها بين در زمان رسيدگي كامل برداشت كرد ميوه ها را نبايد
 10اعت س. هر گاه ميوه ها قبل از سانتي متر مي باشد 3تا  5/1بين  متر طول و عرض آنها

، خشك و يا فرآوري ي توانند به صورت تازه. ميوه ها متندصبح چيده شوند شيرينتر هس
ه ، شيرين كردن عناب هاست تا مز. يكي از بهترين راه هاي فرآوريشده مصرف شوند

        . برخي افراد نسبت به توليد عناب شور نيز اقدام اي شيرين مثل خرما داشته باشند
  .صرف آن بسيار راضي هستندكه از م مي كنند

  :نابانبارداري و بسته بندي ع 
 8تا  6عناب هاي تازه مي توانند در بسته هاي مخصوص زيپ دار نايلوني براي مدت 

در بسته هاي . عناب هاي خشك براي مدت يكسال هفته در يخچال نگهداري شوند
كامال خشكيده د كه عناب ها . فقط اين كار بايد زماني باشمخصوص باقي مي مانند

ي خوب براي اين حالت مناسب هستند. % و بافت اسفنج25. عناب هايي با رطوبت باشند
اشند، براي خوردن ،كپك مي زنند و اگر خيلي خشك باگر ميوه ها نمناك باشند

  .نامناسب هستند
  :سن باردهي

ا اين . امتر به بار مي نشيندمقايسه با ديگر درختان ميوه زود همه ي درختان عناب در
، متفاوت است. برخي واريته ها همان سال اول وضعيت از يك واريته تا واريته ديگر

مانند هوني  . برخي واريته هاخي ديگر از سال سوم ميوه مي دهندبرخي سال دوم و بر
  . ستان و سال اول نيز ميوه مي دهند، حتي در همان نهالجار، النگ و اَبويل
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  تكثير:
  . شكل يافته است درختان عناب ، پيوند نيمانيم تغيير بهترين روش ازدياد در 

  : گرده افشاني
اغلب درختان عناب خود گرده افشان مي باشند ولي برخي ارقام براي داشتن ميوه بهتر 
به دگر گرده افشاني نيز نيازمند هستند. دوره زماني كه هر گل روزانه در آن مي تواند 

برخي  ، برخي بعد از ظهر وت است. بعضي صبح هااني شود در هر واريته متفاوگرده افش
فقط براي چند ساعت زنده   . شكوفه ها در درخت عناب شب ها توانايي تلقيح دارند

. واريته ها را گرده افشاني  مي كنند. ارقام غير اهلي به نظر مي رسد كه همه مي مانند
ب شامل زنبور وحشي عامل اصلي گرده افشاني در درختان ميوه زنبور و در درختان عنا

  . مورچه ها نيز مي شودو 
  : اه گلهايشان گرده توليد مي كنند واريته هايي كه در صبحگ

           ، اد هگارد و سيلور هيل يا، فيتز جرالد1183جي آي  ، سو، شويي من، چيكو
  تايگر توس.

  :ل هايشان آماده توليد گرده هستندواريته هايي كه در بعد از ظهر ها گ
  .و تي زائو  866، جي آ النگ ، لي

شرايط زماني و با  هربا داشتن اين اطالعات ما مي توانيم واريته هايي را بكاريم كه در 
. البته برخي از محققين ، بهترين باردهي را داشته باشندتوجه به وضعيت اقليمي هر منطقه

يقاتي بسيار ضروري اين مطالب را قبول ندارند و در اين زمينه ادامه فعاليت هاي تحق
، اين موارد را است ولي چيني ها با كار تحقيقاتي فراوان براي يافتن يك چنين نكاتي

  .تاييد مي كنند
در آمريكا مردم زيادي هستند كه مي خواهند علت عدم ميوه دهي خوب درختانشان را 

ه خاطر . بمي تواند يكي از اين داليل باشد ،. اين صبح و بعد از ظهر گل دادنبدانند
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، همه ي عناب هاي اهلي را گرده پاجوش هاي واريته هاي وحشي عناب داشته باشيد كه
. شايد شما بخواهيد يك پاجوش از عناب هاي وحشي را براي انجام افشاني مي كنند

. اقليم هاي خشك و گرم براي گرده افشاني ساير درختان بكاريدبا گرده افشاني بهتر 
د مورچه ها را در باغ نابود . نكته اينجاست كه سعي نكنيليد نمي كنندمشكل زياد تو

زنبور ها به خاطر عسلك خود و جذب  ي، چون آنها نقش مهمي را در گرده افشانكنيد
  .دارند
  : هرس

 .آن هم در زمستان پيشنهاد مي شود هرس در عناب فقط براي حذف شاخه هاي مرده و
با و با محصول ، براي اينكه باغي زيكشت كرده باشيد هر گاه درختان را با فاصله كم

و فضاي كمي براي احداث باغ . اگر جا مناسب داشته باشيد، بايد از هرس بهره بريد
كه با هرس كردن  866، كاشت ارقام پاكوتاه مانند هوني جار، سو و جي آ داريد

، شما شاخه هاي نابجا و پاجوش هاي مشكلي ندارند، پيشنهاد مي شوند. با انجام هرس
. درختان جوان در ابتدا داشت كه آنها نيز بايد حذف گردندزيادي در سال بعد خواهيد 

از سطوح زير خاك يا نزديك به آن شاخه هاي نابجا ايجاد مي كنند كه مي بايستي 
  .اريته هاي وحشي آنها را پيوند زدحذف شوند و سپس در و

  : زمان كاشت
درختان و در زمان مناسب آن  با سايردرختان عناب را مي توان در زمان هاي مشابه 

مالي در اوايل بهار . در جنوب و جنوب غرب اين زمان در آذر ماه و در مناطق شكاشت
  .مي باشد

  :)باردهي (توليد محصول
. درختان بالغ در شرايط سته به شرايط رشدي و واريته داردتوليد محصول در عناب ب

مناطق ديگر كه شرايط خيلي مطلوب  كيلوگرم در هر درخت و در برخي 75مطلوب تا 
، اما به طور ميانگين براي ر درخت بيشتر ميوه توليد نمي كندكيلوگرم در ه 10نباشد تا 
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. يلوگرم محصول را در نظر گرفتك 50تا  40هر درخت بالغ بارده عناب مي توان 
آبويل مرطوب رقم هاي  . در مناطقالنگ مي باشدبيشترين باردهي مربوط به ارقام لي و 

. در مناطقي كه داراي شرايط ور هيل، توليد خوبي خواهند داشتسيل –و تايگرتوس
قبيل تابستان هاي كوتاه، رطوبت، دماي پايين بهار و غيره هستيم، توليد ميوه  نامساعد از

 10 تا 8. توليد كنندگان حرفه اي از هر هكتاري مي توانند حدود كاهش خواهد يافت
   ، م مناسب، ميوه توليد كنند. پرورش دهندگان كوچكتن در صورت انتخاب رق

عناب هاي تازه را در فروشگاه هاي كوچك و خوار و بار فروشي هاي آسيايي كه در 
  .فرنيا هستند، به فروش مي رسانندتگزاس و كالي

آوري شده مي فروشند، فروشگاه هايي كه عناب را به صورت تازه و خشك يا فر
ستم كه كَره عناب در صورتي كه يك توليد كننده مربا و . من مطمئن هبزرگ هستند

  .كا خواهد داشت، فروش زيادي در آمريپيشقدم شود ژله
  :ژرم پالسم

آمريكا داراي كلكسيون عناب در ايستگاه مقدماتي گياهان در چيكوي كاليفرنيا تا سال  
. مي باشدون ملي در آمريكا موجود نبود ولي آن بسته شد و امروزه هيچ كلكسي 1960

فعال در دانشگاه فلوريدا كلكسيون كوچكي وجود دارد . اغلب كلكسيون هاي عناب در 
  :م ترين آنها به شرح ذيل مي باشنداختيار بخش خصوصي هستند كه مه

 در كاليفرنياي جنوبي  1روگرماير  -1

 در كاستال تگزاس 2  سام و جينگر پاورز -2

 كز تگزاس غربي)  در مر 4(باغ رودخانه بلوط 3 ريچارد آشتون -3

 
                                                 

١-Roger Mayer 
٢-Sam and Ginger Pawers 
٣-Richard Asgton 
٤-Oak Creek Orchard  
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 ) در ايالت كنتاكي  6( باغ و نهالستان انگليسيها 5 كليفرد انگليسي  -4

ميالدي  1930: اين باغ قديمي عناب در سال   7نوريس دام تنزي  –تي وي آ  -5
، گليسي هااحداث شده است. اين گياهان در معرض نابودي بوده و باغ ان

ه هاي در حال نابودي بتواند واريتبراي پيوند استفاده كرده تا بلكه  همقداري قلم
 . را نجات دهد

: آقاي دكتر پائول ليرين سعي مي كند تا   8گنسويل فلوريدا  –دانشگاه فلوريدا  -6
. در ل و آالباما را زنده و احيا بكندسال پيش در سيلور هي 80گياهان مستقر در 

ر واريته را شامل مي شود د 50چندين سال گذشته او يك باغ كه بيش از 
هيل با استفاده برخي از گياهان تهيه . باغ سيلوره فلوريدا احداث كرددانشگا

       . امازي آمريكا در چيكو احداث شده بودشده توسط وزارت كشاور
باره با شماره هايي از اين گياهان از دست رفته بودند كه دكتر پائول آنها را دو

 . نامگذاري و احياء كرد 10 و سائوبودا9، ادهگارد  اسامي مانند سيلور هيل

 . كه داراي درختان عناب قديمي است : 11آالباما ا و ام  -7

ميالدي  1912تا  1908كه در حد فاصل سالهاي  شتهواريته وجود دا 83در آمريكا 
توسط وزارت كشاورزي وارد شده اند ولي هم اكنون به دليل بسته شدن ايستگاه 

. چينيها كلكسيون بزرگي از يته ها نابود شده اندنيا اين وارتحقيقاتي چيكو در كاليفر
آنها مداوما در ناب در دانشگاه هيبي ايجاد كردند. عناب را در مركز تحقيقات ع

چندين نوع بذري هستند، حال انجام تحقيقات روي واريته هاي مختلفي كه شامل 

                                                 
٥-Cliford  England  
٦-ENGLAND ORCHARD AND NURSERY 
٧-TVA – NORRISDAM TENNESSEE 
٨-UNIVERSITY OF FLORIDA – GAINESVILLE ,FLORIDA 
٩-EDHEGARD 
١٠-SAOBODA 
١١-ALABAMA A & M 
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عناب به صورت ملي  يك ژرم پالسم 12. همچنين در استان شانكسيمي باشند
د. يك كلكسيون . در اطراف دنيا كلكسيون هاي ديگري نيز هستنود مي باشدموج

واريته عناب در تركمنستان و كلكسيوني  95كلكسيون بزرگي از بزرگ در استراليا،
در  13از ميوه هاي مختلف از جمله عناب با تمام ژرم پالسم ميوه هاي ممتاز اروپايي 

تمام نقاط اين كشور مانند  ر. در آمريكا درخت عناب داسپانيا موجود است
لوبوك به صورت ، پيكوس و تگزاس، بيويِل، ويِمار، تمپِل، فورت وِرس، برون وود

. در كاليفرنيا چندين باغ استانداردكه محصوالتشان در پراكنده وجود دارد
قم آدميرال ويلكس سوپرماركتها به فروش مي رسد نيز وجود دارد . در واشنگتن ر

، كه از اين ميوه استفاده مي كنند در اين كشور تقريبا افرادي .كشت گرديده است
آنرا در ظروف مخصوصي فرآوري كرده و براي بهتر كردن طعم و مزه به آن نعناع 
و دارچين اضافه مي كنند و برخي آنها را براي فروش نيز در تمام سال به بازار 

  عرضه مي كنند .
 
 

                                                 
١٢-Shanxi 
١٣-European Minor Fruit Germplasm 
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  واريته هاي عناب : 
، مصرف تازه خوري و يكي از دو سانتي متر، زودرس 6ميوه با طول بلند تا :  1لي  -1

هد (واريته ديگر هوني جار است). مناسب بهترين واريته اي كه به تنهايي نيز ميوه مي د
. ميوه ها تا زماني كه درخت آبياري گردد و رطوبت ميوه در حدود براي فصول كوتاه

هوه اي زرد اشد مزه خوبي نمي دهند اما به عنوان تازه خوري در مرحله رنگ ق% ب50
 . برداشت هر روز صبح طعم بهتري را به ميوه مي دهد.ميوه قابل مصرف هستند

م بسيار خوب . درخت داراي مقداري خار و فاقد طع: ميوه بزرگ و ميان رس2لي  -2
 .به مانند رقم لي است

، هر استاني از چين كه عناب يلي بزرگ، جديد در آمريكاخ: ميوه  2شانكسي لي  -3
كسي بوده و در آن مي رويد يك واريته به اسم لي دارد و اين واريته لي از استان شان

 . يكي از بهترين ها است

بايد رنگ ، ميان رس تا دير رس و براي تازه خوري : ميوه بزرگ، شبيه هلو 3النگ  -4
، پوستشان ه ها ممكن است كه در مناطق مرطوبي از ميو. برخميوه قرمز قهوه اي بشود

اطق . اين يكي از بهترين واريته ها براي منخورده و گوشت ميوه آنها نرم بشودترك 
دي، گسترده و ، داراي رشد بسيار  عموخشك و مناسب براي فرآوري است. درخت

؛ به شود نمي معرفياين درخت به عنوان يك رقم تازه خوري  .تقريبا خاردار است
) وارد آمريكا شده و به عناب (تزائو به معني عناب در چين هست 4مانند النگ تزائو

ري و . اين واريته به عنوان يك رقم عالي براي فرآونيز معروف است 5سرخ شده 
 .خشكانيدن درجه بندي شده است

                                                 
١-LI  
٢-Shanxi Li 
٣- Lang 
٤- Lang Tsao 
٥- The Melting Jujube 
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قديمي پيدا  يزيانائي: درختي با ويژگي هاي مخصوص كه در ايالت لو 6شروود  -5
با برگ  . درخت بسيار باريك و بلندشد. ميوه ها بسيار زياد، پرتراكم و خوب مي باشند

. اين درخت در فواصل و مساحت هاي آويخته و افتاده است. ميوه ها ديررس تر هستند
. واريته شد عمودي و ذاتا باريك اندام استهاي كوچكتر كاشته مي شود چرا كه از ر

 .ف به صورت خشك مي باشدخوري و مصراي خوب براي تازه 
فرانك ماير از چين آورده شده است. : از كلكسيون چيكو و توسط 7 شوئي من  -6

ي . استفاده از آن براده و براي تازه خوري مناسب هستند، ميوه ها كشيميان رس
 .فرآوري يا مصرف آجيلي بهتر است

، هر يك از ار كشيده: درختي بسينيز گفته مي شود  9و همچنين به آن كنتورد  8سو  -7
شاخه هاي روييده بر ساقه و تنه اصلي در جهات مختلفي به صورت دو تا دو تا و 

، داراي مزه مناسبي ي كه ميوه در اندازه متوسطش باشدزيگزاگي رشد مي كنند . زمان
 است . توليد خوب و ميان رس .

شيده و بسيار ، ك: درختي با ميوه هاي باريك 10تايگرتوس يا سيلور هيل يا يو  -8
. اين واريته با واريته يو و تايگرتوس داراي ررس ، توليد خوب در شمال فلوريدادي

 يك ويژگي مي باشند .

: اين يك واريته كامال متفاوت با سيلور هيل است. دليل تشابه  11سيلور هيل گرد  -9
 اسمي آن اين است كه اين واريته در منطقه سيلور هيل و آالباما يافت شد.

                                                 
٦-Sherwood 
٧-Shuimen 
٨-So 
٩-Contorded 
١٠-SILVERHIL OR TIGERTOOTH OR YU 
١١-Round SILVERHIL 
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. در شهريور مي رسد . بيشتر : ميوه با اندازه متوسط، گرد و كمي كشيده 12ارلي  -10
. زماني كه خشك است ميوه ها ترين رقم براي خشكانيدن و فرآوريخاردار است . به

 . يي كه به پوسيدگي ريشه مقاوم استبسيار شيرين هستند . يكي از واريته ها

. ميوه از ارقام اصالح شده عناب در چيكوكي : ي 14  8-86يا جي آ   13 866جي آ .  -11
رجه شيريني باال و ميوه ها كشيده، در مناطق مرطوب با خاك نامناسب، هاي شيرين با د
 .ن در ايستگاه چيكو اصالح شده است، توسط دكتر آكرمتوليد آن پايين

ن . اي. بسيار ترد و شيرين: ميوه با اندازه متوسط و گرد تا باريك كشيده15شوگركن  -12
براي هر دو حالت خشك و تازه . بسيار خوب درخت داراي خارهاي متناسبي است

 .ه ها با مزه شيرين و توليد متوسط. يكي از بهترين واريتخوري
: از پنسيلوانيا با ميوه هايي كه به هر دو منظور تازه خوري و مصرف به  16تي سائو  -13

سائو در لغت نامه چيني يعني  . تيكدگذاري شده اندك نشانه گذاري و شصورت خ
ظ مي شود. نيمه شيرين ب يا خرما كه به صورت زائو تلفيو در لفظ عموم يعني س عناب

 . و ميان رس

مريكايي در ايستگاه تحقيقات : واريته اصالح شده آ 17 7-62چيكو  يا جي آي  -14
ناسب براي ، مشبيه به كدو تنبل . ميوه گرد اما گاها مسطح در اشكال غير متعارفچيكو

. اين رقم توسط ي مزه اي با حالت شيريني قند استتازه خوري و به مانند سيب دارا
. درختي ميان رس ذاري و توسط دكتر آكرمن اصالح شدپائول تامپسون در چيكو نامگ

 .است

                                                 
١٢-Early 
١٣- GA ٨٦٦ 
١٤- GA ٨٦-٨ 
١٥-SUGER CANE 
١٦-TSAO 
١٧-CHICO Or GI ٦٢ -٧ 
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: اين واريته در موسسه تحقيقاتي چيكو اصالح شده است . ميوه با  18 1183جي آ  -15
 يار عالي براي فرآوري و خشكانيدن و دير رس .اندازه متوسط و بس

كتر . توسط ده النگ اما ويژگيهاي آنرا ندارند: ميوه ها شبيه به واريت 19تورنلس  -16
 .آكرمن و اسميت اصالح شده است

، يكي از ارقامي كه در گذشته : از اطراف پايتخت واشنگتن 20آدميرال ويلكس  -17
س به مركز چيكو يافته و سپ 1842در سال توسط ويلكس از سمت درياهاي جنوبي 

 .. مناسب براي فرآوري و خشكانيدن. باريك و كشيده و بسيار دير رسانتقال يافته است
 : وقتير محوطه دانشگاه تگزاس موجود است: داراي اسيد باال و د 21تگزاس تارت  -18

حشي ولي . داراي قرابت نزديك با واريته هاي وكه خشك شود ميوه مانند كشمش است
 . ارتفاع بزرگتر از آنها مي باشند از نظر

كمتر و : جمع آوري شده در كانزاس؛ شيريني ميوه در هنگام تازه خوري  22توپكا  -19
 .س و مناسب براي فرآوري و خشكاندن. ديرردر حالت خشكيده بيشتر است

نگ و به رقم ال. ميوه هاي خوب و شبيه : از منطقه سيلور هيل و آالباما 23ادهگارد   -20
 . به طور معمول داراي خار است

كاليفرنيا. بسيار بزرگ، شيرين، دايره  : از مزرعه اي قديمي در ردلندز 24  4ردلندز  -21
 . ي از واريته هاي گروه لي مي باشد. اين يكاي و زودرس مي باشند

                                                 
١٨-GI ١١٨٣ 
١٩-THORNLESS 
٢٠-ADMIRAL WILKES 
٢١-TEXS TART 
٢٢-TOPEKA 
٢٣- ED HEGARD 
٢٤-REDLANDS = ٤ 
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ه شده توسط : يكي از ارقام توضيح دادارقام تايگر توس يا سيلور هيل ) يو (يا همان -22
متوسط، دنداني شكل و . اندازه آن از بهترين ها براي تازه خوري استفرانك ماير؛ يكي 

 . ميوه شيرين

هنگام رسيدگي كامل ميوه سياه . كوچك، ميوه دوار و در : از جورجيا 25فيتز گرالد  -23
 .است

ها كوچك و تا وه . ميارده. ميوه هاي كشيده روي درختان پرب: از لوئيزيانا 26آبويل  -24
وب . در مناطق مرطوب ميوه دهي خاندازه اي متوسط. انتقالي از مناطق مرطوب جنوبي

 .ولي در نقاط خشك اينگونه نيست
. ميوه ها كشيده و اي تازه خوري و مصرف به صورت خشك: مناسب بر 27جين  -25

 .بسيار شيرين وقتي كه خشك مي شوند. ميان رس و درخت با محصول پايين
 .قيق از منطقه پورترويل كاليفرنيا: يك ژنوتيپ در حال تح 28پورترويل  -26
وه پفكي و ، گوشت ميميوه ها كوچك ولي واقعا استثنايي، خوشمزه:  29هوني جار  -27

. مناسب براي مناطق ساحلي، شمالي . اين شيرين ترين عناب در آمريكاستمزه شكالتي
زير ميوه ها را مي خوريد پوسته ميوه ها در  ، وقتيو جنوبي. يك واريته واقعا فوق العاده
. يك ميوه با گوشت و پوست محكم است. اين دندان شما محكم احساس مي شود

. به عنوان يك رقم تازه خوري پيشنهاد مي شود ولي براي اي زودرسدرختي با ميوه ه
. يكي از دو واريته مناسب براي الت خشك و تازه خوري مصرف مي شودهر دو ح
تاكيد مي كنم يكي از   .صورت تنها و واريته ديگر لي است اي خانگي بهكشت ه
 .بهترين ها

                                                 
٢٥-FITZ GERALD 
٢٦-Abbeville 
٢٧-JIN 
٢٨-PORTRVILE 
٢٩-HONEYJAR 
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ده. ديررس و : ميوه هاي كشيده با مصرف تازه خوري و خشك ش 30 آنت آدميرال  -28
 .ميوه با طعمي شيرين

. ميان رس تا هر دو حالت تازه خوري و خشك شده : مصرف براي 31 سپتا سر ليت  -29
 دير رس 

؛ درخت هسته هاي سيار كشيده و با شكل شبكه اي گرد: ميوه اي ب 32لوب گ -30
 . مناسب براي فرآوري و خشكانيدن ارد و براي تازه خوري مناسب نيستكوچك د

يكي از بهترين ، دراز و گاها دايره اي، ميان رس ، بزرگ و: فوق العاده 33سيهونگ   -31
 .ها براي تازه خوري

هم  سال گذشته ولي بعدا از بين رفت. 90ط فرانك ماير در : معرفي شده توس  34مو -32
. اين واريته با ندان مشهور در تگزاس يافت مي شوداكنون در يك باغ گياه شناسي نه چ

شبيه به رقم النگ و بنا  ثبت شده است. 35توسط مو هسينگ هونگ  S.P.I.22684كد 
 به قولي بهتر از آن .

ميوه با اندازه متوسط و شيرين ، از مناطق جنوبي  : 37  2يا روسين  36 60كيتاسكا  -33
 روسيه .

يالتاي اوكراين، ميوه هاي  : از باغ گياه شناسي نيكيتا در شهر 38بلك سي تي ام  -34
 .كند. وقتي قهوه اي است شيرين است روشن،كوچك، گرد و كشيده توليد مي

                                                 
٣٠-Ant admiral 
٣١-SEPTE MBER LATE 
٣٢-Globe 
٣٣-SIHONGE 
٣٤- Mu 
٣٥- MU HSIN HUNG 
٣٦-Kitaska ٦٠ 
٣٧-Russian=٢ 
٣٨-Black Sea T M 
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واريته اي سانتي متر  5ول تا تايگر توس يا سيلور هيل يا يو : بلند و قلمي و ميوه با ط -35
با كد اس پي  هووواريته اي دير رس كه توسط آقاي و . اينعالي براي مناطق مرطوب

 و در آمريكا رشد مي كند.ثبت   36859آي 

ه : واريته اي از شمال جورجيا و فلوريدا با توليدي مناسب از گرو 39لئون بارك  -36
 .النگ با هدف فرآوري و خشكانيدن

، از محوطه خانه يك ترك زبان در : ميوه با اندازه متوسط و شيرين 40ت پريس -37
 كنتاكي.

، هر گاه در مناطق با پاييز ه با اندازه متوسط و بسيار شيرين: ميو 41ن يك  ريكُ -38
درخت خشك گردد، چروك نخواهد خورد. درختي با اندازه خشك و بي باران روي 

 گوان در كره جنوبي.  ، از منطقه وائيكوچك، شاخه ها پر پشت

، وقتي خشك مي گردد عناب با مزه شيرين و اسيدي حالت : يكسوئيت ميتي -39
 .ت، يك درخت دير رس همراه با خارشيرين اس

، اين يكي از : يك پايه مناسب بذري براي تكثير  42 35253/35254پي آي  -ووهو  -40
. همچنين در سال ي استميالد 1900اه چيكو در حدود ارقام فراموش شده در ايستگ

سال پيش در اين ايستگاه از بين رفت و هم اكنون عالقه  30ميالدي يعني حدود  1983
 .ي براي كار كردن روي آن نمي باشدا

وه اي تيره ، ميوه ها وقتي قهه با اندازه متوسط و بسيار شيرينكيتوئي اكسيان : ميو -41
، مقاوم در عارف در چين، توليد خوبيكي از واريته هاي مت. هستند شيرين مي باشند

 .شمالي آمريكا، وارد شده از چين مناطق سرد

                                                 
٣٩-Leon Burk 
٤٠-PRIST 
٤١-KOREAN =١ 
٤٢-pi35259/35259 - Wuhu 
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 ، يككشيده با حالت مجعد و شيرين يي تخم مرغ: ميوه ها 43مانگو دونگ زو  -42
 . واريته از مناطق سرد شمالي

  :يسه و تفسير بين واريته هاي عنابمقا

خود را با توجه به اطالعات داده شده به  حال براي اينكه بتوانيم واريته مناسب با نيازهاي
  :به گروه بندي عناب ها مي پردازيمدست آوريم 

 .ن بارك، ادهگارد  و لئوه النگ شامل : النگ، دان پولنكي، تورنلسگرو -1
 .4، شانكسي لي و ردلندز 2گروه لي شامل : لي، لي  -2
آنت  ،سو نابهاي تازه خوري شامل : گروه لي، چيكو، هوني جار، سيهونگ،گروه ع -3

 و شروود .  60اسكا ، كيت، شوگر كن 866ادماير، جي آ 

كا، ، توپ1183، جي آ ، شوئي من، آبويل: گروه النگبراي فرآوري و خشكانيدن -4
 ، گلوب و  ارلي.ن، سپتامبر ليت، جيآدميرال ويلكس، تگزاس تارت، فيتز گرالد

 .يو  و گروه النگ ،رطوبتي: تايگر توس، سيلور هيل براي مناطق -5

در آزمايشات ما  : برخي از واريته ها در گروه بندي ما قرار نمي گيرند زيرا آنهانكته
. ما افراد زيادي داريم كه پيشنهادات ما را در اين زمينه مي خواهند و ما مناسب نبوده اند

  :يد شده آنها را در ادامه بياوريمسعي مي كنيم حداقل كاربرد تاي

  

  

                                                 
٤٣-MANGO DANG ZHO / WINTER DELGH 
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 : و سطوح كوچكبراي توليد در خانه  بهترين -1

راي ، شروود (به عنوان ديررس و نه در مناطق مرطوب يا داهوني جار، لي، چيكو، النگ
تايگر توس يا سيلورهيل و  ، ونگ زيئو وشوگر كن، سو، مانگوضعف غذايي خاك )، 

 .يا يو
 : بهترين براي توليد تجاري -2

 .لي(زودرس)، شروود (ديررس)
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  :تكثير عناب 
  :عناب ها وجود دارد كه عبارتند ازچندين روش خوب جهت تكثير 

  ، قلمه و تقسيم پاجوش پيوند زدن، كاشت بذر
  :پيوند زدن عناب ها

ر دي عناب ها يكي از ساده ترين درخت ها براي پيوند زدن هستند . پيوندك چوبي را د
ز شاخه هاي رشد اوليه عناب . پيوندك چوبي اماه وقتي درختان خواب هستند، بگيريد

و تا سه . سعي مي كنيم كه هر پيوندك دشاخه هاي تير ماهه به دست مي آيديا همان 
، بسته به اين كه گره ين باعث مي شود كه اندازه پيوندك. اگره جوانه را داشته باشد

 سانتي متر 20تا  13، طولي تقريبا برابر با وانه چقدر به يكديگر نزديك باشندهاي ج
حوله . سپس اين پيوندك ها در كيسه هاي فريزري پالستيكي با يك داشته باشند

شود به طوري كه فقط  . حوله كامال چالنده ميكاغذي مرطوب گذاشته مي شوند
، در يخچال قرار مي دهيد. وقتي اه پيوندك را  تا زمان پيوند زدن. آنگمرطوب بماند

مي آيد لحظه پيوند زدن  ند زدن بيرونبرگ در اوايل بهار روي پايه هاي مناسب پيو
وي  ر مي بريم كه يك پيوند خيلي سادهرا به كا 1. ما يك پيوند زبانه ايعناب است

د برش هاي تميز . جهت شروع شما نياز به يك چاقوي تيز داريد زيرا باي) استvشكل (
زيلند ساخته نيو، كه در  2؛ ما از يك دستگاه ساده به نام  تاپ گرفترصافي داشته باشيد
. اگر نخواهيد گياهان زيادي را پيوند بزنيد يك چاقوي تيز نيز، خوب شده بهره مي بريم

تتان را با را روي انگشتانتان ببنديد تا دس  3 . بهتر است يك نوار كمكيمي كند عمل
اين سانتي متر ( 14تا  10. اول پايه را در باالي زمين در فاصله چاقوي خيلي تيز نبريد

سانتي متر  20اند به اندازه بسته به ارتفاع پايه براي پيوند تغيير مي كند و مي تو فاصله

                                                 
١-Whip graft 
٢-top grafter  
٣-band- aid 
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. اندازه ساقه پايه پيوند و چوب پيوندك بايد را با يك قيچي باغباني جدا كنيد )باشد
يك طرف برش تقريبا به يك اندازه باشد ولي اگر يك اندازه نباشد بايد پيوندك را در 

خيلي خوب روي هم  ضروري است كه پوست پايه و پيوندك را. روي پايه ثابت كنيد
  v) و يك پايه پيوند ( معروف به برش ماده را در v. سپس يك جفت و جور كنيد

چوب پيوندك را داخل  معكوس (معروف به برش نَر) را در چوب پيوندك ايجاد كنيد.
دور دو تكه پايه و شكل در پايه پيوند قرار داده و با يك تكه نوار پيوند به   vشكاف

      پيوندك پيچيده تا آنها را سفت كنار هم نگه دارد. اگر هيچ نوار پيوندي نداريد، 
  مي توان از يك چسب برق نيز  استفاده كرد.

ترين چيز هنگام پيوند زدن عناب ها در نواحي خشك داشتن يك نوار پيوند پارافيلم مهم
اي چوب ه   ،ينكه پيوند زدن را شروع كنيداز اقبل  است كه نوعي نوار پارافيني است.

، ضمن پيچيدن كمي نوار را بكشيد و ته چوب پيوندك را پيوندك را با اين نوار بپيچيد
ش را براي . اين محلي است كه شما برسانتي متر نپيچيده باقي بگذاريد 5/2به اندازه 

يد ، نوار پيوند يا . وقتي پيوندك را روي پايه پيوند متصل كردپيوند ايجاد خواهيدكرد
چسب برق را دور اتصال پيوند بپيچيد. دقيقا از زير محل پيوند شروع كرده و ادامه دهيد 

. اين عمل محل پيوند و چوب باالي محل پيوندك را نيز بگيرد  تا  نوار پارافيلم
اي كه پيوند آب پس  در طي دوره ،ا سفت خواهد بست به طوري كه آنهاپيوندك ر
 4ده و خشك نخواهند شد . در طي دوره آب دادنخود را حفظ كرت رطوب ،مي دهد

شما بايد هر برگ يا جوانه اي را كه از زير محل پيوند شروع به رشد مي كند بريده يا 
رشد مي كنند الزم  و جوانه هايي را كه در باالي پيوندبكنيد؛ شما همه ي برگ ها 

اه به داخل جوانه هاي زير پيوند رفته و داريد اگر اينكار را انجام ندهيد تمام انرژي گي
از  پيوندك خطا كرده و سبز نخواهد كرد . زمان الزم بسته به اينكه چوب پيوندك بعد

                                                 
٤-annealing 
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توليد كند متغير است ولي معموال چندين هفته وقت خواهد گرفت.اين  چه مدتي برگ 
تفاده از به علت شرايط آب و هوايي و رطوبت متغير است . من مي خواهم بر اهميت اس

پارافيلم جهت پيچيدن كامل چوب پيوندك تاكيد كنم ؛ آن موفقيت شما را به طرز 
چشمگيري افزايش خواهد داد . نگران نباشيد جوانه ها و برگ ها راه خود را از بين 

پارافيلم در  پارافيلم باز خواهند كرد، آنها اين كار را بدون هيچ مشكلي انجام مي دهند.
ده پزشكي در جراحي ها و يا سوختگي هاي پوستي توليد و توسعه ابتدا براي استفا

يافت.پارافيلم پيوند فقط كمي با پارافيلم طبي متفاوت است و هر دو نوع مي تواند براي 
  پيوند زدن به كار رود.

درك اين مطلب مهم است كه اليه كامبيوم اليه اي بسيار نازك و تنها قسمت زنده تنه 
پوست درخت را جدا كنيد يك اليه مايل به سبز نازك را روي درخت است. اگر شما 
، اين چيزي است كه شما بايد در اهيد ديد؛ اين اليه كامبيوم استچوب ساقه يا تنه خو

. سلول هاي مت پايه و پيوندك با هم رشد كنندمحل پيوند نگه داريد تا وقتي دو قس
ت پوست را روي يك طرف و كامبيوم يك نوع استوانه اي را تشكيل مي دهند كه باف

. اين جايي است كه معجزه ي طرف ديگر تقسيم و توليد مي كنند بافت چوب را روي
  5. شما مي توانيد يك پيوند زبانه اي دن يك درخت رو به رشد روي مي دهدپيوند خور
را نيز به كار ببريد . اگر شما در ايجاد يك برش راست براي پيوند زدن   6و انگليسي
من فقط مي دانم كه اين پارافيلم براي ين پيوندها بهتر جواب خواهند داد. اريد امشكل د

 پيوند زدن عناب چقدر مهم است.

 
  
  

                                                 
٥-Whip 
٦-Tinge 
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  :عناب هاي بذري
 3تا  2هنگام رشد عناب ها از بذر بايد در نظر داشته باشيد كه توليد ميوه با اين روش 

نند از بذر  رشد كرده و . عناب ها مي تواند وقت خواهد گرفتسال بيشتر از روش پيو
. اين نيز يك روش خوبي ا به اين روش نيز پرورش مي يابنددر بسياري از نواحي دني

ور شوم كه براي  بدست آوردن پايه هاي مناسب براي پيوند زدن است . من بايد يادآ
  . هسته جنين دار توليد نمي كنند  8و النگ  7به غير از ارقام لي  همه واريته هاي عناب 

روز در آب  2. اول آنها را براي يد براي جوانه زدن خوب تيمار شودبذر عناب با
روز  90بخوابانيد سپس آنها را در ماسه مرطوب يا خاك برگ اليه بندي كرده و براي 

درجه سانتي گراد (در حدود دماي متوسط يك  7تا  2در يك محيط خنك با دماي 
رون . بعد از اينكه بذور سرمادهي شدند آنها را در اوايل بهار بيخچال) سرما دهيدي

هفته طول خواهد كشيد تا  6تا  5. بسته به دماي محيط آورده و در خاك باغچه بكاريد
 40تا  25اگر بذر شما از واريته هاي ميوه دهنده خوب باشد جوانه زدن  بذرها سبز شوند.

بعضي از افراد بذر را بدون هيچ پيش تيماري در  .را مي توانيد انتظار داشته باشيددرصد 
اين روش نيز بعد از طي مدت طوالني تا حدي جواب مي دهد ولي  زمين مي كارند.

روشي غير قابل اعتماد است چرا كه بعضي از بذرها بعد از يك سال و برخي بعد از دو 
  . ي ممكن است اصال جوانه نزنندسال و برخ

. آن ترك دادن بذر با كردن بذور كوچك وجود دارداي سبز يك روش سريعتري بر
. بذرها را بين ا كردن هسته چوبي اطراف بذور استو جد 9انبردست هاي نوع  گيره اي 

دو حوله كاغذي مرطوب در يك كيسه پالستيكي بگذاريد تا وقتي كه بذر توليد ريشه 
يك گلدان كه خاك كند. در آن زمان آنها را به راحتي از حوله كاغذي برداشته و در 

                                                 
٧-Li 
٨-Lang 
٩-vise – grip 
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اك قرار داده و فقط آنها را كمي زير سطح خ خوبي مخلوطي داخل آن است بكاريد.
. يك كيسه پالستيكي (نايلوني) را روي گلدان قرار داده و نايلون را با آنها را آب بدهيد

وقتي اولين برگ هاي واقعي  يك نوار الستيكي روي گلدان محكم كرده و نگه داريد.
  . دان آنها را به بيرون منتقل كنيدد، نايلون را برداشته و با رفع خطر يخبنگياه ظاهر ش

  :قلمه هاي ريشه دار
 . معموالًبراي بدست آوردن گياهان زياد استگرفتن قلمه از ريشه يك روش سريع 

. قرار است، حذف شوند،گرفته مي شوندريشه ها در اواخر زمستان از درختاني كه 
. قلمه ها تبديل كنيد از خاك بيرون بياوريدخواهيد به قلمه  قسمت ريشه اي را كه مي

. به اندازه نوك مداد داشته باشند سانتي متر بوده و ريشه هايي 14تا  5/8بايد به طول 
روي قسمتي از ريشه كه مجاور تنه درخت است (نزديك به طوقه) يك برش راست 

(دورتر از طوقه) يك برش  ايجاد كنيد و روي قسمتي از ريشه كه از تنه دورتر است
 اگر زمين  خزانه به اندازه كافي گرم نشده است .ايل ايجاد كنيد. اين خيلي مهم استم

، خاك اره يا ماسه مرطوب در يك ظرف دربسته مي توانيد قلمه ها را در خاكبرگ
   وقتي زمين در اوايل بهار به اندازه كافي گرم شد  ماه در يخچال نگه داريد. 3براي 

سانتيمتر  20مه ها را در يك خاك باغچه خوب بكاريد. فاصله بين قلمه ها در حدود قل
. سانتيمتر قرار بگيرند 8تا  5عمق سانتيمتر و قلمه ها در  8تا  5و در بين رديف حدود 

مي توانند به طور افقي در رديف قرار گرفته يا عمودي كاشته شوند در حالي كه   آنها 
. تقدم با نزديك بوده به طرف سطح خاك باشد هنگ(طوقه)سمتي از قلمه كه به پا

روش عمودي است دليل آن اين است كه جوانه ها از سمت برش نزديك به طوقه و 
. تا اواسط تابستان درخت هاي عناب ز سمت ديگر برش بيرون خواهند آمدريشه ها ا

  . ايد رشدكرده باشندشما ب
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  :تقسيم پاجوش ها
. يه هاي پيوند براي پيوند زدن استروش بدست آوردن پا اين تاكنون متداول ترين

عناب ها به هر حال تمايل به پاجوش زدن دارند و شما در هر جايي از مجاور درخت تا 
آب قرار ؛ اين به سن درخت و جايي كه طراف آن پاجوش ها را خواهيد داشتمتر ا 15

ا بكنيد تا وقتي ريشه اي ، زمين ردارد بستگي دارد. به جاي  حذف كردن اين پاجوش ها
يك برش در ريشه مادر (ريشه اصلي)  از آن جوانه زده اند، پيدا كنيد. را كه پاجوش ها

. بيلچه تان را فرو برده و ف پاجوش ايجاد كنيدمتر از هر طرسانتي  15تا  10در حدود 
به آن كه ممكن است بيرون به آرامي پاجوش ها را با هر تعداد ريشه ثانويه متصل 

. آنها رديف از نهالستان دوباره بكاريد . آن را يا در يك محل دائمي يا در يكبياوريد
. جهت استقرار پاجوش ها در محل زدن در سال بعد آماده خواهند بودبراي پيوند 

. اگر شما همان سالي كه آنها را از قت الزم استجديدشان قبل از پيوند زدن يك سال و
ا به دليل ضعيف بودن پاجوشها، بعضي از درخت ها ر بزنيد، زمين بيرون آورده ايد پيوند

اريته هاي عناب را . فقط به ياد داشته باشيد كه اكثر وبا پيوندشان از دست خواهيد داد
نوع وحشي  به . يعني اينكه پاجوش آنها تقريبا هميشه در رشدشان گرايشبايد پيوند زد

اريته اصالح بايد پاجوش ها را با يك و. شما و براي ميوه دهي خوب نخواهند بودداشته 
  .شده خوب پيوند بزنيد
  :ريشه دواني قلمه ها

ما اين نوع تكثير را به حساب آورده ايم زيرا افراد بسياري ريشه دوانيدن انواع متفاوت 
در اين قلمه هاي عناب را امتحان كرده و موفق نبوده اند ولي افراد كمي وجود داشته كه 

ده در تابستان را به شاخه تير ماهي بدست آم . آنها معموالًبوده اندروش مقداري موفق 
. سپس قلمه ها را با هورمون ريشه دواني تيمار كرده و آنها را تا نصف كار مي برند

پرليت و يك تحريك كننده رشد با نسبت  طولشان در يك مخلوط مناسب از ماسه،
داني را كه قلمه ها داخل آن است با . قلمه ها و گلك به يك از هر كدام قرار مي دهندي
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اشتن يك كيسه پالستيكي توسط يك نوار الستيكي روي گلدان جهت باال نگه د
   . آنها را در اهي يكبار بايد آنها را آب بدهيد. فقط مرطوبت مهار كرده و بپوشانيد

      ن فرا . وقتي زمستاور سايه دار خوبي (نه آفتاب كامل) داشته باشدنقطه اي بگذاريد كه ن
. وقتي بهار مي آيد سرماي زمستان داخل اتاق بگذاريد مي رسد آنها را جهت دوري از

. اين وقت ندكي شانس رشد جديدي خواهيد داشتدوباره آنها را بيرون بگذاريد و با ا
. ما آن را در يتي با اين روش تكثير نداشته اندزيادي مي گيرد و اكثر افراد هيچ موفق

  . ده ايم كه مي خواهند امتحان كننداي افرادي گنجاناينجا فقط بر
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  مصارف و كاربرد هاي عناب 

ر چين ؛ ولي اين دمتعارف ترين مصرف عناب در آمريكا، تازه خوري آن هستاولين و 
% 80% فرآوري ميوه ها مانند خالل و دود داده و 10، % تازه خوري10صدق نمي كند(

ها). دليل مصرف بيشتر عناب به صورت مصرف به صورت خشك و ساير كاربرد براي
بردها اين هست كه سطوح عناب كاري در چين زياد بوده و نمي توان خشك و ساير كار

. خشكانيدن ميوه ها ساده ي را به صورت تازه خوري مصرف كردهمه ميوه هاي توليد
نيز راههاي زيادي  ترين روش براي نگه داري و مراقبت ميوه ها مي باشد و براي اينكار

به عنوان نوعي جايگزين مصرف . در گذشته عناب هاي خشك شده را موجود مي باشد
ه چه واريته ، شما نياز داريد تا بدانيد كبرده اند و براي مصرف تازه خوري قند به كار مي

ريته گاهي اوقات شبيه به سيب . طعم عناب ها بر حسب نوع وااي مناسب اينكار است
نابهاي ت اصلي عال. يكي از مشكصالً براي تازه خوري مناسب نيستند. برخ عنابها ااست

ر انتخاب . دقت كنيد دز واريته ها چندان خوشمزه نيستندتازه اين است كه تعداد زيادي ا
ر يك رقم مناسب از اين نمونه ، به عنوان مثال هوني جاميوه هاي شيرين و دلچسب

پوست و گوشت آنها هنوز  . عناب هاي قهوه اي رنگ از مزه بهتري در زماني كههست
به نسبت هنگام صبح  در طول روز قند ميوه ها از مزه كمتري. برخوردارند، محكم هست

 نگهداري يوه ها نيز آنها را شيرين مي كند. آبياري قبل از برداشت مبرخوردار است. 
. در هواي ع روش بسته بندي آنها بستگي داردميوه هاي تازه براي مدتي طوالني به نو

، اما با نگهداري در يخچال در بسته نندند روز بيشتر باقي نمي مامعمولي اتاق آنها براي چ
    هفته به صورت تازه باقي  6تا  4، آنها براي ي پالستيكي محكم و مهر و موم شدهها

  مي مانند .
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، يكي از راه هاي ي درخت عناب در يك زمان نمي رسنداز آنجايي كه ميوه ها در رو
نها در همان لحظه طوالني مدت، بسته بندي آبسته بندي ميوه ها و سپس نگهداري 

  .ه و بدون شست و شوي آنها مي باشدبرداشت ميو

، اغلب عناب ها به خوبي مي خشكند به شرط اينكه روش خشكانيدن براي خشكانيدن
دارند و تازه خوري آنها مناسب باشد برخي از واريته ها مانند لي با خشكانيدن مشكل 

. در ادامه روشهاي ن استواريته مناسب براي خشكانيد رقم النگ يكبهتر است. 
 هدف ها بهتر است كه بعد از برداشت با  عناب ،تعارف خشكانيدن را بررسي مي كنيمم

دن عناب ها بر برخي را اعتقاد بر اين است كه خشك ش .گردند مصرفتازه خوري 
. در چين نمي شود ن روش توسط كارشناسان چيني تجويز، اما ايروي درخت بهتر است

ته و امروزه برخي نقاط عناب ها را روي صفحات بامبو يا نوعي گياه در زمانهاي گذش
. عناب ها بر روي صفحات بامبو به مدت سه دريايي قرمز رنگ خشك مي كرده اند

. گاهي اوقات در طول اين از دسترس آفات خشكانيده مي شدند هفته و در نقطه اي دور
. نكته اينجاست كه از مي كنند يدن زير و رو و پشت و رومدت ميوه ها را براي خشكان

شما بايد اجازه بدهيد  سانتي متر ميوه ها روي هم بايد خودداري كرد. 4انباشتگي بيش از 
؛ ميوه ها موجود باشد كه در محيط خشكانيدن فضاي كافي براي حركت هوا در اطراف

  .دداري مي كنيدبا اين روش از كپك زدن ميوه ها خو

ه در دمايي مثل يك اتاق خشك كخشكانيدن مي شوند امي وارد مرحله عنابها هنگ
  . شوند

يد هسته هاي ميوه را خارج : براي خشكانيدن عنابها هيچ گاه سعي نكننكته
  .ون ميوه ها به شدت چروك مي خورند، چنماييد
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طوح تجاري استفاده        امروزه در چين از آون هايي با دماي پايين براي خشكانيدن در س 
دي به ن صورت كه روي رديف هاي مشخص سيني ها و صفحات زيا. بديمي شود

   ، سپس هواي گرم به درون آون دميده شده و غالب صورت طبقه اي قرار مي گيرد
ميوه ها خشك مي شوند. به نظر من اين روش به زيبايي و كيفيت بهره گيري از هواي 

به شدت محكم مي  خشكيده و . در روش آون برخي ميوه ها كامالهد بودآزاد نخوا
. اين وقتي است كه زمان و دماي خشكانيدن طوالني بوده و ارقام با ميوه هاي گردند

، بافت ميوه ها ي كه پوسته ميوه ها قرمز قهوه اي. وقتكوچكتر بيشتر اين مسئله را دارند
در فروشگاه و مغازه آماده  ، ميوه ها براي فروشاسفنجي و پوست مقداري چروكيده شد

. فروش در بسته هاي پلمپ % رطوبت دارند25تا  15ه ميوه ها اين زماني است ك. هستند
. آنها به مدت يكسال ه كه در چين هست، اتفاق مي افتدشده يا بسته هاي باز به مانند آنچ

  .ل قولي تا چند سال باقي مي مانندو بنا به نق

شما يا محيط نگه داري : اگر شما در نقاط مرطوب زندگي مي كنيد تهنك 
اي پلمپ شده حفظ و نگه داري ، بايد ميوه ها را در بسته هرطوبتي هست

  .كنيد

  : تازه براي فرآوري و مصارف ثانويهاستفاده از عناب هاي 

        عالقه مندان آوردهرالعمل خوراكي طبخ عناب براي خوب در ادامه چندين دستو
  :مي شود

 : عناب هاي شيرين كرده -1

د سپس يك رنده پنير و يك مشت كامل از عناب ها را تهيه عناب هاي تازه را بشوري
. برخي از افراد از چنگال هاي شيد تا پوسته ميوه ها خراش بخوردكرده و روي رنده بك
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ه از رنده بهتر و . هر چند به طور متداول استفادمخصوص براي اين كار بهره مي برند
تابه بزرگ قرار دهيد ون يك ماهي. سپس عناب هاي رنده شده را درسريعتر است

به را تا نصف آن از عناب پر ) ماهيتابسته به مقدار ميوه هاي شما داردبزرگي ماهيتابه (
. براي هر دو ليوان آب يك ليوان شكر بيفزاييد و آنقدر اين كار را ادامه دهيد تا كنيد

ا هم ، آب و عنابها بسپس مخلوط را به هم بزنيد تا شكرمايع روي عنابها را بگيرد و 
. عنابها را با شعله كم تي متر آب روي عنابها قرار بگيردسان 5/2مخلوط شوند . به اندازه 

. ميوه هاي بزرگ تر زمان حرارت دادن كنيد تا آب جوش بيايددقيقه شروع به  30براي 
ها در . سپس صبر كنيد تا ميوه و درب روي ماهيتابه را نگذاريدبيشتري مي خواهند 
رت دهيد تا براي مدتي جوش . دوباره آنها را حراخنك گردند محلول توليد شده

، مقداري شكر به آنها افزوده نيد، اگر شيريني آنها پايين است. عناب ها را مزه كبخورند
لين جوش . دقت شود كه اين مرحله بايد بعد از پايان اودستور باال را دوباره تكرار كنيدو 

روز  4تا  3ا را از درون محلول خارج و براي . سپس ميوه هدادن عناب ها صورت بگيرد
. اين نسخه دند و رطوبت خود را از دست بدهنددر هواي آزاد قرار دهيد تا خشك گر

  .مريكايي عناب شيرين كرده مي باشدآ
 :شربت عناب -2

روي عناب ها را كه ، با اين تفاوت كه در اينجا مايع احل تهيه عناب شيريندقيقا مثل مر
به  از روي ميوه ها جمع آوري و در يخچال گذاشته و سپس مايع را ،شيرين شده است

 .صورت خنك بنوشيد و لذت ببريد
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 :كَره عناب -3

وترش،         ، يك عدد ليمفنجان )، يك قاشق چايخوري گردو 12پيمانه از خمير عناب ( 6
  .فنجان ) و نصف فنجان سركه 12كر (پيمانه ش 6، قاشق چايخوري دارچين 2

. ميوه هاي ماهي تابه لب به لب ميوه ها برسدرا جوشانده تا زمانيكه آب درون  ميوه ها
. خمير عناب را با نيد تا پوست و هسته آنها جدا شودپخته شده را روي يك الك بماال

، خوب حركت داده و به آرامي بپزيد تا ه روي غربال مخلوط كردهمواد باقي ماند
ليزه ي. سپس آنها را در يك قابلمه استراد گرددظ و ضخيم از اين مواد ايجمخلوطي غلي

. بقيه تركيبات را نيز به مخلوط اضافه ب آنرا بسته و تركيب را گرم كنيد، درقرار داده
اين مخلوط را  ،ه كه كنسروي را حرارت مي دهنددقيقه به مانند آنچ 15كرده و به مدت 
ز هست كه تازه قهوه اي شده سب ، عنابهايهيم. بهترين عنابها براي اينكارنيز حرارت مي د

مي توانيد كره عناب  . سپس مخلوط را بگذاريد تا خنك شوند از اين لحظه شماباشند
  .داشته باشيد

 :ترشي خوشمزه عناب -4

     ،   پيمانه دارچين 4فنجان سركه،  4فنجان شكر،  12ست كنده، يك گالن عناب تازه پو
  .فنجان آب 2پيمانه قرنفل ( اختياري )،  2

. سپس عنابها هيتابه بزرگي ريخته و مخلوط كنيدهمه اين تركيبات به جز عنابها را در ما
. مه ندهيدرا ريخته و پخت را شروع كنيد تا مخلوط برسد ولي بيش از حد پختن را ادا

بعدي جوشيدن را دوباره آغاز . در روز تابه را گذاشته و تا شب صبر كنيددرب ماهي 
، به ار داده و تا زماني كه گرم هستنده را درون ظرف استريليزه قر. عنابهاي پخته شدكنيد

مخلوط  .د يك سانتي متر روي آنرا بپوشاندتركيب شربتي قندي اضافه كنيد تا در حدو
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اده است و در حالت خنك . االن ترشي آمدقيقه با آب گرم حرارت دهيد 15ت را به مد
. شما مي توانيد برگهاي نعناع ر مناسبنده سبز هستند براي اينكا. عنابهايي كمصرف كنيد

  ن مخلوط نيز به تركيب اضافه كنيد.يا ميوه ليمو را براي خوش رنگ تر شد

 :عناب خشك كرده آجيلي -5
ن از كشمش و هسته عنابهاي خشك شده در دستورالعمل اول خارج و جاي آن مي توا 

خلوط استخوان هاي ، مبرخي مناطق خاوري مانند كشور كره. در يا خرما استفاده كرد
ناب در درون ميوه ريخته مرغ و هسته هاي عناب را پودر كرده و سپس به جاي هسته ع

 . مي شود

 :كيك تكه هاي عناب -6

ه ، نصف فنجان شكر قهوپيمانه آب ليمو، يك سوم فنجان آرد 2فنجان عناب تازه،  4
م يك سو ،اي، يك فنجان بلغور (آرد جو )، نصف پيمانه نمك، يك پيمانه دارچين

  .فنجان مارگارين يا كره ذوب شده

، ه قرمز شدن كردند را انتخاب كنيد. هسته را حذف كنيدعنابهاي تازه اي كه شروع ب
وست ، برخي افراد نسبت به پيك چاقوي هسته گيري صورت مي گيرداينكار توسط 

. دانه هاي هرچند كه اين يك انتخاب شخصي است، گيري عناب نيز اقدام مي كنند
؛ سپس آنها را به خوبي ن آب ليمو بيفزاييدناب را درون يك كيك پز بگذاريد و به آع

مل مانع سياه شدن . اين عكامال توسط آب ليمو خيسانده شود حركت دهيد تا عناب ها
زماني كه  . در ظروف جداگانه اي بقيه مواد را افزوده و مخلوط كنيد تاميوه ها مي شود

 375. در دماي ريزيدن خمير را به آرامي روي عناب ها ب. ايمخلوط سست و خمير گردد
  .دقيقه كيك آماده مي شود 35ه مدت درجه سانتي گراد ب
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  پاي عناب  -7

  عدد سفيده تخم مرغ  3، نصف پيمانه شكر و دو پنجم پيمانه عناب خشك 
دو پنجم عناب خشك را بشوييد و با مقدار كافي آب در حدي كه عنابها پوشانده شوند 

حرارت را كم كنيد تا . بگذاريد تا آب جوش آيد سپس هيدر جوش قرار ددر شي
  دقيقه يا تا زماني كه  20. در شير جوش را ببنديد و بگذاريد به مدت آهسته بجوشد

. با استفاده هسته ها را جدا كنيد و. سپس بگذاريد خنك شود ميوه ها نرم شوند بجوشد
        .آب را از هسته ها جدا كنيد دهباقيماناز يك قابلمه كوچك مشابه تكه در عناب و 

مي توانيد هسته را به راحتي بيرون بكشيد و از يك چاقو براي جدا كردن ميوه هاي باقي 
. هنگامي كه ميوه ها انده از اطراف هسته استفاده كنيد( اين كار بسيار آسان است )م

   آن در قابلمه در بدون هسته شوند تكه هاي عناب را با مقدار كمي از آب روي 
ابتدا وسط بزنيد تا زماني كه يكدست شود(زيد و به آرامي با درجه متيكن برمخلوط 

ه شده را از مخلوط كن خارج د) عناب زيد همه هسته ها را خارج كرده ايدمطمئن شو
. بعضي از عناب هاي خشك به اندازه پيمانه شكر را به آن اضافه كنيد كنيد و  نصف
. سپس سه عدد سفيده تخم مرغ را آون (فر) را از قبل روشن كنيد ستند.بقيه شيرين ني

بزنيد تا زمانيكه خوب اضافه كنيد و هم سفت شود و آن را به عنابها آنقدر هم بزنيد تا 
يد (به وط پر كنا اين مخل. بعد از آن قالب هاي شيريني و يا خمير پاي را بمخلوط شوند

در حرارت ماليم فر درجه  375 - 350ه با حرارتدقيق 30به مدت  و) انتخاب خودتان
و در يخچال قرار دهيد تا بپزيد. در مدتي كه پاي مي پزد خامه زده شده را آماده كنيد 

زده شده تزيين كنيد و لذت  . هنگامي كه پاي پخت و خنك شد با خامهخنك شود
  .ببريد
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  سيب پخته شده با چاشني عناب  -8

وپ قاشق س 2، شك، يك چهارم پيمانه شكر قهوه ايعدد سيب، يك پيمانه عناب خ 3
  .خوري كَره و يك پيمانه آب گرم

به و با مقداري آب  شستهعناب ها را  .درجه گرم كنيد 375را روي حرارت  آون قبالً
. آب را به در يك قابلمه كوچك بريزيد آنها را عناب ها را بپوشاندروي كه طوري

دقيقه يا تا زمانيكه  20تا آرام بجوشد به مدت جوش آوريد و سپس حرارت را كم كنيد 
        ميوه ها نرم شوند اجازه دهيد تا خنك شود سپس هسته ها را از ميوه ها جدا كنيد

ها را از اطراف هسته ها (با فشار دادن ميوه هاي نرم ) و با استفاده از چاقو باقي مانده ميوه 
آبي كه از پختن عناب ها باقي مانده در عناب را با مقدار كمي از  هاي . تكهجدا كنيد

. از مخلوط كن بيرون عت متوسط هم بزنيد تا يكدست شوندهمزن بريزيد و با سر
. در وسط سيب ها شكر قهوه اي را به آن اضافه كنيدقاشق سوپ خوري از  2بياوريد و 

كم عمقي براي پخته شدن با چاقوي مخصوص حفره ي بزرگي ايجاد كنيد و در ظرف 
ها را با  مخلوط عناب ها را در داخل حفره هاي سيب ها بريزيد يا سيب ر دهيد.قرا

كر قهوه اي را روي مانده ش. باقيها را با كره آغشته كنيد . سيبمخلوط عناب ها پر كنيد
 ،دقيقه 60و به مدت لمه اضافه كنيد . سپس يك پيمانه آب گرم را به قابسيب ها بپاشيد

تبخير  طبخ. اگر آب در طول مدت درجه بپزيد 375حرارت  در ،تا زماني كه ترد شوند
  .ان كنيدد آب گرم بيشتري اضافه كنيد و نوش جش

   . ما اندكي تغيير نتز از سئول (كُره) داده شده استدستور اصلي غذا توسط سافيا مو
  .ا دستور اصلي متعلق به ايشان استداده ايم تا پخت آن آسان تر گردد ام
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  :كيك عناب -9

ك ، يپيمانه عناب خشك خرد شده 2پيمانه شكر، نصف پيمانه كره ذوب نشده، يك 
، يك قاشق سوپ خوري جوش شيرين (يا پكينگ پودر) پيمانه آرد گندم 2پيمانه آب، 

  و نصف قاشق چاي خوري نمك 
پيمانه عناب خشك نياز خواهيد داشت  3شما به  ،ها را بپزيد تا زمانيكه نرم شوندعناب 

. آن را خنك كنيد و از الك يا صافي ه هاي بدون هسته عناب باقي بماندتك پيمانه 2تا 
، كره و تكه هاي عناب را در يك ه ها و پوستها جدا شود.آب، شكرعبور دهيد تا دان

خلوط را قابلمه كوچك مخلوط كنيد و بگذاريد روي شعله گاز به جوش آيد . سپس  م
مرتبه با هم الك كنيد و  2آرد را ، نمك و كنار بگذاريد تا خنك شود. جوش شير

(بعضي از درجه تمامي تركيبات را بپزيد 350سپس به بقيه مواد اضافه كنيد. در حرارت 
  .رت ماليم استفاده كنيد)فرها متفاوت هستند بنابراين فقط از حرا

  :عناب مخلوط با كشمش -10

پنجم پيمانه ك ، يك پيمانه گوجه فرنگي سبز خرد شده، يك پنجم پيمانه عناب تازهي
، يك نصف پيمانه سركه، يك قاشق چايخوري مغز گردو ،شكر، يك پيمانه كشمش

  .اشق چايخوري گل ميخك (به دلخواه)، يك قاشق چايخوري آرد در آبق
كردن به  به خورد؛ سپس آنها را در دستگاه ي تازه را پوست و بدون هسته كنيدعناب ها

، شكر، سركه و ادويه ها را مخلوط هاي سبزد. عنابها، گوجه فرنگي خوبي آسياب كني
دقيقه بپزيد، سپس آرد مخلوط شده با آب سرد را به آن اضافه كنيد.  30كنيد و به مدت 

  . ددقيقه بپز 15ه كنيد تا به مدت كامال مخلوط كنيد و كشمش را هم اضاف
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  سوپ كُره اي  -11

عدد             2عناب خشك ،  عدد 4، نصف پيمانه برنج قهوه اي ، عدد مرغ كامل كوچك 2
عدد هسته جينگو،           2عدد شاه بلوط،  2سانتيمتر)،  12تازه (به طول حدود  جينسينگ

  .به اندازه دلخواه و يك پيمانه آب، نمك ل به اندازه دلخواه، فلفحبه سير 4
، وطداخل مرغ را با برنج، عناب ها، جينسينگ، شاه بل .برنج را بشوييد و آبكش كنيد

. يد تا مواد داخل مرغ را نگه داردجينگو  و سير پر كنيد. پاهاي مرغ را با نخ پنبه اي ببند
. بگذاريد پيمانه آب به آن اضافه كنيد 10و مرغها را داخل يك قابلمه بزرگ قرار دهيد 

ب . مرغ ها و آساعت بجوشد 3تا  2نيد تا به مدت به جوش بيايد سپس حرارت را كم ك
ليقه شخصي نمك و فلفل اضافه كنيد. اين . بسته به سف مخصوص انتقال دهيدآنرا به ظر

 . سوپ واقعاً خوشمزه است
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  :استفاده هاي دارويي

، قسمت هاي مختلف درخت عنابچندين كلينيك چيني وجود داشته كه از ميوه و 
ب توسط افراد . چندين مصرف دارويي قطعي در عناهاي محلي توليد مي كننددارو

، رفع ناراحتي هاي معده مي . يكي از مصارف دارويي عنابتشخيص داده شده است
. چاي تلخ نوعي دم از برگ هاي عناب توليد مي شودول . اين دارو به طور معمباشد

شود و مصرف آن با عسل، كرده برگ هاي عناب بوده كه توسط افراد مصرف مي 
  . تلخي آنرا كاهش مي دهد

  :نكته

كه قند را در انسان زيزيفينان تركيبي از عصاره برگ عناب مي باشد  
  .كنترل مي كند

. خوردن ميوه رفع درد هاي معده اي بيان كردند افراد زيادي توانايي چاي عناب را در 
عدم رسوب گذاري عروق كمك مي كند. يك نوع كرم پوستي  عناب به تصفيه خون و

ط نرمي ، درست از قسمت هاي مختلف ميوه و برگها تشكيل شده و شرايو صابون
  .پوست بدن را فراهم مي كند

ودر ريشه هاي عناب براي التيام . پاب براي تب مفيد مي باشدتهيه عصاره اي از ريشه عن
م هاي كهنه شده روي بدن موثر است. مصرف ميوه ها، رشد موي سر را بهبود      زخ

آدامس عناب از خشك شده ميوه عناب، آدامس عربي و شكر توليد مي . مي بخشند
. ميوه هاي وثر باشد. به نظر مي رسد كه مصرف آن براي آرامش و تسكين روحيه مشود
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ب ها به صورت غذايي ، براي رفع گرفتگي هاي ريوي و تو پودر شده عنابخرد شده 
  .ل و نمك براي سوء هاضمه موثر است. مخلوط عناب با فلفمصرف مي شوند

از ميوه  ،ه براي تقويت بدن استفاده مي شود، يك داروي فوق العاده كدر پزشكي چيني
كبدي توسط بيمار  12، هاي عناب توليد شده است. در يك كلينيك گياهي در چين

شكر قهوه اي و ميوه عناب براي چهار هفته تغذيه شدند؛ بر  ،مخلوطي از بادام زميني
رار گرفت. اساس تحقيقات انجام شده فعاليت كبد آنها بهبود و در حد رضايت بخش ق

ف عناب در بدن را ، خاصيت ايجاد و افزايش ايمني توسط مصربرخي از محققين ژاپني
وان بهبود دهنده زخم ها مطرح . عناب گياهي است كه در تمام چين به عناند اثبات كرده

هاي گياهي توليد كه نسبت به فروش دارو 1. در آمريكا نيز مكاني با نام جاكوبسن است
  . از عناب اقدام مي كند وجود دارد شده

 

                                                 
١-JACOBSENS JUJUBE 
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 : عناب در چين

، با شرايط محيطي سريع وفق مي يابد. چرا كه ب در بيشتر نقاط چين كشت مي گرددعنا
ا از ساير گونه ها متمايز ) آنرسال 1000ر طوالني (چيزي در حدود سازگاري سريع و عم

. درختان عناب به صورت رديفي كاشت مي شوند و مي توان در بين رديف ها مي كند
. از داليل گسترش سريع عناب در چين اين است كه ا نيز كاشتات رغالت و سبزيج

ميوه هاي آن داراي ارزش غذايي بسيار باال و با اهداف مصرف چند گانه مي باشند و 
اين براي كشوري با جمعيت زياد خيلي مهم است. اين درختي است كه با كمترين 

 1993در سال . نيست نگونهرسيدگي سريع رشد مي كند در حاليكه در ساير گياهان اي
و  تن 400000هزار هكتار درخت عناب با توليدي برابر با  240در چين بيش از  ميالدي

 ميليون  تن رسيده 5/2با ميليون هكتار و توليدي برابر 5/1اين مقدار به  2006در سال 
ميالدي  تنها كشوري  1991چين در سال ، چنين بر اساس آمار مربوط به فائوهماست. 
كشور تن اقدام كرده است.   4700 به مقداريا بوده كه نسبت به صادرات عناب در دن

، كره جنوبي با سطح زير كشت ب را به صورت گسترده كاشت مي كندديگري كه عنا
   كشور ديگر عناب كاشت  30. در بيش از هزار تن مي باشد 20كتار و توليد ه 5500

قابل قياس با كشور چين ه و اصال مي گردد ولي در هيچكدام به صورت تجاري نبود
. جز هيلونگجانگ و تبت كاشت مي شود. باغات عناب در اكثر نقاط چين بنمي باشند

اب در پنج . غالب كشت عنمتري از سطح دريا پراكنده هستند هزار 3آنها تا ارتفاع 
ارزش غذايي،  . از نظراستان هبي، شانگدونگ، هپينان، شانكسي و شانِّكسي مي باشد

. اين يك س آن از بقيه ميوه ها باالتر است، ويتامين آ، سي و ب كمپلكمقدار قند
ويژگي استثنايي براي درختي است كه نياز به رسيدگي فراوان نداشته و در مناطقي كه 

. عناب از واريته هاي مختلفي برخوردار بوده كه اير درختان نمي رويند رشد مي كندس
هدافشان را رشد و زيادي داشته و ارقام مورد نياز با ا چيني ها در اين زمينه تحقيقات
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هداف خاص آن . هر نقطه اي از چين براي كاشت رقم مخصوص با اتوسعه داده اند
، عناب دودي، عناب غني شده، عناب شيرين شده . به عنوان مثالاقليم توليد شده است

به صورت  عناب هاعناب بذري و عناب فرآوري شده (مربا ، شراب و ...) مصرف ميوه 
. خشكانيدن عناب در آمريكا به خوبي ها قرار مي گيردخشك در اهداف بعدي چيني

مي مانند تا بيشتر عناب  . در چين آنقدر منتظركه در چين اجرا مي گردد نمي باشدآنچه 
گي را پهن . سپس روي زمين و در زير درخت پارچه هاي بزرگ يا برزنت بزرها برسد
الي آن يك گيره آهني نصب شده ب هاي بلند بامبو را كه در با. آنها چومي كنند

. سپس لرزانند تا ميوه ها پايين بيفتد ، روي شاخه مورد نظر انداخته و شاخه ها را مياست
ميوه هاي ريخته شده روي برزنتها را در گوشه اي جمع كرده و آنها را به آرامي درون 

مي ريزند و اين كار  ،آن با كاه پر شده بو كه در پايينسبد هاي مخصوصي از جنس بام
براي ساير درختان عناب و در هر مرحله از رسيدگي درخت انجام مي شود . روند 
خشكانيدن نيز آسان است . كشاورزان عناب ها را در سبد جمع آوري و در يك نقطه از 

مبو در باغ مثال در قسمت ورودي روي صفحات بزرگ از جنس ساقه ذرت يا چوب با
ها مسطح است ، به دليل . افرادي كه پشت بام هاي خانه آنچند اليه روي هم مي ريزند

، آنها را روي پشت شد و هواي بهتري به عناب ها برسدها با زمين در تماس نباآنكه عناب
، باشتگي بيش از حد عناب ها روي همآنها مي دانند كه ان .بام خانه خود مي ريزند
، مي تواند سبب توليد و رطوبت اضافي در ميان توده عنابداده چرخش هوا را كاهش 

اگر عناب ها بيش از . عناب ها را فاسد مي كند شده و بيماري قارچي از قبيل فوماژين
خشك شدن آنها خيلي پايين مي  وزنشان رطوبت داشته باشند، با اين روش امكان % 60
. خريداران به باشد ن مربوط به عناب هاي خشك مي. فروش اصلي در چيآيد

. اين يك روند عمومي در روستاهاي ي عناب كاري آمده و عناب مي خرندروستاها
، مقدار مشخصي از عناب هاي خشك باشد. اغلب كشاورزان خرده مالك عنابكار مي
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. عناب ها به راحتي قابل يشان در زمستان نگه داري مي كنندرا براي مهماني خانوادگ
ذاي رژيمي در چين استفاده برنج مي باشد و به عنوان يك غمصرف توسط سبزيجات و 

زي از عناب انجام داده و      . چيني ها مرتبا تحقيقات زيادي را درباره هر چيمي شود
     . به عنوان مثال آنها تحملكه در آمريكا اصال اينگونه نيست ؛ در حاليمي دهند

شكل اساسي در كشور آنها و كشور كه م 1واريته هاي مختلف را به بيماري ويچ برومز 
. اين بيماري نوعي قارچ است كه اگر درختي را ي باشد مورد بررسي قرار داده اندكره م

. برخي از بختانه ما آنرا در آمريكا نداريم. خوشقرار بدهد، آنرا از بين مي برد مورد حمله
. آنها از طريق تندخي ديگر مستعد براي بيماري هسواريته ها به اين بيماري متحمل و بر

ارثي  بدست آورده اند كه اين بيماري داراي يك حالت  2روش انگشت نگاري ژنتيكي 
توارث در  آنها اطالعات جالبي را از اين تحقيقات درباره .در برخي واريته ها مي باشد
ات پايه و اساس انتخاب هر . ما اعتقاد داريم كه اين تحقيقعناب به دست آورده اند

  . ته هاي متحمل به بيماري مي باشندتكنيك هاي اصالحي و شناسايي واري، واريته
  :مورد عالقه در چين اشارتي مي شوددر اينجا به برخي از واريته هاي 

 .يك واريته بذري مي باشد 3ووكيازوتا  -1
 . كه داراي ميوه هاي هلو مانند است  4هوالزائو  -2

 .با گل هاي ارغواني استهلويي شكل كه داراي ميوه هاي  5تايليهونگ زائو  -3
 .با ميوه هاي قوري شكل 6چاهو زائو  -4
 .يك كاسه گل كامال فشرده مي باشد كه داراي 7شيتي زائو  -5

                                                 
١-Withes Broom  
٢-ID 
٣-WUKEXIAZOA 
٤-HULUZAO 
٥-TAILIHONG ZAO 
٦-CHAHU ZAO 
٧-SHITI ZAO 
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 هم قرابت با واريته سو           با شاخه هاي زيگزاگي كه احتماال 8النگ زائو  -6
 مي باشد.

ي از دي نمونه اما در آمريكا واريته ووكيازوتا را نداريم و سعي مي كنيم تا به زو
  .آن را به اينجا انتقال دهيم

 
 

                                                 
٨-LONG ZAO 
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  : 1عناب هندي 
. در در مناطق گرم و حاره اي مي باشد درختي است كه فقط مناسب كاشتعناب هندي 
. آن يك درخت عنوان يك ميوه اصلي كشت مي گردد مشهور بوده و به 2هند با نام بِر 

          . ما در اينجا به اين درخت بِر باال و ريشه هاي مستقيم مي باشد قوي با سرعت رشد
. بِر يك درخت هميشه سبز با دامنه تحمل كم ا عناب چيني اشتباه نگرددم تا بمي گويي

. در حالت متر مي رسد 7تا  5ارتفاع آن به  نسبت به يخبندان مي باشد در زمان باردهي
. در برخي نقاط خارج از هندوستان به اخه هاي فراوان و ناهمگون مي كندبذري توليد ش

، برگهاي خود را از ود. در حالت تداوم خشكي شديدي شعنوان يك گونه مهاجر شناخته م
رهايي شبيه به عناب چيني . داراي خاروع فصل باران دوباره سبز مي شوددست داده و با ش

     . آن داراي راي كركهاي سفيد ابريشمي مي باشد. در قسمت تحتاني برگها دامي باشد
و گلهاي كوچك زرد مي ني تنه اي راست با شاخه هاي منشعب كوچك مانند عناب چي

 3تا  5/1عرض  سانتي متر با 5تا  3. ميوه ها از عناب چيني بزرگتر شده و طول آن بين باشد
د . آنها داراي گوشت سفيد ميوه در هنگام خشكيدگي و مزه اسيدي ماننسانتي متر مي باشد

. ر پايين استدرصد اسيديته در ميوه هاي ارقام وحشي بسيا. بسته به نوع واريته مي باشند
ر از مركز در ميوه هاي خود آنها به مانند بيشتر ارقام عناب چيني داراي دو هسته مجزاي دو

رده و نمك را تا رشد ك 4/7تا  8/6. اين درخت در خاكهاي فقير با دامنه پي اچ هستند
. يك وجه تمايز ديگر آن با عناب چيني در اين است كه اين درخت حدي تحمل مي كند

. اصالح واريته ها از طريق پيوند ي در محيط هاي غرقابي زنده بماندد به مدت طوالنمي توان
متر كاشت            7* 5با فاصله  . درختان بِروي پايه هاي بذري امكان پذير استجوانه ر
درصد شاخه هاي  30. درختان نياز به هرس ساليانه بعد از برداشت ميوه در حدود مي شوند

                                                 
١-Ziziphus Mauritiana Lam 
٢-BER 



م                               ندی - ل      ناب 

157 

 

ه برخي از آنها به شرح واريته وجود دارد ك 100. در هندوستان بيش از ندتازه روييده دار
  .9و عمران   8، تورنلس  7، ناريكل  6، كيسلي  5، دندان  4، پواندي  3بنارسي :ذيل هستند

سطح زير كشت بر در هندوستان برابر با . در مرداد و اواسط شهريور مي رسندبيشتر ميوه ها 
در اراضي با را توليد مي كند.  تن 750000صولي در حدود هكتار بوده كه مح 90000

 60ود . در اين مناطق هر درخت حدددرخت در سال دو بار ميوه مي ده، اين مديريت باال
اري و آفت . اين درخت بر خالف عناب چيني داراي چند بيمكيلوگرم ميوه مي دهد 70تا 

ها و ميوه توسط چندين قارچ از ، شته و سفيدكهاي پودري به برگمي باشد. كرم برگخوار
، ا به صورت شيرين شده، تازه خوري. ميوه هدگي ميوه مورد حمله قرار مي گيردقبيل پوسي

ر باغها بريده مي . درختان قديمي كه دآوري مورد استفاده قرار مي گيرندخشك شده و فر
. اين دتفاده مي شو، صنايع چوب و به صورت ويژه براي زغال چوب اسشوند براي هيزم

مي باشد . اين حشره  ربِدرخت ميزبان آن ، 10نكته جالب است كه بدانيد حشره كريا الكا 
بعد از خوردن برگها از خود به جاي مي گذارد . اين ترشحات جمع آوري و الك رزيني  

شيشه اي از آن ساخته مي شود . الك شيشه اي مشهور هند از فرآوري اين تركيب كه 
نتيجه فعاليت حشره مذكور است ، ايجاد مي شود . يكي از مهمترين مصارف دارويي بِر كه 

آن بوده كه در كنترل سلول هاي   11  اسيد بوتيلنيك ، بهره گيري ازاستشايسته يادآوري 
  .اني موثر مي باشدسرط

     .ين زمينه تاكنون پيشرفتي نداشتيم: ما در انكته 

                                                 
٣-BANARSI 
٤- PEWANDI 
٥-DANDAN 
٦-KAITHLI 
٧-NARIKL 
٨-THORNLESS 
٩-UMRAN 
١٠-KERRIA LACCA 
١١-BETULINIC – ASID 
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  :العه عالقه مندان پيشنهاد مي شوددر پايان منابع ذيل جهت مط

http://www.fao.org/docrep/x٥٣٢٦e/x٥٣٢٦e٠٥.htm (Box ٣. Jujube fruits) 

http://www.fao.org/docrep/٠٠٧/ae٠١٧e/ae٠١٧e١٢.htm (Box ٢. Fruits. Jujube, 
sapodilla and Ginkgo) 

More .,T.A. and Awasthi .,O.P.(٢٠٠٨). Improvement of Z. mauritiana Lam. 
In India through Breeding. First International Jujube Symposium. Keynote 
Abstracts. NO : S-٠١-٠١ 

Jin Zhao١,Mengjun Liu.(٢٠٠٨).The Strategy and Techniques for Controlling 
Jujube Witches ' Broom Disease. First International Jujube Symposium. Plant 
Protection.NO : S-٠٨-٠٨. 

Meyer.,R. and Chambers., Robert.(١٩٨٨). JUJUBE PRIMER & SOURCE 
BOOK.,Published by CALIFORNIA  RARE  FRUIT  GROWERS , INC . 
FULLERTON ARBORETUM – CSUF .,pp : ٦٨٥٠- ٩٢٨٣٤ .  

 
Lyrene.,P.M.( ١٩٨٣). THE JUJUBE. FLORIDA AGRICULTURAL 
EXPRIMENT SATATION .TOURNAL SERIS NUMBER ٤١٨٥. 
 
Lyrene.,P.M.(١٩٩٤) . THE JUJUBE .FLORIDA COOPERATIVE 
EXTENSION SERVICE . HORT SCIENCE ١٨ (P : ٢٠٩ – ٢٠٨).  
 
 
Lyrene.,P.M.(١٩٧٤). THE JUJUBE . JOURNAL OF THE AMERICAN 
POMO LOG CAL SOCIETY . VD. ٣٣ . NA٣ . ARTICLE : ٧ 
 
Frank., N . M.(١٩١٥) . USDA Agrie yearbook.p:  .٢١٢ – ٢١١  

Liu, M.(٢٠٠٦). Chinese jujube , Botany and horticulture. Horticultural 
Reviews, ٢٩٨-٢٢٩ ,٣٢.  

Lyrene, P.M., and R.E. Crocker. (١٩٩٤). The Chinese jujube [Fact Sheet HS-
٥٠]. Gainesville: University of Florida Cooperative Extension Service. 
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ی  صاو   کارا   لتک شاورزان و ھ
د.  ه ا کاری دا تاب، ھ   ش یک 
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روستاي  -عناب  محصول صاحبنظر در –آقاي محتشمي كشوك 
  09151639932 -شهرستان خوسف ناحيه هردنگ   كشوك پايين

  
  
 
  
  

 -مديريت جهاد كشاورزي قاين كارشناس باغباني  –آقاي صفاري 
  09155611099 -محصول زرشك و زعفران  حبنظر درصا

  
  
  
  

  
  

    -سربيشهشهرستان روستاي پخت  –آقاي كريمي 
  05623653065 -زرشك و زعفران  محصول صاحبنظر در

  
  
  
 
  

  روستاي هريوند  شهرستان سربيشه –آقاي هريوندي 
  05622388032 -محصول زرشك و زعفران  صاحبنظر در
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  وستاي پايهان در شهرستانر –آقاي موسوي 

  05625483465 -زرشك محصول  صاحبنظر در - زيركوه 
  
 
  

  
  روستاي پير كرشك شهرستان قاينات –آقاي پير كرشكي 

  09151632338 -زرشك و زعفران محصول  صاحبنظر در – 
  
  
  
  
  

  سربيشهشهرستان  كنگانروستاي  – مراديآقاي 
  05623655207 - عناب زرشك و محصول صاحبنظر در

  
  
  

  فردوسشهرستان  باغستان سفليروستاي  – رضائيانآقاي 
  09151342426 - زعفرانمحصول  صاحبنظر در
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  سربيشهشهرستان  چاه كلنگي خواه دشت خاران – ارجمندزادهآقاي 
  09155622675 - و زرشك عنابمحصول  صاحبنظر در

  
  
  
  
  

 كارشناس باغباني  مديريت جهاد كشاورزي –آقاي موسوس 
 -زرشك، زعفران و عناب  صاحبنظر در محصول  -بيرجند

09155614720  
  
  
  
  
  
  

 وسفخشهرستان  روستاي فخرآباد سيوجان – جاويدان پورآقاي 
  09153610194 - عنابمحصول  صاحبنظر در -
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کا  ود  ا و ی  ه  م و وار ار   صاو
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  سمت راستك و پايه براي انجام پيوند  و : آماده سازي پيوند سمت چپ -1نگاره 
  آماده سازي پيوندك و پايه براي انجام پيوند  

  
  
  
  

  
  

  زيزيفوس ولگاريس  -2نگاره 
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  عناب شوگر كَن: عكس توسط سام پاورز -3نگاره 
  

  
  
  
  
  

  

    
  

  
  : عكس توسط سام پاورزرقم سيهونگ -4نگاره 

 
  
  
  

  
  
 
  
  

  
  : عكس توسط سام پاورزسو رقم -5ه نگار
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  : عكس توسط سام پاورز)TSASOرقم تيزائو ( -5نگاره                       

 
  
  
 
 
 

  
  

 
  

 

  : عكس توسط سام پاورزرقم سوئيت ميتي - 6نگاره                           
  
  
  

  
 

  
  

 
 

  : عكس توسط سام پاورزرقم چيكو - 7نگاره                    
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  : عكس توسط سام پاورزرقم شروود -8نگاره 
  

  

  
  
  

  
  

  : عكس توسط سام پاورز و آشتونباال و رقم آنت ادماير در پايينرقم النگ  در  - 9نگاره 
  
  
 
  
 

  
 
  
  

  : عكس توسط سام پاورزرقم لي - 10نگاره                             
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  : عكس توسط سام پاورز و آشتونرقم هوني جار -11نگاره 
  
  

  
  
  
  
  

 

  
  

  : عكس توسط سام پاورزدر پايين 1183باال و رقم جي آي  در  866رقم جي آ -12نگاره 
  
  
  
  
  
  
  

  : عكس توسط سام پاورزرقم كره اي  و در پايين رقم روسيباال  -13نگاره 
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  توسط سام پاورز : عكسقم شوئي منباال رقم سپتامبر ليت  و پايين ر -14گاره ن
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

  
، : جوشاندن، پايين سمت راستتوس، پايين سمت چپ: برداشت عناب  رقم تايگرباال -15نگاره 

 عكس توسط، و خشك كردن عنابي نامناسب، حذف بذور، شيرين كردن ردن عناب هاحذف ك

  سام پاورز
 

 
 
 
 
  

  
  

ت: گلهاي عناب، ندازه ، باال و سمت راس: مقايسه ارقام عناب از نظر اباال و سمت چپ -16نگاره 
: عكس توسط سام پاورزو د جوانه عناب ، پايين و سمت راست: رقم لي: پيونپايين و سمت چپ

  ريچارد آشتون
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: جوانه مركب بعد از ريزش برگ ، باال سمت راست: سيخك هاي عناب باال سمت چپ -17نگاره 
ساله، پايين  50ك درخت ايين سمت چپ : تنه ي، پساله 10تا  5حال خواب روي درخت  در

  عكس توسط، ساله 50كب در حال خواب روي درخت : جوانه مرسمت راست
  ريچارد آشتون 

  
: تاييديه وزارت ر يك سفر به كشور چين، سمت راست: فرانك ماير دسمت چپ -18نگاره 

 درخت عنابكشاورزي كشور آمريكا به فرانك ماير در خصوص يافته هاي وي درباره 
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  .عكس توسط كليفورد اينگلند ،نوريس دام تنزّي: باغ قديمي عناب - 19نگاره 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  .ان با شاخه هاي زيگزيگي نامتعارف: رقم سو يا كنتورتد در زمستسمت چپ  -20نگاره 
مي ده گر : فروش عناب هاي تازه در يك فروشگاه بزرگ در لس آنجلس با قيمت هرسمت راست

  عكس توسط آقاي گنزاگا (فروشنده عناب ها ) ، دالر 5/2
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  : رقم شوگر كن، ابويل، لي، تزائو و هوني جاربه ترتيب از راست به چپ  -21نگاره 

  
  
  
  
  

  ميوه رقم شروود  -22نگاره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيوند نيمانيم در روي پاجوشهاي عناب   -23نگاره 
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