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پیشگفتار
نخـل خرما یکی از گیاهان بومی كشـور اسـت كـه از دیرباز در 
سـبد صادراتی كشـور جای دارد و در برهه هـای مختلف بر اهمیت 
آن افزوده شـده اسـت. بنا بر آخرین آمار سـازمان جهانی خوار و بار 
كشاورزی )فائو(، به  طور میانگین 20درصد حجم تجارت بین المللی 
خرمای جهان به كشور ما اختصاص دارد و از این نظر ایران به عنوان 
یکی از كانون های تولید، همواره در رتبه های برتر سـطح نخیالت، 
میزان تولید و حجم صادرات خرمای جهان جای دارد. با این  وجود، 
متوسـط عملکـرد نخیـالت و ارزش واحد خرمای صادراتی كشـور 
كـه از مهم ترین شـاخص های بهره وری به شـمار می آیند، پایین تر 
از متوسـط جهانی اسـت و شایسـته صنعت گسـترده و استراتژیک 
خرمای ایران نیسـت. این امر معلول چالش های متعددی اسـت كه 
می توان به سـاختار سنتی و فرسـودگی نخیالت، نظام خرده مالکی 
بهره برداری، سـهم باالی ارقام غیرتجاری و غیراقتصادی، عملیات 
نامناسـب تولیـد، سـطح پاییـن دانش فنی بهره بـرداران و ... اشـاره 
كرد. تغییرات شـرایط اقلیمی و بـروز پدیده های نوظهوری همچون 
خشـکیدگی خوشـه و برگ و تغییر در فرهنگ كار در مناطق تولید 
خرمـا، شـرایط سـختی را بـرای این صنعت بـه وجود آورده اسـت. 
بـر همین اسـاس پژوهشـکده خرمـا و میوه های گرمسـیری كه در 
سال ۱۳7۶ با رسالت توسعه دانش كاربردی حوزه نخیالت تأسیس 
شـده اسـت، طی قریب بـه دو دهـه فعالیت، پروژه هـای تحقیقاتی 



متعددی در زمینه های مبتالبه فوق اجرا كرده و در قالب برنامه های 
مختلـف ترویجی به اشـاعه دانش نوین و بومـی تولید خرما اهتمام 
ورزیده است. مجموعه حاضر در همین راستا و با هدف ارائه آخرین 
یافته های علمی و فنی به بهره برداران حوزه نخیالت كشـور تدوین 
شـده اسـت. در نـگارش مجموعـه حاضر ضمـن اسـتفاده از منابع 
جهانـی مطرح در حوزه نخیالت، از مجموعـه ای بالغ  بر ۱80 پروژه 
تحقیقاتی، بیش از 50 نشریه و دستورالعمل فنی و همچنین مقاالت 
كلیـدی مطـرح در زمینه نخیالت كه زیـر نظر اعضای هیئت علمی 
مجرب پژوهشـکده خرما و میوه های گرمسـیری گزینش و تنظیم 
شـده، اسـتفاده شـده اسـت. امید اسـت مطالب این مجموعه بتواند 
زمینه گسترش دانش بومی تولید خرما و رشد و اعتالی این صنعت 

استراتژیک كشـور را فراهم سازد. 



فصل اول

کلیـات





گیاه شناسی و ریخت شناسی نخل خرما
نخـل خرمـا گیاهی تک لپه۱ و متعلـق به تیره نخل هـا2 با 200 
جنس و ۱500 گونه است. یکی از مهم ترین جنس های این خانواده 
جنـس Phoenix اسـت كـه ۱2 گونـه دارد و همـه آن هـا بومی 
مناطق گرمسـیری و نیمه گرمسـیری هسـتند. یکی از این گونه ها، 

نخل خرمای معمولی۳ اسـت.
بـا توجـه بـه تک لپه بـودن خرمـا، این گیـاه فاقد ریشـه اصلی 
اسـت. سیستم ریشـه در نخل خرما، افشان و ریشه آن مشابه ریشه 
گیاه ذرت، فیبری اسـت. ریشـه های ثانویه از ریشه های اولیه بذری 
منشـعب می شـوند و خود تولید ریشه های جانبی بعدی می كنند كه 
تقریباً دارای قطر یکسـان در سراسـر طولشان هسـتند. به طوركلی 
ریشـه های نخـل خرمـا مطابق شـکل ۱ بـه چهار منطقـه مختلف 

می شوند:  تقسیم 

1 - Monocotyledons
2 - Palmce
3 - Phoenix dactylifera L.
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منطقـه ۱. این ریشـه ها در اطـراف قاعده نخـل و تا عمق 25 
سـانتی متری وجـود دارنـد و حداكثر تـا فاصله 0/5 متـری از نخل 
پراكنده اند. رشـد این ریشه ها به سمت باال است، زمین گرایی منفی 

دارنـد و نقش تنفسـی ایفا می كنند.
منطقـه 2. این منطقه وسـیع، اسـت. بخش اعظم ریشـه های 
اولیه و ثانویه را شـامل می شـود. این ریشـه ها در عمق 0/۹ تا ۱/5 
متر گسـترش می یابند و به طور جانبی تا خارج از سایه انداز چتر گیاه 
یافت می شوند. این ریشه ها، در مواردی حتی تا فاصله ۱0/5 متری 
از گیاه نیز دیده می شـوند. پاجوش های جوان، ریشـه های خود را در 
منطقه دو و سـپس منطقه سـه گسترش می دهند. یک سال پس از 
كاشـت، ریشـه ها می توانند تا عمق یک متری گسترش یابند اما در 

سـال دوم، حتی تا عمق دو متری نیز نفوذ می كنند.
منطقه 3. اهمیت این منطقه بسـتگی به روش كاشـت و عمق 
آب تحت االرضـی دارد. ایـن ریشـه ها اغلـب در عمـق ۱/5 تا ۱/8 

متری یافت می شـوند.
ــه  ــه ب ــن منطق ــه های ای ــم ریش ــش اعظ ــه 4. بخ منطق
خاک هــای  در  دارد.  بســتگی  تحت االرضــی  آب  ســطح 
كم عمــق، ریشــه های منطقــه ۳ و 4 در هــم آمیختــه می شــوند. 
درصورتی كــه ســطح آب تحت االرضــی پائیــن باشــد، ایــن 

ــد. ــوذ می كنن ــتری نف ــق بیش ــه عم ــه ها ب ریش



17فصل اول: کلیات

شکل ۱- طرح واره کلی بخش های مختلف نخل خرما 

نوع ریشـه نخل خرما و شـکل توزیع آن در عمق خاک شـرایط 
خاصی را در نخلسـتان فراهم می سازد. نبود ریشه در خاک سطحی 
فرصت میانه كاری نخلسـتان بـا محصوالتی همچون گندم، یونجه 
و سـبزیجات را فراهم می سـازد. از سـویی دیگر تراكم باال و حضور 
ریشه های اولیه در عمق سبب می شود تا نخل خرما از رطوبت عمق های 
پایین خاک اسـتفاده كند و بدین وسـیله تنش های آبی و خشـکی را 
تحمل كند. توسـعه و گسترش ریشه نخل خرما به عوامل مختلفی 
همچون سیستم كشت، عمق آب تحت االرضی و رقم بستگی دارد.
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تنـه نخل خرما به صورت سـتونی عمـودی، اسـتوانه ای و دارای 
ابعاد یکسـان در تمام طول تنه اسـت )شـکل 2(. رشد تنه همواره رو 
بـه باال اسـت. قطر تنه نخـل خرما در تمام طول آن تقریباً یکسـان 
اسـت به گونه ای كه حتی در زیر تاج هم ابعاد آن تغییر نمی كند. تنه 
قهوه ای رنگ، چوبی و بدون انشـعاب است. متوسط قطر تنه بین ۳5 
تا 70 سـانتی متر در نوسـان اسـت لیکن مقدار معمول آن 40 تا 50 

است. سانتی متر 

شکل ۲- شکل استوانه اي و یکنواختي قطر تنه نخل خرما

تنـه از دسـتجات آونـدی محکمـی كـه در قالـب شـبکه ای از 
بافت سـلولی بـه یکدیگر متصل شـده اند و در بخش هـای خارجی 
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تنه خشـبی تر شـده اند تشـکیل شـده اسـت. تنه سـال ها با كرب ها 
)ته برگ هـای باقی مانده از برگ های مسـن خشک شـده( با تصویر 
نشان داده شود پوشیده می شود و ساختاری محکم دارد لیکن با گذر 
زمان و افزایش سـن نخل، كرب ها پوسیده و تنه صاف تر می شود و 
در نهایت تنها اثراتی كوچک از كرب ها روی تنه باقی می ماند. رشد 
طولی نخل نیز با جوانه انتهایی )شکل ۱( كه در اصطالح عامه قلب 
نخل نامیده می شـود تأمین می شـود و تا ارتفاع 20 متر نیز می رسد.
رشـد جانبی یا افقی توسـط كامبیوم آوندی كه سبب یکنواختی 
قطـر تنـه در تمام طول عمر آن می شـود، تأمین می شـود. كامبیوم 
آونـد موقتی اسـت و پس از شـکل گیری ابعـاد تنه از بیـن می رود. 
بااین وجود رشد جوانه انتهایی ممکن است در اثر كمبود تغذیه دچار 
اختـالل و منجـر به كاهش قطر تنه شـود. این حالت معمواًل تحت 

شـرایط خشک سالی حادث می شـود )شکل ۳(.

شکل ۳- کاهش قطر تنه نخل خرما در شرایط تنش هاي مکرر 
در کميت و کيفيت آب آبياری در نخيالت آبادان
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 آب آبیاري در نخیالت آبادان
برگ خرما از نوع مركب اسـت و طول آن بسـته به رقم، سـن 
نخل و شرایط محیطی ۳ الی 7 متر متغیر و متوسط آن 4 متر است. 
دم برگ نخل خرما دارای مقطعی مثلثی شـکل با دو زاویه جانبی و 
یک زاویه زیرین اسـت. با مانند شـکل 4 ابتدای دم برگ تا محدوده 
كمـی خالی از خار اسـت لیکن بعد از این محـدوده تعداد زیادی خار 
را دربر می گیرد. ناحیه میانی شـامل برگچه های خارمانند اسـت كه 
بـه آن ها خارهای برگچه  مانند نیـز می گویند. در نوک برگ ممکن 
اسـت یـک بـرگ مركزی یـا دو برگ به صـورت عدد هفـت وجود 

داشته باشد. 

شکل 4- برگ نخل خرما

فیزیولوژی رشد و نمو میوه
نخـل خرمـا هرسـاله تعـدادی اسـپات )شـکل 5( تولیـد 
می کند که در نخل های ماده این اسپات ها پس از باز شدن و 
گرده افشـانی توسـط گرده نخل نر )که از اسپات نخل نر تهیه 

می شـود( به خوشـه های میوه تبدیل می شوند.
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شکل ۵- ظهور اسپات در نخل خرماي رقم برحي

گل های ماده )شـکل ۶( دارای سـه برچه و هرکدام دارای 
یک کالله هسـتند. هر سـه برچـه گل دارای قابلیت پذیرش 
دانه گرده و عمل لقاح هسـتند اما اغلب پس از تلقیح، رشـد 
یکی از برچه ها بر دوتای دیگر پیشـی می گیرد و باعث سـقط 
آن هـا می شـود. میوه های بـذردار تشکیل شـده دارای مراحل 
رشـد مختلفـی با نام هـای حبابوک )حبه کوچـک(، کیمری، 

خالل، رطب و تمر هسـتند.
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شکل ۶- گل های نر و ماده نخل خرما

مراحل رشد میوه های بذردار
حبابوک: میوه كوچک، نابالغ و سبزرنگی كه بعد از گرده افشانی 
تشـکیل می شود را حبابوک گویند )شکل 7(. طول دوره حبابوک از 

یک تا سـه هفته به طول می انجامد.
كیمری: در این مرحله میوه رشد می كند و به رنگ سبز روشن 
درمی آید )شکل 7(. این مرحله با افزایش سریع وزن و حجم، تجمع 
سـریع قندهای احیاء شـونده، افزایش سرعت تجمع قند كل و مواد 
جامد، باالترین فعالیت اسیدیته و افزایش رطوبت میوه همراه است. 
ایـن مرحلـه طوالنی ترین مرحله رشـد و نمو میوه اسـت و حدود نه 

هفته به طول می انجامد.
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خــالل: ایــن مرحلــه معــروف بــه مرحلــه تغییــر رنــگ اســت 
ــگ، زرد  ــا زرد كم رن ــه زرد ی ــبز ب ــوه از س ــگ می ــه در آن رن ك
ــه زرد  ــل ب ــز مای ــا قرم ــی ی ــز، صورت ــا خال هــای قرم خــال دار ب
تغیــر می كنــد )شــکل 7(. در ایــن مرحلــه ســرعت افزایــش وزن و 
تجمــع قندهــای احیــاء شــونده و میــزان فعالیــت اســیدی و درصد 
ــع  ــرعت تجم ــی س ــود ول ــم می ش ــج ك ــوه به تدری ــت می رطوب
ــوه  ــه می ــن مرحل ــود. در ای ــاد می ش ــد زی ــواد جام ــاكاروز و م س
نظــر فیزیولوژیــک بالــغ اســت، دارای بافتــی ســفت و تــرد بــا  از
رنــگ روشــن زرد یــا قرمــز و محتــوای رطوبتــی بــاال )50 تــا 85 

درصــد( و بــا قابلیــت نگهــداری انــدک اســت.
رطـب: ایـن مرحلـه بعـد از مرحلـه خالل اسـت كـه اغلب در 
ارقـام تـر و نیمه خشـک قابل مالحظـه و در بسـیاری ارقام خشـک 
شـفاف  كم وبیـش  میوه هـا  رطـب،  مرحلـه  در  اسـت.  نامشـهود 
می شـوند و رنـگ آن هـا از رنـگ دوره خـالل بـه رنـگ قهـوه ای 
یـا نزدیـک بـه سـیاه تغییـر می كنـد )شـکل 7(. ایـن تغییـر رنگ 
شـدن بافـت میـوه نیـز همـراه اسـت. هم زمـان بـا نـرم  بـا نرم 
شـدن میـوه، آخریـن تانن هـای موجـود در زیـر پوسـت میـوه، به 
فـرم نامحلـول در آب درمی آینـد به طوری كـه میـوه خرمـا صفـت 
قابـض بـودن خـود را از دسـت می دهـد. در ایـن مرحلـه باوجـود 
كاهـش رطوبـت بـه حـدود ۳0 تـا 45 درصـد، بـه علـت تغییرات 
فیزیکوشـیمیایی، بافت میوه بسـیار نرم و حسـاس است و رنگ آن 
بـا توجـه به رقم و شـرایط اقلیمـی از حالـت نباتی تا قرمـز تیره یا 

سـیاه همچـون رطـب رقم تجـاری مضافتـی متغیر اسـت.
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تمر: آخرین مرحله رسـیدگی میوه خرما را تمر گویند )شکل7(. 
در این مرحله میوه مقادیر فراوانی از رطوبت خود را از دست می دهد 
تـا آنجا كه در اثر افزایش نسـبت قنـد به آب در میوه، امکان تخمیر 
قندهـای موجود در میوه به شـدت كاهش می یابد یـا كاماًل متوقف 
می شود. این مرحله از رسیدگی میوه خرما معادل مرحله كشمش در 
انگور در نظر گرفته می شود. این مرحله با گذر میوه از مرحله رطب 
و كاهش رطوبت آن به حدود 25-۱0 درصد )بسته به رقم و شرایط 
اقلیمـی( قابل مشـاهده اسـت. میـوه در این وضعیت بسـته به رقم، 
دارای رنگی كهربایی تا سـیاه است. در این حالت بافت میوه نسبت 
به مرحله رطب سـفت تر اسـت و با توجه به رقم و شـرایط اقلیمی 
در طیف وسـیعی از نرم و خمیری تا بسـیار خشـک و سخت متغیر 
است. قابلیت و سهولت نگهداری میوه در این حالت بسیار بیشتر از 
خالل و رطب اسـت. میوه ارقام مختلف خرما در مرحله تمر قابلیت 
مانـدگاری باالیـی دارد و سـرعت تغییـرات كمی و كیفی بسـته به 
ویژگی های رقم همچون نوع، رطوبت، تركیبات و ... متفاوت است.

شکل 7- مراحل رشد و توسعه ميوه خرما: )۱( مرحله حبابوك، 
)۲ تا ۶( کيمري، )7( خالل، )۸( رطب و )۹( تمر
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آناتومی میوه
در بـرش عرضـی میـوه توسـعه یافته )شـکل 8(، سـه منطقـه 
اصلـی برون بـر، میان بـر و درون بـر قابل تشـخیص اسـت. برون بر 
شـامل الیـه ای از سـلول های اپیدرمی اسـت كه زیر آن دو تا سـه 
الیـه از سـلول های هیپودرمـی۱ تانـن دار وجـود دارد. در كنار آن ها 
سـه تا پنج طبقه از سـلول های پارانشـیمی كه "پارانشـیم پوستی" 
نامیده می شـوند و یک تا سـه طبقه از سـلول های سنگی2 بزرگ یا 
ماكرواسـکلروئید قرار دارند. میان بر قسـمت اصلی و بخش خوراكی 
میـوه را تشـکیل می دهد و شـامل میان بر بیرونـی و میان بر درونی 
اسـت كه از سـلول های پارانشیمی تشکیل شـده اند. این دو میان بر 
توسـط یـک الیه تاننی دارای شـش تا هفت سـلول بـزرگ حاوی 
تانـن از هم جدا می شـوند. سیسـتم آوندی در هر میوه شـامل یک 
دسته آوند فوقانی و دو دسته آوند تحتانی برجسته است و آوندهای 
كوچک تـر در اطـراف مـزوكارپ داخلی و در مجـاورت الیه تانن دار 
پراكنده انـد. آوندهـای فوقانـی از میـان جفت تخمدان عبـور و بذر 

توسـعه یافته را تغذیه می كنند.
اسـت و دارای دو جدار اسـت كه   در خرما تخمک گل واژگون 
خورش تک الیه ای مشبکی كه كیسه جنینی رسیده را احاطه می كند 
در برمی گیرد. جدار داخلی آن كه غنی از تانن است تنها در مراحل ابتدایی 
توسعه میوه وجود دارد. جدار خارجی دارای چند الیه سلولی است كه 
ضخیم می شود و پس از تغییر حالت پوشش بذر را به وجود می آورد.

1 - Hypodermal cells
2 - Stone cells
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شکل ۸- ساختار ميوه خرما

نیازهای اكولوژیک نخل خرما
و  گرمسـیری  مناطـق  از  وسـیعی  گسـتره  در  خرمـا  نخـل 
نیمه گرمسـیری به خوبی رشـد و نمو می كند. با توجه به تعدد و تنوع 
ارقام خرما و سازگاری متفاوت آن ها با شرایط مختلف آب و هوایی، 
تصمیـم به كشـت نخـل خرما بایـد در منطقه ای صـورت گیرد كه 
مسـتعد پرورش خرما اسـت و خرما به صورت تجاری در آن منطقه 

كشـت و پرورش می یابد.
ارقـام خرمـا واكنش هـای مختلفـی نسـبت بـه سـرما نشـان 
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می دهنـد و از ایـن نظـر بـه گروه هـای حسـاس، نیمه حسـاس و 
مقـاوم تقسـیم می شـوند )جـدول ۱(.

جدول ۱- تقسيم بندی ارقام خرما ازنظر ميزان حساسيت نسبت 
به سرما

حساسنسبتاً حساسمقاومرقم
+زاهدی
+حیانی
+جوزی

+استعمران
++توری
+برحی
+دیری

+دگلت نور
+خضراوی
+مجول
+مکتوم

روش های تکثیر نخل خرما
نخـل خرمـا را به سـه روش بـذر، پاجوش و نهال كشـت  بافتی 
می تـوان تکثیركـرد. اسـتفاده از بـذر بـه دلیـل دوپایـه بـودن نخل 
خرمـا و عـدم امـکان تولید نهال های شـبه رقم از بـذور و همچنین 
دوره رشـد نونهالی بسـیار طوالنی فقط در كارهای اصالحی كاربرد 
دارد و جهـت احـداث و راه انـدازی نخلسـتان های تجـاری توصیـه 
نمی شـود. ازایـن رو تکثیـر تجـاری نخـل خرمـا بـه دو روش كلـی 

پاجـوش و كشـت بافـت انجام می شـود.
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تکثیر از طریق پاجوش
متداول تریـن روش بـرای تکثیر نخل خرما، اسـتفاده از پاجوش 
اسـت. پاجوش های مورداسـتفاده باید دارای وزن و اندازه مناسـب، 
شـادابی مطلـوب و عـاری از آفـات و بیماری هـا باشـند. پاجوش ها 
بایـد از نخـل مـادری رقـم موردنظر كه عـاری از هرگونـه آلودگی 
بـه آفـت و بیماری اسـت، تهیه شـوند. نخل مـادری موردنظر نباید 
بیش از شـش پاجوش در اطراف خود داشـته باشـد )شـکل ۹(، در 
غیـر این صـورت، پاجوش ها ضعیف و كشـیده می شـوند و گیرایی 

كم تـری خواهند داشـت.
بـا توجـه بـه تحقیقـات به عمل آمـده وزن 20-۱0 كیلوگـرم 
بسـیار مناسـب اسـت. در صورت پایین تر بودن وزن پاجوش از این 
میـزان، گیرایی آن به شـدت كم می شـود و در صـورت باالتر بودن 
وزن پاجـوش، هزینه هـای احـداث نخلسـتان بـه دلیـل سـنگینی 
حمل ونقـل،  بسـته بندی،  جداسـازی،  مشـکالت  و  پاجوش هـا 
جابه جایـی و كشـت آن ها، باال مـی رود و از میـزان گیرایی نهال ها 
نیـز بـه دلیـل صدمـات وارده در حین جابه جایی كاسـته می شـود. 
از طرفـی نگهـداری پاجـوش بـه مدت طوالنـی روی پایـه مادری 
موجـب كاهش محصول گیاه مادری، مشـکل تر شـدن جداسـازی 
آن از پایـه مـادری و وارد شـدن صدمـه بیش تـر بـه پایـه مـادری 
و پاجـوش خواهـد شـد. همچنیـن بـه دلیـل بزرگـی پاجوش هـا، 
تعـداد كم تـری در اطراف نخل مـادری قابل نگهداری هسـتند كه 

درنتیجـه پاجـوش كم تـری در واحـد زمـان تولید می شـود. 
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شکل ۹- پاجوش نخل خرما

نگهداری پاجوش برای مدت طوالنی در اطراف نخل مادری 
مکان مناسبی را برای رشد و نمو آفاتی نظیر زنجرک خرما و كنه گردآلود 
فراهم می كند. همچنین وجود پاجوش های بزرگ در پای درختان 
مادری باعث بروز مشکالتی در برنامه ها و عملیات باغی نخلستان از 
قبیل گرده افشانی، كنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز، تغذیه، 
هرس، تکریب، تنک و آرایش خوشه و برداشت محصول می شود.

نکته این  كه باید یک سـال قبل از قطع و جداسـازی پاجوش از 
درخت مادری، آن را انتخاب و تحت مراقبت قرار داد و در آبیاری و 
تغذیه آن دقت كرد تا ریشه های پاجوش گسترش بیش تری پیدا كنند.

باوجود اینکه روش مرسوم و متداول تأمین نهال خرما در جهان 
جهـت احداث نخلسـتان های تجاری، جداسـازی و كشـت پاجوش 

اسـت، اما مشـکالت زیر را نیز به همراه دارد: 
تعـداد پاجوش مناسـب در اطراف نخل های مادری بسـیار  –

است. محدود 
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نخلسـتان ها اغلب پیر و فرتوت هسـتند یا فاقد پاجوش، یا  –
دارای پاجوش های ناسـالم، ضعیف آفت زده و بیمار هستند.

پاجوش كافی از ارقام مطلوب و تجاری بسیار كم است. –
ارقام جدید و اصالح  شده دارای تعداد پاجوش انگشت  شمار  –

و محدود هستند و امکان توسعه در سطح وسیع را در كوتاه  
مدت ندارند.

تعـداد پاجـوش تولیدی توسـط هـر نخل محـدود و تفرق  –
زیادی بین پاجوش ها ازنظر قد و اندازه و وزن وجود دارد كه 
عملیات كاشت و داشت نخلستان را دچار مشکل می سازد.

تکثیر خرما به روش كشت بافت۱
روش تکثیر از طریق كشت بافت كه بر مبنای تکثیر رویشی 
)غیرجنسی( آزمایشگاهی گیاهان است، از روش های جایگزین است 
كه به دلیل امکان كنترل كامل شرایط محیطی، وابسته به شرایط 
آب و هوایی نیست و در هر منطقه و مکانی قابل اجراست. با استفاده 
از این روش كه بر تکثیر گیاه از طریق رویشی و در سطح سلولی 
یا توده استوار است، می توان گیاه را به تعداد زیاد و مورد دلخواه در 
یک دوره كوتاه و فقط از یک یا چند پایه درختی برتر در محدوده 
یک آزمایشگاه تکثیر كرد. در این روش با كشت سلول های مریستم 
انتهایی نخل خرما در محیط كشت مناسب درون شیشه ای و در یک 
آزمایشگاه مجهز به وسایل الزم، می توان نسبت به تولید انبوه آن 

اقدام كرد. ازجمله مزایای این روش می توان از موارد ذیل نام برد: 
 1- Tissue culture
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فواید تکثیر خرما به روش كشت بافت
درختان خرمای حاصل از كشـت بافت قاعدتاً باید شبیه به گیاه 
مـادری )True to type( باشـند. ازاین رو هویت رقم نهال حاصل از 

كشـت بافتی مشخص و تضمین شده است.
مدت زمان تولید نهال به حد قابل مالحظه ای كم می شود.

تکثیر نخل خرما به روش كشـت بافـت را می توان در هر زمان 
و هر فصل انجام داد بنابراین تحت تأثیر شـرایط فصلی قرار ندارد.

نهال ها عاری از آفات و بیماری ها هسـتند. این امر سبب می شود تا 
خطر انتشار آفات و بیماری های نخل از یک منطقه به منطقه دیگر 

یا از یک كشـور به یک كشـور دیگر از بین برود.
امکان تکثیر ارقام ماده برتر و سـالم، ارقام مقاوم به بیماری ها و 
شـوری و تنش های محیطی و همچنین تولیـد انبوه پایه های نر پر 

گرده بـا ویژگی های متازنیائی مطلوب وجود دارد.
نهال های كشت  بافتی دارای ریشه مجزا و توسعه یافته هستند و از 
این رو درصد بقاء آن ها در مزرعه بیش از ۹5درصد است ضمن این كه 
جهت استقرار در مزرعه به آب زیادی )برخالف پاجوش( نیاز ندارند.

عملیاتـی نظیر جداسـازی از نخل مـادری و كندن خاک اطراف 
آن حذف خواهد شـد.

انتقال نهال راحت تر و هزینه انتقال آن پایین تر است.
بـا رعایـت اصول صحیـح به زراعـی، به دلیـل ریشـه دار بودن، 
نهال هـای كشـت بافتی در هـر زمان از سـال قابل كشـت هسـتند.
نیـازی به نگهـداری پاجـوش در اطراف نخل هـا نخواهد بود و 
درنتیجه صدمات وارده به نخل در اثر جداسازی پاجوش ها در سنین 
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بـاال كاهش خواهد یافت.
واریته های كمیاب خرما را می توان در مقیاس وسیع تولید كرد.

راه انـدازی نخلسـتان های یکدسـت از نظـر سـاختار ژنتیکی و 
ظاهـری، رشـد سـریع و ثمردهـی زودهنـگام امکان پذیـر اسـت و 
درنتیجه عملیات داشت و نگهداری نخلستان از قبیل آبیاری، تغذیه، 
مبارزه با آفات و بیماری ها، گرده افشانی، تنک، هرس و... با سهولت 
و مدیریت بهتری انجام می شود و حتی امکان مکانیزه كردن آن ها 

نیز وجود دارد )شـکل ۱0(.

شکل ۱0- نهال های حاصل از کشت بافت نخل خرما در گلخانه

البتـه ایـن روش در حـال حاضـر از یـک طرف بسـیار پرهزینه 
و فنـی اسـت و نیازمنـد وسـایل و تجهیزات آزمایشـگاهی خاص و 
گران قیمت اسـت. از طرف دیگر امکان وقوع تغییرات اپی ژنتیکی و 
در موارد بسیار نادر تغییرات ژنتیکی در نهال های كشت بافتی وجود 
دارد كه به دنبال آن ناهنجاری های رویشی و زایشی در این نهال ها 
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بـروز می كنـد. بر این اسـاس اسـتفاده از این نهال ها مسـتلزم دقت 
بیش تری اسـت. به منظـور كاهش مخاطرات اسـتفاده از نهال های 
كشـت بافتی، نهال هـای موردنیـاز را باید از شـركت های معتبر و با 
تضمیـن صحـت و اصالت رقم تهیـه كرد. تولید نهال كشـت بافتی 
خرمـا در كشـور از سـال های اولیـه دهـه 70 و با مشـاركت بخش 
خصوصی راه اندازی و تاكنون بالغ  بر پانصد هزار اصله نهال از ارقام 
مرغوب و تجاری مندرج در جدول 2 تولید و در سـطح اسـتان های 

خرما خیز كشـور توزیع شـده است.

جدول ۲- فهرست ارقام خرمای تکثير و توزیع شده از طریق 
کشت بافت در داخل کشور

ارقام خارجیارقام داخلی
نبات سیفمجولبرحی
ابومعاندگلت نورپیارم

ابونارنجاتوریزاهدی
حیانیفرد مادهدیری

خالصفرد نرمضافتی
شی شیجارویس نراشرسی

عجوهگوش زابادخضراوی
هاللی

ارقام اقتصادی و تجاری خرمای كشور
دسـته بندی كلی ارقام تجاری خرما از نظر بافت میوه در جدول 
۳ آمـده اسـت. از مجموع ایـن ارقام، میوه خرمای ارقام اسـتعمران، 
پیـاُرم، بِرحـی، مضافتـی، زاهـدی، كبـکاب، َربی، دیری، شـاهانی، 
گنطار، مجول و دگلت نور به دلیل سـازگاری، توسـعه كشـت وكار یا 
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اهمیت جهانی از اهمیت شـاخصی برخوردار هسـتند.

جدول ۳- دسته بندی ارقام خرما بر اساس درصد رطوبت ميوه
ارقام خشکارقام نیمه خشکارقام نرم
زاهدیاستعمرانمضافتی
دیریمجولمرداسنگ

ربیدگلت نوربرحی
توریپیارمخاصویی
كلگیفرسیخصب
پیمازوحاّلویخنیزی
سنگ شکنشهابیكریته
حاج قنبریشکر
گنطار
بریم

كبکاب
حاجی محمدی

شاهخونی
شاهانی

رقم استعمران )سایر(
رقم نیمه خشـک استعمران مهم ترین رقم صادراتی كشور است 
و حدود ۹0 درصد از صادرات خرمای اسـتان خوزسـتان و 45درصد 
از صادرات خرمای كشـور را به خود اختصاص داده اسـت. این رقم 
مختص استان خوزستان است و بیش از 80 درصد سطح زیر كشت 
این اسـتان را شـامل می شـود. درخت آن دارای اندازه تاج و میزان 
رشد متوسط است؛ اما از نظر میزان محصول جزو ارقام كم محصول 
است )متوسط 50 كیلوگرم در درخت(. میوه آن صرفاً صادراتی و در 
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بین كشورهای خارجی دارای بازارپسندی مطلوبی است. از میوه این 
رقم در كشـورهای مختلف، انواع فراورده های جانبی جهت استفاده 
در صنایـع مختلـف غذایـی مانند بیسکویت سـازی، نوشابه سـازی، 
كیک پزی و شـیرینی، شـیره، ترشی، لواشک، سـركه، پرورده، شهد 
خرمـا و ... تهیـه می شـود؛ اما شـاید مهم تریـن كاربرد میـوه آن در 

كشـورهای خارجی، تهیه الکل و مشروبات الکلی است.
ــارک( زرد، در  ــالل )خ ــه خ ــم در مرحل ــن رق ــوه ای ــگ می رن
مرحلــه رطــب قهــوه ای روشــن و در مرحلــه خرمــا قهوه ای اســت. 
طــول میــوه آن ۳-5 ســانتی متر و قطــر آن حــدود دو ســانتی متر 
اســت. وزن میــوه از 7 تــا ۱0 گــرم متغیــر اســت. شــکل میــوه آن 
اســتوانه ای و كالهــک آن زردرنــگ و برآمــده اســت. بــذر میــوه 
آن كشــیده و باریــک اســت. در اســتان خوزســتان میــوه ایــن رقم 
ــبت  ــم نس ــن رق ــت. ای ــت اس ــهریورماه قابل برداش ــر ش در اواخ
بــه كنــه تارتــن خرمــا نســبتاً مقــاوم اســت. مهم تریــن مناطــق 
كشــت رقــم اســتعمران شــامل شهرســتان های شــادگان، آبــادان 

و خرمشــهر، دارخویــن، اروندكنــار و اهــواز اســت )شــکل ۱۱(.
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شکل ۱۱- ميوه خرمای رقم استعمران

رقم پیارم
ایـن رقـم یکـی از باكیفیت تریـن و گران تریـن ارقـام تجـاری 
انحصاری كشـور اسـت. بدین معنـا كه این رقم مختص كشـور ما 
اسـت و تاكنون در هیچ كشـوری تولید نشده اسـت. میوه آن اغلب 
صادر می شود و مقدار جزئی از آن با فاصله قیمتی بسیار زیاد نسبت 
بـه میوه سـایر ارقام خرمـا، وارد بازارهای داخلی می شـود. منشـأ و 
خاسـتگاه ایـن رقم منطقـه حاجی آباد اسـتان هرمزگان اسـت. رقم 
پیـارم نسـبت به رطوبـت هوا حسـاس و جهت تولید میـوه تجاری 
نیازمند شرایط خشک و خنک است. میزان رشد درخت و اندازه تاج 
آن متوسط است و قدرت تولید محصول متوسطی نیز دارد )متوسط 
۶0 كیلوگـرم در درخت(. میوه آن جهت مصارف مختلف تازه خوری 
و جهـت بسـته بندی های مختلـف تک دانـه، دوتایی، سـه دانه ای و 

همچنیـن در بسـته های با وزن های مختلف بـه كار می رود.
رنـگ میوه آن در مرحله خارک زردرنگ،  در مرحله رطب 
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قهـوه ای روشـن و در مرحلـه خرمـا قهوه ای شـکالتی تا تیره 
اسـت. طـول میوه آن 5/۳-5 سـانتی متر و قطـر آن حدود دو 
سانتی متر است. وزن میوه از ۱0 تا ۱۲ گرم متغیر است. شکل 
میـوه آن اسـتوانه ای و کالهـک آن زردرنـگ و برآمده اسـت. 
بـذر میـوه آن کشـیده و باریک اسـت. در منطقـه حاجی آباد 
میوه این رقم در اواخر شـهریور و اوایل مهرماه قابل  برداشـت 
اسـت. مهم ترین مناطق کشـت رقم پیـارم منطقه حاجی آباد 

هرمزگان اسـت )شکل ۱۲(.

 

شکل ۱۲- ميوه خرمای رقم پيارم

رقم برحی
رقـم برحـی ازجمله مطلوب ترین ارقام تجاری بین المللی اسـت 
كه منشـأ اصلی آن مناطق آبادان-خرمشـهر در ایران و بصره عراق 
است. این رقم جزو ارقام تر )نرم( است كه در هر سه مرحله خالل، 
رطب و تمر )خرما( قابل  مصرف اسـت. البته بیش ترین مصرف آن 
به صـورت خالل و رطب اسـت. منطقه غالب كشـت آن در اسـتان 
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خوزسـتان و به ویژه در شهرسـتان های آبادان، خرمشهر، اروندكنار و 
اهواز اسـت. به دلیل عدم توسعه فّناوری صادرات خالل و رطب آن 
تاكنون میوه این رقم اغلب مصرف داخلی داشـته و از بازارپسـندی 
مناسـبی نیز برخوردار اسـت. در صورت راه اندازی صنایع بسته بندی 
این رقم در كشـور، یقیناً از عمده ارقام بازارپسند خارجی خواهد بود. 
نکتـه جالب توجـه این كه طعم و مزه میوه رقم برحـی ایران و عراق 
بسـیار بهتر و مطلوب تر از میوه این رقم در سـایر كشورهای حاشیه 
خلیج فارس اسـت و در این كشـورها طرفداران بسیاری دارد. درخت 
رقم برحی پررشدترین و گسترده ترین تاج را در بین سایر ارقام خرما 
دارا اسـت و تاج آن از زیبایی خاصی برخوردار اسـت كه در طراحی 

فضاهای سـبز، پارک ها و اماكن تفریحـی می توان از آن بهره برد.
میـوه ایـن رقـم در مرحلـه خـالل زردرنـگ، در مرحلـه رطب 
قهـوه ای روشـن و در مرحلـه خرما قهوه ای اسـت. شـکل میوه آن 
بیضی، كالهک آن زردرنگ و تورفته است. وزن میوه آن از ۹ تا ۱۱ 
گرم، طول آن از ۳ تا ۳/5 سـانتی متر و قطر آن 2/5 تا ۳ سـانتی متر 
است. میوه این رقم در استان خوزستان در شهریور ماه قابل برداشت 
اسـت. رقم برحی جزو ارقام پرمحصول اسـت و متوسط عملکرد آن 

در مرحلـه تولید تجاری حدود ۱50 كیلوگرم در درخت اسـت.
این رقم به كنه تارتن بسـیار حسـاس اسـت و در صورت لزوم 
مبارزه، محلول پاشـی میوه ها با استفاده از كنه كش های مجاز در ۱5 
خردادماه )اوایل مرحله كیمری( ضروری اسـت. سـطح زیر كشـت 
این رقم در سـال های اخیر به شدت توسـعه یافته است )شکل ۱۳(.
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شکل ۱۳- ميوه خرمای رقم برحی

زاهدی
رقـم زاهـدی جـزو ارقـام خشـک و بازارپسـند كشـور اسـت و 
ازجملـه محـدود ارقامی اسـت كـه رنـگ میـوه آن در مرحله خرما 
زرد روشـن است. منشـأ آن بیش تر مناطق جنوب استان خوزستان، 
بوشـهر و فراشـبند فارس است. میوه آن عالوه بر مصرف داخلی، از 
بازارپسـندی مناسبی جهت صادرات برخوردار است. به دلیل خشک 
بـودن بافت میـوه به راحتی قابل حمل و نقل و جابه جایی اسـت؛ اما 
میوه آن نسـبت به آفات انباری حسـاس اسـت. میزان رشـد درخت 
نسـبتاً زیـاد و انـدازه تاج آن بین متوسـط تـا بزرگ اسـت و قدرت 
تولید محصول متوسـطی نیز دارد )متوسـط ۶0 كیلوگرم در درخت(. 
میوه آن جهت مصارف مختلف تازه خوری و جهت بسـته بندی های 
مختلـف تک دانـه، دوتایی، سـه دانه ای و همچنین در بسـته های با 

وزن های مختلف بـه كار می رود.
رنگ میوه آن در مرحله خارک زردرنگ،  در مرحله رطب قهوه ای 
روشـن و در مرحله خرما زرد تا قهوه ای بسـیار روشـن اسـت. طول 
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میوه آن ۳-4 سـانتی متر و قطر آن حدود دو سـانتی متر اسـت. وزن 
میوه از 7 تا ۹ گرم متغیر اسـت. شـکل میوه آن كوزه ای و كالهک 
آن زردرنگ و برآمده اسـت. بذر میوه آن كشـیده و باریک است. در 
اسـتان خوزسـتان میـوه این رقـم در اواخر شـهریور و اوایل مهرماه 
قابل برداشـت اسـت. رقم زاهدی به دلیل ویژگی های منحصربه فرد 
خـود ماننـد سـازش پذیری با شـرایط مختلـف آب و هوایی،  تحمل 
سرما و مقاومت نسبی به كنه تارتن خرما در اغلب مناطق خرماخیز 
كشـور كشـت و پـرورش می یابد؛ امـا مهم ترین مناطق كشـت آن 

اسـتان های خوزستان، بوشـهر و فارس هستند )شکل ۱4(.

 

شکل ۱4- ميوه خرمای رقم زاهدی

كبکاب
رقـم كبـکاب ازجمله ارقـام تجـاری كشـور و دارای بافت میوه 
نرم )تر( اسـت. منشـأ این رقم اغلب اسـتان های بوشـهر، فارس و 
خوزستان است. میوه آن بسیار بازارپسند بازارهای داخلی و همچنین 
خارجی است و ازجمله ارقام صادراتی كشور است. به دلیل نرم بودن 
بافـت میوه و حساسـیت در برابر فشـردگی، حمل ونقل و جابه جایی 
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آن دارای محدودیت هایـی اسـت؛ امـا میـوه آن قدرت انبـارداری و 
مانـدگاری خوبـی دارد. میزان رشـد درخت نسـبتاً زیاد و انـدازه تاج 
آن بین متوسـط تا بزرگ اسـت و قدرت تولید محصول متوسـطی 
نیـز دارد )متوسـط 70 كیلوگرم در درخت(. میـوه آن جهت مصارف 
مختلف تازه خوری به كار می رود. معمواًل جهت بسـته بندی آن یا از 
كارتن های كم حجم یا حلبی اسـتفاده می شـود. در صورت اسـتفاده 
از حلبـی، در اندازه هـا و وزن هـای مختلف قابل بسـته بندی اسـت.

رنـگ میـوه آن در مرحلـه خـارک زردرنـگ،  در مرحلـه رطـب 
قهـوه ای روشـن و در مرحلـه خرما قهـوه ای تیره اسـت. طول میوه 
آن 4-5 سـانتی متر و قطر آن حدود ۳ سـانتی متر اسـت. وزن میوه 
از ۱2 تـا ۱8 گـرم متغیر اسـت. شـکل میـوه آن بیضوی كشـیده و 
كالهک آن زردرنگ و برآمده اسـت. بذر میوه آن كشـیده و باریک 
اسـت. در اسـتان خوزسـتان میوه این رقم در مهرماه قابل برداشـت 
اسـت. مهم تریـن مناطق كشـت آن اسـتان های بوشـهر، فارس و 

خوزستان هسـتند )شکل ۱5(.

 

شکل ۱۵- ميوه خرمای رقم کبکاب
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َربی
رقم ربی ازجمله ارقام مهم و تجاری كشور است كه دارای بافت 
میوه نیمه خشک است. منشأ این رقم اغلب منطقه بلوچستان است. 
میوه آن بسـیار بازارپسـند بازارهای داخلی و همچنین خارجی است 
و ازجملـه ارقام صادراتی كشـور اسـت. میوه آن از قـدرت انبارداری 
و ماندگاری خوبی برخوردار اسـت. میزان رشـد درخت نسـبتاً زیاد و 
انـدازه تاج آن بین متوسـط تا بزرگ اسـت و قـدرت تولید محصول 
متوسـطی نیز دارد )متوسـط 70 كیلوگرم در درخت(. میوه آن جهت 

مصارف مختلف تازه خـوری به كار می رود.
رنـگ میـوه آن در مرحلـه خـارک قرمزرنـگ،  در مرحله رطب 
قهـوه ای روشـن و در مرحله خرما قهوه ای متمایل به سـیاه اسـت. 
میـوه آن شـباهت فراوانـی با میـوه رقم پیـارم دارد. طـول میوه آن 
4/5-۳ سـانتی متر و قطر آن حدود دو سـانتی متر اسـت. وزن میوه 
از 8 تـا ۱0 گـرم متغیـر اسـت. شـکل میوه آن اسـتوانه ای كشـیده 
و كالهـک آن زردرنـگ و برآمـده اسـت. بـذر میـوه آن كشـیده 
و باریـک اسـت. در منطقـه بلوچسـتان میـوه ایـن رقـم در اواخـر 
شـهریور و مهرمـاه قابل برداشـت اسـت. مهم ترین مناطق كشـت 

آن منطقه بلوچسـتان اسـت )شـکل ۱۶(.
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شکل ۱۶- ميوه خرمای رقم َربی

مضافتی
رقـم مضافتـی نیز ازجمله ارقام تجاری كشـور اسـت كه دارای 
بافت میوه نرم )تر( اسـت. منشـأ این رقم اغلب اسـتان های كرمان، 
هرمزگان و سیسـتان و بلوچسـتان است. میوه آن بسـیار بازارپسند 
بازارهـای داخلی و همچنین خارجی اسـت و ازجمله ارقام صادراتی 
كشـور اسـت. بـه دلیل نرم بـودن بافت میـوه و حساسـیت در برابر 
فشـردگی، حمل ونقل و جابه جایی آن دارای محدودیت هایی اسـت. 
میـزان انبـارداری و مانـدگاری میـوه آن بسـیار ضعیف اسـت و در 
صـورت باال بودن رطوبت نسـبی محیط میوه به سـرعت ترش و یا 

مورد هجـوم انواع قارچ ها واقع می شـود.
میزان رشـد درخت آن بسـیار زیاد و اندازه تاج آن بسـیار بزرگ 
اسـت و از قدرت تولید محصول فراوانی نیز برخوردار است )متوسط 
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۱20 كیلوگرم در درخت(. میوه آن جهت مصارف مختلف تازه خوری 
به كار می رود. معمواًل جهت بسـته بندی آن از كارتن های كم حجم 

استفاده می شود.
رنگ میوه آن در مرحله خارک قرمزرنگ،  در مرحله رطب قهوه ای 
بسـیار تیره تا سـیاه و در مرحله خرما سیاه است. طول میوه آن 4-5 
سـانتی متر و قطر آن حدود سـه سانتی متر اسـت. وزن میوه از ۱4 تا 
۱۶ گرم متغیر است. شکل میوه آن بیضوی و كالهک آن زردرنگ و 
برآمده است. بذر میوه آن نسبتاً كوتاه و ضخیم است. در استان كرمان 
میوه این رقم در مهرماه قابل برداشت است. مهم ترین مناطق كشت 
آن اسـتان های كرمان، هرمزگان و بلوچسـتان هسـتند )شکل ۱7(.

 

شکل ۱7- ميوه خرمای رقم مضافتی

دیری
رقم دیری جزو ارقام خشـک و بازارپسـند كشور است. منشأ آن 
بیش تر اسـتان خوزسـتان است. میوه آن عالوه بر مصرف داخلی، از 
بازارپسـندی مناسبی جهت صادرات برخوردار است. به دلیل خشک 
بـودن بافـت میوه به راحتی قابـل حمل ونقل و جابه جایی اسـت؛ اما 
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میوه آن نسـبت به آفات انباری حسـاس اسـت. میزان رشـد درخت 
كم و اندازه تاج آن كوچک است و قدرت تولید محصول اندكی دارد 
)متوسـط 40 كیلوگـرم در درخت(. میـوه آن جهت مصارف مختلف 
تازه خـوری و جهـت بسـته بندی های مختلـف تک دانـه، دوتایـی، 
سه دانه ای و همچنین در بسته های با وزن های مختلف به كار می رود.

رنـگ میـوه آن در مرحلـه خـارک قرمزرنـگ،  در مرحله رطب 
قهوه ای روشـن و در مرحله خرما قهوه ای مایل به قرمز است. طول 
میوه آن ۳-4 سـانتی متر و قطر آن حدود 2 سـانتی متر اسـت. وزن 
میوه از ۶ تا 7 گرم متغیر اسـت. شـکل میوه آن كشـیده و كالهک 
آن زردرنگ و برآمده اسـت. بذر میوه آن كشـیده و باریک است. در 
اسـتان خوزستان میوه این رقم در اواخر شهریور قابل برداشت است.

در منابـع مختلـف از رقـم دیـری به عنوان میوه مناسـب جهت 
مصـرف افـراد مبتـال به دیابت نـام برده می شـود. البته بـا توجه به 
انـواع مختلـف دیابت مشـاوره با پزشـک متخصص الزامی اسـت.
مهم ترین منطقه كشت این رقم استان خوزستان است )شکل ۱8(.

 

شکل ۱۸- ميوه خرمای رقم دیری
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شاهانی
رقـم شـاهانی دارای بافـت میـوه نـرم )تـر( و ازجملـه ارقـام 
تجـاری كشـور اسـت. منشـأ این رقـم اغلب اسـتان فارس اسـت. 
میـوه آن بازارپسـند بازارهـای داخلـی و همچنیـن خارجی اسـت و 
ازجملـه ارقـام صادراتـی كشـور اسـت. بـه دلیل نـرم بـودن بافت 
میـوه و حساسـیت در برابـر فشـردگی، حمل ونقـل و جابه جایی آن 
دارای محدودیت هایـی اسـت. یکـی از مشـکالت میـوه ایـن رقم 
جداشـدن پوسـت از میوه )پفکی شـدن( اسـت. میزان رشـد درخت 
نسـبتاً زیـاد و انـدازه تـاج آن بزرگ و مرتفـع اسـت و دارای قدرت 
تولید محصول متوسـطی اسـت )متوسـط 70 كیلوگرم در درخت(. 
میـوه آن جهـت مصـارف مختلف تازه خـوری به كار مـی رود. میوه 
آن همچنیـن از قـدرت فـراوری خوبـی برخـوردار اسـت و در انواع 

فراورده هـای خوراكـی مورداسـتفاده قـرار می گیـرد.
رنـگ میـوه آن در مرحلـه خـارک زردرنـگ،  در مرحلـه رطـب 
قهـوه ای روشـن و در مرحلـه خرمـا قهوه ای اسـت. طـول میوه آن 
5-4 سـانتی متر و قطر آن حدود دو سـانتی متر است. وزن میوه از ۹ 
تا ۱0 گرم متغیر است. شکل میوه آن استوانه ای كشیده و كالهک 
آن زردرنگ و برآمده اسـت. بذر میوه آن كشـیده و باریک است. در 
استان فارس میوه این رقم در شهریور و مهرماه قابل برداشت است. 

مهم ترین منطقه كشـت آن اسـتان فارس اسـت )شکل ۱۹(.
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شکل ۱۹- ميوه خرمای رقم شاهانی

گنطار
رقـم گنطار نیز دارای بافت میوه نرم )تر( و ازجمله ارقام تجاری 
كشـور اسـت. منشـأ این رقم اغلب اسـتان خوزسـتان اسـت. میوه 
آن بازارپسـند بازارهـای داخلـی و همچنین خارجـی و ازجمله ارقام 
صادراتی كشـور اسـت. به دلیل نرم بودن بافت میوه و حساسیت در 
برابـر فشـردگی، حمل ونقل و جابه جایـی آن دارای محدودیت هایی 
اسـت؛ اما میوه آن از قـدرت انبارداری و مانـدگاری خوبی برخوردار 
اسـت. میزان رشـد درخت متوسـط و اندازه تاج آن نیز متوسط است 
و قـدرت تولید محصول متوسـطی نیـز دارد )متوسـط 70 كیلوگرم 
در درخـت(. میوه آن جهت مصـارف مختلف تازه خوری و همچنین 
تولیـد شـیره خرما بـه كار می رود. معمـواًل جهت بسـته بندی آن از 

كارتن های كم حجم اسـتفاده می شـود.
رنـگ میـوه آن در مرحلـه خـارک زردرنـگ،  در مرحلـه رطـب 
قهـوه ای روشـن و در مرحلـه خرما قهـوه ای تیره و طـول میوه آن 
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۳-2/5 سـانتی متر و قطر آن حدود دو سـانتی متر اسـت. وزن میوه 
از 4 تا 5 گرم متغیر اسـت. شـکل میوه آن بیضوی و نسـبتاً كوتاه و 
كالهک آن زردرنگ و برآمده است. بذر میوه آن كوتاه و نسبتاً پهن 
است. در استان خوزستان میوه این رقم در شهریورماه قابل برداشت 
است. مهم ترین مناطق كشت آن استان خوزستان است )شکل 20(.

 

شکل ۲0- ميوه خرمای رقم گنطار

مجول
رقـم مجول۱ ازجملـه مهم ترین ارقام تجاری جهان اسـت و به 
دلیل داشتن میوه بسیار درشت از بازارپسندی بسیار زیادی برخوردار 
اسـت. منشـأ آن مراكش اسـت. البتـه انـدازه میوه آن تابـع عوامل 
مدیریتی و محیطی در طول دوره گرده افشـانی تا رسـیدگی اسـت. 
خـارک مجول قابل مصرف نیسـت و معمـواًل آن را در مرحله رطب 
كامـل یا خرما برداشـت می كنند. نرمی و آبدار بـودن بافت میوه در 
مرحله رطب، آن را نسـبت به شـرایط مرطوب و بیماری زا حسـاس 
می كنـد. خرمـای رقـم مجـول تحـت تأثیـر قارچ های سـاپروفیت 
 1- Medjool
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كپـک زده یـا می ترشـد. بنابرایـن توصیه بر این اسـت كـه میوه ها 
به صـورت متنـاوب و متوالی به فاصله های نزدیک پس از تشـکیل 
حداكثر ۳0 درصد رطب در هر خوشه برداشت و بالفاصله بر اساس 
رطوبـت موجـود بـه دو دسـته رطب و خرمـا تقسـیم و رطب ها در 
سـردخانه 5+ درجـه سـانتیگراد و خرمـا در دمـای 20 تـا 25 درجه 

سـانتیگراد نگهداری شود.
درجه بنـدی خرمـای مجول بر اسـاس انـدازه آن و بـرس زدن، 
جـال دادن و چیـدن میوه ها در ظروف شـکیل سـبب بازارپسـندی 
بیش تر آن خواهد شـد. میزان رشـد درخت و اندازه تاج آن متوسـط 
اسـت اما قدرت تولید محصول آن كم تا متوسـط است )متوسط 50 
كیلوگـرم در درخت(. میـوه آن جهت مصارف مختلف تازه خوری به 
كار مـی رود. رنـگ میـوه آن در مرحلـه خارک زردرنـگ،  در مرحله 
رطب قهوه ای روشن و در مرحله خرما قهوه ای است. طول میوه آن 
5/5-4 سانتی متر و قطر آن حدود ۳/5 سانتی متر است. وزن میوه از 
۱5 تا 20 گرم متغیر اسـت. شـکل میوه آن استوانه ای و بلند است و 
كالهک آن زردرنگ و برآمده و بذر میوه آن نسـبتاً كوتاه و كشـیده 
است. در استان خوزستان میوه این رقم در شهریورماه قابل برداشت 

است )شکل 2۱(.
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شکل ۲۱- ميوه خرمای رقم مجول

دگلت نور
رقم دگلت نور یکی از مهم ترین ارقام تجاری بین المللی اسـت و 
بیش از ۹0 درصد كل تولید دگلت نور را دو كشـور تونس و الجزایر 
بـه خـود اختصـاص داده اند. به دلیـل ارتباطـات تنگاتنگ فرهنگی 
دیرینه این دو كشـور با كشـورهای اروپایی، اكثر محصول تولیدی 
ایـن رقـم روانه بازارهـای اروپایی می شـود. ۱0 درصـد دیگر تولید 
دگلت نور در كشـور امریکا و اسـراییل انجام می شـود. میوه این رقم 
جزو انواع نیمه خشـک و میان رس است. رنگ خارک آن قرمز مایل 
به صورتی اسـت و در این مرحله قابل مصرف نیسـت؛ اما در مراحل 
رطـب و خرما به راحتی قابل مصرف اسـت. شـکل میوه اسـتوانه ای 
كشـیده و تـا حـدودی نـوک دار اسـت. رنگ میـوه در مرحلـه خرما 
قهوه ای روشـن اسـت. متوسـط وزن میـوه حدود ۹ گـرم، طول آن 
حدود ۳/5 سانتی متر و قطر آن حدود دو سانتی متر است. درصد قند 
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میوه رقم دگلت نور نسـبتاً پایین است و در كشورهای اروپایی بسیار 
پرطرف دار اسـت. میزان رشـد درخت این رقم و میزان محصول آن 
هر دو در حد متوسـط تا زیاد )حدود 80 كیلوگرم( اسـت )شکل 22(.

 

شکل ۲۲- ميوه خرمای رقم دگلت نور

اصول انتخاب رقم نخل خرما
انتخـاب صحیـح رقم بـرای احـداث نخلسـتان تجـاری نقش 
حیاتـی در ثبـات تولید، جلوگیری از اتالف عمر و سـرمایه نخل كار، 
تضمین درآمـد تجاری و پایداری صنعت خرما دارد. به منظور حداكثر 
بهره وری از نخیالت، كشـت ارقام سازگار، تجاری و با پتانسیل باال 
ضروری اسـت. رعایت اولویت سـازگاری و تجاری بـودن با اهداف 
از پیش تعیین شـده، نسـبت به پتانسـیل تولید اهمیت ویژه ای دارد.

ممکـن اسـت یـک رقم پتانسـیل بسـیار باالیـی در تولید میوه 
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خارک یا تمر داشـته باشـد و صرفاً بر اسـاس همین مالک و تشابه 
و تطابق دوره های كوتاه اقلیمی برای كاشت در یک منطقه توصیه 
شـود. این رقم در سـال هایی كه شـرایط مناسـب اسـت بر اسـاس 
پتانسـیل باالیـی كه دارد، عملکـرد خوبی نیـز دارد، ولی عدم توجه 
به دوره های بلندمدت )دوره های 20 یا ۳0 سـاله( اقلیمی و برگشت 
دمـای زیـر صفر، ممکن اسـت صدمات جبران ناپذیـری را به دنبال 
داشـته باشد، به نحوی كه سـودآوری سال های گذشـته را نیز تحت 
تأثیر قرار دهد. بنابراین توصیه مناسـب و اصولی ارقام باغی به ویژه 
نخـل خرما بـا طول عمر و دوره بهره وری بیش از ۳0 سـال، باید با 

در نظر گرفتن اولویت سـازگاری انجام شـود.
عـالوه بر سـازگاری و میزان تولیـد، تجاری و اقتصـادی بودن 
میـوه تولیـدی نیز اهمیت ویـژه ای در توصیه و توسـعه یک رقم در 
منطقه دارد. به عبارتی میزان تولید یک رقم ضمن پایداری نسـبی 
باید ازنظر كمی و كیفی به گونه ای باشـد كه نسـبت درآمد به هزینه 

به نفع نخل دار باشـد.
با توجه به قدمت چندین هزارساله نخل، نخل كاران بنا بر تجربه 
و با در نظر گرفتن مجموع عوامل اقلیمی، اقتصادی و حتی آداب و 
سنن، فقط از تعداد محدودی رقم در هر منطقه را استفاده می كنند. 
به عنوان مثال بیش از 70 درصد سـطح زیر كشـت نخلسـتان های 
اسـتان خوزسـتان بـه نخل اسـتعمران اختصـاص یافته اسـت. این 
رقـم ضمن سـازگاری و تجاری بـودن، قابلیت كاربـرد چندمنظوره 
و عملیات داشـت نسـبتاً ساده ای دارد و تحت شـرایط سخت آب و 
هوایی خوزسـتان به راحتی قابل تولید است. همچنین میوه این رقم 
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به صورت رطب و خرما قابل اسـتفاده است، زمان برداشت نهایی آن 
پس از سپری شدن دوره گرما است، بنابراین نگهداری میوه با توجه 
به دمای محیط و خصوصیات كیفی نیازمند سـردخانه با هزینه های 
باالی انرژی نیسـت. مثال دیگر رطب مضافتی بم اسـت كه بیش 
از ۹0 درصد سـطح زیر كشـت نخلستان های اسـتان كرمان به این 
رقـم اختصـاص دارد. میـوه این رقم جـزء ارقام تر )نرم( محسـوب 
می شـود و برای نگهداری به سـردخانه نیاز دارد. پایین بودن میزان 
درجـه حـرارت محیـط طی حداقل نیمی از سـال در اسـتان كرمان 
باعث كاهش هزینه های نگهداری در سـردخانه می شـود. پتانسیل 
ایـن رقـم بـاال و میـوه آن ارزش كیفـی و تجاری باالیـی دارد و به  
جـرأت می تـوان گفت كه چندین قرن اسـت كه این رقم در منطقه 

تثبیت شده است.
توصیـه رقـم در باغ هـا و به ویـژه نخـل خرما برخـالف گیاهان 
زراعی، نیازمند بررسی همه جانبه، حركت صحیــح بر مبنـای نقشه 
راه و داشتن استراتژی و برنامه راهبردی مشخص است و تنها پس 
از اجرای پروژه های بررسـی سـازگاری در سـطوح تحقیقاتی و یا در 
قالـب طرح هـای اصالح و جایگزین قابل اجرا اسـت. چـرا كه نتایج 
و اثـرات تغییـر رقـم در مدت زمـان به نسـبت طوالنی تری حاصل 
می شـود. به طـور نمونـه خرمـای رقـم مجول یکـی از ارقام بسـیار 
مرغوب با ارزش تجاری بسـیار باال اسـت كـه علیرغم خصوصیات 
بـارز كیفـی، عملیـات داشـت آن برای تولیـد موفقیت آمیـز نیازمند 
مدیریـت، مهارت ویژه و مسـتلزم صرف هزینه باال اسـت. بنابراین 
قیمت تمام شده محصول تولیدی از سایر ارقام بسیار باالتر و عرضه 
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آن بـه بـازار ویژه ای نیاز دارد. از دیگر ملزومات توسـعه كشـت این 
رقم، وجود سـردخانه و صنایع پیشرفته بسته بندی با توجه به قیمت 
محصول است. بر این اساس فرآیند تعیین و توصیه رقم برای یک 
منطقه عالوه بر سـازگاری بـه عوامل متعدد و با ماهیت متفاوت در 

ارتباط اسـت )شکل 2۳(.

شکل ۲۳- عوامل مؤثر در انتخاب و توصيه رقم نخل خرما

سازگاری اقلیمی
هرچنـد نخل خرما جزو گیاهان نیمه گرمسـیری اسـت و اغلب 
ارقـام آن امـکان رشـد و نمـو و حتـی گل دهـی و تشـکیل میوه را 
نیـز در شـرایط نیمه گرمسـیری دارنـد، امـا سـوابق كشـت و نتایج 
تحقیقـات نشـان داده اسـت كه هر رقـم خرما جهت تولیـد میوه با 
كیفیت تجاری، نیازمند میکروكلیمایی یا شرایط خاص آب و هوایی 
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اسـت. در ایـن میان دامنـه تحمل برخی ارقام ماننـد زاهدی، دیری 
و تا حدودی برحی گسـترده تر و در شـرایط متفاوتی میوه با كیفیت 
تجـاری تولیـد می كننـد. از سـویی دیگر تولید مطلـوب میوه برخی 
ارقـام خرما نیازمند شـرایط بسـیار محدودتری اسـت. برخـی ارقام 
دیگر نیز به مناطق خنک تر كه حتی خطر سـرمازدگی نیز در برخی 
سال ها وجود دارد سازگار شده اند و مناسب ترین میوه خود را در این 
شـرایط تولید می كنند. مثال بارز در این مورد، رقم مضافتی منطقه 
بم و رقم پیارم حاجی آباد اسـت. بسـیاری ارقام خرما ممکن است در 
شـرایط متفاوت، میوه نسبتاً مشابهی تولید كنند، بااین وجود مقایسه 
دقیق میوه تولیدی این ارقام در مناطق مختلف، نشان دهنده تفاوت 
برخـی صفـات مهم، اصلی و تأثیرگذار بر بازارپسـندی مانند رنگ و 
كیفیـت ویژه رقم اسـت. به عنـوان مثال، رقم پیارم برای كشـت در 
چند منطقه معرفی شده است، اما ویژگی خاص رنگ قهوه ای مایل 
بـه سـیاه آن مخصوص منطقه حاجی آباد اسـت و در سـایر مناطق 

كم وبیـش تغییریافته اسـت و مرغوبیت نمونه اصلی خـود را ندارد.
تجربه نشـان داده كه رشـد رویشـی و به ویژه رشـد طولی ارقام 
در اسـتان های مختلـف نیز متفاوت اسـت. معمواًل در اسـتان هایی 
كـه درصـد رطوبـت نسـبی باالتـر اسـت، رشـد رویشـی نخل هـا 
بیش تـر اسـت. انتقـال و جابه جایـی ارقـام از اسـتانی بـه اسـتانی 
دیگـر نیـز بـه دلیـل كاهـش میـزان باردهی باعـث افزایش رشـد 
رویشـی می شـود. عـالوه بـر ایـن میـزان تحمـل ارقام نسـبت به 
شـرایط نامسـاعد محیطی ماننـد شـوری آب  وخاک، سـرما، گرما، 
درصـد رطوبـت بـاالی محیط، شـرایط غرقابـی، خشک سـالی و... 
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متفـاوت اسـت. ارقامـی ماننـد زاهدی، اشرسـی، مضافتـی و پیارم 
نسـبت به سـرما تحمـل بیش تـری دارنـد. ارقـام خشـک از قبیل 
تـوری و دیـری معمـواًل بـرای كشـت در مناطق مرطوب تـر مانند 
مناطـق سـاحلی و بندری مناسـب تر هسـتند. برخـالف آن ها، رقم 
پیـارم تحمـل رطوبت باالی محیـط را نـدارد و در مناطق مرطوبی 
ماننـد مینـاب كامـاًل تغییر رنگ می دهـد، كیفیت آن به شـدت كم 
می شـود. رقم اسـتعمران معمواًل تحمل شـوری را بیش تر از سـایر 
ارقـام خوزسـتان دارد. البتـه بایـد توجـه كـرد كه تحمل شـوری با 
هزینـه كاهش محصول مواجه اسـت. در مقابل رقم برحی نسـبت 
به شـوری و خشـکی حسـاس تر اسـت، بنابراین باید دقت كرد كه 
خـاک گوده در زمان كشـت نهال و حداقل برای دو الی سـه سـال 
بعـد از كشـت، شـیرین باشـد. البتـه بهتریـن توصیه برای توسـعه 
كشـت اصولـی، انجام عملیـات زه كشـی زمین های شـور و قلیایی 

بـا آب تحت االرضـی باال اسـت.
میزان مقاومت ارقام در برابر آفات و بیماری ها نیز متفاوت است. 
برخی ارقام مانند استعمران و زاهدی تا حدودی نسبت به كنه تارتن 
خرما مقاوم هسـتند، اما برخالف آن ها ارقام لیلوئی، خضراوی، بریم 
و برحی نسـبت به كنه بسـیار حسـاس اند. ازاین رو گنجانـدن ارقام 
تجـاری مقاوم بـه آفات و بیماری ها در برنامه هـای درازمدت جهت 
كشت در مناطق جدید، به منظور تولید محصوالت ارگانیک و عاری 
از بقایـای سـموم، اهمیـت دارد. ارقام نـر خرما نیز میـزان مقاومت 
متفاوتی نسـبت بـه آفات و بیماری هـا دارند. رقم نر سمسـماوی با 
توجه به زودرس بودن و ظهور غالف های گل آذین آن در بهمن ماه 
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در شـرایط اسـتان خوزسـتان كه معمواًل هم زمان با اوج بارش های 
زمسـتانه است نسبت به خامج حسـاس تر و دچار آلودگی بیش تری 
می شـود؛ امـا میـزان آلودگـی رقـم نـر غّنامی نسـبتاً كمتر اسـت.

اهداف تولید، شیوه مصرف و تجارت
بازارپسـندی یک رقم عالوه بر صفات ویژه، به سـابقه آشـنایی 
و مصـرف آن در بازارهـای مختلـف داخلی و خارجی بسـتگی دارد. 
صفـات كیفـی مانند رنگ، اندازه، شـکل، میزان قند، بافت، نسـبت 
گوشـت به بـذر و میزان تانن میـوه، ازجمله مهم تریـن ویژگی های 
بازارپسـندی میـوه خرمـا به شـمار می آینـد. ارقام خرمـا به گونه ای 
به مرورزمان شناسـنامه دار شـده اسـت و خریداران بر اسـاس سابقه 
ذهنـی و صفـات ویژه هـر رقم و بـه منظورهای خـاص در مراحل 
مختلف رشـد میـوه اقدام به خریـد و مصرف آن می كننـد. ازاین رو 
میـزان موفقیت ورود میوه یک رقم جدید به چرخه بازار، به عواملی 
از قبیـل نحـوه معرفی، میـزان تبلیغـات و افزایش آشـنایی مردم با 

صفـات ویژه آن رقم بسـتگی دارد.
صفات كیفی و میزان بازارپسـندی یک رقـم، معمواًل مهم تر از 
میـزان محصـول اسـت. بدین معنا كه در توسـعه كشـت ارقام ابتدا 
صفـات كیفـی و بازارپسـندی ارقام، سـپس میزان محصـول آن ها 
مّدنظـر قرار می گیـرد. به طـور مثـال رقم اسـتعمران علیرغـم تولید 
كمتر محصول نسـبت به سـایر ارقـام، اما به دلیـل صادراتی بودن، 
بیش ترین سـطح زیركشـت اسـتان خوزسـتان را به خود اختصاص 

داده اسـت )شکل 24(.
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شکل ۲4- نمونه ميوه استعمران

ذكر این نکته نیز حائز اهمیت اسـت كه ارقامی مانند استعمران 
كه صرفاً صادراتی هستند، در صورت بروز مشکالتی در امر صادرات 
خرما، با مشـکل جدی بازاریابی مواجه خواهند شـد. چراكه مصرف 
میوه استعمران در داخل كشور بسیار ناچیز و فقط منحصر به مرحله 
رطب اسـت. این امر جنبه دیگر بازارپسـندی و اهمیت تفاوت میان 
صفـات مطلوب خرمـا از دید مصرف كننـدگان داخلـی و خارجی را 
آشکار می سازد. به طور نمونه هرچند بازار داخل كشور ارقام خرمای 
با درصد باالی قند را می پسـندند اما برخی كشـورهای غربی ارقام 
دارای قند كمتر را ترجیح می دهند. مثال بارز آن گسـترش مصرف 
میـوه رقم دگلت نـور در بازارهای اروپایی علیرغم پایین بودن میزان 

قند آن است )شکل 25(.
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شکل ۲۵- دو نمونه از ميوه رقم دگلت نور

رنـگ میـوه موردعالقه نیز در بازارهای مختلف متفاوت اسـت. 
معمـواًل كشـورهای غربـی میوه های با رنگ روشـن و كشـورهای 
آسـیایی میوه های با رنگ تیره را بیش تر می پسـندند )شـکل 2۶(.

 

شکل ۲۶- مقایسه ميوه طالیی رنگ رقم زاهدی )چپ( با ميوه 
قهوه ای متمایل به سياه رقم مضافتی )راست(
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انـدازه میـوه نیـز صرف نظـر از سـایر صفـات، نقـش مهمی در 
بازارپسـندی و قیمـت محصول دارد. مثاًل رقم مجول درشـت ترین 
و گران ترین خرمای جهان به حسـاب می آید. میوه این رقم درشـت، 
بذر نسـبتاً كوچک و نسـبت گوشـت به بذر و بازارپسـندی آن زیاد 

اسـت )شکل 27(.

شکل ۲7- ميوه رقم مجول

ارقـام خرمـا بـر اسـاس میـزان رطوبـت میـوه،  به سـه دسـته 
خشـک، نیمه خشـک و تـر )نـرم( تقسـیم بندی می شـوند. میـوه 
خرمـای دیـری، زاهـدی، قصـب، توری و سنگ شـکن بـا رطوبت 
میـوه كمتـر از ۱5 درصـد از دسـته ارقـام خشـک، میـوه ارقـام 
اسـتعمران، پیارم، خضـراوی، بریـم، ربی و حاّلوی بـا رطوبت میوه 
۱5 تـا 20 درصـد، جز ارقام نیمه خشـک و میـوه مضافتی، كبکاب، 
برحـی، گنطـار و خاصـی بـا رطوبـت میـوه بیـش از 20 درصد جز 

ارقـام تـر محسـوب می شـوند )شـکل 28(.
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پ          الف       ب   
شکل ۲۸- نمونه ميوه ارقام )الف( خشک ، )ب( نيمه خشک و )پ( نرم 

میزان تانن در مراحل مختلف رشـد میوه نیز بسـیار مهم اسـت. 
رقم برحی ازجمله مشهورترین ارقام دنیا، در مراحل مختلف مصرف 
میوه شـامل خالل، رطب و خرما دارای كم ترین میزان تانن است و 
میوه دلپذیر آن بسیار شیرین و در هر سه مرحله مذكور قابل مصرف 
است )شکل 2۹(؛ اما برخی ارقام دیگر فقط در مرحله رطب و خرما 

قابل مصرف هستند.

شکل ۲۹- نمونه ميوه رقم برحی

برخـی ارقـام مانند رقم جوزی در مرحله خارک بسـیار شـیرین 
و دلپذیـر و بهتریـن كیفیـت را دارد؛ اما قبل از خارک بسـیار گس و 
پس از مرحله خارک میوه آن چروكیده، گوشت از پوست جدا شده، 
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بازارپسـندی چندانی ندارند و تقریباً بی مصرف می شـود.
میزان لزج بودن و چسبندگی میوه ارقام نیز اهمیت دارد. به طور 
مثال میوه ارقام مضافتی و گنطار هر دو دارای بافت نرم و جزو ارقام 
تر هستند، اما به دلیل لزجی كم تر میوه مضافتی، در بسیاری از مراسم 
و مناسـبت ها به طور گسترده ای مصرف می شود. بنابراین در احداث 
یـک نخلسـتان جدید، بازارهـای هدف را از همان ابتـدا باید مّدنظر 
قـرار داد و بسـته به این كـه هدف تأمین میوه خرما بـرای بازارهای 
داخلـی یـا خارجـی یا هر دو اسـت ارقـام موردنظر را انتخـاب كرد.
زمـان رسـیدن میوه بعضی ارقام بسـیار فراتر از محـدوده زمان 
رسـیدگی معمول سایر ارقام اسـت و می تواند كشت و پرورش یک 
رقم را توجیه كند. مثال بارز در این زمینه رقم آل مهتری اسـت كه 
بسـیار زودرس اسـت و علیرغم متوسط بودن كیفیت میوه، به دلیل 
نوبـر بـودن و ورود آن به بازار در زمانی كه تقریباً هیچ رطب تازه ای 
وجود ندارد و همچنین به دلیل قیمت مناسـب آن، كشت و پرورش 
داده می شـود. از طرف دیگر ارقامی مانند خصاب و هلیله ای بسـیار 
دیررس هستند و می توانند در تنظیم بازار مصرف به كار گرفته شوند.

در میـان بیـش از ۳000 رقم مختلـف خرما در جهان، فقط یک 
رقـم به عنوان رقم بی بذر معرفی شـده اسـت. این رقـم با نام ُپوكو 
ازجمله ارقام اسـتان كرمان اسـت. البته نکته قابل توجه این كه این 
رقـم در اصـل همان رقم شـهداد اسـت كه در صـورت عدم تلقیح، 
تشکیل میوه های كوچک و قابل مصرفی به نام پركو می دهد. شاید 
بتـوان بـا عملیات به زراعی اندازه میوه را در این رقم بهبود بخشـید.

گاهـی رقـم به نوعـی بـا تاریـخ مذهبی گـره می خـورد. به طور 
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مثـال در منابـع مختلـف و بنـا بـر اقـوال، معروف شـده اسـت كه 
رسـول اكرم)ص( از میوه رقم عجوه تنـاول می كرده اند و این موضوع 
محبوبیت خاصی را به ایــن رقــم در كشورهــای تولیـدكننده آن 
بخشیـده است )شکل ۳0(. بنابراین كشت و پرورش آن می تواند در 

داخـل كشـور باعث ترغیـب مصرف بیش تر خرما شـود.

شکل ۳0- نمونه ميوه رقم عجوه

فناوری و هزینه های تولید
امـروزه با تغییر در سـاختار جامعه، تحول از تولید سـنتی متکی 
بـه نیروی كار انسـانی بـه تولید مکانیـزه اهمیت بسـیاری دارد. بر 
این اسـاس شناخت ویژگی ها و محدودیت های روش های مکانیزه، 
اثـرات آن ها بر عملکرد كمی و كیفـی، ارتباط روش های مکانیزه با 
صفات رسیدگی و نیازهای فنی پس از برداشت محصول در توصیه 

رقم ضروری اسـت.
هزینه هـای تولیـد خرمـا ارتباط معکوسـی بـا میـزان تولید آن 
دارنـد. بـه عبارتی اسـتفاده از روش تولید مکانیزه یکسـان برای دو 
رقـم بـا عملکرد متفـاوت منجر به هزینه های بیشـتر بـرای رقم با 
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عملکـرد كم تـر و هزینه های كم تر برای رقم دارای عملکرد بیشـتر 
می شـود. ازایـن رو از بیـن ارقامی كه ازنظر كیفی و بازارپسـندی در 
یک سـطح قـرار دارند، رقمی كه محصول بیش تری داشـته باشـد 
می شـود. به طور مثال در انتخـاب میان دو رقم برحی و  ترجیـح داده 

بریـم، یقیناً رقم برحی مرجح اسـت.
از دیدگاه مکانیزاسیون هر چه خرما خشک تر باشد، قابلیت تولید 
مکانیزه آن بیشتر و هزینه های آن كمتر است. ارقام خشک نسبت به 
ارقام تر )نرم( تحمل بیشـتری نسبت به نیروها و صدمات مکانیکی 
دارند. تاكنون پیشـرفت های قابل توجهی در زمینه برداشت مکانیزه 
ارقام خشـک حاصل شـده است و ماشـین های متعددی نیز در این 
زمینه طراحی و ساخته شده اند )شکل ۳۱(. امروزه پیشرفت هایی در 
زمینه برداشت برخی ارقام تر همچون مجول نیز حاصل شده است. 
در ایـن زمینـه می توان به برداشـت چندمرحله ای رطـب و خرمای 
مجول در فلسـطین اشـغالی اشـاره كرد )شـکل ۳2(. بـا این  وجود 
ویژگی های روش های مکانیزه عرضه شـده برای ارقام تر به گونه ای 
اسـت كه در شـرایط حاضر سبب افزایش هزینه های تولید می شود. 
ازایـن رو توصیه كاشـت ارقـام تر زمانی انجام می شـود كـه ارقامی 
همچـون مجـول و یا كبکاب از مطلوبیت یـا قیمت قابل توجهی در 
بازار برخوردار باشـد. درهرصورت در انتخاب میان دو رقم با ماهیت 
رطوبتـی كاماًل متفـاوت، مزیت اقتصادی تولید مکانیـزه از آن رقم 
خشک تر است. این عامل از مهم ترین عواملی است كه سبب توصیه 
و توسـعه رقم دگلت نور در ایاالت متحده شـده اسـت )شـکل ۳۱(.
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شکل ۳۱- برداشت مکانيزه خرمای دگلت نور در ایاالت متحده امریکا

شکل ۳۲- برداشت مکانيزه خرمای مجول در فلسطين اشغالی
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از طرفی ارقامی مانند برحی كه در مرحله خارک و ارقامی مانند 
اسـتعمران، پیـارم و دگلت نـور كه در مرحله تمر دارای بازارپسـندی 
بیشـتری هستند، به دلیل تحمل بیشـتر عملیات مکانیزه نسبت به 
ارقام با بازارپسـندی در مرحله رطب، مزیت دارند. همچنین ارقامی 
ماننـد دگلت نـور و اسـتعمران كـه دوره رسـیدگی آن هـا محدودتر 
اسـت، نسـبت بـه ارقام بـا دوره رسـیدگی طوالنی از مزیت نسـبی 
مکانیزاسـیون برخوردارنـد. چنیـن ارقامـی را می تـوان بـه یک باره 
برداشـت كـرد و هزینه هـای تولیـد را كاهـش داد. نیاز به برداشـت 
چندباره در ارقام با دوره رسیدگی طوالنی تر، بیش تر است و ازاین رو 
هزینه هـای تولیـد نیز به مراتب بیشـتر خواهد بـود. بنابراین توصیه 
ارقام دارای دوره رسـیدگی طوالنی، درگرو قیمت محصول و میزان 

پوشـش هزینه های تولید آن اسـت.
نیازهـای فنـی پس از برداشـت میوه ارقام مختلـف خرما اغلب 
متفاوت اسـت و میـزان ماندگاری و قدرت انبـارداری آن ها و میزان 
اسـتحکام بافـت میوه تنـوع زیادی نشـان می دهـد. ازایـن رو ارقام 
مختلـف از دیدگاه عملیاتی نیازهای فنی متفاوتی دارند. برخی ارقام 
به ویژه ارقام خشـک و نیمه خشـک با توجه به استحکام بافت آن ها 
می توانند فشـار بیش تـری را تحمل كنند و در بسـته های حجیم تر 

نیز قابل بسـته بندی هسـتند )شکل ۳۳(.
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شکل ۳۳- سهولت حمل ونقل ارقام خشک و نيمه خشک در 
حجم های بيش تر

امـا میـوه ارقام تر )نـرم( مانند برحی و مضافتی، در اثر فشـار له 
می شـوند و ازاین رو نباید در بسـته های حجیم و بزرگ بسـته بندی 
شـوند. عرضـه میـوه برخـی از ارقـام همچـون برحـی، مضافتی و 
مجـول كـه در مرحله خارک و یا رطب برداشـت می شـود، نیازمند 
مجموعـه ای از امکانـات و تأسیسـات ویـژه همچـون كامیون های 
یخچال دار و سیسـتم حمل ونقل سـریع و ایمن اسـت )شـکل ۳4(. 
حساسـیت به عوامل محیطی و فسادپذیری میوه برخی ارقام عمدتًا 
نـرم )تر( ماننـد مضافتی و مجول نیز به گونه ای اسـت كه اسـتفاده 
از فنـون و ماشـین های ویـژه بـرای حمل ونقل، كاهـش رطوبت و 
انبـارداری ویـژه را ضـروری می سـازد. اگرچه برخی ارقـام تر مانند 
كبـکاب، گنطـار و خاصـی نیـز در شـرایط انبـاری مناسـب قدرت 
ماندگاری دارند اما كیفیت آن ها به  مرور زمان با سـرعت بیش تری 
نسـبت به ارقام خشـک و نیمه خشک كم می شـود. در مقابل، ارقام 
خشک و نیمه خشک همچون استعمران، دگلت نور، زاهدی و دیری 
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حساسـیت كم تری نسـبت به عوامل عملیاتی دارند و میوه این گونه 
ارقام را می توان با سـرمایه گذاری و هزینه به نسـبت كم تری تولید، 
آماده سـازی و نگهـداری كـرد. این مسـئله یکی از عوامـل مؤثر در 
توسعه كشت وكار خرمای استعمران در خوزستان، زاهدی در عراق و 
دگلت نور در ایاالت متحده امریکا به شمار می آید. بنابراین در صورت 
انتخاب ارقام تر جهت كشـت و توسـعه، تدارک تأسیسـات )انتقال، 
نگهداری و عرضه( مجهز به سیسـتم خنک كننده )سردخانه( بسیار 

اهمیـت پیدا می كند.

شکل ۳4- نحوه صحيح حمل ونقل خوشه رقم برحی پس از برداشت

برخی ارقام مانند مرداسـنگ )شـکل ۳5( دارای محصول 
فراوانـی هسـتند اما کیفیت میـوه آن ها پایین اسـت. از میوه 
ایـن ارقـام می توان در تولید انواع صنایع جانبی مانند شـیره، 
عسـل خرما، سـرکه، الکل، قند مایع، ترشی، شوری، شیرینی 

و غیره اسـتفاده کرد.
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شکل ۳۵- نمونه ميوه رقم مرداسنگ

برخـی ارقـام دارای میـوه كوچـک اما بسـیار دلپذیری هسـتند 
به ویـژه وقتـی بـا دانه هـای خوشـبو و برخـی چاشـنی ها و ادویه ها 
فرآوری می شـوند. تركیبات و محتویـات میوه یک رقم نیز می تواند 
در انتخـاب آن جهـت تولید نقـش ایفا كند. ارقامی كه دارای شـهد 
فراوانـی هسـتند جهـت تولیـد شـیره و یا عسـل خرما مناسـب اند. 
گاهـی امکان پـرورده كـردن میوه یک رقـم اهمیت پیـدا می كند. 
ارقامـی كـه بـذر آن هـا راحت تـر از میـوه جـدا می شـود و مکانیزه 
كـردن عمـل بذرگیـری آن ها آسـان تر اسـت مناسـب تر هسـتند.

مزیت های نسبی و رقابتی
گاهـی انتخـاب رقـم، صرف نظـر از كلیـه صفات فـوق، تحت 
تأثیـر برخـی مزایـای رقابتـی منطقـه ای یا محلـی قـرار می گیرد. 
وجـود نیـروی كار فـراوان و ارزان در یـک منطقـه می توانـد تولید 
یـک رقـم تجاری پرهزینه را نسـبت به سـایر مناطـق توجیه كند. 



راهنمای فنی کاشت، داشت و برداشت خرما 70

بـرای مثـال تولید رقم مجـول به دلیل نیاز بـه هزینه های كارگری 
فـراوان، در مناطقی كـه نیروی كارگری ارزان تر و سـهل الوصول تر 
اسـت، توجیـه بیش تـری دارد. در بعضـی مواقـع وجـود منطقـه 
مـرزی، منطقـه آزاد تجـاری، بندر و یا مبـادی واردات و صادرات در 
نزدیکـی محـل تولیـد، می تواند تولید برخـی ارقام را بر سـایر ارقام 
دیگـر قابـل توجیـه كنـد. در ایـن ارتباط مشـاهده شـده اسـت كه 
بسـته به نیـاز و سـطح اقتصادی بـازار كشـورهای هم جـوار، حتی 
تولیـد ارقامـی كـه میـوه آن هـا بسـیار كم بها یـا به عنـوان خوراک 
دام مصـرف داشـته اند اهمیـت یافتـه اسـت. مثـال بـارز آن تولیـد 
رقـم حلـو در اسـتان های مـرزی ماننـد هرمزگان اسـت كـه میوه 
آن به صـورت خـارک پختـه نیـز صـادر می شـود. مثـال دیگـر آن 
تولیـد تجـاری رقـم دگلت نور در كشـور تونس اسـت كه بـه دلیل 
مجاورت با كشـورهای اروپایی متقاضی این رقم توسـعه شـگرفی 
یافتـه اسـت. گاهی وجـود صنایع مختلف كشـت و پـرورش نخل 
ماننـد تجهیزات مکانیزاسـیون، سـردخانه، بسـته بندی، انبـارداری، 
حمل ونقـل و غیـره در منطقـه تولیـد می تواند در توجیـه و انتخاب 
رقم به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم اثرگذار باشـد. طبعـاً در صورت 
مجهـز بـودن منطقه تولید به صنایع وابسـته به تولید، كشـت ارقام 

پرهزینـه امـا پردرآمـد مـورد بحث و توجـه قرار خواهـد گرفت.
در مـواردی صرف نظـر از سـایر صفـات، ویژگـی خـاص رقـم 
ماننـد پاكوتاهی، زودرسـی، دیررسـی، میزان و نـوع قندهای میوه، 
بی بـذر بـودن میوه، جدیـد بودن، سـابقه تاریخـی و مذهبی و طبع 
رقـم ممکـن اسـت توسـعه آن را توجیـه كند. بـرای نمونـه رقمی 
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ماننـد خضـراوی بسـیار كم رشـد و پاكوتـاه و همچنین بنـا بر نظر 
نخـل كاران خوزسـتان، دارای طبـع سـرد اسـت. بنابرایـن توسـعه 
ایـن رقـم در مـواردی كه صفـات مذكور مّدنظر باشـد مـورد توجه 
می گیـرد. همچنیـن از صفـت پاكوتاهـی این رقـم می توان در  قرار

برنامه هـای اصالحـی ارقـام جدیـد اسـتفاده كرد.
ارقـام خرمـا ازنظـر صفـات رویشـی و زایشـی دارای تنـوع 
خارق العـاده ای اسـت كـه می تواند در طراحی فضای سـبز پارک ها، 

بلوارهـا، منـازل و تفرج گاه هـا مّدنظـر قـرار گیرد )شـکل ۳۶(.
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شکل ۳۶- نمونه هایی از شکل زیبای تاج نخل
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نخـل خرمـا ازنظر میـزان رشـد دارای ارقـام پاكوتـاه، میان قد 
و پابلنـد اسـت. ازنظـر انـدازه تاج نیـز دارای تنـوع زیادی از بسـیار 
بـزرگ ماننـد برحـی تا كوچـک ماننـد خضـراوی و لیلوئی اسـت. 
شـکل و رنـگ برگ هـا نیـز در نخـل خرمـا متنوع اسـت. شـکل، 
رنـگ، زمان رسـیدگی و خصوصیات خوشـه و میـوه خرما نیز تنوع 

وسـیعی را شـامل می شود )شـکل ۳7(.

شکل ۳7- نمونه ای از شکل رنگ زیبای تاج نخل

درخـت برحـی دارای تـاج و برگ هایـی بسـیار زیبـا، باابهـت و 
گسترده است؛ اما تاج و برگ های رقم خضراوی كوچک و ریزنقش 
اسـت بسـیار زیبا اسـت. در مقابل تاج و برگ ها و برگچه های رقم 
هـدل و هـداک به اصطـالح پریشـان اسـت و دارای ویژگی خاص 
خود اسـت. رنگ خارک ارقام مختلف از زرد، زرد خال دار، كهربایی، 
صورتی، قرمز، قهوه ای سـیر تا نزدیک به سـیاه متفاوت است. طول 
محـور خوشـه ارقام نیز از بسـیار بلنـد در ارقام برحـی و مضافتی تا 
بسیار كوتاه مانند حمراوی و لیلوئی متغیر است. چینش میوه ها روی 
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خوشک ها در رقمی مانند لیلوئی بسیار زیبا و مانند خوشه های انگور 
اسـت. بنابراین كارشناسـان در اسـتفاده از نخل خرما جهت طراحی 
باغ و پارک و فضای سـبز شـهری و روستایی و همچنین جنگل ها 
و اتوبان هـا و ... قـدرت انتخاب فراوان و متنوعی دارند )شـکل ۳8(.

شکل ۳۸- نمایی از کاربرد نخل خرما در طراحی فضای سبز

توصیه ارقام در ایران
در جـدول 4 ارقـام مختلـف مطابق با اصول عنوان شـده فوق و 
بر اسـاس نتایج تحقیقات، مشـاهدات، نقشـه پراكنش ارقام خرما و 
تجربه محققان و نخل كاران، برای كشت در مناطق مختلف معرفی 

شده اند.
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جدول 4- توصيه کشت ارقام خرما در مناطق مختلف کشور
ارقام نرم )تر(ارقام خشک و نیمه خشکمناطق كاشتنام استان

هرمزگان

میناب، بندرعباس، 
گاوبندی و جاسک، 
قشم، كیش، هرمز، 
ابوموسی و سیری

توری، دیری )مصرف تازه خوری(
مرداسنگ، برحی )مصرف 

به صورت خارک(، 
خصب، حاّلوی )مصرف 

تازه خوری(

فین، سیاهو، جنوب و 
توری و مجول )در سطح محدود(مركز رودان و هشتبندی

مرداسنگ، برحی، خنیزی، 
كریته )مصرف تازه خوری(، 
خصب، حاّلوی )مصرف 

تازه خوری(
حاجی آباد، شمال رودان 
و دامنه های بشاگرد و 

بستک
پیارم، دیری، زاهدی، توری و 

مجول )در سطح محدود(
خاصویی، برحی، مضافتی 

و خنیزی

كرمان

جیرفت، بم، كهنوج و 
شهداد

زاهدی، پیارم )منطقه شهداد( 
مضافتی، برحی، كریتهمجول )در سطح محدود(

خوزستان

اهواز
استعمران، زاهدی، دیری، 
حاّلوی، فرسی، دگلت نور و 

مجول )در سطح محدود(

برحی، شکر، گنطار، بریم

گنطار و بریماستعمران، زاهدی، دیری، فرسیشادگان
برحی، گنطار، بریماستعمران، دیری، زاهدی، فرسیآبادان و خرمشهر

خاصی، كبکاب، زاهدی، دیریبهبهان
حاجی محمدی

بوشهر

زاهدی، شهابی، مجول )در سطح دشتستان
برحیمحدود(

كبکاب، برحیمجول )در سطح محدود(تنگستان
خاصویی، شاهخونیپیارم، مجول )در سطح محدود(جم

شکرمجول، شهابیدشتی

س
فار

جهرم، داراب، الرستان، 
المرد فیروزآباد، فراشبند، 

قیروكارزین، كازرون

پیارم، زاهدی، مجول )در سطح 
محدود(، حاج قنبری )منطقه 

جهرم(

كبکاب )كازرون(، 
مضافتی )جهرم و داراب(، 
خاصویی )الرستان، داراب، 

قیروكارزین و خنج(، 
شاهانی )به ویژه جهرم 

و داراب(

ستان
بلوچ

ایرانشهر، نیکشهر، 
سراوان

ربی، پیارم، زاهدی، كلگی، 
مضافتیپیمازو، سنگ شکن
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احداث نخلستان
نخسـتین گام در فرآیند كشـت وكار خرما به حسـاب می آید كه 
بـا توجـه به عمر اقتصـادی قابل توجه نخل و اثـرات ماندگار فرآیند 
احـداث بـر مدیریت و بهـره وری نخلسـتان، اهمیت ویـژه ای دارد. 
ازاین رو رعایت اصول الزم احداث نخلستان برای داشتن نخلستانی 

مطلوب الزامی اسـت. 
احداث و راه اندازی نخلستان تجاری شامل مراحل زیر است: 

الف: انتخاب مکان احداث نخلستان
در انتخـاب مکان جهت احداث نخلسـتان، مـوارد متعددی باید 

مّدنظـر قـرار گیرد كه می تـوان به موارد ذیل اشـاره كرد: 
شـرایط آب و هوایی منطقه: نخل خرما در گستره وسیعی از 
مناطق گرمسـیری و نیمه گرمسـیری به خوبی رشد و نمو می كند. با 
توجه به تعدد و تنوع ارقام خرما و سازگاری متفاوت آن ها با شرایط 
مختلـف آب و هوایـی، انتخاب زمین در منطقه ای باید صورت گیرد 
كـه مسـتعد پـرورش خرما اسـت و خرما به صـورت تجـاری در آن 

منطقه كشـت و پرورش می یابد.
دسترسـی به آب: در دسترس بودن آب قابل مصرف و امکان 
تأمیـن آب آبیـاری بـرای كلیه نباتـات امری حیاتی اسـت. بنابراین 
زمیـن موردنظر باید شـرایط دسترسـی بـه آب را دارا باشـد. آب در 
دسـترس نیز باید قابل اسـتفاده توسـط گیاه باشـد. بدیـن معنی كه 
میـزان امـالح و تركیبـات آن بـرای نخل خرما قابل تحمل باشـد و 
موجـب كاهـش میزان رشـد و تولید اقتصادی یا تجاری آن نشـود.

شـرایط محدودكننده: زمین موردنظر باید به گونه ای انتخاب 
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شود كه در معرض گسترش شهرها، مسیر جاده ها، اتوبان ها، فضای 
سـبز، پارک ها و... نباشـد. ازنظر جاده های ارتباطی نیز حتی االمکان 
قابل دسـترس باشـد. امنیـت محل انتخـاب زمیـن و فرهنگ مردم 

منطقه نیز بایـد مّدنظر قرار گیرد.
همچنیـن در انتخـاب زمین جهـت احداث نخلسـتان، توجه به 

مـوارد زیر الزامی اسـت: 

ب: انتخاب زمین نخلستان
در انتخاب زمین نخلستان، موارد متعددی باید مّدنظر قرار گیرد 

كه می توان به موارد ذیل اشـاره كرد: 
مسـاحت زمین: مسـاحت زمین موردنظر باید ازنظر اقتصادی 
جهت احداث نخلستان جدید، مقرون  به  صرفه باشد. هر چه وسعت 
نخلسـتان ها افزایـش یابد معمـواًل هزینه ها در واحد سـطح نیز كم 
می شـوند. حداقل اندازه مناسب جهت احداث یک نخلستان تجاری 

خرما، ۱0 هکتار است.
بافت خاک: با توجه به سـاختار ریشـه نخل خرما )شـکل ۱(، 
بافـت خاک زمین موردنظر باید جهت رشـد و تولید محصول بهینه 
در نخل مناسـب باشد. خاک های رسی سنگین و خاک های شنی و 
فقیر ازنظر مواد غذایی، مناسب كشت نخل نیستند. خاک های شور 
با شـوری باال نیز با توجه به میزان شـوری باعث كاهش رشد و نمو 
نخل، كاهش میزان محصول یا حتی در موارد با شـوری باال باعث 
مـرگ نخـل می شـوند. در جـدول 5 میزان تحمل و نحـوه واكنش 
نخل خرما به میزان شـوری آب وخاک در مقایسـه با برخی درختان 

میوه دیگر آورده شـده است.
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ك
ب وخا

ت الکتریکی آ
ش به ميزان هدای

ف در واکن
ش محصول درختان مختل

جدول ۵ - درصد کاه
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ش مح
درصد كاه

حداكثر تحمل
٪0
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۱/۳
0/۹
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۱/2
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۳/7
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ک
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ج: انتخاب الگو و سیستم كشت
سیستم های كشت مختلف نخلستان شامل موارد ذیل است: 

كشـت خالص: در این روش كشـت، فقط گیـاه اصلی كه در 
اینجا نخل خرما اسـت كشت می شـود و معمواًل گیاهان دیگری در 
بین ردیف ها كشت نمی شوند. فواصل كشت در این حالت 8×8 متر 
انتخاب می شـود. ذكـر این نکته نیز حائز اهمیت اسـت كه فواصل 
ردیف ها در نخلسـتان ممکن اسـت خود تحت تأثیر رقم موردنظر، 
متغیر باشد. به طور مثال در استان خوزستان ارقامی مانند استعمران، 
خضـراوی، حمـراوی، لیلوئـی و بریـم را كـه معمواًل رشـد كم تری 
نسـبت بـه بقیـه ارقام دارنـد و دارای تـاج كوچک تـر و متراكم تری 
هسـتند می تـوان بـا حداقل فاصله ممکـن )8×8 متر( كشـت كرد. 
درحالی كه به نظر می رسـد برای كشـت ارقامی مانند برحی، شـکر، 
جـوزی، هدل، هداک و... كه تاج گسـترده ای دارنـد، فواصل را باید 

بیشـتر در نظر گرفت.
كشـت تـوأم با میانـه كاری: در ایـن روش كشـت، گیاهان 
دیگری در بین ردیف های نخلسـتان كشـت می شـوند. این سیستم 

خـود بر چند نوع اسـت: 
میانـه كاری بـا گیاهان یک سـاله: در این سیسـتم گیاهانی 
نظیر گندم، ذرت، جو، جالیز، سـبزیجات فصلی و... در بین ردیف ها 
كشـت می شـوند )شـکل ۳۹(. فواصل مناسـب در این حالت ۱0×8 

متر یا ۱0×۱0 متر اسـت.
میانه كاری با گیاهان چندسـاله: در این روش روی ردیف ها 
و بین نخل ها )یک درمیان با نخل( اقدام به كشت گیاهان چندساله 
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درختچه ای یا درختی می شود. در صورت كشت گیاهان درختچه ای 
از قبیـل انگـور به صورت میانـه كاری، فواصل مناسـب ۱0×۱0 متر 
خواهد بود؛ اما درصورتی كه از درختان میوه چندساله از قبیل مركبات، 
زردآلـو، انجیر و... جهت میانه كاری اسـتفاده شـود، فواصل ردیف ها 
از یکدیگر بایسـتی ۱2×۱0 متر یا ۱2×۱2 متر در نظر گرفته شـود.

شکل ۳۹- ميانه کاری نخيالت با گياهان یک ساله

د: انتخاب زمان كشت نهال
نهال هـای قابل كشـت نخـل خرمـا در مقابـل شـرایط سـخت 
محیطـی حسـاس اند و در صـورت بـروز تنـش دمایـی یـا رطوبتی 
شـدیداً آسـیب می بینند. بنابراین تنظیم كشـت نهال هـا به گونه ای 
صـورت پذیـرد كـه بالفاصلـه بـا دماهـای بسـیار پاییـن یا بسـیار 
بـاال مواجـه نشـوند و فرصـت كافی جهت اسـتقرار اولیه و كسـب 
باشـند. كشـت نهال را می تـوان در دو فصل  پایداری الزم را داشته 

پاییز یا زمسـتان انجـام داد: 
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كشت پائیزه
با تغییر شـرایط آب و هوایی و خنک شـدن هوا در اواخر فصل 
تابسـتان و ابتدای فصل پائیز، می توان نسـبت به كشت نهال خرما 
اقـدام كرد. همان گونه كه قباًل نیز گفته شـد بایـد در زمانی اقدام به 
كشـت كرد كه نهال ها بالفاصله با سـرمای شدید مواجه نشوند. در 
غیر این صورت به دلیل سـرمازدگی نهال ها قبل از اسـتقرار و عدم 
زمان كافی برای توسـعه ریشه های نهال ها، تلفات آن ها باال خواهد 
رفـت. طبعاً پوشـش دهی نهال )معمواًل با برگ نخل یا كیسـه های 
كنفـی( بالفاصلـه پس از كشـت نیز جهت حفاظت بیشـتر نهال ها 
ضروری اسـت. البته باید یادآوری كرد كه نخل خرما شـرایط دمای 
بـاال را بهتر از شـرایط دمای پایین تحمـل می كند بدین معنا كه در 
صورت بروز سرماهای شدید در فصل زمستان احتمال صدمه دیدن 
نهال ها بیش از اثر گرماهای شـدید در فصل تابستان است. البته به 

شـرطی كه آبیاری كافی در فصل تابسـتان صورت پذیرد.

كشت بهاره
در اواخـر فصـل زمسـتان و آغاز فصل بهـار در زمانی كه دمای 
هوا رو به فزونی است از شدت سرما كاسته می شود،و زمان مناسب 
جهت كشـت بهاره اسـت. در اینجا نیز باید به محض مسـاعد شدن 
هوا اقدام به كشـت كرد تا نهال ها فرصت اسـتقرار و مقابله با گرمی 
هوا را داشـته باشند. پوشـش دهی بالفاصله پس از كشت نیز كاماًل 

است. ضروری 
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ه: آماده سازی بستر كشت
آماده سازی بستر كشت شامل مراحل ذیل باشد: 

پاک سـازی زمین: حذف بقایای گیاهان قبلی بیمار و شکسته 
و غیـره قبـل از آغاز سـایر عملیات الزامی اسـت. در صـورت وجود 
تنه های باقی مانده از سـایر گیاهان یا شـاخه های فرسـوده، شکسته 
و بیمـار بایـد به روش مناسـب جهـت حذف ایـن بقایا اقـدام كرد. 
چراكه بسیاری از این بقایا در انجام عملیاتی از قبیل شخم، دیسک، 
تهیه گوده، عبور و مرور مشـکل ایجاد می كنند. همچنین این بقایا 
محل تجمع آفات و بیماری ها هسـتند و كانـون آلودگی را در زمین 

ایجاد می كنند. نخلستان 
تسطیح: درصورتی كه زمین نیاز به تسطیح اساسی داشته باشد 
باید نقشـه توپوگرافی زمین تهیه و سـپس اقدام به تسـطیح شـود. 
البته در بسـیاری موارد كه نیاز به تسـطیح اساسی وجود ندارد بدون 
تهیه نقشـه نیز می توان جهت بهبود وضعیت سـطح خاک و آبیاری 
راحت تر و حذف بقایای گیاهی، با وسایل موردنظر اقدام به تسطیح 

حداقل كرد.
انتخاب سیسـتم آبیـاری: انتخاب سیسـتم و نحـوه آبیاری 
نخلسـتان باید با توجه به شـرایط آب آبیاری در دسـترس و شرایط 
اقتصادی صورت پذیرد. در صورت كمبود آب آبیاری و اسـتراتژیک 
بـودن نقـش آن و امـکان سـرمایه گذاری، می توان از سیسـتم های 
آبیاری تحت فشـار )قطره ای، بابلر و...( بهره گرفت. در این روش ها 
مصرف آب كاماًل تنظیم شده خواهد بود و همچنین رشد علف های 
هـرز تـا حدود زیـادی كنترل می شـود. البته یکی از مشـکالت این 
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روش هـا به ویـژه در زمین های دارای مشـکالت شـوری توأم خاک 
و آب، تجمـع نمـک در فواصـل بیـن درختـان اسـت كه بـا انجام 
آبشـویی دوره ای )معمـواًل سـاالنه( خـاک به صـورت غرقابی قابل 
تعدیل و كنترل اسـت. بااین وجود در صورت انتخاب سیستم آبیاری 
تحت فشـار، از اهمیت تسـطیح و شـیب بندی زمین نخلستان برای 

احداث شـیارهای آبیاری كاسـته می شود.
در صورت انتخاب سیستم آبیاری سطحی، قطعه بندی و احداث 
شـیارهای آبیـاری الزامی اسـت. بدین گونه كه بر اسـاس وضعیت 
شـیب زمیـن و میـزان آب آبیـاری و به ازای تعداد مشـخصی نخل 
بر روی هر ردیف، شـیارها یا جویچه هایی در نظر گرفته می شـوند 
تـا نخلسـتان به صورت قطعـه به قطعه آبیاری شـود. البتـه در كنار 
ایـن شـیارهای آبیاری معمواًل یک مسـیر عبور و مـرور نیز در نظر 
می شـود. پـس از مشـخص كردن محـل شـیارهای آبیاری،   گرفته 
نوبت به تعیین محل كانال های اصلی آبیاری می رسـد. ابتدا توسـط 
دوربیـن نقشـه برداری، محـل و مسـیر دقیـق كانال ها مشـخص و 
سـپس اقدام به احداث آن ها می شـود. در طراحی شـیارهای آبیاری 
بایـد حداكثر دقت را لحاظ كرد. چراكه در صورت احداث شـیارهای 
عریـض و عمیق نه تنها هزینه هـای آب مصرفی و هدر رفتن زمین 
بـاال خواهـد رفت بلکه رشـد بی رویه علف های هرز در این شـیارها 
مشـکالت متعددی را به دنبال خواهد داشـت. الزم به ذكر است كه 
تسـطیح اولیه مناسـب یا ایجاد شیب كم و یکنواخت در زمین نقش 

بسـیار مهمی در انجام بهینه عملیات آبیاری دارد )شـکل 40(.
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شکل 40- فاصله مناسب شيار آبياری و گوده کاشت نهال

تعیین محل های كشـت: در این مرحله بـا توجه به موقعیت 
زمیـن و بـا در نظر داشـتن روش آبیـاری و تعیین جهـت خطوط و 
ردیف هـا، محـل دقیق گوده های كاشـت نخل ها و مسـیر لوله ها یا 
شـیارهای آبیاری توسـط وسـایل الزم تعیین می شـود تا در مرحله 

بعـدی اقدام به حفر آن ها شـود )شـکل 4۱(.
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شکل 4۱- مساحی و نقشه برداری زمين احداث نخلستان

احداث گوده ها: پس از عملیات تسـطیح زمین و تعیین محل 
دقیق گوده های كاشت، عملیات احداث آن ها آغاز می شود )شکل 42(. 
نکات اساسی در احداث گوده های كشت نخل خرما به شرح زیر هستند: 

شکل 4۲- احداث گوده های کشت

ابعاد گوده ها، زمان و نحوه احداث
ابعـاد گـوده كاشـت را بایـد بـا توجـه بـه بافـت خـاک تعیین 
كـرد. هـر چـه خـاک سـبک تر و حاصلخیزتر باشـد ابعاد گـوده را 
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می تـوان كم تـر گرفـت و هـر چه بافت خـاک سـنگین تر و خاک 
ازنظـر مـواد غذایـی و آلی فقیرتر باشـد باید عمق گوده را بیشـتر 
در نظـر گرفـت. به طوركلـی و معمـواًل ابعـاد گوده هـا را ۱×۱×۱ 
متـر در نظـر می گیرنـد. در حفـر گوده هـا بایـد به گونـه ای عمـل 
كـرد كه خاک سـطحی )یک سـوم باالیـی( از دوسـوم بقیه خاک 
جـدا شـود چراكه كود شـیمیایی هنگام كشـت، با خاک سـطحی 
مخلـوط می شـود. حفـر گوده ها را بسـته به شـرایط و وسـایل در 
دسـترس می توان توسـط بیل دسـتی و بیـل مکانیکـی انجام داد 
كـه البتـه سـرعت عمـل در حالت اخیر بیشـتر اسـت. اسـتفاده از 
متـه پشـت تراكتـوری نیـز در خاک هـای سـبک و حاصلخیز كه 
ابعـاد گـوده كمتـر اسـت نیـز به عنـوان روش سـریع و كم هزینـه 
قابل اسـتفاده اسـت. در ارتبـاط بـا زمـان احـداث گوده هـا بایـد 
به گونـه ای عمـل كرد كه حداقل شـش مـاه قبل از زمان كاشـت 
اقـدام بـه حفـر آن هـا شـود. در این صـورت زمـان الزم جهت پر 
كـردن گوده هـا با مخلـوط خاكی، آبیـاری اولیه و نشسـت خاک، 
رشـد بـذور علـف هـرز موجـود در كـود دامـی و فرصـت مبـارزه 

اولیـه بـا آن هـا فراهم می شـود.

آماده سازی گوده ها
گوده هـای حفرشـده بایـد بـه مـدت ۳0-20 روز در مقابـل نور 
شـدید خورشـید قـرار گیرنـد و سـپس جهت پر كـردن آنهـا اقدام 
كـرد. گوده هـا پـس از احـداث باید توسـط مخلوط خاكی مناسـب 
مجـدداً پر شـوند. مخلـوط خاكی موردنظـر از تركیب خـاک+ كود 
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دامـی + ماسـه + كودهـای شـیمیایی تشـکیل می شـود. هـر چـه 
كود دامی مورداسـتفاده پوسـیده تر باشـد بهتر اسـت. چراكه در این 
حالـت دارای بـذور علـف هـرز كم تـر، تولید گرمـای كم تـر و مواد 
قابل جذب بیشـتر بـرای گیاه خواهـد بود. درصورتی كـه خاک اولیه 
گوده هـا، دارای مشـکالتی از قبیـل شـوری یـا قلیائیت باشـد باید 
جهـت اصالح آن با اسـتفاده از روش های ممکن ازجمله زهکشـی 
و آبشـویی خاک های شـور و یا اسـتفاده از اصالح كننده های خاک 

همچـون گوگـرد )در خاک های سـدیک یا سـدیمی( اقـدام كرد.
جهـت پـر كـردن چاله هـای كشـت می تـوان از فرمـول  ذیـل 

كرد:  اسـتفاده 
مخلوط خاک سطح االرضی + كود حیوانی كاماًل پوسیده )۱5-
۱0 كیلوگرم( + گچ معدنی )۱5 كیلوگرم در اراضی سدیمی( + كود 
شـیمیائی )سولفات آمونیوم ۱/25 كیلوگرم + سولفات پتاسیم ۱/08 

كیلوگرم +  سوپر فسفات 0/7 كیلوگرم(. 
سـولفات آمونیوم و سـولفات پتاسیم را می توان با خاک سطحی 
مخلـوط و مـورد اسـتفاده قـرار داد و یا می توان بعد از كشـت نهال 
همـراه بـا سیسـتم آبیاری اسـتفاده كـرد. ذكـر دو نکتـه دراین باره 

ضروری اسـت: 
سـولفات آمونیـوم و سـولفات پتاسـیم را می تـوان با خاک . ۱

سـطحی مخلوط و مورد اسـتفاده قرار داد و یا می توان بعد 
از كاشـت نهال همراه با سیسـتم آبیاری اسـتفاده كرد.

به فاصله ۳-2 دور آبیاری یک بار مصرف شوند.. ۲
 به منظور جلوگیری از سـوختن ریشه ها در زمان كشت پیشنهاد 
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شـده اسـت كه در مورد اسـتفاده از كود سـولفات پتاسیم و سولفات 
آمونیوم موارد زیـر موردتوجه قرار گیرد: 

۳00 گـرم از سـولفات پتاسـیم چهـار هفتـه بعد از كشـت . ۱
اسـتفاده شـود و چهـار هفته بعـد مجدداً ایـن كار انجام شـود.

200 گـرم سـولفات آمونیوم در شـش هفته بعد از كشـت . ۲
اسـتفاده شـود و شـش هفته بعد مجدداً این كار انجام شـود.

باید دقت كرد كه كودها در عمق 20 سانتی متر پایین تر از . ۳
محل استقرار ریشه نهال قرار گیرد.

پس از آماده شدن مخلوط خاک موردنظر، عملیات پُر . 4
کـردن گوده ها آغاز می شـود. گوده ها را باید به نحوی 
پـر کـرد که هم سـطح خاک مزرعـه شـوند و معموالً 
دیواره کوتاهی از خاک به شکل یک تشتک در اطراف 
آن ها احداث می شـود تا عملیات آبیاری اولیه )قبل از 
کشـت( به خوبی انجام شـود. البته باید توجه کرد که 
بهتر اسـت مقـداری از مخلوط خاکی تهیه شـده، در 
کنار گوده ها باقی گذاشـته شـود تا در مراحل بعدی، 
در صورت نشسـت خاک گوده پس از آبیاری یا سـایر 

موارد به کار رود )شـکل 4۳(.
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شکل 4۳- ترکيب خاك و پر کردن گوده های کشت نهال

آبیاری گوده ها قبل از كاشت
پـس از پـر كردن گوده ها بـا مخلوط خاكی و احداث شـیارها و 
قبل از كاشـت نهال، باید در چند نوبت اقدام به آبیاری كرد. در این 
صـورت خاک گوده ها نشسـت می كند و علف های هـرز موجود در 
مخلوط خاكی گوده ها رشد خواهد كرد. كود دامی به كار گرفته شده 
نیز پوسـیده تر خواهد شـد. پس از رشـد علف های هرز باید به نحو 
ممکن با آن ها مبارزه كرد. با توجه به اینکه گوده ها شـش ماه قبل 
از كاشـت آماده سـازی می شـوند، آبیاری ماهانه آن هـا جهت بهبود 
وضعیـت خاک گـوده كافـی خواهد بود. پـس از آبیاری هـای اولیه 
معمـواًل خاک گوده ها اندكی نشسـت خواهد كـرد كه باید مجدداً با 

مخلوط خاک از قبل تهیه شـده، پر شـوند.

و: آماده سازی نهال
آماده سازی نهال شامل مراحل ذیل باشد: 

نهال هـای پاجـوش: درصورتی كـه از پاجوش جهـت تکثیر 
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اسـتفاده شـود، برای جداسازی آن از پایه مادری، ابتدا باید نخلستان 
را آبیـاری كـرد و برگ های اضافی پاجوش بـه نحو مطلوبی هرس 
شـوند به گونه ای كه تعداد چند برگ در اطراف جوانه مركزی )قلب 
پاجوش( باقی گذاشته شوند و دیگر برگ های بیرونی همگی حذف 
شوند. برگ های باقیمانده در اطراف جوانه مركزی نیز توسط طنابی 
در فاصله 20 سانتی متری باالی جوانه بسته شده و كمی باالتر از محل 
بستن هرس می شوند. انجام این عملیات باعث سهولت در انجام كار 
جداسـازی و نقل وانتقال پاجوش ها و گیرایی بهتر آن ها خواهد شـد.

بعد از آبیاری نخلستان و گاورو شدن زمین، خاک اطراف 
پاجوش ها کنار زده می شـود تا محـل اتصال پاجوش به نخل 
مادری مشـخص شـود. سـپس مطابق شـکل 44 با وسیله ای 
تیـزی همچون دیلم اقـدام به زدن ضربات به روش صحیح بر 
محل اتصال )ناف( پاجوش می شـود به گونه ای که آسـیبی به 

نخل مادری یا پاجوش نرسـد. 

شکل 44- جداسازی پاجوش نخل خرما
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معمـواًل یـک طـرف تیغه دیلم صـاف و طرف دیگـر آن مورب 
اسـت. در هنگام كار باید سـعی شود سـمت صاف به سوی پاجوش 
و سـمت مـورب آن به طـرف نخل مادری قرار گیـرد. هر چه تعداد 
ضربات كم تر باشـد پاجوش سـالم تر و درصد گیرایی آن نیز بیشـتر 
خواهـد بـود. بنابرایـن مهم ترین و حسـاس ترین مرحله جداسـازی 
پاجـوش ضربـه زدن صحیـح توسـط دیلم بـه محل ناف اسـت كه 

نیازمنـد تجربه و مهارت كافی اسـت.
در هنـگام ضربـه زدن با دیلم، ممکن اسـت تیغـه آن بین محل 
اتصـال پاجوش و پایه مادری گیر كند. برای رهاسـازی دیلم از این 
وضعیت نباید آن را به سـمت چپ یا راسـت جابجا كرد چراكه این 

عمل باعث آسـیب رسـیدن به پاجوش و پایه مادری می شـود.
پس از جداسازی از نخل مادری باید پاجوش به گونه ای از زمین 
خارج شـود كه مقداری ریشـه نیز همراه خود داشـته باشد چراكه در 
غیر این صورت احتمال گیرایی آن بسیار پایین خواهد بود. در صورت 
لزوم انتقال پاجوش ها به مناطق دورتر، پوشـش دهی و بسـته بندی 
آن هـا ضـرورت پیـدا می كند. پاجوش هـا را می توان در كیسـه های 
كنفـی مرطوب بـه نحو مطلوب پیچانـد و به جاهای دورتر ارسـال 
كـرد. البته باید كیسـه ها تا رسـیدن به مقصد مرطـوب باقی بمانند.
در صـورت به تعویق افتادن كشـت پس از جداسـازی پاجوش، 
می توان آن ها را برای مدت محدودی در محیط سایه دار به نحوی كه 
بخش ریشه های پاجوش در آب )به ویژه آب جاری( قرار گرفته باشند 
برای چند روز نگه داشـت. البته این مدت هر چه كم تر باشـد بهتر 
اسـت ولی تـا ۱0 روز نیز امکان نگهداری بدین صـورت وجود دارد. 
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بدیـن منظـور می توان پاجوش ها را در مسـیر شـیارها یا كانال های 
آبیـاری قرارداد یا می توان آن هـا را در حوضچه ای كم عمق و دارای 
آب جاری قرار داد. باید نهایت دقت اعمال شود تا فقط بخش ریشه 

پاجـوش در آب قرار گیـرد و قلب آن به هیچ عنوان زیر آب نرود.
جهت جابه جایی پاجوش در فواصل نزدیک می توان با پیچاندن 
بخش پایین پاجوش همراه با ریشـه ها در كیسـه های نایلونی اقدام 
به انتقال آن كرد. در هنگام جابه جایی باید مراقب بود حداقل آسیب 
و زیـان بـه پاجوش ها برسـد. قبل از كشـت نهال ها بهتر اسـت كه 
بخش زیرین آن ها را توسط یک محلول قارچ كش، ضدعفونی كرد. 
در صـورت مشـاهده آثار خسـارت موریانه نیز باید بـه نحو مطلوب 

نسـبت به مبارزه شیمیایی با آن اقدام كرد.

نهال كشـت بافتی: نهال های كشـت بافتی ممکن است بر دو 
گونه گلدانی یا خزانه ای باشـند: 

نهال های كشت بافتی گلدانی
ایـن نهال هـا كه هنـوز در كیسـه های گلدانـی و در مکان های 
معمواًل سایه داری نگه داری می شوند، دارای ریشه مستقل و بر پایه 
خـود اسـتوارند به راحتی قابل جابه جایی و نقل وانتقـال به مکان های 

دور و نزدیک هسـتند و كاشـت آن ها نیز راحت تر اسـت.
جالب توجه این كه گیرایی این نوع نهال ها در اندازه ها و سن های 
مختلـف از تمامی انواع دیگر نهال ها بیشـتر اسـت. به طور مثال در 
نخلسـتان هایی كـه نهـال آن هـا نهال گلدانـی اسـت و تحت نظر 
پژوهشـکده خرما و میوه های گرمسیری توسـعه یافته اند در مواردی 
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حتی ۱00درصد گیرایی گزارش كرده اند ولی در كل گیرایی در این 
نخلسـتان ها بیش از ۹5درصد بوده است.

جهـت كاشـت نهال های گلدانی، الزم اسـت یک آبیـاری اولیه 
قبـل از انتقـال صورت پذیرد و سـپس بعـد از جابه جایـی و در كنار 
محل كاشـت نسـبت به خارج كردن نهال از كیسـه ها اقدام شـود. 
در این حالت نهال همراه با توده خاكی اطراف آن در حفره كاشـت 
داده می شـود. همچنیـن در صورت وجود برگ هـای اضافی و  قـرار

خشـک، بایسـتی نسـبت به حذف آن ها اقدام شود.

نهال كشت بافتی خزانه ای
در مـواردی بـه دلیـل فاصلـه افتادن میـان تهیه نهـال و زمان 
كاشـت نهال هـای گلدانـی و ادامـه رشـد ایـن نهال هـا و امـکان 
خـروج ریشـه ها از كیسـه ها و صدمـه دیـدن آن ها، اقدام بـه خزانه 
كـردن ایـن نهال هـا در محیـط خزانـه سـایه دار می شـود. بدیـن 
طریـق كـه نهال هـا بـه فواصـل ۱×۱ متـر یـا ۱×2 متر )بسـته به 
مانـدن نهـال در خزانـه( در محیـط خزانـه  زمـان الزم جهـت باقی 
كشـت می شـوند و عملیات نگهـداری و تغذیه آن هـا به طور مرتب 

تـا زمـان كاشـت در زمیـن اصلـی انجام می شـود.
جهـت خارج كـردن این نهال هـا از زمین خزانـه و انتقال آن ها 
بـه زمیـن اصلی بعد از آبیـاری اولیه اقدام به حفر خـاک اطراف این 
نهال هـا می شـود به گونـه ای كه یـک توده خاكـی همراه بـا مقدار 
ریشه های الزم نیز از زمین خارج شود. البته باید توجه كرد عملیات 
هرس برگ های اضافی و خشـک و بستن برگ ها نیز همانند روش 
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انتقال پاجوش عمل می شـود.
پس از خارج كردن نهال ها از زمین، باید توده خاكی دربرگیرنده 
ریشه ها را توسط پوشش های پالستیکی یا كنفی پیچاند و با طناب 
مناسـب محکم بسـت تا هنگام جابه جایی این توده از هم پاشـیده 
نشـود و ریشـه ها آسـیب نبیند. البتـه تجربه ثابت كـرده كه گیرایی 
ایـن نـوع نهال ها كم تـر از نهال های گلدانی اسـت كـه احتمااًل به 
دلیل عدم امکان جابه جایی میزان ریشـه كافی و آسـیب رسیدن به 

سیسـتم ریشه ها در هنگام خارج سـازی و نقل وانتقال است.

ز: كشت نهال
عملیـات كشـت نهـال تقریباً بـرای انـواع نهال هـا )پاجوش یا 
كشـت بافتی( شـبیه به هم است. بنابراین پس از تهیه نهال و انتقال 
آن به محل گوده كشـت، پوشـش اضافی اطراف ریشـه ها )از قبیل 
پوشـش پالسـتیکی یـا كنفی( حـذف می شـود و نهال ها بـا ایجاد 
گـوده ای در مركـز گوده تهیه شـده اصلـی )با توجه به انـدازه نهال( 

كاشـته می شوند.
در هنگام كشـت نهال باید نهایت دقت لحاظ شـود تا به دلیل 
كشـت عمیـق، جوانـه انتهایی )قلب( نهال غرقاب نشـود یـا در اثر 
كشـت سـطحی، نهال فاقد اسـتقرار الزم نشـود و در اثر وزش باد 
و سـایر ضربات از جا كنده نشـود. بهترین عمق توصیه شـده جهت 
كشـت نهال، هم سـطح قرارگرفتن بزرگ ترین قطر نهال با سـطح 
زمین است. بدین معنا كه باید نهال را تا بزرگ ترین قطر تنه آن در 

زمین فرو برد )شـکل 45(.
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شکل 4۵- قطر هم تراز خاك برای کشت نهال نخل خرما

پـس از كاشـت و به منظـور تأمیـن آب كافـی بـرای نهـال در 
طول دوره رشـد، همچون شـکل 4۶ یک تشـتک به شـعاع حدود 
50 سـانتی متر و بـه عمـق ۳0 سـانتی متر در اطـراف نهـال احداث 
می شـود. پـس از كشـت بایـد خـاک اطـراف ریشـه ها به خوبـی 
فشـرده شـود تـا ریشـه های نهال هـا تمـاس الزم را بـا خـاک بـه 
دسـت آورنـد. البتـه گوده هـا بایـد به گونـه ای آبیاری شـده باشـند 
كـه در هنـگام كشـت، خـاک گوده هـا دارای رطوبـت كافـی و 

به اصطـالح گاورو باشـد )شـکل 4۶(.
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شکل 4۶- تشتک اطراف پاجوش نخل خرما

ح: مراقبت های پس از كشت
مراقبت های پس از كشت شامل مراحل ذیل باشد: 

پوشش دهی نهال ها پس از كشت
بالفاصله پس از كشت نهال ها باید نسبت به پوشش دهی آن ها 
به نحو مطلوب اقدام شـود. به دلیل جابه جایی نهال ها و جداسـازی 
آن ها و آسـیب های ناشـی از جابه جایی و حذف بسـیاری از ریشه ها 
یا جوان بودن نهال ها، این گونه نهال ها نسـبت به شـرایط محیطی 
نامناسب ازجمله سرما و یا گرمای شدید مقاومت ندارند و در صورت 
عـدم تمهیـدات الزم جهـت مبـارزه با سـرما یا گرما، تلـف خواهند 
شـد. بنابراین معمواًل با استفاده از پوشش های مناسب از قبیل برگ 
خرما، كیسـه های كنفی، كیسه های نایلونی مشـبک و ... نسبت به 
پوشـش دهی و محافظت نهال های جدیداً كشت شده اقدام می شود.

 پوشـش متداول و مرسـوم اغلب مناطق، استفاده از برگ خرما 
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اسـت. هنگام پوشـش دهی باید به گونه ای عمل كـرد كه برگ ها با 
حالتی مورب و به سمت انتهای نهال قرار گیرند تا در صورت وزش 

باد شـدید از جهات مختلف، همانند یک قیم عمل كنند.
البتـه برگ هـا باید بـه انـدازه كافی در خـاک فروبرده شـوند تا 
اسـتحکام الزم را بیابند. پس از پوشـش دهی الزم اسـت برگ ها از 
چند نقطه )بسـته به ارتفاع نهال( توسـط طناب بسـته شوند. میزان 
پوشـش دهی برگ هـا بایـد به گونه ای باشـد كـه در اثر تراكـم زیاد 
امکان فتوسـنتز و تهویه گیاه از نهال گرفته نشـود و یا در اثر تراكم 
كـم بـه دلیل تابش شـدید نـور و وزش بادهای گرم در تابسـتان یا 
وزش بادهای سـرد و سـوزان در زمسـتان، نهال آسـیب نبیند. این 
پوشـش ها باید حداقل به مدت شـش ماه تا یک سـال دور نهال ها 

باقی گذاشـته شـوند )شکل 47(.
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شکل 47- پوشش دهی نهال تازه کشت شده نخل خرما

آبیاری
بالفاصله بعد از كاشـت پاجوش یا نهال كشـت بافتی الزم است 
كـه آبیاری انجام شـود. آبیـاری باید به گونه ای صـورت گیرد كه در 
دوره اسـتقرار گیاه )سـه تا شـش ماه پس از كاشـت( خاک محدوده 
ریشـه ها همـواره از رطوبت كافی برخـوردار باشـد. بنابراین توصیه 
می شـود كـه پس از كاشـت پاجـوش، آبیـاری در ده روز اول با دور 
دو روز، سـپس بـه مدت یک ماه آبیـاری پس از 45 میلی متر تبخیر 
تجمعـی، در مـاه دوم پس از ۶0 میلی متر تبخیـر تجمعی و در بقیه 
ایام سال، آبیاری پس از 75 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر 
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كالس A انجام گیرد. بر این اسـاس تنظیم دور آبیاری باید با توجه 
به شـرایط اقلیمی و زمان كاشـت انجام پذیرد. درحالی كه در كشت 
بهـاره بـه دلیـل گرمی هوا و عـدم وجـود بارندگـی در ادامه فصل، 
آبیـاری تـا پایان مـاه دوم هر سـه روز یک بـار و بعـدازآن هر چهار 
روز یک بار الزامی اسـت، در كشـت پائیزه با خنک شـدن هوا و آغاز 
بارندگی هـای فصلی، بسـته به شـرایط می توان عملیـات آبیاری را 

تغییر داد )شـکل 48(.

شکل 4۸- آبياری نهال تازه کشت شده نخل خرما
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تغذیه
بخشـی از عملیـات تغذیه، باید قبل از انتقال نهـال و در مرحله 
آماده سـازی گوده ها آغاز شـود. در این زمان، حفره ای در وسط گوده 
اصلـی بـا توجه بـه اندازه نهـال تهیه و مقـدار كود الزم بر اسـاس 

جـدول ۶ بـا خاک این حفره مخلوط می شـود.
جدول ۶- ميزان کاربرد کود در هر سال برای نخل های کم تر از 4 سال

میزان )گرم(عنصر غذایی
250ازت
۱50فسفر
500پتاسیم

بهترین زمان مصرف كود در اواسط فصل زمستان و هم زمان با 
ازسرگیری رشد مجدد نهال ها پس از سپری شدن فصل سرد سال 
اسـت. به منظور جلوگیری از صدمه دیدن ریشه ها و سوختگی آن ها 
در اثر مصرف كود، تمامی كود موردنیاز نباید هم زمان مصرف شود. 
در ارتباط با كود نیتروژنه توصیه می شـود كه نصف آن در زمسـتان 

و نصف دیگر طی دو مرحله در بهار استفاده شود.

مبارزه با علف های هرز
رشـد بی رویـه علف هـای هـرز ازجملـه مهم تریـن مشـکالت 
نخلستان های جدیداالحداث است. انتقال و انتشار علف های هرز عالوه 
بر روش های طبیعی از قبیل باد، آب و... به نوع كود دامی مورداستفاده، 
نوع نهال و وضعیت آن در مرحله قبل از كاشـت نیز بسـتگی دارد. در 
صورت اسـتفاده از كود دامی تازه و نپوسـیده )به ویژه كود گوسفندی( 
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بذور علف های هرز آن سریعاً رشد می  كنند و انتشار می یابند. بنابراین 
توصیـه می شـود حتمـاً از كـود دامی كاماًل پوسـیده اسـتفاده شـود.

در صورت اسـتفاده از پاجوش جهت احداث نخلسـتان جدید، باید 
مراقب بود كه خاک اطراف ریشـه پاجوش حامل بخش ها یا قطعاتی 
از علف های هرز به ویژه علف های هرز خطرناكی مانند حلفه نباشد. در 
صورت وجود این گونه علف های هرز و انتقال و رشد آن ها، بایستی در 
مراحل اولیه رشد و با روش های مناسب با آن ها مبارزه كرد. استفاده از 
نهال های كشـت بافتی دارای این مزیت است كه معمواًل این نهال ها 
عالوه بر عادی بودن از آفات و بیماری ها كاماًل فاقد علف هرز و بذور 
آن هستند. بنابراین با كاشت آن ها، خطر انتقال و گسترش علف های 

هرز در زمین اصلی تا حدود زیادی مرتفع می شود.
البتـه توجـه بـه این نکتـه نیز ضروری اسـت كه نحـوه احداث 
شـیارهای آبیاری نخلسـتان نیز در انتقال و گسترش علف های هرز 
بسـیار مهم اسـت. بنابراین الزم اسـت شـیارهای آبیاری نخلستان 
حتی االمـکان كم عـرض و كوچـک در نظر گرفته شـوند تا حداقل 

میزان گسـترش علف هـرز رخ دهد.
 بـرای مبـارزه با علف هـای هرز عالوه بـر روش های مکانیکی 
و شـیمیایی می تـوان با میانـه كاری ردیف ها با انـواع محصوالت و 
به ویژه غالت، از رشـد و گسترش علف های هرز جلوگیری به عمل 
آورد. با توجه به تجربیات به عمل آمده كشـت گیاهانی نظیر جو در 

كنترل علف های هرز بسـیار موفق نشـان داده است.



فصل سوم

آبیاری و تغذیه
نخل خرما





آبیاری نخل خرما
گرچه درخت خرما نسـبت به خشـکی و كم آبی مقاوم اسـت اما 
به منظور تولید محصول با كمیت و كیفیت مناسب نیاز به آب فراوان 
دارد. آب موردنیاز درخت خرما بسـته به منطقه، شـرایط خاک و نوع 
رقم متفاوت اسـت. بررسـی های انجام شده در كشور نشان می دهد 
كـه بـرای تولید یک كیلوگـرم خرمـا، 4/2 مترمکعـب آب مصرف 
می شـود. این امر بیانگر آن اسـت كه نخل خرما علیرغم سـازگاری 
ظاهری خوبش به شرایط گرم و خشک نیاز به آب زیادی برای تولید 
یک كیلوگرم میوه دارد. اگرچه نخل خرما نسبت به شرایط نامساعد 
آب وخـاک متحمل اسـت، اما بهترین و بیش تریـن مقدار محصول 
در خاک هایی كه با آب شـیرین آبیاری می شـوند به دسـت می آید.

نخـل خرما هنـگام آبیاری با آب هـای دارای شـوری یا هدایت 
الکتریکـی تا 2/7 دسـی زیمنس بر متر، كاهـش محصول نخواهد 
داشـت، البته درصورتی كه شوری خاک نیز بیش از 4 دسی زیمنس 
بـر متر نباشـد. اگر میـزان شـوری آب و یا خاک بیش تـر از مقادیر 
مذكور باشـد باید عمل آبشـویی انجام شـود. میزان تولید محصول 
خرمـا در آب ها و خاک های با شـوری مختلف پیش تـر در جدول 5 

نشـان داده شده است.

روش های آبیاری نخل خرما
مهم ترین روش های آبیاری نخلسـتان های خرما شـامل آبیاری 

سـطحی و آبیاری تحت فشار هستند.
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الف. آبیاری سطحی
این نوع آبیاری روش های مختلفی دارد كه از انواع این روش ها 
بـرای آبیـاری نخلسـتان های خرما در ایـران و جهان مورداسـتفاده 
می گیـرد. بر اسـاس ارزیابی های انجام شـده در كشـور، بازده یا  قرار 
راندمان روش های آبیاری سـطحی پایین و حدود ۳5 درصد اسـت 
كه از ضعف در مدیریت آبیاری ناشی می شود؛ اما در صورت تسطیح 
مناسـب اراضی، انتخاب صحیح روش آبیاری سـطحی و طراحی و 
اجرای مناسـب سیسـتم، بازده آبیـاری تا حـد قابل توجهی می تواند 

افزایش یابد. آبیاری سـطحی به روش های زیر انجام می شـود: 

الف – ۱. آبیاری تشتکی
روش آبیـاری تشـتکی بهتریـن و متداول تریـن روش آبیـاری 
سـطحی در نخلسـتان های خرمـا در كشـور اسـت كـه در انـواع 
خاک هـای شـنی تـا رسـی از آن اسـتفاده می شـود در ایـن روش 
اطـراف درخـت تشـتکی درسـت می كننـد. ابعـاد تشـتک در زمان 
كشـت 50×50 سـانتی متر و در چند سـال اول 2 × 2 متر اسـت كه 
به تدریـج بـا گسـترش برگ هـا افزایـش می یابـد. جویچه یا شـیار 
آبیـاری كـه بیـن دو ردیـف نخل خرمـا و در بعضی مواقـع نزدیک 
بـه تشـتک احداث شـده، آب موردنیـاز تشـتک ها را تأمین می كند. 
گاهـی اوقـات شـیارهای آبیـاری روی ردیـف نخـل خرمـا احداث 
می شـوند یعنی تشـتک ها روی شـیار آبیـاری قرار داشـته و آب در 

مسـیر بین تشـتک ها جریـان دارد.
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مزایای آبیاری تشتکی
ایـن روش برای خاک هایی كه نفوذپذیری كم تا متوسـط . ۱

دارند مناسب است.
بازده آبیاری در این روش نسبت به سایر روش های آبیاری . ۲

سـطحی بیش تر اسـت چـون در زمان آبیاری تمام سـطح 
خاک خیس نمی شـود و تلفات آب به صورت نفوذ عمقی و 

تبخیر كاهش می یابد.
تشتک اطراف درختان را می توان به گونه ای ایجاد كرد كه . ۳

آب مستقیماً با تنه نخل تماس نداشته باشد.

معایب آبیاری تشتکی
هزینه كارگری برای تسطیح زمین و ایجاد تشتک ها نسبتًا . ۱

باال است.
بـازده كاربرد آب در باغ های ناهموار و با شـیب های زیاد و . ۲

یا كم چنـدان زیاد نخواهد بود.
تـردد وسـایل و ادوات كشـاورزی در نخلسـتان به كنـدی . ۳

صورت می گیرد و تشـتک درختان و شیارهای آبیاری پس 
از عملیات شـخم باید مجدداً ترمیم شـوند.

الف – 2. آبیاری كرتی
در این روش پشته هایی به ارتفاع ۳0 تا 50 سانتی متر در اطراف 
چند نخل ایجاد و آب را تا ارتفاع مناسب و به مدت مورد نظر درون 
كرت هـا وارد می كنند. به منظور یکنواخـت كردن نفوذ آب در خاک، 
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ضمن هموار كردن خاک درون كرت ها، ابعاد كرت با توجه به مقدار 
دبی آب آبیاری، بافت خاک و شـیب باغ به گونه ای انتخاب می شـود 
كـه در هنـگام آبیـاری به سـرعت از آب پـر شـود. ابعاد كـرت را در 
خاک های شـنی و اراضی شـیب دار معمواًل كم تر از خاک های رسی 
و اراضـی مسـطح اسـت. در باغ های با شـیب زیاد معمـواًل كرت ها 
به صورت پلکان یا تراس سـاخته می شوند. در این روش، آب توسط 
نهر آب رسـان به طور مسـتقیم به درون كرت هدایت می شود و یا از 

كرتی به كـرت دیگر جریان می یابد.

مزایای آبیاری كرتی
طراحـی آبیـاری كرتی به ویـژه در زمین های نسـبتاً هموار . ۱

)شـیب كم تـر از یـک درصد( در صـورت وجـود منابع آب 
نامحدود، سـاده و ارزان اسـت.

هزینه هـای كارگـری بـرای كنتـرل آب و انجـام آبیـاری . ۲
معمـواًل اندک اسـت.

در خاک های شـور، آبشـویی امالح از نیـم رخ خاک به طور . ۳
نسـبتاً یکنواختـی صـورت می گیرد و روش مناسـبی برای 

آبیـاری توأم با اصالح خاک اسـت.

معایب آبیاری كرتی
حجم آب موردنیاز زیاد است بنابراین بازده آبیاری كم است.. ۱
آبیاری كرتی در نخلستان های ناهموار، شیب دار و یا دارای . ۲

خاک سبک )شنی( روش نامناسبی است.
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تلفـات آب به صـورت نفـوذ عمقـی در نهرهای آبیـاری و . ۳
كرت هـا زیاد اسـت.

در اثـر تماس آب با تنه نخل امکان بروز و توسـعه آفات و . 4
بیماری ها زیاد است.

به علت خیس شـدن بخش وسـیعی از سـطح بـاغ، مقدار . 5
تبخیـر و رویـش علف های هرز زیاد اسـت.

وجـود نهرهـا و پشـته ها در بـاغ مانـع از حركـت وسـایل . ۶
می شـود. كشـاورزی 

الف – 3. آبیاری نواری
در این روش پشته هایی در دو طرف ردیف نخل ها ایجاد می كنند 
و درواقع نخل ها در بین این پشته ها قرار می گیرند و عملیات آبیاری 
در بین پشته ها و روی ردیف های نخل انجام می شود. در این روش 
آبیاری، تسـطیح زمین بسـیار مهم اسـت. عرض نوارها با توجه به 
سن نخل تعیین می شود به طوری كه در نخلستان های جوان عرض 
خواهد شد و  نوارها 2-۱/5 متر و ارتفاع ۳0 سانتی متر در نظر گرفته 
با افزایش سن، عرض نوارها افزایش می یابد و در سن ۶-۳ سالگی 
به حدود ۳ متر می رسـد. طول نوارها با توجه به بافت خاک، شـیب 

زمین و مقدار آب قابل دسترس متفاوت است.
در ایـن روش آبیـاری به منظـور جلوگیری از تمـاس آب با تنه، 
نخل ها اطراف تنه را با خاک می پوشانند. به منظور هدایت و كنترل 
آب در نوارها با ایجاد سـد جلوی آب در كانال آب رسـانی، سطح آب 
را بـه انـدازه كافـی افزایش می دهند و سـپس با ایجـاد بریدگی در 
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دیواره و یا با اسـتفاده از سـیفون آب را وارد نوار می كنند.

مزایای آبیاری نواری
هزینه های كارگری در حد متوسط است.. ۱
سهولت استفاده از ادوات كشاورزی در مرحله داشت و برداشت . ۲

)مبـارزه مکانیکی و یا شـیمیائی با علف هـای هرز، آفات و 
بیماری ها، استفاده از وسایل مکانیزه در برداشت محصول(.

امکان میانه كاری با محصوالت مختلف.. ۳

معایب آبیاری نواری
حجم آب مصرفی زیاد است.. ۱
باال بردن راندمان آبیاری در آبیاری نواری مشکل است.. ۲
تلفات عمقی آب در ابتدای نوارها زیاد است.. ۳
زمـان آبیـاری در خاک های با بافت سـنگین و نفوذپذیری . 4

كـم، زیـاد و درنتیجه تلفات عمقـی آب افزایش می یابد.
فرسایش خاک در نوارهای با شیب زیاد خیلی باالست.. 5
علف های هرز درون نوارها زیاد رشد می كنند.. ۶

الف – 4. آبیاری جوی پشته ای
در ایـن روش آبیـاری، آب بـر روی تمـام سـطح خـاک جریان 
نـدارد، بلکـه درون جویچه هایـی باریـک موسـوم به شـیار حركت 
می كنـد و به تدریـج در كـف و كناره های شـیار نفوذ كـرده و خاک 
را مرطـوب می كنـد. آبیاری شـیاری را می توان بـرای انواع خاک ها 
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بـه كار برد. باوجوداین، الزم اسـت شـکل و طول شـیارها و فاصله 
بیـن آن هـا مناسـب باشـد و مدیریت خوبی اعمال شـود تـا نتیجه 
آید. در مراحل اولیه رشـد معمـواًل در یک طرف  مطلـوب به دسـت 
خـط كاشـت درختـان یـک جویچـه ایجـاد و سـپس بـا ایجـاد دو 

جویچـه در طرفیـن درختـان جوان تکمیل می شـود. 
ایــن روش را می تــوان در مراحــل مختلــف رشــد نخــل 
ــرد.  ــه كار ب ــه ثمردهــی ب ــا مرحل ــا ت ــا از كاشــت پاجوش ه خرم
ــل  ــه نخ ــه تن ــیار ب ــن ش ــه نزدیکتری ــارور فاصل ــای ب در باغ ه
خرمــا حــدود 40 ســانتی متر اســت. ایــن روش آبیــاری در 
خاک هــای ســنگین بــا ضریــب نفوذپذیــری پائیــن بهتــر اســت؛ 
زیــرا نفــوذ عمقــی آب در خــاک كاهــش می یابــد. در خاک هــای 
ــد بیــش از ۱00 متــر باشــد و در  رســی طــول ایــن شــیارها نبای

ــود. ــد ب ــر خواه ــیارها كم ت ــول ش ــنی ط ــای ش خاک ه

مزایای آبیاری جوی پشته ای
در آبیاری جوی پشته ای حدود یک پنجم تا یک دوم سطح . ۱

باغ خیس می شود بنابراین حجم آب مورد نیاز آبیاری و 
همچنین مقدار تبخیر از سطح خاک كاهش یافته و رویش 

علف های هرز كم تر می شود.
ــا درختــان مانــع بــروز و یــا توســعه . ۲ عــدم تمــاس آب ب

ــه و  ــیدگی تن ــون پوس ــای قارچــی چ ــات و بیماری ه آف
ــود. ــه می ش ریش
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معایب آبیاری جوی پشته ای
بـازده آبیـاری به علـت تلفات عمقی آب در ابتـدا و انتهای . ۱

شـیارها كم است.
طراحی و اجرای این روش چندان ساده نیست.. ۲
در خاک هـای بـا بافت سـبک و زمین هایی كـه ناهموار یا . ۳

دارای شـیب غیریکنواخت هسـتند، بازده آبیاری كم اسـت.
سبب حركت افقی آب و تجمع امالح در سطح خاک می شود.. 4
این روش تنها در نخلستان های نسبتاً ناهموار قابلیت اجرا دارد.. 5

ب. آبیاری جزر و مدی
اسـاس كار ایـن روش، اسـتفاده از جـزر و مـد رودخانه هـا و 
دریاهاسـت. اسـتفاده از این فنـاوری كم ترین هزینـه را دربر دارد و 
در بسـیاری از كشـورهای جهان برای آبیـاری محصوالت مختلف 
ازجملـه خرما اسـتفاده می شـود. در كشـور ما ایـن روش آبیاری در 
امتداد سـواحل خرمشهر و بهمن شیر )اروندرود( متداول است. روش 
آبیـاری به این صورت اسـت كـه رودخانه اروند در شـبانه روز دو بار 
تحـت تأثیـر جـزر و مد قـرار می گیـرد در هنگام مد شـبکه آبیاری 
به صـورت كانـال آبیـاری و در هنگام جزر به عنوان كانال زهکشـی 

عمـل می كند.
 در این نوع آبیاری دو نوع نهر وجود دارد نام نهر اصلی منشعب 
از رودخانـه را "عردبـه" یـا "نهر پدر" و نام انهـار فرعی و كوچک تر 
"عبـاره" اسـت كه عبـاره آب را بـه درختان نخل می رسـاند. اغلب 
آبیـاری بدون كمک بشـر صـورت می گیـرد. البته در برخـی موارد 
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نخـل داران پـی برده انـد كه كیفیـت آب در جزرهای كوتـاه بهتر از 
مواقع مد اسـت و درنتیجه اقدام به نصب پمپ می كنند تا در مواقع 
جزر آن را مورد اسـتفاده قرار دهند. در این روش آبیاری آب سـطح 
زمیـن را نمی پوشـاند بلکه تـا ارتفاع حـدود ۶0 سـانتی متر پائین از 

سـطح خاک جریـان پیدا می كند.
 مهم تریـن مشـکالت این روش آبیـاری باال آمدن سـطح آب 
زیرزمینـی، تجمـع امـالح در سـطح خاک و كاهش كیفیت و شـور 

شـدن آب رودخانه هـای اروند و كارون اسـت.

ج. آبیاری تحت فشار
در قـرن بیسـتم روش هـای جدیـدی در زمینه ی آبیـاری ابداع 
و معرفی شـده و در اكثر كشـورها به سـرعت گسـترش یافته است. 
ازجملـه اهـداف عمده ایـن روش ها، علیرغـم تفاوت هـای موجود، 
اسـتفاده از مقـدار آب كم تـر با راندمـان زیاد و نیاز كمتـر به نیروی 
انسـانی است. روش های آبیاری تحت فشار ازجمله روش های جدید 
با اهداف فوق هسـتند كه نه تنها در اقلیم های خشک و نیمه خشک 
گسـترش یافته انـد بلکـه در مناطـق مرطـوب نیـز نتایـج مفیـدی 
برداشـته اند. در یـک سیسـتم آبیاری تحت فشـار، آب با فشـار  را در
معینی توسـط لوله های آلومینیمی و یا پالسـتیکی بـه باغ و مجاور 
درختان انتقال می یابد و از طریق یک یا چند خروجی )آبپاش، بابلر، 
قطره چـکان( در اختیـار گیـاه قرار می گیـرد. روش هـای خردآبیاری 
یـا آبیـاری موضعـی از روش های مناسـب آبیاری تحت فشـار برای 

نخلستان ها هستند.
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روش های خردآبیاری: )موضعی( بـه كلیه روش های آبیاری 
اطالق می شـود كه در آن ها آب در مقدار كم به ناحیه رشـد ریشه ها 
وارد می شـود و بـه همیـن دلیل این روش ها را آبیـاری با حجم كم 
نامیده انـد. هنگامی كـه مدیریت و طراحی سیسـتم های خردآبیاری 
به خوبی انجام شـود، این روش آبیاری كاراترین شـیوه آبیاری ازنظر 
مصرف و توزیع آب است و به نظر می رسد یک روش ایده آل برای 

تأمین آب و مواد غذایی موردنیاز گیاهان باشـد.
ازجملـه روش هـای خردآبیاری می توان به سیسـتم های آبیاری 
بابلر و قطره ای اشـاره كرد كه شـامل قسـمت های مختلف كنترل 
مركزی، لوله اصلی، لوله نیمه اصلی )مانیفلد(، لوله فرعی )لوله 
آبده یا جانبی( و خروجی آب )بابلر، قطره چکان( هستند. مقایسه دو 
روش آبیاری سـطحی و قطره ای برای درختان خرمای رقم پیارم و 
خاصویی در استان هرمزگان نشان داد كه با روش قطره ای می توان 
بـدون كاهش معنی دار در عملکرد كمـی و كیفی میوه، مصرف آب 
را حدود 45 درصد كاهش داد. در مقایسـه دو روش آبیاری سـطحی 
و قطره ای در مراحل رویشـی و زایشـی خرمای رقم پیارم در استان 
هرمـزگان، بیشـترین بهـره وری مصـرف آب با آبیاری قطـره ای به 
میزان آب معادل 75 درصد تبخیر تجمعی از تشـت به دسـت آمد.

مالحظات نگهداری و مدیریتی در روش های خردآبیاری
جهـت نگهـداری اصولـی از یک سیسـتم خردآبیـاری، رعایت 

نـکات زیر ضروری اسـت.
شستشوی به موقع صافی ها.. ۱
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اسـتفاده از دسـتگاه شستشـوی خودكار در صورت وجود مقدار . 2
زیـاد رس و الی در آب آبیاری.

بازدیـد هفتگـی دسـتگاه های تزریـق كـود، تنظیم كننده های . ۳
فشـار، دبی سـنج ها، فشارسـنج ها و پمـپ.

بازدیـد هفتگـی و یـا ماهانـه خروجی هـای سیسـتم )بابلـر، . 4
قطره چـکان(.

در صورت اسـتفاده از كود یا مواد شـیمیائی، غلظت آن ها نباید . 5
از غلظت مجاز بیشتر باشد.

تخلیه و شستشو لوله های فرعی در هر شش ماه.. ۶
اندازه گیری حجم آب داده شده به زمین و مطابقت آن با برنامه . 7

آبیاری.
تنظیـم برنامـه آبیـاری طبق حساسـیت نخل خرما بـه آب در . 8

مراحل مختلف رشـد.
كوتاه كردن دور آبیاری در صورت شوری آب وخاک.. ۹

مزایای روش های خرد آبیاری
بـه دلیـل كم بـودن فواصل آبیـاری و تأمین به موقـع نیاز آبی . ۱

نخل، تولید محصول بیشـتر می شـود.
در ایـن روش مقـدار آبـی كه در سـطح زمین پخش می شـود . 2

انـدک اسـت. بنابرایـن مقدار تبخیـر كم می شـود و همچنین 
كنتـرل رویـش علف های هرز بهتـر قابل انجام اسـت.

می تـوان از تلفات آب به صـورت نفوذ عمقی به اعماق پایین تر . ۳
از منطقه ریشـه و همچنین جاری شـدن آب در سـطح خاک 
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كرد. جلوگیری 
بـه علت محدودیت میزان رطوبـت در اندام های هوایی درخت . 4

و اطراف آن، محیط مناسـبی برای رشـد آفـات و بیماری های 
قارچی فراهم نمی شـود.

بـا انجـام آبیـاری بـه مقـدار كـم و در دفعـات زیاد عـالوه بر . 5
جلوگیری از آبشـویی مواد غذایی و فرسـایش خاک، ریشـه ها 
همـواره بـه لحاظ دسترسـی به مـواد غذایـی، آب و تهویه در 
وضعیت مناسـبی هسـتند. این روش آبیاری در حال حاضر در 
برخی از نخلستان های خرما در مناطق مختلف خرماخیز كشور 

مـورد بهره برداری قرار گرفته اسـت.
روش هـای خردآبیاری روش مناسـبی بـرای آبیاری خاک های . ۶

شـور بـا اسـتفاده از آب غیرشـور و همچنیـن كاربرد آب شـور 
در خاک های غیرشـور اسـت؛ زیرا دفعات زیـاد آبیاری، غلظت 

امـالح را در حـد قابل تحملـی حفظ می كند.
در روش هـای خردآبیـاری مصـرف كـود همـراه آب نه تنهـا . 7

امکان پذیـر اسـت بلکه كم وبیش امـری الزامی اسـت كه این 
روش راندمـان مصرف كودها به خصوص كودهای گران قیمت 

را افزایـش می دهد.
همچنیـن امکان انجام عملیات شـخم، سم پاشـی و برداشـت . 8

میـوه در هنـگام آبیـاری، قابلیـت اسـتفاده در نخلسـتان های 
ناهمـوار، شـیب های زیاد و كم، خاک های سـبک و سـنگین، 
امکان خودكار كردن سیسـتم، عدم حساسـیت به باد، سهولت 
تردد ماشـین های كشـاورزی در بین ردیف هـا و نیاز به نیروی 
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انسـانی كـم ازجمله مزایـای روش های خردآبیاری اسـت.

معایب روش های خردآبیاری
هزینه اولیه )خرید لوازم و تجهیزات( نسبتاً زیاد است گرچه در . ۱

طی عمر اقتصادی درختان میوه قابل استهالک است.
گرفتگـی یـا انسـداد قطره چکان ها به تدریج باعـث عدم توزیع . 2

یکنواخـت آب و بـاال رفتـن هزینه هـای نگهـداری سیسـتم 
می شـود. تصفیـه آب آبیـاری و یا اسـتفاده از خروجی هایی كه 
امکان گرفتگی آن ها كم اسـت )مانند بابلر( از راه های رفع این 

هستند. مشکل 
در طول فصل آبیاری امالح در سطح خاک و یا اطراف محیط . ۳

خیـس شـده جمـع می شـوند و پـس از بارندگی هـای كم این 
امالح به سـمت ناحیه ریشه حركت كرده و ممکن است سبب 
صدمـه بـه گیاه شـوند. البتـه این مشـکل را می توان بـا ادامه 

آبیاری و تحویل آب بیشـتر به گیـاه رفع كرد.

برنامه ریزی آبیاری
برنامه ریزی آبیاری معمواًل به تصمیم گیری در مورد زمان انجام 
آبیـاری )دور آبیـاری( و مقـدار آب مصرفی )میزان آبیـاری( اطالق 
می شود. همچنین تصمیم گیری در مورد زمان شروع و قطع آبیاری 
)مـدت آبیاری( نیز در این تعریف جـای می گیرد. الزمه یک آبیاری 
موفق، درک صحیح از مبانی برنامه ریزی آبیاری و همچنین استفاده 
از آن به منظور توسعه مدیریت آبیاری و به كارگیری مؤثر این اصول 
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و مبانی است. برنامه ریزی آبیاری در نخلستان های خرما در مناطق 
مختلف خرما خیز كشـور بر حسـب میزان آب قابل دسترس، شرایط 
اقلیمی، روش آبیاری، نوع خاک، كیفیت آب آبیاری و سـن درختان 

متفاوت است.

آبیاری نخلستان های تازه احداث
بالفاصلـه بعد از كاشـت پاجوش باید عملیات آبیاری را شـروع 
كـرد و آبیـاری بایـد به گونـه ای صـورت گیرد كـه در چند مـاه اول 
پـس از كاشـت )۶-4 ماه( خـاک اطراف پاجوش مرطوب باشـد. بر 
اسـاس مطالعات انجام شده روی ارقام اسـتعمران و برحی در استان 
خوزسـتان توصیـه می شـود كـه پس از كاشـت پاجـوش و یا نهال 
كشـت بافتی، آبیـاری در ده روز اول بـا دور دو روز، سـپس به مدت 
یک ماه آبیاری پس از 45 میلی متر تبخیر تجمعی، در ماه دوم پس 
از ۶0 میلی متـر تبخیـر تجمعـی و در بقیه ایام سـال، آبیاری پس از 
75 میلی متر تبخیر تجمعی از تشـت تبخیـر كالس A انجام گیرد.

 در میان روش های سطحی بهترین روش آبیاری، روش تشتکی 
اسـت. آبیاری به روش بابلر یا قطره ای به دلیل تأمین بهتر رطوبت 
موردنیاز گیاه، وضعیت مطلوب تری نسبت به روش های سطحی دارد.
بررسـی دور و عمـق آبیـاری بـا روش قطره ای در مرحله رشـد 
رویشـی پاجوش هـای خرمـای رقـم مضافتـی بـرای منطقـه بـم 
نشـان داد كـه بهترین رشـد رویشـی پاجوش بـا آبیاری بـه میزان 
80 درصـد تبخیـر از تشـت كالس A و دور دو روز بـه دسـت آمد. 
مطالعـه انجام شـده روی پاجوش هـای خرمـای رقم اسـتعمران در 
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اسـتان خوزسـتان نشـان داد كـه آبیـاری در مـاه اول و دوم پس از 
كاشـت به ترتیب پس از 45 و ۶0 میلی متر تبخیر تجمعی از تشـت 
تبخیـر كالس A و آبیـاری از ماه سـوم به بعد پـس از 75 میلی متر 
تبخیر تجمعی از تشـت تبخیر كالس A مناسـب ترین دور آبیاری 
اسـت. همچنیـن بررسـی دور و عمق آبیـاری پاجوش های خرمای 
رقـم برحـی نشـان داد كـه آبیـاری پـس از 75 میلی متـر تبخیـر 
تجمعـی از تشـت تبخیر بـا عمق آبیـاری معـادل 80 درصد تبخیر 
تجمعـی از تشـت تبخیـر كالس A، یـک برنامـه آبیاری مناسـب 
بـرای نخلسـتان های تـازه احـداث خرمـای رقـم برحی در اسـتان 
خوزسـتان اسـت. در دو مطالعـه اخیر، آبیـاری بـه روش بابلر انجام 

گرفته اسـت.

آبیاری نخلستان های مثمر
نخل خرما درختی هرچند كه نسـبتاً مقاوم به خشـکی و كم آبی 
اسـت ولـی تولیـد محصول بـا كیفیت و كمیـت مطلـوب در خرما 
منـوط به آبیـاری كافی و منظم نخلسـتان خرما اسـت. نخل خرما 
با برگچه های سـخت و نیزه ای شـکل خود كمبود آب را به سـرعت 
درختـان بـا برگ لطیف كه تقریباً بالفاصله پس از رسـیدن رطوبت 
خاک به نقطه پژمردگی برگ هایشان پژمرده می شوند بروز نمی دهد.
ازایـن رو توجـه بـه حفـظ میـزان رطوبت خـاک در تنظیـم دور 
آبیاری نخلسـتان حائز اهمیت اسـت. مقدار رطوبت خاک نخلستان 
بایـد همواره باالتر از آب سـهل الوصول باشـد. نیـاز آبی نخل خرما 
در روش هـای مختلـف آبیـاری در جـدول 7 مشـاهده می شـود.
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ش آبياری کرتی، تشتکی و قطره ای در 
ب در هکتار با سه رو

ب مترمکع
ص آبياری نخل خرما برحس

جدول 7- تخمين نياز ناخال
ف خرماخيز ایران

مناطق مختل
نام استان

ش كرتی با راندمان 55درصد
در رو

شتکی با راندمان 70درصد
ش ت

در رو
ش قطره ای با راندمان 90درصد

در رو

اصفهان
24۱۶0

۱۳۹50
۱۱۶20

خوزستان
28500-۳۶۱40

۱۶۶۶0-20870
۱۳8۹0-۱7۳۹0

ایالم
۳۱220

۱80۳0
۱5020

س
فار

24540-2۹7۳0
۱4۱70-۱7۱۶0

۱۱8۱0-۱4۳00
بوشهر

25550-۳27۳0
۱4750-۱88۹0

۱22۹0-۱5740
یزد

2۹۶40
۱7۱20

۱4270
كرمان

22820-۳۶8۹0
۱۳۱70-2۱۳۱0

۱0۹80-۱7750
هرمزگان

27۶50-۳۱7۳0
۱5۹70-۱8۳20

۱۳۳۱0-۱5270
ستان

ستان و بلوچ
سی

2۹070-4۱070
۱۶7۹0-2۳720

۱۳۹۹0-۱۹750
خراسان جنوبی

2۹۱۳0-۳5۱۶0
۱۶8۱0-20۳۱0

۱40۱0-۱۶۹20
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بررسـی برنامه آبیاری نخیالت رقم شاهانی )روش قطره ای( در 
استان فارس منجر به توصیه برای انجام آبیاری درختان به میزان 75 
درصد تبخیر از تشت كالس A با دور آبیاری دو روز برای ایام گرم و 
خشک سال و دور آبیاری سه تا چهار روز برای ایام سرد و خشک شد.

در اسـتان كرمـان، آبیـاری كرتی بر اسـاس 80 درصد تبخیر از 
تشت كالس A بیشترین عملکرد محصول و بهره وری آب را برای 
خرمای رقم مضافتی دربر داشـت. در اسـتان بوشـهر، انجام آبیاری 
قطره ای به میزان 80 درصد تبخیر از تشت كالس A و پس از 20 
میلی متر تبخیر تجمعی برای خرمای رقم كبکاب توصیه شده است.

تغذیه نخل خرما
خاک

ازنظـر نیـاز خاكـی نخل خرما گیاهـی كم توقع اسـت. این گیاه 
در هـر نـوع خاكـی از شـن خالـص تا خاک های سـنگین رسـوبی 
كـه نیازهـای اولیـه نخل را بـرای اسـتقرار در خاک فراهـم و مواد 
معدنـی و آب موردنیـازش را تأمیـن كند و دارای زهکش و نسـبت 
بـه آب نفوذپذیـر باشـد قـادر بـه رشـد اسـت. بـه عقیـده اكثریت 
كارشناسـان بهتریـن نـوع خـاک بـرای نخـل خرمـا خاک هـای 
عمیـق، زهکش دار با بافت نسـبتاً سـبک و دارای مـواد الی كافی و 

قـدرت نگهـداری آب كافی اسـت.
 نخـل خرمـا قادر اسـت در درجه شـوری ۱۶ دسـی زیمنس بر 
متـر نیز محصـول تولید كند. ولی در شـوری 25 دسـی زیمنس بر 
متر رشـد آن متوقف می شود و به تدریج از بین می رود. درواقع نخل 
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خرما از همه محصوالت دیگر نسبت به شوری مقاوم تر است. نخل 
خرمـا می تواند در خاک های حاوی ۳ درصد نمک های محلول دوام 
بیاورد اما وقتی غلظت نمک های محلول از ۶ درصد بیشتر می شود 

رشد آن متوقف می شود.

نیاز غذائی نخل خرما
عملکـرد و كیفیـت خرما تحـت تأثیر رقـم، آب وهـوا، وضعیت 
حاصلخیـزی خاک، نـوع و مقدار مصرف كودهای آلی و شـیمیائی 
قـرار دارد. عناصـر غذائـی موردنیاز جهت رشـد و تولید محصول در 
نخـل خرما به اسـتثنای عناصـری كه از طریق هوا جذب می شـوند 
عبارت اند از ازت، فسـفر، پتاس، فسـفر، كلسیم، كبالت، مس، آهن، 
منیزیم، منگنز، مولیبدن، كلر، سـدیم، گوگرد و روی. این عناصر از 

روش هـای زیـر می تواند در دسـترس نخل خرما قـرار گیرد: 

۱- كودهای آلی
بـرای تولید خرمای با كیفیت مطلـوب و عالی مصرف كودهای 
حیوانی و شـیمیایی ضروری اسـت. مصرف كودهـای آلی در خاک 
عـالوه بر تأمین مقداری از عناصر غذائی موردنیاز گیاه باعث بهبود 
كیفیـت فیزیکی خاک می شـود و در رشـد و تکثیر موجـودات زنده 
ذره بینـی خـاک نقش انکارناپذیـری دارد و موجب زنده نگه داشـتن 
خاک و افزایش راندمان مصرف كودهای شـیمیائی می شود. مسئله 
كاهـش مـواد الی در خاک هـای مناطق گرم و خرماخیـز از اهمیت 
زیادی برخوردار اسـت و بنابراین توصیه می شود حداقل هر دو سال 



125فصل سوم: آبیاری و تغذیه نخل خرما

یک بـار مقـدار 50-۳0 كیلوگرم كود حیوانی پوسـیده در خاک پای 
درختـان خرما پخش و مخلوط شـود. به طوركلی میـزان كربن آلی 
در خـاک پـای درختان باید بیش از یک درصد باشـد. بهترین زمان 

مصرف كودهای حیوانی در اواخر زمسـتان اسـت.

2-كودهای شیمیائی
به طوركلی گیاهان ازجمله درخت خرما به ۱۶ عنصر غذائی نیاز 
دارد. عناصر ازت، فسـفر و پتاس در زمره عناصر پرمصرف به شـمار 
می رونـد. بـا عنایت به اینکـه در نتایج به دسـت آمده از آزمایش های 
كـودی روی نخل خرما در نقاط مختلف خرماخیز جهان تفاوت ها و 
اختالفاتی مشاهده می شود میانگین توصیه های انجام شده به عنوان 
یـک برنامـه كوددهی جهت اسـتفاده در سـه سـطح زمان كاشـت 
مطابـق جدول 8، نخل های جوان كم تر از 4 سـال مطابق جدول ۹ 
و نخل هـای بالـغ مطابق جدول ۱0 مورد عمـل قرار گرفته و جهت 

كوددهی نخل خرما توصیه شـده است.

جدول ۸- توصيه کودی در زمان کشت نهال یا پاجوش نخل خرما

میزان مصرف برحسب گرم برای هر اصله نوع كود شیمیایی
نهال نخل خرما

۱250سولفات آمونیوم*
700سوپر فسفات

۱080سولفات پتاسیم*

* سولفات آمونيوم و سولفات پتاسيم را می توان با خاك سطحی مخلوط 
و مورد استفاده قرار داد و یا می توان بعد از کاشت نهال همراه با سيستم 

آبياری استفاده کرد.
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جدول ۹- توصيه کودی برای نخل های کم تر از 4 سال سن

میزان مصرف برحسب گرم برای هر اصله نوع عنصر غذایی
نهال نخل خرما

2۶2ازت*
۱۳8فسفر
540پتاس

* بـرای درختـان کم تـر از ۳ سـال ميـزان ازت پيشنهادشـده بـه نصـف 
تقليـل یابـد.

جدول ۱0- توصيه کودی برای درختان بزرگ تر از 4 سال

میزان مصرف برحسب گرم برای هر نوع عنصر غذائی
اصله خرما

525ازت
۱۳8فسفر
540پتاس

زمان مصرف كودهای شیمیایی
به منظــور بــه دســت آوردن بهتریــن نتیجــه از مصــرف 
ــل  ــا مراح ــا ب ــرف كوده ــان مص ــد زم ــیمیائی، بای ــای ش كوده
ــان  ــن زم ــق شــود. بهتری ــام رشــد گیاهــان منطب حســاس در ای
مصــرف كودهــای شــیمیائی در نیمکــره شــمالی )ازجملــه ایــران( 
در ماه هــای بهمــن )زمــان گلدهــی( و تیرمــاه )زمــان رشــد و نمــو 

ــوه( پیشــنهاد شــده اســت. تکامــل می
ــتم های  ــتفاده از سیس ــا اس ــیمیایی ب ــای ش ــرف كوده مص
ــا برنامــه آبیــاری نیــز در بعضــی  آبیــاری تحت فشــار و همــراه ب
از نخلســتان های تجــاری در برخــی از كشــورهای خرماخیــز 
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  (Fertigation)نیــز انجــام می شــود. بــه ایــن روش كودآبیــاری
ــه شــرح  ــاری ب ــه كــودی ســاالنه در روش كودآبی ــد. توصی گوین

جــدول ۱۱ اســت.
جدول ۱۱- توصيه کودی ساالنه نخل خرما به روش کودآبياری

سن نخل
ازت موردنیاز 
برحسب گرم

)یک ماه یک بار(

فسفر موردنیاز 
برحسب گرم
 )3 ماه یک بار(

پتاس موردنیاز 
برحسب گرم
)3 ماه یک بار(

۱25۶۹8۱۶درختان ۶ سال به باال
۹552502درختان 5-۳ ساله

۶0۳525۱نهال های جوان تا سن ۳ سال

كـود ازتـه بایـد به مدت 8 مـاه و از ماه هـای آبان ماه تـا خرداد 
بـه درختـان خرمـا داده شـود. مصـرف فسـفر و پتـاس هـر ۳ مـاه 
یک بـار )اوایـل بهمـن، اوایـل اردیبهشـت ماه، اوایل مـرداد و اوایل 

آبـان( صـورت می گیرد.
ــاز  ــن نی ــه ی تعیی ــترده ای در زمین ــات گس ــران تحقیق در ای
غذائــی ارقــام مختلــف تجــاری كشــور بــر اســاس آزمــون خــاک 
صــورت گرفتــه اســت كــه نتایــج توصیــه كــودی ارائه شــده بــه 

شــرح زیــر اســت: 

الف. نیتروژن )ازت(
ــی  ــواد غذای ــزان برداشــت م ــه شــد می ــه گفت ــه ك همان گون
ــن  ــددی دارد كــه یکــی از ای ــه عوامــل متع از خــاک بســتگی ب
عوامــل رقــم اســت بنابرایــن بــا توجــه بــه تحقیقــات انجام شــده 
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ــن  ــف بی ــام مختل ــزان كــود توصیه شــده در ارق در كشــورمان می
ــال ســن  ــر س ــه ازای ه ــم ب ــولفات آمونی ــرم س ــا 500 گ ۳00 ت
درخــت متغیــر اســت كــه حــد پائیــن ۳00 گــرم در مــورد ارقــام با 
پتانســیل عملکــرد پاییــن )عملکــرد كمتــر از 50 كیلوگــرم خرمــا 
بــرای هــر اصلــه نخــل( و حــد بــاالی 500 گــرم در مــورد ارقــام 
ــر از ۱50 كیلوگــرم  ــاال )عملکــرد بیش ت ــا پتانســیل عملکــرد ب ب

ــه می شــود. ــه نخــل( توصی ــرای هــر اصل ــا ب خرم

ب. فسفر
توصیـه كودی فسـفر بـرای باغ های خرما در سـطح كشـور به 

شـرح جدول ۱2 اسـت.

جدول ۱۲- توصيه کودی فسفر برای باغ های خرما در سطح کشور

فسفر قابل جذب خاک 
)میلی گرم در كیلوگرم(

فسفر )P2O5( موردنیاز به 
ازای هر سال سن درخت 

)گرم(

سوپر فسفات تریپل یا فسفات 
آمونیم به ازای هر سال سن درخت 

)گرم(

200-80۱50-70كم تر از 5
5-۱0۶0-70۱۳0-۱50
۱0-۱550-۶0۱00-۱۳0

الزم نیستالزم نیستبیشتر از ۱5

ج. پتاسیم
توصیه كودی پتاسـیم برای باغ های خرما در سـطح كشـور به 

شـرح جدول ۱۳ است.
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جدول ۱۳- توصيه کودی پتاسيم برای باغ های خرما در سطح کشور

پتاسیم قابل جذب خاک
)میلی گرم در كیلوگرم(

K2O به ازای هر سال سن 
درخت
)گرم(

سولفات پتاسیم به ازای هر 
سال سن درخت )گرم(

۱00200كم تر از ۱00
۱00-۱5085۱70
۱50-20070۱40
200-25055۱۱0
250-۳004080
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نکته: مصرف كودها یک سـال پس از غرس پاجوش ها شـروع 
و پس از سـن ۱5 سـالگی مقدار مصرف ثابت می شود.

كوددهی درخت خرما
توزیع ریشـه های درخت خرما نشـان می دهد كه اگر در منطقه 
گسـترش ریشـه ها را بـه چهـار ناحیـه در اطراف تنه نخل تقسـیم 
كنیـم 40درصد ریشـه ها در ناحیه اول، ۳0درصد ریشـه ها در ناحیه 
دوم،20درصد ریشـه ها در ناحیه سـوم و ۱0درصد ریشـه ها در ناحیه 
چهـارم هسـتند. در رابطه با عمق توزیع ریشـه ها نیز تقسـیم بندی 
مشـابهی وجـود دارد به طوری كـه 40 درصد ریشـه ها در الیه اول، 
۳0درصد ریشـه ها در الیه دوم، 20 درصدریشـه ها در الیه سـوم و 
۱0درصـد ریشـه ها در الیه چهـارم قرار دارند )شـکل ۱(. بنابراین با 
توجه به توزیع گسـترش ریشـه ها، بهتر اسـت كه كود در ناحیه دوم 
اطراف تنه درخت و در قسمت انتهایی الیه اول عمق توزیع ریشه ها 
قرار داده شود. نحوه مصرف كودهای شیمیائی نیز به صورت یکی از 

روش های زیر اسـت: 
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الف. روش دستی
كودهـا را در مقادیـر توصیـه جهـت هر نخل توزین كـرده و به 

یکـی از دو روش زیـر به نخل داده می شـود.
۱. روش پخش سطحی )نواری(: در پخش سطحی كودها 
در محـل سـایه انداز نخـل خرمـا با فاصلـه ای مناسـب از تنه نخل 
مصـرف می شـوند كه این فاصله بسـتگی به سـن درخـت دارد. در 
درختـان جـوان فاصله یک متر و در درختان بـارور حداقل فاصله 2 
متـر ضروری اسـت. می توان همه كود فسـفره و پتاسـه و یک دوم 
)درصورتی كه بافت خاک سـنگین باشـد( تا یک سوم )درصورتی كه 
بافت خاک سبک باشد( كود ازته را اواسط تا اواخر زمستان و زمانی 
كه سرمای زمستانه پایان یافته و گیاه جذب مواد غذائی را در سطح 
بیشـتری شروع می كند اسـتفاده كرد. باقیمانده كود ازته را می توان 

در فصل بهار اسـتفاده كرد.

2. روش چالکـود: در روش چالکـود تعـداد 4-۳ چاله به ابعاد 
تقریبـی 40×40×40 سـانتی متر در سـایه انداز درخـت و بـه فاصله 
مناسـب از تنـه نخل حفر می شـود و كـود موردنیاز را همـراه با كود 
حیوانی به درون چاله ها می ریزند و عمل آبیاری انجام می شـود. در 
اسـتفاده از روش چالکود در سیسـتم آبیاری قطره ای باید چاله های 
كود در زیر قطره چکان ها حفر شـوند و به این ترتیب با تراكم ریشـه 
در ناحیـه مرطـوب خاک امکان اسـتفاده هر چه بیشـتر ریشـه ها از 

ناحیه غنی شـده در چالکود بـه وجود می آید.
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ب. روش كودآبیاری
 ایـن روش زمانـی قابل اسـتفاده اسـت كه سیسـتم آبیـاری بر 
اسـاس مصرف كودهای شیمیائی طراحی شده باشد. انواع كودهای 
محلول در آب را می توان با اسـتفاده از این روش اسـتفاده كرد. این 
می دهد.  سیستم تغذیه كود را به صورت یکنواخت در اختیار گیاه قرار 
تزریق كود در سیسـتم آبیاری قطره ای توسـط یکی از دو روش زیر 

می گیرد:  انجام 
مخازن تزریق كود: این دسـتگاه به صورت موازی با دسـتگاه 
كنتـرل مركـزی نصب می شـود. بـا ایجـاد اختالف فشـار بین آب 
ورودی و خروجی مخزن كود، آب از داخل آن همراه با كود محلول 
به تدریج وارد شـبکه خواهد شـد. اختالف فشـار توسـط شـیرفلکه 

نصب شـده بر روی دسـتگاه كنترل مركزی ایجاد می شـود.
پمپ هـای تزریـق كـود: پمپ های كوچکـی هسـتند كه با 
نیروی برق یا انرژی آب موجود در لوله كنترل مركزی سیسـتم كار 
كرده و كود محلول را از مخزن )بدون فشـار( مکیده و در سیسـتم 

می كنند. تزریق 

كودهای مورداستفاده در آبیاری قطره ای
همان طور كه اشـاره شـد، عناصری كه به صورت كود به خاک 
اضافـه می شـوند به دو نـوع عناصر پرمصـرف و عناصر كم مصرف 

می شوند. تقسیم 
عناصـر پرمصـرف: عبارت انـد از ازت، فسـفر و پتـاس. برای 
تأمیـن ازت موردنیـاز گیـاه در آبیاری قطره ای می تـوان از كودهای 
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اوره، سـولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم استفاده كرد. همه انواع این 
كودها در سیسـتم آبیاری قطره ای چه به صورت محلول و تزریق از 

طریق سیسـتم و چه به صورت چالکود قابل اسـتفاده اند.
 اسـتفاده از كودهای فسـفاته و پتاسـه از طریق سیستم آبیاری 
قطره ای معمواًل به دلیل عدم وجود و یا گرانی منابع محلول توصیه 
نمی شود. البته كودهای فسفاته را می توان به صورت اسید فسفریک 
از طریق سیسـتم مصرف كرد كه این نوع كود بسـیار گران اسـت. 
سـایر كودهـای فسـفاته و نیز كودهـای پتاسـه را از طریق چالکود 

می تـوان مصرف كرد.
عناصر كم مصرف: عمده عناصر كم مصرف عبارت اند از آهن، 
روی، بر، مس، منگنز و مولیبدن. منابع این نوع كودها دو نوع است: 
یـا منابـع كالتـه ماننـد كالت آهن یا منابـع معدنی مانند سـولفات 
آهـن. منابـع كالته تماماً به صـورت كودهای محلول موجود اسـت 
و می توان انواع مناسـب را از طریق سیسـتم آبیـاری قطره ای مورد 
داد. منابع معدنـی را عمدتاً می تـوان از طریق چالکود  اسـتفاده قـرار
مصـرف كرد. به علت مصرف پائین این عناصر برای گیاهان، اخیراً 
انواع كودهای كامل میکرو سـاخته شـده كه حـاوی تمامی عناصر 
كم مصرف با مقادیر مشـخص اسـت كه در مواقع الزم و در صورت 
كمبـود كلیـه ایـن عناصـر در خـاک، این كودهـا قابل اسـتفاده اند. 
كودهای سـولفات روی، سولفات منگنز، سکوسترین آهن به ترتیب 
بـه میـزان ۱50-۱00، ۱50-۱00 و ۱00 گـرم در هنـگام مصـرف 

كودهای فسـفره و پتاسـه باید مصرف شوند.



فصل چهارم

عملیات به باغی و 
تولید خرما





كلیات عملیات به باغی
عملیـات به باغـی نخـل خرما شـامل كلیـه عملیاتی اسـت كه 
به صورت سـاالنه بـرای تولید میـوه خرما تکرار می شـوند. عملیات 
به باغی شـامل عملیات متعددی به شـرح شـکل 4۹ اسـت. افزون 
بـر این مجموعه عملیات، دو برنامه مسـتمر آبیـاری و كنترل آفات، 
بیماری هـا و علف هـای هرز در طول سـال در نخلسـتان در جریان 
هسـتند. بـا توجه به مسـائل تخصصی این دو برنامـه و نیز با توجه 
بـه جایـگاه دو مبحث تغذیه و برداشـت محصول، ایـن موضوعات 

به صـورت جداگانه مـورد بحث قـرار خواهند گرفت.

شکل 4۹- سيکل عمليات باغی توليد خرما

هرس نخل خرما
واژه هـرس در نخـل خرمـا مفهوم علمـی و عملی متفـاوت با 
واژه هـرس در درختـان میـوه معتدله دارد. در درختـان میوه معتدله 
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واژه هرس به منظور تنک كردن شـاخه ها یا شـکل دادن به درخت 
بـا قطع شـاخه های زنـده انجام می شـود؛ اما در هـرس نخل خرما 
معمواًل تنها چوب مرده یا تقریباً مرده و درواقع شـاخه های در حال 
مرگ و قاعده خشکیده آن ها قطع می شوند. معمواًل پنج نوع هرس 
برگ، دم برگ، خار، دم خوشه ها پس از برداشت و حذف تنه جوش و 

پاجوش در نخل خرما متداول اسـت: 

هرس برگ
هـر نخـل سـاالنه به طور متوسـط دو تا سـه حلقه بـرگ تولید 
می كنـد و هـر حلقـه دارای ۱۳ بـرگ اسـت. عمـر هر برگ سـه تا 
هفت سـال اسـت و دارای طول متوسـطی برابر با چهار متر اسـت. 
بدیـن ترتیب برگ های باالیی و نزدیک به جوانه انتهایی جوان تر و 

برگ های پائینی تاج مسـن تر هسـتند.
در عملیـات هـرس بـرگ تنهـا برگ های خشـک نخـل خرما 
كـه مسـن تر هسـتند و در ردیف هـای پایینی تاج قـرار دارند، حذف 
می شـوند. حذف برگ های سـبز تنها در موارد نادری همچون وجود 
بـرگ سـبز فـراوان در مـورد نخل های جـوان برخی ارقـام گزارش 
اسـت. هنگامی كـه ایـن برگ های فـراوان حفظ شـوند، تعداد  شده 
زیـادی از آن هـا در زیر خوشـه های میـوه قرار خواهنـد گرفت و در 
بعضـی موقعیت هـا باعـث افزایش میوه هـای ترک دار و سرسـیاه و 
خشـک خواهند شـد. این برگ هـای پایینی اضافـی، ظاهراً رطوبت 
نسـبی پیرامون خوشـه ها را در اواسـط تابسـتان كه میوه ها بسـیار 
حسـاس اند، باال می برند. سپس، در زمان شروع برداشت كه معمواًل 
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از مقـدار آب آبیـاری می كاهنـد ایـن برگ هـا احتمااًل بـا میوه ها در 
مصرف آب رقابت خواهند داشت. در چنین شرایطی بهتر خواهد بود 
كـه بعضی از برگ هـای پایینی را برای بهتر كـردن كیفیت میوه ها 
قطـع كننـد. در چنین حالتـی قطع برگ هـا تا نقطه ای كـه انتهای 

بیش تـر خوشـه ها نمایان و دیده شـوند رضایت بخش اسـت.
به هرحـال بایـد توجـه داشـت كـه نخل هـای مسـن تر از 20 
سـال، به نـدرت برگ هـای خـود را در زیر خوشـه های میوه رسـیده 
می دارنـد. در ارقامـی مانند حـاّلوی و خضراوی نیـز كه دنباله  نگه 
خوشـه میوه كوتاه است، بریدن برگ های سبز زیر خوشه های میوه 
ظرفیـت بـاروری نخل را كم می كند. بر این اسـاس به جز در برخی 
مـوارد نادر حذف برگ های سـبز برای اكثر ارقام توصیه نمی شـود.

اهداف هرس برگ در نخل خرما
هرس برگ در نخل خرما عموماً با اهداف زیر انجام می شود: 

بهبود تهویه تاج نخل.. ۱
جلوگیری از پوسیدگی تدریجی تنه نخل.. 2
حـذف منابـع آلوده بـه آفـات و بیماری هـا و تأمین بهداشـت . ۳

ن. نخلستا
ایجـاد تعـادل بیـن اندام های رویشـی و زایشـی گیـاه و تولید . 4

محصـول با كمیـت و كیفیت مناسـب.
تسـهیل اجـرای عملیـات تولید خرمـا همچون گرده افشـانی، . 5

تنظیـم و هدایت خوشـه ها، سم پاشـی و برداشـت.



راهنمای فنی کاشت، داشت و برداشت خرما 138

زمان هرس برگ
هـرس بـرگ نخل خرما با توجه به وجود و حجم برگ خشـک 

معمواًل در سـه زمان زیر قابل اجرا اسـت: 
پس از برداشت محصول: در این مرحله برگ های خشکیده 

و برگ های آلوده به آفات و بیماری های نخل حذف می شـوند.
در زمـان گرده افشـانی: ایـن كار به منظـور تسـهیل اجرای 

عملیـات گرده افشـانی انجام می شـود.
در زمـان تنظیم و آرایش خوشـه ها: این نـوع هرس، ۶-8 
هفتـه پس از گرده افشـانی، به منظـور ایجاد تعادل میـان اندام های 
رویشـی و زایشـی نخل خرما و به واسـطه تأمین نسبت مناسب بین 
برگ و خوشـه انجام می شـود. در این زمان هرس برگ باعث ایجاد 
فضـای مناسـب زیر خوشـه ها جهـت آرایش خوشـه ها و همچنین 

سـهولت در عملیات پوشـش خوشه ها و برداشـت آن ها می شود.

هرس دم برگ )تکریب(
پس از حذف برگ های نخل خرما در عمل هرس، دم برگ های 
آن هـا بر روی تنه نخل باقی می ماننـد كه هركدام از این دم برگ ها 
كرب نامیده می شـود و به عمل كوتاه كردن كرب ها، تکریب گفته 

می شود.
 اصواًل عملیات تکریب به دالیل زیر انجام می شود: 

تسـهیل صعـود كارگـر از نخل جهـت انجام عملیـات باغی از . ۱
قبیل گرده افشانی، هدایت، بستن، پوشش و تیمار خوشه، تنک 

میوه، هرس، تکریب و برداشـت.
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جلوگیری از پوسیدگی تنه نخل.. 2
حـذف محل تجمـع آفـات و بیماری ها )بسـیاری از حشـرات . ۳

و كنه هـای زیـان آور زمسـتان خـود را در البـه الی دم برگ ها 
می گذرانند(.

كاهش میزان رطوبت در اطراف تنه.. 4
جلوگیری از حمله موریانه به تنه.. 5
كاهش جمعیت عقرب بر روی نخل.. ۶
زیباسـازی تنه نخل به خصوص در مورد نخل هایی كه استفاده . 7

زینتی دارند.

روش های تکریب
عملیات تکریب در مناطق خرماخیز كشور به روش های متفاوتی 
انجام می شـود. رایج ترین روش های تکریب دستی شامل تکریب با 

عکفه و اره دستی هستند.
عکفه ازجمله قدیمی ترین ابزار تکریب در نخلسـتان ها اسـت و 
استفاده از آن در سایر كشورهای خرماخیز ازجمله عراق نیز متداول 
است. امروزه در كشور ما استفاده از این ابزار بیشتر در نخلستان های 
خوزستان، به ویژه آبادان، خرمشهر و شادگان رواج دارد. عکفه ابزاری 
داس مانند اسـت كه دارای دسته ای چوبی و كشیده به طول تقریبی 
40 الی 50 سـانتی متر و تیغه ای قوسی شکل با لبه ای صاف و بدون 
دندانه است )شکل 50(. این ابزار سبک و ارزان است و به راحتی تیز 
می شـود. سطح برش داده شـده دم برگ ها نسبتاً صاف است، صعود 

از آن ها به راحتی ممکن اسـت و آب باران در آن ها جمع نمی شود.
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شکل ۵0- عکفه، ابزار سنتی تکریب نخل خرما

دم برگ های نخل خرما مجموعه ای از الیاف فیبری است كه در 
قاعـده، پایه مـادری را دربر می گیرد. این مجموعه فیبرها در هنگام 
اسـتفاده از اره های معمولی جهت ایجاد برش، البه الی دندانه های 
اره، گیـر كـرده، عمل بریدن را با مشـکل مواجه می سـازند و عماًل 
نمی تـوان با این اره هـا اقدام به حذف دم برگ ها كرد. لیکن می توان 
از اره های ویژه ای با عنوان اره های خشک بر- تربر كه بسیار سبک 

اسـت و به سـهولت عمل برش را ممکن می سازند، استفاده كرد. 
دندانه هـای این گونه اره ها به گونه ای طراحی شـده كه فیبرهای 
دم برگ در آن گیر نمی كنند و قدرت چندانی جهت انجام عمل برش 
الزم نیسـت. عمل تکریب و برش دادن دم برگ ها با اسـتفاده از این 
اره ها بسـیار سـاده و آسان است و نیاز به مهارت چندانی نیز ندارد. با 
اسـتفاده از این ابزار، می توان در هر زمانی نسـبت به انجام تکریب 
اقدام كرد. سـطح برش خورده دم برگ ها با اسـتفاده از این اره بسیار 
صاف است و نخل تکریب شده از نما و زیبایی خاصی برخوردار است. 
خطر آسیب رسـانی به سیسـتم آوندی توسـط اره نیز حداقل اسـت.

درمجمـوع با اسـتناد به نتایج به دسـت آمده و نیـز كوچک بودن 
نخلسـتان های كشـور، تکریـب با عکفـه به دلیل كندی و سـختی 
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بـاالی كار بـا آن و تکریب بـا اره موتوری به دلیـل هزینه های باال 
و عـدم امـکان اسـتفاده در تکریـب نخل های بلند هنـگام صعود با 
فروند۱ روش های مناسـبی نیسـت و تا یافتن روش مناسب، تکریب 
با اره دسـتی به عنوان مناسب ترین روش تکریب نخل خرما توصیه 
می شـود. اره دسـتی مرسـوم و نمای نخل تکریب شده با اره دستی 

در شـکل 5۱ نشـان داده شده است.
   

شکل ۵۱- نمای نخل تکریب شده با اره دستی )سمت راست( 
و اره دستی )سمت چپ(

هرس خار )خارزنی(
هـر بـرگ، بسـته بـه رقـم، به طـور متوسـط دارای ۱0 الی ۶0 
عـدد خـار بـا طـول ۱ تـا ۱0 سـانتی متر اسـت كـه در دسـته های 
تکـی، دوتایـی و سـه تایی دیـده می شـوند و در هـر دو طـرف 
دم بـرگ تقریبـاً به طـور متقـارن توزیـع شـده اند. مقطـع خارهـای 
خرمـا مثلثی اسـت و ضخامت هركـدام از آن ها بیـن چند میلی متر 

تـا یـک سـانتی متر متغیر اسـت.

 ۱ - ابزار سنتی صعود از نخل خرما كه به آن پروند نیز گفته می شود.
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خارزنـی۱ عبارت اسـت از: عملیات حذف خارهـای مزاحم برگ 
خرما به منظور ایجاد محیط كاری امن، جهت انجام عملیات زراعی 
مربـوط بـه تاج نخل. این عملیـات در زبان محلی مردم خوزسـتان 

تحت عنوان تشـویک2 شناخته می شود.
عملیات خارزنی یکی از مهم ترین عملیات زراعی ویژه نخلستان 
اسـت و باوجود اینکه نسـبت به سـایر عملیات زراعی وقت كم تری 
را می طلبـد و انجـام آن نیازمنـد زمان خاصی نیسـت لیکن مزایای 

فراوانـی را در پی دارد.

 به طوركلی فواید عملیات خارزنی را از نقطه نظرات زیر می توان 
بررسی كرد: 

ایمنـی محیـط كار: سـختی و تیـزی خارهـای نخـل خرمـا 
به گونه ای اسـت كه كم ترین تماس بدن با آن ها آسـیب های جدی 
را در پـی دارد به طوری كـه حتـی كارگـران مجرب نیـز از این نظر 
در امان نیسـتند. این اثرات آن چنان شـدید اسـت كه باعث كاهش 
رغبـت نخل داران به كار در محیط تاج می شـود و همـواره از اثرات 
منفـی این خارها ابراز ناراحتی می كنند. درنتیجه در نخلسـتان هایی 
كه عملیات حذف خارها انجام نمی شود، انجام سایر عملیات زراعی 
همچون هدایت، بسـتن، پوشـش و تنک خوشه نیز عماًل با مشکل 
مواجه می شـود و به دلیل تأثیر این عملیات زراعی در كیفیت میوه، 

محصول برداشت شـده غالباً از كیفیت پایینی برخوردار اسـت.

1  - Dethorning
2  - در زبان عربی شوک به معنای خار است



143فصل چهارم: عملیات به باغی و تولید خرما

اثـرات خارهـا بر میوه: با رشـد و توسـعه خوشـه، میوه ها در 
میان خارها گیر می كند و با اندک حركتی به ویژه در زمان رسیدگی 
میوه ها و در زمان برداشـت، بخش قابل توجهی از میوه ها جدا شـود 
و بـر روی زمیـن می ریزند. در برخی اوقات در اثر حركت خوشـه یا 
برگ به علت وزش باد یا هر عامل دیگر، تماس میوه با نوک خارها 
باعث آسـیب دیدگی میوه ها می شـود، شـرایط مناسبی جهت تجمع 
عوامـل بیمـاری زا و آفات فراهم می سـازد و باعـث كاهش كیفیت 
میوه می شود. افزون بر این، قرار داشتن خوشه در میان انبوه خارها، 
انجام سـایر عملیات مربوط به آن از قبیل پوشـش دهی خوشـه كه 
جهت حفاظت از میوه ها چه در برابر عوامل اقلیمی و یا جلوگیری از 
دسترسی پرندگان به میوه انجام می شود نیز بسیار مشکل می شود.

زمان هرس خار
زمـان انجام عملیـات هرس خارهای نخل خرما قبل از عملیات 
گرده افشـانی اسـت. نکتـه ای كه بایـد دراین بین مّدنظر قـرار گیرد، 
فاصله زمانی انجام عملیات خارزنی تا عملیات گرده افشـانی اسـت. 
بایـد توجه كـرد، ازآنجاكه زمان انجام عملیات گرده افشـانی ازجمله 
بحرانی تریـن زمان هـای عملیاتـی نخلسـتان اسـت، برنامه ریـزی 
بـرای انجـام عملیات خارزنی باید به گونه ای باشـد كه قبـل از ورود 
بـه محدوده زمانـی عملیـات گرده افشـانی عملیات خارزنـی انجام 
باشـد. در ضمن توصیه می شـود كه این عملیات پس از هرس  شده 

سـالیانه برگ انجام شـود تا از دوباره كاری پرهیز شـود.
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روش های خارزنی
در اكثر موارد از چاقوی ویژه هرس یا تیغه ای منحنی شـکل یا 
داس مجهز به دسته های كوتاه و بلند استفاده می شود. در كشور ما 
ابزار متداول، داس و كَجک هستند )شکل 52(. در خوزستان جهت 
حـذف خارهـا )در مواردی كـه این عملیات انجام می شـود( از داس 
استفاده می شود. نحوه كار با این ابزار بدین صورت است كه خارهای 
هر سمت دم برگ را با حركت دادن لبه تیز داس در جهت خوابیدگی 
خارهـا و یـا در جهـت خـالف آن در یـک نوبـت حـذف می كننـد.

      

شکل ۵۲- ابزار متداول خارزنی؛ سمت راست: داس سمت 
چپ: کَجک

در برخـی از مناطـق كشـور همچون حاجی آباد بدیـن منظور از 
ابزاری تخصصی تری با نام كَجک استفاده می شود. این ابزار از داس 
كوچک تر و ظریف تر و لبه برنده آن صاف و بدون دندانه اسـت و با 
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برده  دسته ای بلند و با طول های متفاوت )معمواًل 50 سانتی متر( به كار 
می شـود. دسـته كَجک ممکن اسـت از جنس چوب یا فلز باشد. به 
هنگام عملیات خارزنی این ابزار در جهت خوابیدگی خارها از ابتدای 
دم برگ تا منتهی الیه منطقه خارنشین برگ كشیده می شود. بنابراین 
براین، بلند  در این روش آسـیب وارده به دم برگ كم تر است. عالوه 
شدن  بودن دسته این ابزار باعث افزایش ایمنی كارگر به دلیل خارج 
نسـبی دسـت او از محـدوده خارهـا در تـاج می شـود )شـکل 5۳(.

شکل ۵۳- انجام عمليات خارزنی با استفاده از َکَجک

در سـال های اخیـر ابـزار نیمه مکانیـزه جدیـدی بـرای افزایش 
سـرعت و ایمنـی عملیـات خارزنـی نخل خرمـا طراحی و سـاخته 
اسـت. ایـن ابـزار از یک تیـرک آلومینیومی به طـول ۱/5 متر،  شده 
یـک سـاختار فـک ماننـد، دو تیغه متقابل، سـه عـدد غلتک جهت 
تسـهیل حركت ابزار بر دم برگ، اهرمی در پایین تیرک جهت بسته 
كردن تیغه ها و دو سـیم بافته شـده روكش دار جهت انتقال حركت و 

نیرو از اهرم به تیغه ها تشـکیل شـده اسـت )شـکل 54(. 
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شکل ۵4- خارزن دستی نخل خرما

یـک كارگـر به تنهایـی قـادر بـه اسـتفاده از ایـن ابزار اسـت و 
نیـازی بـه نیـروی محركه خارجـی نیسـت. ارزیابی اولیـه عملکرد 
ابـزار نشـان داد كـه بـا اسـتفاده از آن زمـان عملیات تا كمتـر از ۳ 
دقیقـه بـرای هر نخل كـم می شـود و همچنین زخم هـای حاصل 
از ابزار بر برگ نخل بسـیار اندک هسـتند. حداكثـر ارتفاع عملیاتی 

ایـن ابزار حـدود 2/5 متر اسـت.
از نـکات قابل توجـه در انجام عملیات خارزنی، عـدم رها كردن 
خارهای حذف شـده بر روی زمین یا در میان كرب ها اسـت. چراكه 
وجـود آن هـا در چنیـن مکان هایی خطـر آسـیب دیدگی كارگران و 
عابـران را در پـی دارد. ازاین رو بعد از انجام عمل خارزنی این خارها 

را بایـد جمع آوری كرد.

هرس دم خوشه ها پس از برداشت
نتایج تحقیقات اخیر نشان داده است كه عملیات حذف باقیمانده 
خوشـه ها در كاهش شـدت آسـیب آفات و بیماری های مهم نخل 
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خرما مؤثر اسـت و در هیچ موردی اثرات افزایشـی بر شـدت آسیب 
آن ها نشـان نداده است.

 تأثیر عملیات حذف باقیمانده خوشـه ها بر شـدت آسـیب كرم 
میوه خوار، كرم گرده خوار، كنه تارتن، موریانه و سوسـک شـاخ دار به 
ترتیب بیش ترین تأثیر را داشـته اما تأثیر آن بر شـدت آسـیب سایر 

آفـات و بیماری های خرما اندک اسـت.

زمان هرس دم خوشه های باقیمانده برداشت
بعد از اتمام عملیات برداشـت در نخلستان در اولین فرصت باید 
اقـدام بـه حذف دم خوشـه های باقیمانده روی نخل خرمـا كرد. این 
كار هـم بایـد در ارقام ماده و هم در ارقام نر صورت گیرد زیرا كه در 
خیلی از موارد این دم خوشـه ها می توانند عامل بقاء و انتشار بیماری 
قارچـی در نخلسـتان باشـند. این مسـئله به ویـژه در مناطقی مانند 
خوزسـتان كه بیماری خامج یا پوسـیدگی گل آذین خرما مسئله ساز 
اسـت اهمیت زیادی دارد. هرس دم خوشـه ها با ابزار معمولی برش 

مانند انواع داس ها و یا اره های خشـک و تربر انجام می شـود.

حذف تنه جوش و پاجوش
معمواًل در سـنین جوانی نخل )تا ۱5 سـال اول پس از كاشـت( 
تعدادی پاجوش )معمواًل ۱2-۶ عدد( پای هر نخل تولید می شود. در 
حال حاضر متداول ترین روش تکثیر نخل خرما اسـتفاده از پاجوش 
اسـت. ضمن اینکه فروش پاجوش یکـی از منابع درآمد نخل كاران 
اسـت؛ امـا نکته مهم این اسـت كه نگهداری تعـداد زیادی پاجوش 
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روی درخت و برای مدت طوالنی عالوه بر ایجاد مشـکالت مرحله 
داشـت محصول باعث ضعف درخت و كاهش عملکرد آن می شود. 
درصورتی كه هدف از جداسـازی پاجوش استفاده از آن جهت تکثیر 
نخل خرما باشد، پس ازاینکه پاجوش به شرایط مناسب برای انتقال 
رسـید )دارای وزنی میان ۶ الی ۱2 كیلوگرم و میزان ریشـه مناسب( 

جدا و در مکان موردنظر كاشـته می شود.

گرده افشانی
مرحلـه گرده افشـانی ازجمله مهم ترین و حسـاس ترین عملیات 
به زراعـی خرما اسـت كه نقش بسـیار مهمـی هم در تولیـد میوه و 
هـم در بهبود كمیت و كیفیـت آن دارد. ازآنجاكه نخل خرما گیاهی 
دوپایه است و گل های نر و ماده آن به صورت جداگانه روی پایه های 
متفـاوت تولید می شـوند به انتقال دانه گـرده از گل نر به كالله گل 
ماده گرده افشـانی گفته می شـود. این انتقال در طبیعت توسط باد و 
حشـرات و به صـورت مصنوعی و تجاری توسـط انسـان به صورت 

دسـتی یا مکانیکی انجام می شود.
معمـواًل پـس از ظهور غالف هـای نر و ماده و آغاز شـکافتگی 
غالف های ماده، عملیات گرده افشانی آغاز می شود. عوامل مختلفی 
بـر زمـان ظهـور گل آذین های نـر و مـاده مؤثرند كـه ازجمله آن ها 
می تـوان بـه شـرایط آب و هوایـی، نـوع رقـم و عملیـات به زراعی 
نخلسـتان اشـاره كرد. در شـرایط ایران فصل گرده افشانی در اغلب 
مناطق از اواسط بهمن ماه تا اواسط اردیبهشت ماه به طول می انجامد 

و در نخلسـتان های تجـاری به صورت مصنوعی انجام می شـود.
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عوامل مؤثر بر گرده افشانی
الف. عوامل آب وهوایی

الـف – ۱. دمـا: با توجـه به مطالب منـدرج در فـوق می توان 
دریافت كه دما یکی از مهم ترین عوامل محیطی است كه در نحوه 
تکامل بخش های مختلف گل، میزان تلقیح و میوه نشینی تأثیرگذار 
اسـت. دما هم در دوره تکمیل رشـد گل و فرآیند رسـیدگی گرده و 
هم در دوره گرده افشـانی و تندش لوله گرده و حركت آن به سـمت 
تخمـدان مؤثر اسـت. بـا توجه به این كـه گل خرمـا در اواخر فصل 
برداشـت )اوایل پاییز( تشـکیل می شـود، كلیه تغییرات آب و هوایی 
و از همـه مهم تـر دمـا نقش بسـیار حیاتی در نحوه رشـد و تکمیل 
بخش هـای مختلـف آن دارد. دمای صفـر فیزیولوژیک خرما حدود 
7+ درجه سلسـیوس اسـت و پایین تر از این دما رشـد رویشی نخل 
متوقف می شود. گل خرما جهت تکامل نیازمند دوره كوتاه سرمایی 
اسـت تا نیاز سرمایی آن برطرف شـود. مجموع روزهایی كه دما در 
محـدوده دمای صفـر فیزیولوژیک قرار می گیـرد در تکمیل اجزای 
گل آذین و گل نر و گرده بسیار مهم است. دماهای پایین تر از صفر 
بر رشـد كلی نخل اثر سـوء دارند. در زمان گرده افشـانی نیز با تأثیر 
بـر میزان تندش جوانه های گرده و سـرعت رشـد لولـه گرده، نقش 

حیاتـی را در میـزان تلقیح نهایی ایفا می كند.
 میـزان میوه نشـینی بـا مجمـوع تعـداد سـاعت هایی كـه دمـا 
در آن هـا باالتر از ۱5 درجه سلسـیوس اسـت ارتباط مسـتقیم دارد. 
میوه نشـینی مناسـب زمانـی رخ می دهـد كـه در زمـان گل دهـی 
دمـای حداكثـر روزانـه بیـن 2۶-22 درجـه سلسـیوس باشـد و بـا 



راهنمای فنی کاشت، داشت و برداشت خرما 150

كاهـش دمـای حداكثـر روزانه بـه ۱8 درجه سلسـیوس و پایین تر، 
میوه نشـینی به شـدت كـم می شـود. كاهـش دمـا بالفاصلـه پـس 
از گرده افشـانی نیـز می توانـد اثـر سـوئی بـر میـزان میوه نشـینی 
داشـته باشـد. در دمـای 7+ درجـه سلسـیوس و پایین تـر هیچ گونه 
جوانه زنـی گرده نخل خرمـا رخ نمی دهد. دمـای بحرانی جوانه زنی 
دانـه گـرده بیـن ۱5 تـا 22 درجه سلسـیوس و مناسـب ترین دمای 
جوانه زنـی دانـه گـرده خرمـا، حدود 27 درجه سلسـیوس اسـت. در 
دمـای 4۳ درجـه سلسـیوس و باالتـر نیـز مجـدداً به دلیل آسـیب 
مسـتقیم دانه هـای گرده، میـزان جوانه زنی به شـدت كم می شـود.

الـف – 2. باران: وقوع بارندگی اغلب بـا كاهش دمای بعدی 
همراه اسـت. در صورت بارش باران در زمان گرده افشـانی، احتمال 

كاهش میزان تلقیح و میوه نشـینی در دو صـورت وجود دارد: 
اگر بارندگی در فاصله زمانی كمتر از شـش سـاعت پس   .۱
از گرده افشـانی رخ دهـد، احتمـال شسـته شـدن گرده هـا از روی 
كالله هـای گل ها قبـل از تلقیح وجـود دارد. بنابراین تکرار عملیات 

گرده افشـانی در ایـن صـورت ضـرورت پیـدا می كند.
اگـر بارندگی كمتر از شـش سـاعت قبل از گرده افشـانی   .2
رخ داده باشـد، بـه دلیـل كاهـش دمـای محیـط، با ایجـاد اختالل 
یـا تأخیـر در رونـد جوانه زنـی و یـا رشـد و سـرعت لولـه گـرده به 
سـمت تخمـدان، باعـث كاهش میوه نشـینی به میـزان یک چهارم 
تـا یک سـوم می شـود كـه در ایـن حالـت نیـز توصیـه بـر تکـرار 

گرده افشـانی اسـت.
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الـف – 3. بـاد و گردوغبـار: معمـواًل وزش بادهـای مالیـم 
تا متوسـط اثر سـوئی بر میزان گرده افشـانی نداشـته بلکه با حمل 
دانه هـای گـرده، احتمال میوه نشـینی را افزایش می دهـد؛ اما وزش 
بادهـای شـدید و طوفانـی و گرم با پراكنده كـردن دانه های گرده و 
خشک كردن سطح كالله گل ها، ممکن است باعث كاهش میزان 
میوه نشـینی شـوند. در مناطق بیابانی یا گرم و خشک وزش بادهای 
غبارآلود و همراه با گردوغبار، بسته به شدت و غلظت ذرات معلق در 
هوا، می تواند در بعضی مواقع تا حدودی از میزان گرده افشانی بکاهد.

ب. عملیات آبیاری
بررسـی اثرات تنش آبی در مراحل گرده افشـانی و میوه نشـینی 
نخـل خرمـای رقم برحی در اسـتان خوزسـتان نشـان داده كه این 
مراحل رشـد نسـبت به كمبود آب حساس هسـتند. در این تحقیق 
بیشـترین طـول، قطـر، حجـم و وزن میـوه، عملکـرد محصـول و 
بهره وری آب با آبیاری پس از 50 میلی متر تبخیر تجمعی از تشـت 
كالس A حاصل شـده اسـت. نتایج مشـابهی نیز در خصوص رقم 
اسـتعمران به دسـت آمده است. بررسـی تأثیر قطع آبیاری در مراحل 
مختلف رشـد نخل خرمای رقم اسـتعمران نشان می دهد كه مرحله 
گلدهی و گرده افشانی بیشترین حساسیت را نسبت به تنش آبی دارد.

ج. میزان سازگاری ارقام نر و ماده خرما
در اغلـب مناطـق خرماخیز این باور وجود دارد كه گرده افشـانی 
ارقـام خاصـی از ارقـام مـاده خرما بـا گرده های ارقام مشـخصی از 
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ارقام نر، باعث میوه نشـینی بهتـر و درنتیجه تولید محصول بیش تر 
می شود. با توجه به متفاوت بودن فیزیولوژی گرده ارقام نر مختلف، 
شـرایط رشـدی و قوه نامیه آن ها نیز متفاوت است. ازاین رو در زمان 
گرده افشـانی، موفقیت عمل تلقیح و تشـکیل میوه بسـته به میزان 
سـازگاری تركیبات گرده نر ازیک طرف و سـطح كالله و خامه گل 
ماده از طرف دیگر اسـت كه همه این مواد تحت كنترل مشـترک 
ژنتیک گیاه و محیط است. در پژوهش های مختلف نیز ثابت شده كه 
ارقام ماده با برخی ارقام نر سازگاری بهتری نشان می دهند و درصد 
میوه نشینی آن ها با كاربرد گرده ارقام سازگار بیش تر از سایرین است.

د. تفاوت بین میزان میوه نشینی ارقام
ارقـام متفـاوت خرما در مناطـق مختلف، میوه نشـینی مختلفی 
نشـان داده انـد. به طوركلی برخی ارقام ذاتاً دارای میوه نشـینی باال و 
برخی دارای میوه نشـینی پایین هسـتند. به طور مثـال ارقام دیری و 
حیانی عنوان شـده كه دارای میزان میوه نشینی پایین اما ارقام سایر 
و زاهدی دارای میزان میوه نشـینی باال هسـتند. كشـت ارقام دارای 
میوه نشـینی پاییـن در مناطـق با آب وهوای سـردتر از حـد معمول، 
باعث كاهش مضاعف میزان میوه نشـینی آن ها می شود؛ اما ارقامی 
مانند زاهدی به دلیل قدرت باروری باال حتی در مناطق سـردتر نیز 
محصـول تجاری تولید می كند به گونه ای كـه رقم زاهدی به عنوان 
رقـم مقـاوم به سـرما معرفی شـده اسـت. در ارتباط با ارقـام نر نیز 
بایـد اذعـان كرد كه اولیـن و آخرین گل آذین هـا از كیفیت كمتری 

برخوردارنـد و میـزان باروری گرده های آن ها پایین تر اسـت.
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به طوركلـی ارقام نر خرما جهت رشـد و نمو مطلـوب دانه گرده 
و كسـب قدرت باروری مطلـوب، نیازمند مجموع واحدهای حرارتی 

خاصی هسـتند كه باید در طول دوره رشـد گرده تأمین شـود.

ه. زنیا۱ و متازنیا
نوع گرده مورد استفاده در گرده افشانی، بر صفات كمی و كیفی 
میـوه )بذر و بخش خوراكی( مؤثر اسـت. بدین معنا كه گرده نه تنها 
شـکل و انـدازه بذر را تحـت تأثیر قرار می دهد بلکه بر شـکل میوه 
و زمان رسـیدن آن نیز مؤثر اسـت. تأثیر دانه گرده بر صفات بذر و 
جنیـن را "زنیـا" و بر بافت و گوشـت میوه "متازنیـا" می نامند. البته 
بایسـتی عنوان كرد كه نتایج پژوهش های گذشـته نشان داده است 
كـه انـدازه و ابعاد میـوه بیش تر تحت تأثیر تنک كردن اسـت تا اثر 
متازنیـای گـرده؛ اما بالعکس، اندازه هسـته بیش تر تحـت تأثیر اثر 
متازنیـای گرده اسـت تا تنـک كـردن. كاربردی ترین اثر گـرده، در 
ارتبـاط با زمان رسـیدگی میوه ها اسـت. دانشـمندان ثابـت كرده اند 
كـه نوع گرده می تواند زمان رسـیدگی میوه را تـا ۱0 روز در مناطق 
گرم تـر و تا 2 ماه در مناطق سـردتر تغییر دهـد. این موضوع به ویژه 
در امکان تنظیم بازار و همچنین مدیریت عارضه خشکیدگی خوشه 

خرما بسـیار مؤثر است.

و. میزان گرده موردنیاز ارقام
ارقام مختلف خرما بسـته به اندازه خوشـه و تعداد گل در خوشه 
1  - Xenia
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آن هـا بـه میـزان گـرده متفاوتی نیـاز دارنـد. ارقامی ماننـد برحی و 
مضافتی كه دارای خوشـه های بسـیار بزرگ و حجیم هستند نسبت 
به ارقامی مانند اسـتعمران و لیلوئی كه خوشـه های كوچک تر دارند 

نیازمند گرده بیش تری هسـتند.

ز. زمان گرده افشانی
بـا توجـه بـه نیـاز دمایی بهینـه جهـت جوانه زنی گـرده )حدود 
27+ درجـه سلسـیوس(، سـاعاتی از طـول روز كه دمـای موردنظر 
در آن تأمین شـود مناسـب ترین سـاعات گرده افشـانی خواهند بود. 
دراین ارتباط با توجه به تحقیقات صورت گرفته مشـخص شـده كه 
گرده افشـانی در سـاعت های ۱0 صبح تـا ۳ بعدازظهر با بیش ترین 

میزان میوه نشـینی همراه اسـت.

ح. دوره پذیرش گل های ماده
پس از شکافته شدن )و حتی اندكی قبل از آن(، گل های ماده 
می آورند.  آمادگی پذیرش گرده را جهت انجام عمل تلقیح به دست 
بـا شـکافته شـدن گل آذین ها و ظهـور گل ها به تدریـج و به مرور 
زمـان، قـدرت پذیرش گل های مـاده به دلیل از بین رفتن سـطح 
كالله و رشـد برچه ها به صورت پارتنوكارپ و تغییر شـکل و حالت 
سـلول های خامـه گل، كم می شـود. نتایج آزمایش هـای مختلف 
نشـان داده كه گرده افشانی گل ها یک الی دو روز قبل از باز شدن 
طبیعی اسـپات ها تا سـه روز پس از شکافته شـدن طبیعی آن ها و 
ظهـور گل هـا، با میزان میوه نشـینی مطلوبی همراه اسـت. هر چه 
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گرده افشـانی دیرهنگام تـر انجـام شـود، درصد میوه نشـینی نیز به 
همان نسـبت كاهش خواهد یافت.

روش های گرده افشانی
یـا  دسـتی،  به صـورت  می تـوان  را  گرده افشـانی  عملیـات 

داد. انجـام  مکانیـزه 

گرده افشانی دستی
در ایـن روش بالفاصله پس از ظهور گل آذین های ماده یا حتی 
اندكی قبل از آن اقدام به عملیات گرده افشـانی می شـود. این روش 

به چند نحو قابل انجام اسـت.

قرار دادن خوشک های گل آذین نر در گل آذین ماده
این روش متداول ترین روش گرده افشانی در اغلب نخلستان های 
كشور است. در این روش پس از رسیدن غالف های نر و قطع آن ها، 
بسـته به اندازه گل آذین ماده معمواًل تعداد ۳-2 خوشک از گل آذین 
نر به صورت وارونه درون گل آذین ماده قرار داده می شـوند. با توجه 
بـه اختالف زمانی بین گل های یک گل آذین برای آمادگی پذیرش 
گـرده، خوشـک های نر باید به گونه ای محکم در درون خوشـه های 
مـاده قرار داده شـوند تا تأمین گرده را به  مـرور زمان برای گل های 
خوشه تضمین كنند. بستن خوشک ها در باالی خوشه می تواند این 
منظور را بهتر تأمین كند. البته نخ مورد استفاده باید به گونه ای باشد 
كه در اثر فشـار خوشـه به راحتی باز شود و سد راه رشد خوشه نشود. 
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توصیه شـده است قبل از قرار دادن خوشـک ها درون گل آذین ماده، 
گـرده آن ها باالی سـر گل آذین ماده تکانده شـود تا شـانس تلقیح 

افزایش یابد.

معایب گرده افشانی سنتی
عمومیت این روش گرده افشـانی دال بر بهینه بودن آن نیسـت 
و این روش دارای معایب فراوانی اسـت كه ازجمله مهم ترین آن ها 
می تـوان نیـاز به كارگـر ماهر و كمبـود این نوع كارگـران، خطرات 
جانـی ناشـی از صعـود و پر زحمـت بودن ایـن روش، هزینـه باال، 
طوالنی شـدن طول دوره گرده افشـانی در نخلستان، افزایش میزان 
مصرف دانه گرده، عدم رسـیدن هم زمان گل آذین نر و ماده و پائین 

بودن راندمان كار را برشـمرد.

گرده افشانی با استفاده از پارچه ململ
این روش گرده افشـانی حد واسـط روش كاماًل سنتی و مکانیزه 
است. در بعضی از مناطق خوزستان نخل كاران از این روش استفاده 
می كننـد. در ایـن روش دانـه گـرده خشـک به صـورت خالـص یـا 
مخلـوط با مـوادی مانند پودر تالک یا آرد سـبوس گندم كاماًل خرد 
و درون كیسـه پارچه ای نازک )مانند ملمـل و یا حتی جوراب زنانه( 
می شـود و با اسـتفاده از چوب صاف، سـبک و دسته بلندی  داده  قرار
روی گل آذین ماده تکانده می شـود. این كار باید حداقل دو مرتبه و 
به فاصله ۳-2 روز از هم انجام شـود تا درصد گل های تلقیح شـده 
افزایـش یابـد. عدم نیاز به صعود از درختان بلند، سـرعت و راندمان 
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كار بـاال، كاهش هزینه گرده افشـانی، كاهش میزان گرده مصرفی، 
عدم خطرات جانی جهت فرد گرده افشـان و سـهولت كار از مزایای 

عمده این روش هسـتند.

گرده افشانی مکانیزه نخل خرما
در گرده افشـانی مکانیـزه از ابزار نیروی غیرانسـانی برای انتقال 
دانـه گـرده و تلقیح گل های ماده اسـتفاده می شـود. اصول عملیات 
بـر مبنـای دمیدن گرده خشـک و مـاده همراه آن اسـتوار اسـت و 
بدین منظور از انواع مختلف ابزار ساده تا موتوری و تراكتوری برای 
انجام عملیات اسـتفاده می شود. گرده افشـانی مکانیزه در مقایسه با 

گرده افشـانی سـنتی دارای مزیت های زیر است: 
تفاوتـی میـان كمیـت و كیفیت میـوه حاصل از گرده افشـانی . ۱

مکانیکـی و سـنتی وجـود نداشـته و در برخی مـوارد عملکرد 
حاصـل از گرده افشـانی مکانیزه بیشـتر اسـت.

در گرده افشانی سنتی هر كارگر روزانه قادر به تلقیح حدود ۱5 . 2
نخل است. در روش مکانیکی این میزان تا ۳50 نخل و بیشتر 

نیز ممکن است.
مجموع هزینه عملیات گرده افشـانی مکانیـزه در حدود هزینه . ۳

عملیات گرده افشـانی سـنتی و یا عموماً كمتر از آن اسـت.
سختی كار در عملیات گرده افشانی مکانیزه در مقایسه با روش . 4

سنتی به دلیل عدم نیاز به صعود از نخل بسیار كمتر است.
در گرده افشـانی، زمان اجرای عملیات محدود اسـت. گل های . 5

ماده تا زمان مشخصی قابلیت پذیرش گرده را دارند. این زمان 
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در ارقام مختلف متفاوت اسـت و به طوركلی برای اكثر ارقام تا 
سـه روز پس از باز شدن اسپات ها است. در گرده افشانی سنتی 
بـا توجه به كنـدی كار در بسـیاری موارد انجـام عملیات برای 
تمامی نخل ها )به ویژه در نخلسـتان های بزرگ( مقدور نیسـت 

درحالی كه در گرده افشـانی مکانیزه این امر امکان پذیر اسـت.
در گرده افشـانی سـنتی مهارت كارگر در صعود از نخل شـرط . ۶

الزم بـرای اجـرای عملیات اسـت. درحالی كه در گرده افشـانی 
مکانیـزه بـه دلیل عـدم نیاز به صعـود از نخل، مهـارت كارگر 

شـرط الزم به شـمار نمی آید.
اسـتفاده از كارگر سـاده با اندكی آموزش درباره كار با دسـتگاه، 

است. ممکن 
بـا وجود مزایـای فوق، گرده افشـانی مکانیزه بـدون محدودیت 
نیسـت و تحـت تأثیـر محدودیت هـای موجـود، ایـن روش به طور 
شایسته توسـعه نیافته است. مهم ترین این محدودیت ها را می توان 

شـامل موارد زیر دانست: 
در گرده افشـانی سـنتی خوشـک های نـر كه شـامل گل های . ۱

حـاوی گرده هسـتند مورد اسـتفاده قرار می گیرند كـه این امر 
عالوه بر تضمین انجام عملیات، لزوم تکرار آن را برای خوشه 
گرده افشـانی شده منتفی می سـازد. درحالی كه در گرده افشانی 
مکانیزه كه با گرده خشـک انجام می شـود، دانه های گرده تنها 
در زمانـی محـدود در دسـترس گل هـای ماده قـرار می گیرند 
و بنابرایـن بـرای تضمین انجـام عمل تلقیح، در گرده افشـانی 
مکانیزه تکرار عملیات برای هر خوشـه در دوره زمانی پذیرش 
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گرده توسـط گل های ماده ضروری اسـت.
در فصل گرده افشـانی تمامی اسـپات های نخـل به یک باره باز . 2

نمی شـوند. فاصله زمانی میان باز شـدن اولین و آخرین اسپات 
یک نخل بسته به رقم و شرایط آب و هوایی و تغذیه ای متغیر 
اسـت و به بیش از یک ماه نیز می رسـد. در گرده افشانی سنتی 
بـه دلیـل حضور كارگر در نزدیکی خوشـه ها و اسـپات های باز 
نشده، در صورت تشخیص رسیدگی اسپات ها، امکان شکافتن 
آن ها توسـط كارگـر و تلقیح آن ها وجـود دارد درصورتی كه در 
گرده افشـانی مکانیزه این امر میسر نیست. ازاین رو در عملیات 
گرده افشانی مکانیکی باید منتظر باز شدن اسپات های ماده بود.

بـا توجه بـه لزوم تکـرار عملیات بـرای هر خوشـه در فواصل . ۳
زمانـی مناسـب )كـه در حـدود ۳ روز اسـت( و نیـز محـدوده 
عملیاتی ۳0 الی 45 روزه برای تکمیل گرده افشـانی نخلستان، 
مصـرف گـرده و اجرای عملیـات در روش مکانیـزه به صورت 
مکـرر انجام می شـود. این امر می تواند میـزان صرفه جویی در 

گـرده موردنیـاز را كاهش دهد.
علیرغم محدودیت های فوق، به دلیل امکان توسعه فناوری های 
مختلـف، بهینه سـازی روش های مکانیزه و گـذر از محدودیت های 
فوق در گرده افشـانی مکانیزه به اثبات رسـیده است. این امر در گرو 
تأمین شـرایط بهینه برای انجام عملیات گرده افشانی مکانیزه است 

تا بهره گیری از مزیت های حاصل از آن میسـر شود.
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اصول گرده افشانی مکانیزه
اصواًل موفقیت و توسـعه مکانیزاسـیون در گرده افشـانی خرما با 
فراهم بودن سـه عامل اساسی زیر در ارتباط است. این سه عامل را 
می توان به عنوان مثلث گرده افشانی مکانیزه در نظر گرفت كه نبود 

هر یک، گرده افشـانی مکانیزه را از توسـعه باز می دارد )شکل 55(.

شکل ۵۵- مثلث موفقيت گرده افشانی مکانيزه نخل خرما

الف. گرده
نهاده اصلی در گرده افشـانی مکانیزه گرده خشک است كه باید 
در زمان مناسـب در دسـترس نخل دار قرار بگیرد. تأمین این نهاده 
در همان فصل و یا از طریق استفاده از منابع ذخیره گرده جمع آوری 
 شـده سـال های قبل امکان پذیر اسـت. بـا توجه به فوریـت نیاز به 
این نهاده در فصل گرده افشـانی، اسـتخراج حداكثر گرده ممکن در 
حداقـل زمـان و هزینـه ممکن و نگهداری آن در شـرایط مناسـب 
جهت كاربرد فوری یا ذخیره آن برای سـال های آتی الزامی اسـت. 
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نبـود گرده خشـک مطمئن و كافی حتی در صـورت برقرار بودن دو 
عامـل دیگر مثلث گرده افشـانی مکانیزه، ایـن روش را ناكارا خواهد 
سـاخت. به منظـور صرفه جویـی در مصرف گـرده در گرده افشـانی 
مکانیـزه، گـرده به نسـبت مشـخصی بـا مـاده بی اثر همچـون آرد 
سـفید گنـدم، پـودر تالک یا سـایر مواد نـرم سـیالن پذیر مخلوط و 
سـپس توسط دسـتگاه روی گل آذین های بازشده نخل ماده پاشیده 
می شـود. این نسـبت برای برخی ارقام مورد مطالعه قرار گرفته و در 
جدول ۱4 نشـان داده شـده اسـت. به عنوان یک قانون سرانگشتی 
می تـوان تمامـی ارقـام را با نسـبت اختـالط 20 درصد گـرده و 80 

درصـد ماده همراه گرده افشـانی كرد.

جدول ۱4- حداقل دانه گرده مصرفی به منظور به دست آوردن 
حداکثر محصول اقتصادی

منبع تحقیقبهترین تراكم میزان گردهنوع رقمنام منطقه

اعطا، 20۱۳۶7% دانه گرده + 80% آرد سبوس گندماستعمراناهواز
زرگری، 20۱۳80% دانه گرده + 80% آرد سبوس گندمكبکابكازرون
زرگری،20۱۳80% دانه گرده + 80% آرد سبوس گندمشاهانیجهرم
اباذرپور،۱0۱۳77% دانه گرده + ۹0% آرد سبوسمضافتیجیرفت

ب. ابزار گرده افشانی
عمل پاشش گرده توسـط دستگاه گرده افشان صورت می گیرد. 
ازاین رو قابلیت كاربرد دستگاه متناسب با شرایط نخلستان همراه با 
قابلیت اعتماد آن در پاشش گرده و سهولت كاربرد از عوامل مؤثر در 
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موفقیت گرده افشـانی مکانیزه به شـمار می آیند. در حال حاضر چند 
نوع گرده افشان برای نخل خرما در حال توسعه هستند كه نمونه ای 

از این دسـتگاه ها در شکل 5۶ مشاهده می شود.

 

شکل ۵۶- نمونه ای از گرده افشان های درحال توسعه نخل خرما. 
سمت راست: گرده افشان فرقونی و سمت چپ: گرده افشان 

تيرکی شارژی

ج. دستورالعمل های گرده افشانی مکانیزه
محدودیت هـای روش های مکانیزه در مقابل روش های سـنتی، 
تفاوت هایـی در شـیوه اجـرای عملیـات ایـن دو روش بـه وجـود 
است. عدم هم زمانی باز شدن اسپات ها و نبود امکان شکافتن  آورده 
اسـپات ها از مهم ترین محدودیت های روش مکانیزه هستند. گذر از 
این دو محدودیت نیازمند تکرار و دقت در زمان بندی عملیات است. 
ازایـن رو نخل ها باید به صورت روزانه پایش شـوند تا هر اسـپات در 

اولیـن فرصت ممکن، میزان گـرده الزم را دریافت كند.
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 ایـن امـر می توانـد بـه قیمـت افزایـش ترافیـک كاری در 
نخلسـتان و مصـرف بیشـتر گـرده بیانجامـد. برخـی تحقیقـات 
امـکان افزایـش زمـان تکـرار عملیـات گرده افشـانی مکانیـزه را تا 
هفـت روز بـرای برخـی ارقـام بـا تحمل انـدک كاهـش در میزان 
محصـول بـه اثبـات رسـانده اسـت. بااین وجـود تحقیـق به منظور 
ارائـه دسـتورالعمل های كاربـردی در سـطح نخلسـتان در جریـان 
اسـت. به عنـوان قانونـی سرانگشـتی، نخـل داران می تواننـد برای 
ارقـام غیرحسـاس بـه گرده افشـانی زمـان تکـرار را تـا پنـج روز و 
برای ارقام بسـیار حسـاس تا سـه روز انتخاب كنند. البته این دوره 
زمانـی تحـت تأثیـر عوامـل آب و هوایی ممکن اسـت تغییـر یابد. 
به عنـوان شـاخصی مناسـب، نخـل داران می توانند نسـبت به ثبت 
روزانـه تعـداد اسـپات های بازشـده اقـدام و از آن به عنـوان راهنمـا 

بـرای تنظیـم زمان مناسـب تکـرار عملیـات اسـتفاده كنند.
درمجمـوع گام های بسـیاری برای توسـعه روش هـای مکانیزه 
گرده افشانی نخل خرما برداشته شده و به احتمال فراوان در آینده ای 
نزدیک شـاهد ورود این روش ها بـه عرصه تولید خرما خواهیم بود. 
در این خصوص و به منظور موفقیت در كاربرد گرده افشانی مکانیزه، 
تطبیق آن با ویژگی های سیسـتم تولید، نخلسـتان، ضروری اسـت. 
بدیـن منظـور توصیه می شـود پیش از اقـدام به كاربـرد این روش، 
مشـاوره های فنی الزم در خصوص انتخاب ماشـین، نوع نهاده های 
مورد اسـتفاده و الگوریتم صحیح انجام عملیات، توسط بهره برداران 

پذیرد. صورت 



راهنمای فنی کاشت، داشت و برداشت خرما 164

برداشت غالف های نر و گردآوری گرده نخل خرما
اسـتفاده از غالف هـای نر در گرده افشـانی سـنتی و بهره گیری 
از گـرده خشـک در گرده افشـانی مکانیکـی مسـتلزم آماده سـازی، 
استخراج، خشک كردن و در صورت نیاز، نگهداری آن است. تهیه و 

نگهداری گرده بر اسـاس سلسـله مراحل زیر انجام می شـود.

الف. جداسازی اسپات
اسـپات نـر را بایـد در حالت رسـیدگی كامل از نخل جـدا كرد. 
جداسـازی اسـپات در زمـان مناسـب اهمیـت ویـژه ای دارد. بـرش 
زودهنگام اسپات منجر به برداشت گل های نارس و در نتیجه تولید 
گرده بسـیار كمتر می شـود. تأخیـر در این عملیات نیـز منجر به باز 
شدن اسپات و رها شدن گرده آن در هوا در اثر جریان طبیعی باد و 
یا در حین برداشـت اسپات و در نتیجه كاهش میزان گرده می شود.

پس از رسیدگی كامل، پوسته اسپات در اثر رشد سریع به صورت 
طولـی تـرک برمی دارد. این ترک متناسـب با زمان و شـرایط آب و 
هوایی منطقه، توسـعه یافته تا اسـپات به طور كامل باز شود و گرده 
آن در هـوا  انتشـار یابـد. در ایـن حالت موجب از دسـت رفتن مقدار 
زیـادی گرده می شـود. ازاین رو نخل داران اسـپات نـر را باید قبل از 

توسـعه ترک آن برداشت كنند.
شناسـایی اسـپات نر رسـیده معمواًل بر پایه وضعیت قرارگیری، 
تغییـر رنگ و تردی پوسـته آن انجام می شـود. اسـپات نـر از حالت 
قائـم در حالـت نارس بـه حالت مایـل در حالت رسـیده تغییر یافته 
و به برگ های مجاور تکیه می كند. همچنین رنگ پوسـته اسـپات 
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نر در فرآیند رسـیدگی از رنگ سـبز به قهوه ای تغییر می كند و اگر 
اسـپات رسیده را میان انگشتان فشـار دهند صدای ترک خوردن به 
گـوش می رسـد كه البته صدای حاصل از جداشـدن كاسـبرگ ها و 

گلبرگ های گل های درون اسـپات از هم اسـت.
 میزان تغییر رنگ برای تمامی ارقام نر یکسان نیست و متناسب 
با نوع پایه نر تغییر می كند. در اسـپات رسـیده پس از پوست برداری، 
گل های آن در ظاهر باز و پوسـته داخلی غالف در اثر وجود اندكی 

گرده سفید است.
به منظور تأمین بهداشـت نخلسـتان و جلوگیری از تأثیر آفات و 
بیماری هـا بر تولید گرده، كلیه بقایای خوشـه ها، اسـپات های پایان 
فصل و اسـپات های آلوده به بیماری پوسـیدگی گل آذین )خامج( را 

باید از نخل جدا كرد و سـوزاند.

ب. انتقال و نگهداری اسپات
سـلول های اسپات نر رسیده به شدت فعال هستند و در اثر ادامه 
عمل تنفس انرژی حرارتی فراوانی را در درون اسپات تولید می كنند. 
ایـن در حالی اسـت كـه ارتباط آوندی غالف با نخـل پدری قطع و 
امکان خروج گرمای فراوان حاصل از تنفس تقریباً از بین رفته است. 
نگهداری بیش از یک روز اسپات جداشده از نخل در این حالت 
در شـرایط معمولی موجب ریزش گل ها و غیرقابل اسـتفاده شـدن 
آن می شـود. بنابراین اسـپات نر برداشت شـده را باید با توجه به نوع 
مصـرف به سـرعت عمـل آوری كرد و یـا حداقل انتهای بریده شـده 

اسـپات ها را در درون آب خنـک قرار داد.
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در صورت نیاز به نگهداری اسـپات كامل در فصل گرده افشانی، 
باید آن را به محض برداشت با استفاده از وسایل خنک كننده به سرعت 
خنـک كـرده و در یخچال نگهـداری كرد. باید توجه داشـت خنک 
كردن اولیه به دلیل كاهش شدید فرآیند تنفس، نقش تعیین كننده ای 
در قابلیـت مانـدگاری اسـپات نـر در یخچـال دارد )شـکل 57(.

شکل ۵7- نگهداری کوتاه مدت اسپات ها درون یخچال

نخل داران گاهی اسپات های نارس را نیز به منظور كاهش زمان 
صعود از نخل برداشت می كنند. در این صورت اسپات را به مدت یک 
تا دو روز به صورت دسـت نخورده در فضای اتاق نگهداری می كنند 
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تا به اصطالح رسـیدگی آن كامل شـود. نگهداری بیشـتر اسپات در 
ایـن وضعیـت منجر بـه ریزش گل هـا می شـود و ازایـن رو توصیه 
نمی شود. در برخی موارد نگهداری محل برش دم خوشه در محلول 
قندی به منظور تکمیل فرآیند رسـیدگی نیز مشـاهده شـده اسـت.

در صورت نیاز به نگهداری گرده برای سال بعد، نگهداری گرده 
خالـص بـر نگهداری اسـپات كامل به دلیل فضا و انـرژی مورد نیاز 
كمتـر و نیز مخاطرات كمتر كاهش قوه نامیه ترجیح داده می شـود. 
در نگهـداری اسـپات كامل به دلیل باال بـودن رطوبت و انجماد آب 
موجـود در آن، خطـر كاهش قـوه نامیه گرده وجـود دارد. همچنین 
بـه دلیل احتمـال انتقال آلودگی به نخلسـتان حتی االمکان از خرید 

اسـپات از مناطق دیگر جلوگیری شود.

ج. استخراج گرده
ج – ۱. شرایط استخراج گرده

تماس طوالنی مدت با گرده موجب بروز و تشدید حساسیت به آن 
و مشکالت تنفسی می شود. ازاین رو در كار با گرده استفاده از ماسک 
و دسـت كش مناسب ضروری است. ماسک انتخابی باید به گونه ای 
باشـد كه مانع عبور ذرات بزرگ تر از هشت میکرون شود. همچنین 
پـس از اتمـام كار اسـتحمام و شستشـوی لباس كار الزامی اسـت.

 ایـن امر باعث حذف منابع حساسـیت زا برای كارگـر و افراد در 
تماس با وی می شود. پس از پایان عملیات استخراج نیز باید بقایای 
غیرگرده اسـپات را در صورت عدم نیاز به نحو مطلوبی معدوم كرد. 

در این خصوص سـوزاندن مواد توصیه می شود.
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ج – 2. مکان استخراج گرده
مکان اسـتخراج گرده باید دور از مناطق مسکونی باشد. فضای 
اسـتخراج بایـد دربردارنـده مکان هایی برای آویختن اسـپات كامل 
به منظور خشـک شـدن و سـینی های ویژه )ترجیحـاً از جنس قابل 
شستشـو( در كـف اسـپات ها به منظور جمـع آوری گرده رهاشـده از 
آن ها باشـد. كف این سـینی ها را به منظور جلوگیری از كپک زدگی 
گـرده می توان با كاغذ جـاذب رطوبت همچون كاغذ كاهی و كاغذ 
روزنامه پوشـاند. به منظور حفظ كیفیت گرده، عملیات اسـتخراج آن 
بایـد در دمـای خنـک )ترجیحاً كمتـر از 25 درجه سلسـیوس( و در 

مکانی با نور كم و تهویه مناسـب انجام شـود.
جریان هوا در مکان اسـتخراج باید مالیم و كنترل شـده باشـد. 
تغییرات ناگهانی جریان هوا در اثر باز و بسـته شـدن درب یا پنجره 

می توانـد باعث بادبردگی مقدار قابل توجهی گرده شـود.

ج – 3. جلوگیری از صدمات
دانه گرده به صدمات ناشی از گرما بسیار حساس است. بنابراین 
در حیـن اسـتخراج گـرده نبایـد آن را در دمایـی بیـش از 25 درجه 
نگهـداری كـرد. در غیـر این صورت كاهش قـوه نامیه گرده حتمی 
خواهـد بود. رطوبت باالی گرده باعث توده ای و كلوخه ای شـدن و 
كپک زدگـی آن حتی در زمان های كوتاه می شـود. بنابراین تهویه و 
خشک كردن سریع گرده )در دمای پایین( باید به سرعت و با نظارت 
مسـتمر صورت پذیرد تا از اثرات منفی آن بر گرده جلوگیری شـود. 
ایـن امـر به ویژه در مرحلـه اول اسـتخراج كه گـرده دارای رطوبت 
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فراوانی اسـت از حساسیت بیشـتری برخوردار است.

ج – 4. نحوه استخراج گرده
به طوركلـی عملیـات اسـتخراج گـرده نخل خرمـا در دو مرحله 
انجام می شـود: مرحله اول دربردارنده اسـتخراج گرده تازه است. در 
این مرحله ابتدا پوسـته اسـپات را باید جدا كرد. این كار باید باالی 
سـطح كاغذ جـاذب رطوبت انجام شـود تا امکان جمـع آوری گرده 
رهاشـده فراهم شود. در این مرحله اسـپات از نظر آلودگی به خامج 

كنترل می شود. 
در صـورت مشـاهده آلودگی باید اسـپات را از فرآیند اسـتخراج 
خـارج و معـدوم كـرد تـا آلودگـی آن بـه سـایر گرده هـای تولیدی 
منتقل نشـود. سـپس خوشـه گل را با دو دسـت از دو سر آن گرفته 
و بـا مالیمـت در چندین نوبت در جهت مخالـف پیچاند. این عمل 
بـه باز شـدن خوشـه گل و آزاد شـدن رشـته ها كمـک می كند. در 
اثـر ایـن عمل مقـداری گرده جـدا شـده و روی كاغذ می ریـزد. در 
ادامه خوشـه گل به صورت افقی توسـط یک دسـت گرفته می شود 
و بـا دسـت دیگـر و توسـط یک میله ضربـات مالیمـی و پی درپی 
بـر خوشـه گل وارد آورده تا بخش دیگر گرده اسـپات جدا شـود. با 
پایـان یافتـن این عمل، خوشـه گل از محل دم خوشـه توسـط یک 
مفتول سـیمی آویخته می شـود تا خشـک شـود. گـرده حاصل نیز 
جمـع آوری شـده و در الیه هـای نـازک روی كاغذ جـاذب رطوبت 

گسـترانده می شـود تا به سـرعت رطوبت خـود را از دسـت بدهد.
ــده  ــه ش ــه آویخت ــدن خوش ــک ش ــس از خش ــه دوم پ مرحل
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انجــام می شــود. در ایــن مرحلــه ضربــات وارده بــر اســپات تکــرار 
ــرد  ــدا ك ــک ج ــا را از خوش ــوان گل ه ــن می ت ــود. همچنی می ش
ــا اســتفاده از الــک ریــزی كــه كیســه ای نایلونــی در بخــش  و ب
پایینــی آن تعبیــه شــده الــک كــرد. برخــی نخــل داران در مرحلــه 
دوم اقــدام بــه خــرد كــردن گل هــا توســط آســیاب برقی و ســپس 
ــد  ــد. آســیاب كــردن گل هــا می توان ــک كــردن گل هــا می كنن ال
باعــث صدمــه دیــدن دانــه گــرده و كاهــش قــوه نامیــه آن شــود. 
ــزام  ــد. در صــورت ال ــاب ورزی ــل اجتن ــن عم ــد از ای ــن رو بای ازای
ــا را به صــورت  ــوان آن ه ــردن گل هــای خشــک، می ت ــاز ك ــه ب ب
ــژه  ــر از یــک ســانتی متری روی كاغــذ وی ــازک كمت الیه هــای ن
گســترانده و یــک الــی دو نوبــت بــا لولــه ای فلــزی بــه قطــر دو 

اینــچ لــه كــرد.

د. نگهداری گرده
ــر و در  ــز و نفوذناپذیـ ــروف تمیـ ــد درون ظـ ــرده را بایـ گـ
ـــا  ـــیم ی ـــد كلس ـــون كلری ـــت همچ ـــاذب رطوب ـــواد ج ـــاورت م مج
ـــت و  ـــمی اس ـــاده ای س ـــلیکاژل م ـــرد. س ـــداری ك ـــلیکاژل نگه س
ـــداری  ـــگاهی خری ـــواد آزمایش ـــگاه های م ـــوان از فروش آن را می ت
ـــا  ـــت ب ـــاذب رطوب ـــواد ج ـــاس م ـــری از تم ـــت جلوگی ـــرد. جه ك
ـــر،  ـــه هایی نفوذپذی ـــوان در كیس ـــلیکاژل را می ت ـــرده، س ـــوده گ ت
ـــرف  ـــه درب ظ ـــه را ب ـــرار داده و كیس ـــب ق ـــون الیی چس همچ

ـــکل 58(. ـــباند )ش چس
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شکل ۵۸- نگهداری گرده در مجاورت سليکاژل

گـرده نخـل خرما را می تـوان بدون كاهش معنـی دار قوه نامیه 
در طـول فصـل گرده افشـانی در ظروف ویـژه در دمـای پنج درجه 
سلسـیوس در یخچـال، نگهـداری كـرد. نگهـداری گـرده در ایـن 
شـرایط بـه مدت یک سـال نیز امکان پذیر اسـت لیکـن در صورت 
امـکان نگهـداری آن در فریـزر در دمـای ۱5- درجـه سلسـیوس 

ترجیح داده می شـود.

تنک میوه
هـر پایه نخل خرما، با توجه بـه تعداد برگ ها )به ویژه برگ های 
فعال(، شـرایط رشـدی، قـدرت درخت، سـن درخت و رقـم، دارای 
توانایی ساخت وسـاز میزان معینی از تركیبات فتوسنتزی را داراست 
كه نقش اصلی را در تغذیه تمامی بخش های درخت به عهده دارد.
بسـته به میزان تولیدات و تركیبات غذایی تولیدشـده در جریان 
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فتوسـنتز، هـر نخـل امکان تغذیـه بخش هـای بیش تر و یـا تغذیه 
مناسـب تر بخش های موجـود را پیدا می كند. در این راسـتا با توجه 
به ثبات نسبی بخش های دائمی یا چندساله نخل خرما و مشخص 
بـودن میـزان مـواد غذایـی الزم جهت تأمین شـرایط رشـد بهینه 
آن هـا، مازاد تولیدات فتوسـنتزی می تواند صـرف تولید بخش های 
جدیـد مانند گل و میوه یا صرف رشـد بیش تر بخش های موجود یا 
درنهایت در سـاختار گیاه ذخیره شود. هرچه نسبت بخش های مولد 
تركیبات فتوسـنتزی۱ )برگ ها و بخش های دارای كلروفیل( نسبت 
به بخش های مصرف كننده تركیبات فتوسـنتزی2 )تمامی بخش ها 
و ازجمله میوه ها( بیش تر باشـد، امکان رشـد بیش تر كلیه بخش ها 
و به ویـژه میوه هـا می شـود. از طرفـی، معمواًل دامنه قـدرت تولید و 
نگهداری برگ در هر نخل محدود اسـت و هر نخل بسـته به رقم 
و شـرایط رشـدی سـاالنه حدود 2۹-۱0 برگ جدید تولید می كند و 
به دلیل طول عمر هر برگ )از 7-۳ سـال( هر نخل به طور متوسـط 

دارای ۱20-۱00 برگ اسـت.
هـر نخل با توجه به ظرفیت خود جهت تولید مواد فتوسـنتزی، 
قـادر بـه حفظ میزان میـوه بیش تر، اما با انـدازه كوچک تر، یا میزان 
میـوه كمتـر، با انـدازه بزرگ تر خواهـد بود. بنابراین بسـته به هدف 
نهایـی از تولید میوه، و تعداد خوشـه میزان مشـخصی از میوه روی 
درخـت نگهـداری می شـود. در تولیـد تجـاری معمـواًل میوه هـای 
درشـت تر از مرغوبیـت و بازارپسـندی بیش تـر و همچنیـن قیمـت 

1  - Source
2  - Sink
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بیش تـری برخوردارنـد. به همیـن دلیل تنک كردن میـوه به عنوان 
یکی از روش های به زراعی مورد تأكید محققین و نخل كاران است.

فواید تنک میوه
تنک زود هنگام، اتالف تولیدات فتوسنتزی و هدر رفتن عناصر 
غذایـی و نیـاز به تغذیـه بیش تر را كم می كند، سـبب بهبـود اندازه 
میـوه، ارتقـای كیفیت میـوه، افزایش قـدرت بازارپسـندی و ارزش 
تجاری میوه، زودرس كردن میوه و امکان عرضه میوه نوبر با قیمت 
بیش تـر، كاهش وزن نهایی خوشـه ها و امکان مدیریت بهتر آن ها، 
ایجاد تعادل بین رشـد رویشی و زایشی و كاهش احتمال سال آوری 

در سـال های بعدی می شود.

روش های تنک میوه
هدف اصلی تنک ایجاد تعادل مناسـب و اغلب افزایش نسـبت 
برگ به خوشه است. با توجه به عدم امکان افزایش مصنوعی تعداد 
برگ ها در هر نخل، تنها بخش هایی كه قابل تغییر و مدیریت است 
خوشـه و میوه های آن ها اسـت. بنابراین هرگونه تغییر در محصول 
یـک درخـت، مسـتلزم تغییـر در تعـداد خوشـه ها یا خوشـک ها یا 
میوه هاسـت. تنک میوه خرما به سـه روش كلی زیر قابل اجرا است: 

الف: تنک خوشه
در ایـن روش بسـته به تعداد برگ و نسـبت مطلـوب بین برگ 
و خوشـه، نسـبت بـه حـذف تعـدادی از خوشـه ها اقـدام می شـود. 
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نسـبت كلـی بـرگ به خوشـه در اغلب ارقـام حدود ۹-8 اسـت. در 
ابتدا خوشـه های ضعیف، ناسـالم و یا تلقیح نشـده حذف می شـوند. 
در صـورت لـزوم به حذف خوشـه بیش تـر، خوشـه های اول و آخر 
فصل و خوشـه های كوچک تر در اولویت دوم قرار می گیرند. رعایت 
تعادل پراكنش خوشـه ها در اطراف درخت نیز نباید فراموش شـود. 
چراكه در صورت عدم توازن خوشه ها در بخش تاج درخت، به دلیل 
سـنگینی وزن خوشـه ها، امکان خمیدگی تاج درخت وجود دارد كه 
به تدریج این خمیدگی افزایش می یابد و مشکالت متعددی را برای 

درخت و در مسـیر مدیریـت آن ایجاد می كند.

ب: تنک خوشک
ایـن روش خـود بـه دو طریق انجام می شـود. در مـورد ارقامی 
كه دارای خوشـه های بزرگ و حجیم هسـتند با حذف خوشک های 
مركزی ، هم كاهش تعداد میوه در خوشـه را سـبب شـده اند و هم 
امـکان تهویه بخش هـای درونی تاج را به ویـژه در مناطق مرطوب 
فراهم می سـازند. در روش دیگر كه بیشـتر مرسـوم اسـت اقدام به 
حذف یک سـوم انتهای خوشه در زمان گرده افشانی می كنند تا بقیه 

گل هـای باقی مانده امکان رشـد و نمو بهتری یابند.

ج: تنک میوه
ایـن روش بـه دلیـل پرهزینه بـودن فقـط در ارقـام گران بها و 
لوكسـی مانند مجول انجام می شـود. معمواًل به صورت دستی یکی 
در میـان میوه های روی خوشـک را حـذف می كنند. البته گاهی نیز 
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ایـن عمل با اسـتفاده از نفتالین اسـتیک اسـید با غلظـت 50-۱00 
قسـمت در میلیـون در انتهای مرحله كیمری انجام می شـود.

آرایش )هدایت( خوشه ها و بستن آن ها
بـا توجه بـه تک لپه بودن نخـل خرما و تجمع كلیـه برگ های 
فعـال و محـل تولیـد گل و میـوه در نقطـه انتهایی درخـت، اغلب 
عملیات باغی مهم مانند گرده افشـانی، هرس، تنک و برداشت میوه 
در محـدوده تـاج درخـت انجام می شـود. از طرفـی برگ های نخل 
خرمـا در بخـش قاعده، دارای خارهای بسـیار تیز و محکم هسـتند 
كـه به راحتـی نمی توان از آن ها عبور كـرد و به دلیل صعود عمودی 
نخل كار، اولین بخش از بدن كه در معرض خطر برخورد با این خارها 
قرار می گیرد همانا سـر و صورت و چشـم ها هسـتند و كوچک ترین 
تماسـی از خارهـا بـا چشـم ها منجر به آسـیب شـدید خواهد شـد.
 بـا توجـه بـه لزوم تکـرار عملیات صعـود از نخل جهـت انجام 
كارهـای مختلف، نخل كاران جهت سـهولت و امنیـت كار، اقدام به 
هدایت خوشه ها به سمت پایین تاج در ناحیه دور از خارها می كنند. 
البته بایستی توجه داشت كه خوشه های دارای دم خوشه بلند را بهتر 
می تـوان هدایـت كرد و این عمل در مورد خوشـه های با دم خوشـه 

كوتاه معمواًل انجام نمی شـود.
 هدایت خوشه ها معمواًل پس از عملیات تنک و در اویل مرحله 
كیمری انجام می شود. بدین منظور با نهایت دقت خوشه ها از میان 
برگ هـا و خارهـای آن هـا جـدا و به آرامی به سـمت پاییـن هدایت 
می شوند. به منظور جلوگیری از شکسته شدن محور خوشه ها در اثر 
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سـنگینی یا وزش باد، دم خوشـه را به فرم قوسـی شکل درمی آورند 
و بـا اسـتفاده از طنـاب بـه انتهای دم برگ هـا یا كرب هـا می بندند. 
جنس طناب اگر كنفی باشـد بهتراسـت چراكه احتمال زخمی شدن 

دم خوشه توسـط طناب های پالستیکی وجود دارد.
هنـگام بسـتن خوشـه ها بایسـتی از زخمـی كـردن دم برگ ها 
به منظـور بسـتن طناب بـه آن ها خودداری شـود. چراكـه این عمل 
باعـث تضعیـف بـرگ و در نهایت كل قـدرت تولید گیاه می شـود. 
در برخی مناطق جهت نگه داشـتن خوشـه هنگام هدایت آن از قیم 
چوبـی اسـتفاده می كنند بدین نحو كه یک سـر قیـم كه به صورت 
دوشـاخه اسـت در زیر خوشه و یک سر آن در پشت یکی از كرب ها 
یـا دم برگ هـا قرار می گیرد. البته بایسـتی توجه داشـت كـه در این 
روش در صـورت عـدم به كارگیـری صحیـح قیـم احتمـال افتادن 
ناگهانی خوشه و شکسته شده آن وجود دارد. در بعضی نخلستان ها 
بـا ایجاد شـکافی V شـکل در دم برگ ها، خوشـه را بـر روی آن ها 
می گذارنـد و در مناطـق دیگری خوشـه ها را بـر روی برگ ها تکیه 
می دهند كه روش اخیر اصاًل توصیه نمی شـود. زیرا با رشـد بیش تر 
خوشـه، میوه های آن البه الی خارها گیر می كند و هنگام برداشـت 
مشـکالت ریزش و لهیدگی فراوانی ایجاد می كنند. امکان شکسته 

شـدن برگ هـا در این حالت نیز وجـود دارد.

پوشش دهی خوشه ها
میوه خرما در طول مراحل رشد و نمو خود با چالش های فراوانی 
روبه رو اسـت كه ازجمله آن ها می توان از حمله پرندگان و حشـرات 
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به ویژه زنبورها، تابش مستقیم نور خورشید و احتمال آفتاب سوختگی، 
وزش بادهـای گـرم و خشـک و همـراه بـا گردوغبـار نـام بـرد. 
بـا توجـه به هـدف نهایـی تولید كـه همانـا تولید میوه هـای با 
كیفیـت و كمیـت مطلوب جهـت مصارف تجاری اسـت، حفظ این 
كیفیت و كمیت در طول دوره رشـد میوه بسـیار حائز اهمیت است. 
پوشـش خوشه های خرما ازجمله روش های توصیه شده جهت حفظ 
كیفیت میوه اسـت كه توسـط نخل كاران مناطق مختلف خرماخیز 
جهـان و كشـور انجام می شـود. بهبـود خواص كمـی و كیفی میوه 
خرما، جلوگیری از خسـارت پرندگان، زنبورها و آفات به میوه خرما، 
جلوگیـری از خسـارت بـاران و بادهای گرم و سـوزان، جلوگیری از 
آلودگـی خوشـه ها بـه گردوغبار و كاهش بازارپسـندی میـوه خرما، 
جلوگیـری از آفتاب سـوختگی و حفظ بهبود كیفیـت و رنگ میوه از 

مهم ترین اهداف پوشـش خوشـه های خرما هستند.
بهترین زمان جهت نصب پوشـش ها روی خوشـه های خرما در 
مرحله تبدیل میوه خرما به خارک )هنگام تغییر رنگ( اسـت. بسـته 
به این كه هدف اصلی از به كار بردن پوشـش خرما چه باشـد و با در 
نظر گرفتن شرایط آب و هوائی )رطوبت و درجه حرارت( و نوع رقم 
خرمـا و مـوارد مصرف آن )خارک، رطب یا خرمای رسـیده(، هزینه 
تهیه پوشـش و غیره، نوع پوشـش مورد استفاده متفاوت خواهد بود.

مهم ترین پوشـش های مورد اسـتفاده نخل كاران شامل پوشش 
حصیری ساخته شـده از برگ های خرما، پوشـش توری پارچه ای كه 
در اغلب نقاط استفاده می شود، پوشش توری نایلونی، پوشش توری 
سـیمی، پوشـش كاغذ كرافت، پوشـش پالسـتیکی، پوشش گونی 
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كنفی یا گونی پالسـتیکی هستند.
در كالیفرنیـا به منظـور حفاظت خرما در مقابل باران از پوشـش 
كاغـذ كرافت اسـتفاده می كنند. این نوع پوشـش گرچـه خرما را در 
مقابل باران حفاظت می كند اما به دلیل عدم جریان هوا در خوشـه 
باعث ترشـیدگی و ریزش میوه می شـود. جهت حل این مشـکل از 

حلقه های سـیمی ستاره ای شکل اسـتفاده كرده اند. 
در مناطقی كه خسـارت زنبورها و پرندگان شـدید است استفاده 
از پوشش توری سیمی پیشنهاد شده است. اما باید توجه داشت كه 
نصب این پوشـش ها در مرحله خارک روی خوشه های خرما به ویژه 
در مناطق خیلی گرم و خشـک باعث بروز آثار سـوختگی روی میوه 
می شـود و از طرفی هزینه تهیه پوشـش توری سـیمی باالسـت و 
نصـب آن ها نیز چندان سـاده نیسـت. امـا دوام این پوشـش ها زیاد 
و ۶-5 سـال به راحتی قابل اسـتفاده هسـتند. به منظور بهبود كیفیت 
خرمای ارقام خشـک در مناطقی كه بسـیار گرم و خشک هستند از 
كیسـه های پالستیکی استفاده می كنند. استفاده از كیسه های توری 
80 درصـد به منظـور حفاظـت میوه های خرمـا در مقابـل پرندگان، 
زنبورها و حشـرات پیشـنهاد شده اسـت. عمل نصب پوشش ها باید 
در زمان تبدیل میوه از مرحله كیمری به مرحله خارک انجام شـود. 
پوشـش های نصب شـده تا اواخر مرحله رسیدن و برداشت میوه باید 

روی خوشـه ها باقی بمانند.
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آفات خرما
ازآنجاكه نخلستان ها جزء نظام های كشاورزی پایدار و چندساله 
هسـتند، تکامـل متقابلـی بیـن درختان خرمـا و آفات آن هـا در هر 
نخلسـتان به وجود آمده اسـت و ازاین رو دامنه وسـیع و متنوعی از 
موجـودات زنـده در هر نخلسـتان در ارتبـاط با درختـان خرما فعال 
هسـتند. مهم ترین آفات مطرح در نخلسـتان ها شـامل موارد مندرج 

در جدول ۱5 می باشـند: 

جدول ۱۵- مهم ترین آفات نخل خرما

مشخصات ظاهری آفتنام علمینام رایج آفت

زنجره خرما
 Ommatissus

binotatus

كنه تارتن خرما
 Oligonychus
afrasiaticus

كرم میوه خوار خرما
 Batrachedra

amydraula



راهنمای فنی کاشت، داشت و برداشت خرما 182

مشخصات ظاهری آفتنام علمینام رایج آفت

كرم گرده خوار 
خرما

Arenipses sabella

سوسک شاخ دار 
خرما

Oryctes elegans

سوسک شاخک 
بلند خرما

 Psudophilus
testaceus

سرخرطومی 
حنایی خرما

 Rhynchophorus
ferrugineus

موریانه خرما
 Microcerotermes

divesus
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مشخصات ظاهری آفتنام علمینام رایج آفت

شپشک معمولی 
خرما

 Parlataria
blanchardi

زنبورهای زیان آور 
خرما

Vespa orientalis

Polistes hebroeus

Polistes gallicus

هر نخلستان بین انبوهی از زمین های كشاورزی و غیركشاورزی 
قـرار گرفتـه اسـت. بسـیاری از آفـات خرما ممکن اسـت هر سـاله 
نخلسـتان ها را تـرک كنند و به پناهگاه های دیگر بروند و در سـال 
بعد مجدداً نخلستان را كلونیزه كنند. از این لحاظ آفات نخلستان در 

چند گروه زیر دسـته بندی می شوند.
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ــده اند . ۱ ــارج نش ــته و خ ــود داش ــل وج ــه از قب ــی ك آفات
ماننــد سوســک شــاخ دار خرمــا، سوســک شــاخک بلنــد 

ــره. ــا و غی خرم
آفاتـی كـه ممکن اسـت از نخلسـتان های مجاور توسـط . ۲

عوامل زنده یا غیرزنده حمل و به نخلستان دیگر نفوذ پیدا 
كنند مانند شپشـک ها و كنه ها.

آفاتـی كه از مناطق دور به نخلسـتان ها مهاجرت می كنند . ۳
مانند ملخ صحرایی.

آفات جدید كه از مرز قرنطینه می گذرند و به نخلسـتان ها . 4
وارد می شـوند مانند سرخرطومی حنایی خرما.

زیست شناسی آفات مهم خرما
آفات خرما بر اسـاس طرز زندگی و وجود یا عدم وجود خواب یا 
مرحله استراحت در دوره زندگی سالیانه به دو دسته هترودینامیک و 

هومودینامیک دسته بندی می شوند.

الف. گروه هترودینامیک ها
این گروه از آفات خرما در دوره مشـخصی از سـال فعال اند 
و باقی سـال را به صورت خواب و به حالت دیاپوز یا زمسـتان گذرانی 
طی می كنند. این گروه از آفات خرما خود بر اساس نحوه دگردیسی 

به سه دسته تقسیم می شوند.
هترودینامیک با دگردیسی كامل  .۱

در ایـن گـروه از آفات خرما شـکل الرو و خصوصیات مرفولوژی 
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آن در سنین مختلف الروی ثابت است و طی مراحل مختلف رشدی 
دارای چهـار مرحلـه قابل تفکیک تخم، الرو، شـفیره و حشـره كامل 
هسـتند و شـامل بال پولک داران )Lepidoptera( و سخت بال پوشان 
)Coleoptera( آفت خرما هسـتند. این گروه بر اسـاس تعداد نسـل 
در سـال به دو زیرگروه دیگر كه شـامل تک نسـلی ها و چند نسلی ها 

می شوند. دسته بندی 

زیرگروه تک نسلی ها
این زیرگروه شـامل سخت بال پوشان فعال روی خرما هستند. از 
این گروه آفات می توان به سوسک شاخ دار خرما و سوسک چوب خوار 
شـاخک دراز خرما اشـاره كرد. این دو آفت دارای یک نسـل در سال 
هستند و هر دو گونه، قسمت عمده دوره زندگی خود را به حالت الرو 
و به صـورت اندوفیت درون بافت های گیاه میزبان به سـر می برند و 
به همین صورت زمسـتان گذرانی كرده و در بهار شـفیره می شـوند.

زیرگروه چند نسلی ها
این زیرگروه شـامل بال پولک داران فعال روی خرما هسـتند. از 
ایـن گروه آفـات می توان به كـرم میوه خوار و كـرم گرده خوار خرما 
اشـاره كرد. در این زیرگروه، كرم میوه خوار سـه نسـلی است و كرم 
گرده خوار دو نسـل در سـال دارد كه گاهی اوقات نسـل دیگری نیز 
پس از انتقال به انبار تشـکیل می دهد و سـه نسـلی می شود. هر دو 
گونه به صورت الرو كامل درون پیله و درون الیاف قاعده تاج و تنه 

درخت خرما زمسـتان گذرانی می كنند. 
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هترودینامیک با دگردیسی نئومتابول  .2
ایــن گــروه شــامل شپشــک های فعــال روی خرمــا اســت. در 
ایــن گــروه از آفــات خرمــا، طــرز زندگــی و دگردیســی حشــرات 
ــه ایــن صــورت كــه ماده هــا دارای  ــر و مــاده متفــاوت اســت ب ن
ــای  ــام دوره نشــو و نم ــدون دگردیســی و در تم ــای ب نشــو و نم
بعــد از جنینــی حتــی در مرحله حشــره كامل بــــدون بال هســتند 
درصورتی كــه نرهــا در مرحلــه حشــره كامــل دارای یــک جفــت 
ــو و  ــر در دوره نش ــای ن ــتند و الروه ــه ها هس ــبیه پش ــال و ش ب
ــای  ــش از الروه ــد بی ــر جل ــا دو تغیی ــک ی ــود دارای ی ــای خ نم
ــه  ــوم ب ــن س ــر از س ــای ن ــه الروه ــتند، به طوری ك ــاده هس م
ــای  ــن حلقه ه ــا در طرفی ــار بال ه ــده و آث ــفیرگی درآم ــت ش حال
دوم و ســوم قفســه ســینه آن هــا ظاهــر می شــوند. ایــن گــروه از 
ــتان گذرانی  ــپر زمس ــر س ــوان در زی ــاده ج ــورت م ــرات به ص حش
می كننــد و جــزء آفــات چنــد نســلی و دارای ســه نســل در ســال 

هســتند.
هترودینامیک با دگردیسی ساده  .3

این نوع بیولوژی در زنجره خرما مالحظه می شـود. در این نوع 
طـرز زندگی محیط زندگی و رژیم غذایی پوره و حشـره كامل آفت 
یکی اسـت و از نظر شـکل عمومی قطعات دهانی، پاها، شاخک ها، 

چشـم ها شبیه یکدیگر و دارای رشد تدریجی هستند.
ب. گروه همودینامیک ها

این گروه از آفات خرما دارای رشـد و نمو مداوم هسـتند و دوره 
خواب یا اسـتراحت ندارند. كنه تارتن خرما از این گروه آفات اسـت.
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كنه تارتن خرما
این كنه كه از بندپایان كلیسردار است در تمام طول سال فعال 

است ولی در زمستان از میزان فعالیت آن كاسته می شود.
خسارت آفات نخل خرما

خسـارت گروه هـای مختلـف آفات خرمـا به دو دسـته كلی زیر 
تقسـیم می شود: 

الف: خسـارت مستقیم: این نوع خسـارت به قسمت هایی از 
گیـاه خرما وارد می شـود كه مورد بهره برداری مسـتقیم برای تغذیه 
قرار می گیرند؛ مثاًل كرم میوه خوار و كرم گرده خوار خرما كه از میوه 

خرما تغذیه می كنند.
ــه  ــت خســارت ب ــن حال ــتقیم: در ای ــارت غیرمس ب: خس
ــورد مصــرف  ــه اگرچــه م ــاه وارد می شــود ك قســمت هایی از گی
مســتقیم واقــع نمی شــوند، ولــی به طــور غیرمســتقیم در كاهــش 
كمیــت و كیفیــت محصــول خرمــا تأثیــر دارنــد. شپشــک ها روی 
تنــه و بــرگ نخــل خرمــا و همچنیــن سوســک های چوب خــوار 
ــا  ــتقیم خرم ــات غیرمس ــوان آف ــا به عن ــه خرم ــا و موریان خرم
ــه  ــوه تغذی ــک ها روی می ــه شپش ــی چنانچ ــتند. ول ــرح هس مط
ــوه  ــی، بدشــکلی و كاهــش بازارپســندی می ــد و باعــث خراب كنن

ــد. ــرار می گیرن ــات مســتقیم ق ــزء آف شــوند، ج
در حالــت خســارت مســتقیم، درصــد خســارت كم تــری 
نســبت بــه خســارت غیرمســتقیم قابــل تحمــل اســت. در برنامــه 
مدیریــت تلفیقــی آفــات خرمــا تعییــن نحــوه خســارت زایی هــر 
یــک از آفــات خرمــا و درجــه اهمیــت آن هــا مهــم اســت و پاســخ 
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بــه ایــن ســؤال اســت كــه آفت بــودن یــا نبــودن یــک موجــود را 
ــد. ــخص می كن ــا مش ــي خرم ــت بوم زراع در زیس

خسارت شناسی آفات نخل خرما
هـر گـروه از آفـات خرمـا كـه دارای روش تغذیـه ای یکسـانی 
هسـتند، یـک رسـته تغذیـه ای را تشـکیل می دهنـد. ازایـن رو در 
مطالعـه نحـوه خسـارت زایی آفـات خرمـا، كلیـد خسارت شناسـی 
آفـات مهـم نخـل خرما در سـه رسـته تغذیـه ای میوه خوار، شـیره 

خـوار و چوب خـوار بـه شـرح زیراسـت: )شـکل های 5۹ تـا ۶۹(

شکل ۵۹- کليد خسارت شناسی رسته ميوه خواران خرما
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شکل ۶0- خسارت کرم گرده خوار خرما

شکل ۶۱- خسارت کرم ميوه خوار خرما
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شکل ۶۲- کليد خسارت شناسی آفات رسته شيره خواران خرما

شکل ۶۳- خسارت زنجره خرما
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شکل ۶4- خسارت کنه تارتن خرما

شکل ۶۵- خسارت شپشک های خرما
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شکل ۶۶-  کليد خسارت شناسی آفات چوب خوار نخل خرما

شکل ۶7- خسارت موریانه خرما
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شکل ۶۸- خسارت سوسک شاخ دار خرما

شکل ۶۹- خسارت سوسک شاخک بلند خرما
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روش های برآورد مزرعه ای شدت خسارت آفات خرما
برآورد خسارت به چند منظور انجام می شود: 

تعیین زمان مناسب سم پاشی. ۱
تعیین آستانه اقتصادی. ۲
در برنامه های آزمایشی نظیر آزمایش سم، مقاومت گیاهی . ۳

و غیره.
تخمین خسارت آفات مستقیم و غیرمستقیم خرما با هم متفاوت است. 
در حالت مستقیم برآورد خسارت آفات راحت تر از خسارت غیرمستقیم 
اسـت. روش های برآورد خسارت آفات مهم خرما به شرح زیر است.

كرم های میوه خوار خرما
از هنگام تشـکیل میوه تا زمان تبدیل میوه به حبابوک هفته ای 
یـک بـار تعـداد الروهای موجود در ۳0 عدد میوه در هر خوشـه و از 
۱0 درخـت كـه در قطر نخلسـتان به صورت تصادفی انتخاب شـده 
شـمارش شـوند. برای جلوگیری از وارد شـدن خسـارت به درختان 
خرما در هر بار بررسی باید خوشه های جدید در هر درخت به صورت 

تصادفی انتخاب شود.

زنجره خرما
جهت بررسی خسارت این آفت دو روش زیر قابل اجرا است: 

الف( تراكم تعداد پوره ها و حشـرات كامل شـکار شـده توسـط 
دسـتگاه D-vac كه به روش اسـتاندارد در مرحله خوشه دهی خرما 
جمـع آوری شـده تعییـن می شـود. بدین منظـور در قطر نخلسـتان 



195فصل پنجم: مدیریت و کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز

حركـت كـرده و ۱0 درخـت به صورت تصادفی انتخـاب و تراكم به 
روش اسـتاندارد مشـخص می شود.

ب( در ایـن روش بـا راه رفتن سیسـتماتیک در یک نخلسـتان 
روی خطوط موازی به فواصل چند متر از همدیگر و بررسـی وضع 

درختان خرما، شـدت خسـارت وارده به نخلسـتان برآورد می شود.

سوسک های چوب خوار
در مورد این دسته از آفات خرما، نمونه برداری باید در فصل بهار 
انجام گیرد. در هر نخلستان 200 درخت انتخاب و در 20 سری كه 
هر سـری شـامل ۱0 درخـت متوالی اسـت كه به صـورت تصادفی 
برگزیـده شـده اند، شـدت خسـارت آفات چوب خـوار مورد بررسـی 
قـرار می گیـرد. گاهی ممکن اسـت بررسـی تمـام درختـان موجود 
در نخلسـتان الزامی شـود. در هر نوبت نمونه بـرداری تعداد درختان 
آفت زده و تعداد سوراخ هایی كه دارای الروهای فعال هستند در هر 

درخت شـمارش و ثبت می شود.

موریانه های خرما
بـه سـبب پراكندگـی انتشـار موریانه هـا، تعیین خسـارت آن ها 
تـا حدودی مشـکل اسـت. بنابراین خسـارت جمعیـت موریانه های 
خرمـا معمـواًل بـه روش غیرمسـتقیم و از طریـق شـمارش تعـداد 
داالن هـای موجـود در حجم معینی خاک تا عمق ۶2 سـانتی متری 
و یـا محفظه های موریانه ای موجود تا عمق 2۳ سـانتی متری خاک 

تعیین می شـود.
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آفات مکنده )شپشک ها و كنه خرما(
چـون تراكم نسـبی جمعیت ایـن گروه از آفات خرما زیاد اسـت 
پراكندگـی آن هـا در نخلسـتان ها اكثراً به صورت یکنواخت اسـت و 
نمونه برداری تصادفی از نخلسـتان به راحتی امکان پذیر اسـت. برای 
برآورد خسـارت جمعیـت آفات مکنده تعداد ۱0 درخـت به ازای هر 

هکتار مسـاحت نخلستان مورد بررسـی قرار می گیرد.

مدیریت تلفیقی كنترل بیولوژیک محور آفات مهم خرما
در مدیریـت تلفیقـی كنتـرل بیولوژیک محور آفـات مهم خرما 
اصـل اساسـی اسـتفاده از روش هـای كنتـرل بیولوژیک اسـت كه 
در تلفیـق بـا روش كنتـرل زراعـی در اكثر مواقع پتانسـیل كاهش 
جمعیـت آفات را تا سـطح آسـتانه زیـان اقتصادی دارا هسـتند و از 
روش های كنترل شـیمیایی در شـرایط خاص به عنـوان روش های 

اسـتفاده می شود. مکمل 

اصول كنترل بیولوژیک در مدیریت تلفیقی آفات خرما
كنتـرل بیولوژیـک آفـات خرما بـه دو روش حمایتی و حفاظتی 

انجام می شـود.

الف. كنترل بیولوژیک حمایتی آفات خرما
كنتـرل بیولوژیکی حمایتـی عبارت از معرفی دوره ای دشـمنان 
طبیعی برای كنترل آفات است. دشمنان طبیعی معرفی شده ممکن 
است استقرار پیدا نکنند و بنابراین باید در زمان نیاز و قبل از رسیدن 
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جمعیـت آفـت به آسـتانه اقتصادی به رهاسـازی مجدد اقـدام كرد. 
دسـتورالعمل اسـتاندارد طراحی برنامـه كنتـرل بیولوژیک حمایتی 
شامل مراحل انتخاب عامل كنترل بیولوژیک، ارزیابی آزمایشگاهی 
كیفیت عوامل كنترل بیولوژیک، بهینه سـازی روش های رهاسـازی 
حمایتی، اطمینان از استقرار عوامل كنترل بیولوژیک رهاسازی شده 

و ارزیابی موفقیت برنامه كنترل بیولوژیک حمایتی اسـت.

كنترل بیولوژیک حمایتی كرم میوه خوار خرما
باكتری .Bacillus thuringiensis Br یک باكتری گرم مثبت، 
اسـپوردار و متحـرک و دارای تاژک هـای جانبی اسـت. هم زمان با 
تشـکیل اسپور در داخل اسـپورانژیوم، تولید بلورهای سمی می كند. 
باكتری B. thuringiensis امروزه به عنوان یک فرآورده حشره كش 
بیولوژیک موفق در بین سایر تركیبات حشره كش بیولوژیک مطرح 
اسـت. سـوابق تحقیقاتی نشـان داده اسـت كـه باكتـری Bt عامل 

مناسـبی برای كنترل بیولوژیکی كرم میوه خوار خرما اسـت؛ زیرا
نتایـج آلوده سـازی الروهـای كـرم میوه خـوار در غلظت هـای 
مختلف نشـان داد كه باكتری روی الرو آفت بیمارگر اسـت. جدایه 
باكتـری بیمارگر توانایـی ایجاد بیماری روی الرو كـرم میوه خوار را 
دارد. عالئم بیماری ابتدا به صورت لهیدگی و سپس قهوه ای تا سیاه 
شدن كوتیکول بدن الرو دیده می شود. دو الی سه روز پس از مرگ 
الرو عالئم خارجی بیماری با شکسته شدن كوتیکول در سطح بدن 

الرو ظاهر می شود.
توانایی بیمارگری جدایه باكتری در غلظت های مختلف متفاوت 
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است. به طوری LD50 آن معادل ۱08×2/۱5 است.
به طوركلی نتایج تحقیقات در فاز آزمایشگاهی كه قدم نخست در 
امکان سـنجی كاربرد این باكتری در كنترل میکروبی كرم میوه خوار 
خرمـا اسـت، نشـان می دهد كـه باكتری عامـل بیمارگـر از دیدگاه 
همه گیرشناسـی از پتانسـیل كاربرد نسـبتاً مناسـبی برخوردار است.
مطالعات انجام شده نشان داده است كه كم ترین متوسط سرعت 
رشـد و بیش ترین كاهش متوسـط سـرعت رشد آسـیب در شرایط 
رهاسـازِی حداكثـر و هم زمان با ظهـور كرم میوه خوار خرما اسـت. 
بنابرایـن باكتـری توانایی اسـتقرار در زیسـت بوم زراعـي خرما را در 
شـرایط كنترل بیولوژیک حمایتی از طریق رهاسـازی اشباعی دارد.
باالتریـن كارایـی كنتـرل بیولوژیـک كـرم میوه خـوار خرما در 
شـرایط رهاسـازی دشـمن طبیعی حداكثر هم زمان با ظهور اسـت. 
كارایـی كنتـرل باالی ۹0 درصد در رهاسـازی حداكثر و هم زمان با 
ظهـور حاكی از كاربرد موفق باكتـری .BT برای كنترل موفق كرم 

میوه خوار خرما در شـرایط مزرعه اسـت.
بـرای رهاسـازی هم زمان با ظهـور كرم میوه خـوار خرما در هر 
نخلسـتان اقدام می شـود. در این روش ده برابر غلظت كشـنده 50 
)LD50( باكتری به صورت اشـباعی رهاسـازی و به صورت دو روز در 
میـان و بـه مدت یک هفته ادامه دارد. برای پاشـش سوسپانسـیون 
باكتری از دسـتگاه سـم پاش بـا ظرفیت مخزن ۱4 الـی 2۶ لیتری 
مورد اسـتفاده می شـود. بهتر است سـم پاش مجهز به پمپ مركزی 
جهت پاشش عـمودی و مخصوص سم پاشی درختان بلند باشد كه 

موجب پاشـش مؤثر و باصرفه تر در هنگام مصرف شـود.
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كنترل بیولوژیک حمایتی كنه تارتن خرما
كفشـدوزک ریـز سـیاه (Stethorous gilvifrons) فعال تریـن 
گونه كفشدوزک در شرایط استان خوزستان است. سوابق تحقیقاتی 
نشان داده است كه كفشدوزک ریز سیاه عامل مناسبی برای كنترل 

بیولوژیکی كنه تارتن خرما اسـت؛ زیرا
نوع واكنش تابعی نوع سـوم برای حشـره كامل و نوع دوم برای 
الرو كفشـدوزک در جمعیـت سـنین مختلفی و همچنین مقایسـه 
كارایی جسـتجوگری، نرخ برخورد و زمان دستیابی كنه تارتن نشان 
می دهد كه كفشـدوزک ها شـکارگری قوی هستند و می توانند دفاع 
كنه های تارتن قوی و درشـت تر را در هم بشـکنند و با موفقیت و با 

كارایی مناسـبی جمعیت آفت را كاهش دهند.
ازنظـر رفتـاری اگرچـه ترجیـح مراحـل الرو و حشـره كامـل 
كفشـدوزک شـکارگر روی كنه هـای بـا اندازه درشـت تر اسـت، اما 
می تواننـد بـا حداكثر كارایـی در طی دوره فعالیتی كنـه تارتن خرما 

عملیـات شـکارگری خـود را انجـام دهند.
كفشـدوزک ریز سیاه در تراكم های باال و پایین جمعیت مراحل 
مختلف رشدی كنه تارتن خرما به صورت وابسته به انبوهی عمل كرد. 
وجود این واكنش وابسته به انبوهی برای عملکرد مناسب كفشدوزک 
ریـز سـیاه در كنتـرل بیولوژیـک كنه تارتـن خرما ضروری اسـت.
مطالعات انجام شـده نشـان داده اسـت كه رهاسـازی سـه عدد 
كفشـدوزک در مترمربع و هم زمان با ظهور كنه تارتن خرما شـرایط 
واكنش وابسته به تراكم انبوهی و استقرار كفشدوزک وجود داشته و 
كفشدوزک ریز سیاه توانایی استقرار در زیست بوم زراعي خرما را در 
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شـرایط كنترل بیولوژیک حمایتی از طریق رهاسـازی اشباعی دارد. 
در این شـرایط كارایی كنترل حدود ۹0 درصد اسـت.

برای رهاسـازی از كفشـدوزک هایی استفاده شود كه كمتر از دو 
الی سـه روز در شرایط آزمایشگاهی نگهداری شده باشند. برای این 
منظـور ابتـدا آن ها را روی خوشـه های آلوده ای كه به وسـیله توری 
پارچه ای محصور شـده و كفشـدوزک ها در زیر آن رهاسازی شوند. 
پس از یک هفته از اسـتقرار توری ها باز شـده تا استقرار كفشدوزک 
در نخلسـتاِن مورد آزمایش روند طبیعی خـود را طی كند. مطالعات 
نشـان داده اسـت كه باالترین كارایی و كم ترین خسارت كنه تارتن 
خرما در شرایط تیمار رهاسازی هم زمان با ظهور كنه و با تراكم سه 

عدد كفشـدوزک در مترمربع است.

كنترل بیولوژیک حمایتی سوسک شاخ دار خرما
Metarhizium anisopliae، قارچی است كه در سراسر جهان 

به طـور طبیعی در خاک رشـد می كنـد. این قارچ عامـل بیماری در 
حشـرات مختلفی است. سـوابق تحقیقاتی نشان داده است كه قارچ 
M. anisopliae عامـل مناسـبی برای كنترل بیولوژیکی سوسـک 

شـاخ دار خرما اسـت. زیرا از كم ترین ُدز كشـنده روی حشره كامل و 
الرو افت كه مراحل خسـارت زای آن هسـتند، برخوردار است.

جمعیت های سوسک شاخ دار در شرایط تیمار شده با اسپور قارچ 
ازنظر قدرت بقا به شـدت تحت تأثیر قرار می گیرند به گونه ای كه در 
چنـد روز اول ورود عامـل بیمارگر به سیسـتم، میانه امید زندگی كه 
شـاخص نرخ بقا و ضریب خطر كه شـاخص آسـیب پذیری جمعیت 
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اسـت، افزایـش چشـم گیری پیدا می كنـد. همچنیـن توانایی تغذیه 
مراحل رشـدی خسـارت زا كاهش یافته و قدرت بقا، سـرعت رشـد، 
نـرخ بـاروری، قدرت تخم گذاری و توانایـی تفریخ تخم ها به صورت 
چشم گیری كم می شود. ازاین رو از دیدگاه همه گیرشناسی قارچ عامل 
بیمارگر، سوسک شاخ دار خرما را به گونه ای تحت تأثیر قرار می دهد 
كه پارامترهای مهم تعیین كننده رشد و بقای آفت در جهت افزایش 
تأثیـر روش كنتـرل میکروبی كاهش چشـم گیری نشـان می دهند.

مطالعات انجام شده نشان داده است كه از زمان رهاسازی تا 45 
روز پس از رهاسـازی اشـباعی شاخص رشـد قارچ روندی افزایشی 
دارد. همچنیـن عامـل بیمارگر مصرف شـده در رهاسـازی اشـباعی 
به خوبی دوام آورده، تکثیر شـده و در نسـل های بعدی، آفت را مورد 
حمله قرار می دهد كه اصطالحاً دور تسلسل پاتوژن نامیده می شود.

باالترین كارایی كنترل آسـیب سوسک شاخ دار خرما در شرایط 
رهاسـازی حداكثـر اسـتفاده از تعـداد چهار عدد تلـه در هر هکتار و 
تکرار روزانه به مدت سـه هفته اسـت. در این شرایط كارایی كنترل 

باالی ۹0 درصد اسـت.
برای رهاسـازی هم زمان با شروع فعالیت سوسک شاخ دار خرما 
در نیمه دوم اسـفندماه در هر نخلسـتان اقدام می شود. در این روش 
تعداد چهار عدد تله در هر هکتار برای رهاسـازی اسـتفاده می شـود 
و ایـن رهاسـازی به صـورت روزانه و به مدت سـه هفتـه ادامه پیدا 
می كنـد. هر تله شـامل یک تشـت پلی اتیلنی به قطـر ۳5 و ارتفاع 
۱0 سـانتی متر است كه كاماًل با پوشـال خرما پوشش داده می شود. 
درون هـر تلـه مقدار ۱00 گرم مریسـتم انتهایی خرما كه به وسـیله 
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روش غوطه ورسـازی در سوسپانسـیون قارچ با غلظـت ۱05× 5/44 
اسـپور در میلی لیتـر قـرار داده می شـود كـه بایـد به صـورت روزانه 
تعویض شـود. عـالوه بر این محیط اطـراف سـایه انداز درختان نیز 
بایـد بـه مقدار پنـج لیتر به ازای هر درخت با سوسپانسـیون اسـپور 

قارچ به صـورت خاک كاربرد ضدعفونی شـود.

ب. كنترل بیولوژیک حفاظتی آفات خرما
ــکارگر Anystis baccarum در  ــه ش ــت از كن حفاظ

نخلســتان
از شـکارگرهای مؤثـر كنه هـای   Anystis baccarum كنـه
زیـان آور خرمـا هسـتند و از كلیـه مراحـل فعـال آن هـا تغذیـه 
می كنـد. ایـن كنـه از رده Arachnida راسـته پیش اسـتیگمات ها  
 Anystidae خانـواده Anystina و زیـر راسـته (Prostigmata)

جنـس Anystis اسـت و رنـگ آن هـا قرمـز و یـا قرمـز مایـل بـه 
نارنجـی، دارای پاهـای كشـیده و بلنـد و دارای بدن نـرم و كوتاه و 

پهـن و تـا انـدازه ای سـه گوش اسـت )شـکل 70(.
 

Anystis baccarum شکل 70- کنه بالغ و دسته تخم



203فصل پنجم: مدیریت و کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز

روش های حفاظت
الف. استفاده از سموم شیمیایی كم خطر

ازآنجاكـه شـکارگر و شـکار هـر دو از گـروه كنه هـا هسـتند، 
در كاربـرد كنه كش هـا در نخلسـتان بایـد دقـت خاصـی مبـذول 
كـرد. بـر اسـاس نتایـج آزمایش هـای انجام شـده، سـم نیسـورون 
دارای كم تریـن تأثیـر منفـی و سـموم آمیتـراز و دانیتـول دارای 
بیشـترین تأثیر منفی بر روی كنه شـکارگر هسـتند. همچنین سـم 
هگزاتیازوكـس ضمـن داشـتن كم ترین تأثیر منفی بـر فعالیت كنه 
شـکارگر، بیشـترین تأثیـر را در كنتـرل جمعیت شـکار )گونه آفت( 
دارد. بنابرایـن در مدیریـت تلفیقـی آفـت اسـتفاده از ایـن كنه كش 
مناسـب تر از سـموم دیگر اسـت و امـکان اسـتفاده از آن در تلفیق 

برنامـه كنتـرل شـیمیایی و بیولوژیک مهیاتر اسـت.

ب. میانه كاری
كاشـت بیـش از یـک نـوع محصـول در نخلسـتان در كاهش 
خسارت كنه های شکار و رشد جمعیت كنه شکارگر مؤثر است زیرا 

باعـث افزایـش تولیـد و پراكنـش منابـع شـهد و گـرده برای . ۱
شـکارگر می شـود.

با افزایش پوشـش گیاهی زمینه را برای فعالیت كنه شـکارگر . 2
می سازد. فراهم 

بـا افزایش تعـداد میزبان هـای ثانویه بقای كنه شـکارگر را در . ۳
زمـان كمیابـی میزبان اصلی زیـاد می كند .

توانایی میزبان یابی آفات را كاهش داده و بدین ترتیب از میزان . 4
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خسارت كنه های شکار آن ها می كاهد.
میانـه كاری و كشـت توأم نخل خرما همراه با سـایر محصوالت 
زراعی و باغی تقریباً در تمام نقاط خرماخیز دنیا و ازجمله كشور ایران 
از قدیم االیام مرسوم است. محصوالتی كه به صورت كشت همراه با 
نخل خرما مورد استفاده قرار می گیرند شامل محصوالت درختی میان 
كاشـته )مركبات، انبه، چیکو، گواوا، انار، انجیر، موز، پسـته، سپستان، 
توت(، سبزی، صیفی، جالیز، حبوبات، گیاهان پوشش و كود سبز هستند.

Aphytis mytilaspidis حفاظت از زنبور پارازیتوئید
زنبـور پارازیتوئید Aphytis mytilaspiclis گونه ای از زنبورهای 
باالخانـواده Chalcidoidea، خانـواده Aphelinidae و زیرخانواده 
Aphelininae اسـت. این زنبور در شـرایط نخلسـتان های كشـور 

فعـال اسـت و فعالیـت الرو آن به صـورت پارازیتوئیـد خارجی روی 
شپشـک معمولـی خرمـا Parlatoria blanchardi و زنجره خرما 
Ommatissus lybicus مشـاهده شـده اسـت. حشـرات كامل این 

پارازیتوئیـد نیـز شـکارگر اسـت و از شـیره بـدن شپشـک تغذیـه 
می كننـد. حشـرات كامـل ایـن زنبـور دارای رنـگ زرد متمایـل به 
نارنجـی و بـا طولی حدود دو میلی متر هسـتند. این حشـرات دارای 
دو بـال شـفاف، دو عـدد چشـم مركـب و سـه عـدد چشـم سـاده 

سیاه رنگ هستند)شـکل 7۱(.
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شکل 7۱- حشره کامل زنبور پارازیتوئيد
Aphytis mytilaspiclis 

اصول حفاظت از زنبور پارازیتوئید
الف. كاربرد آفت كش های اختصاصی

آفت كش هایی نظیر دیازینون و یا رلدان كه توسط سازمان حفظ 
نباتات علیه زنجره خرما به تنهایی و یا همراه با روغن برای كنترل 
شپشک های خرما توصیه می شوند، برای بقای این زنبور خطرناک اند. 
تحقیقات روی گونه های مشابه نشان داده است كه سموم نئونیکوتینی 
كه دارای كارایی مناسبی در كنترل زنجره خرما هستند و یا استفاده 
از روغن هـای پارافینـی در كنتـرل شپشـک های خرمـا می توانند تا 
حدود ۹0 درصد بقای این نوع زنبورهای پارازیتوئید را افزایش دهد.

ب. انتخاب زمان مناسب كاربرد سموم
كنتـرل زنجـره خرما در نسـل زمسـتانه و یـا كاربـرد روغن در 
فصول سـرد علیه شپشـک معمولـی خرما ضمن كنتـرل مؤثر این 



راهنمای فنی کاشت، داشت و برداشت خرما 206

آفات، خطر تلفات غیرمسـتقیم ناشـی از كاربرد آفت كش ها را روی 
زنبـور پارازیتوئیـد كه در چنین مواقعی در مرحله الروی و یا در حال 

زمسـتان گذرانی اسـت، كاهش می دهد.

ج. میانه كاری
میانه كاری نخیالت با گیاهان پوششی با تعدیل شرایط نامساعد 
محیطـی ازجمله كاهش دما و افزایش رطوبت اثرات سـوء شـرایط 
سـخت محیطی مناطق خرمـاكاری را روی این زنبـور كاهش داده 
و امـکان فعالیـت آن را افزایش می دهد. كشـت مخلوط نخیالت و 
مركبـات نیـز كه دارای آفاتی از گروه شپشـک ها اسـت كه همگی 
ازجمله میزبانان این زنبور پارازیتوئید هستند، در حفظ بقا و گسترش 

دامنه فعالیت آن مؤثر اسـت.

Scolia sp حفاظت از زنبورهای پارازیتوئید
حدود ۳00 گونه از خانواده Scoliidae در جهان شناخته شده اند. 
الرو این زنبورها ازجمله عوامل مهم كنترل بیولوژیک اسـت كه در 
كنتـرل آفات خطرنـاک ازجمله الرو انواع سوسـک ها كارایی خوبی 
نشـان داده اند. یک گونـه از این خانواده از جنـس Scolia به عنوان 
 Oryctes elegans پارازیتوئید خارجی سوسـک شـاخ دار خرما بنام
در شـرایط نخلسـتان های ایـران فعـال اسـت. حشـرات كامل این 
پارازیتوئید نیز شکارگر هستند و برای تکمیل تغذیه نیاز به گرده گل 
دارنـد و بنابراین در گرده افشـانی گیاهان تأثیر داشـته و ازاین جهت 
 Scoliini و قبیله Scoliinae مفید هسـتند. این گونـه از زیرخانـواده
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اسـت. حشـرات كامـل این زنبور اغلـب دارای رنگ تیـره، متالیک، 
انـدازه بـزرگ، روی بـدن دارای موهـای زیـاد هسـتند و لکه هـای 
زردرنگـی روی قسـمت های مختلـف بـدن آن هـا دیـده می شـود. 
حشـرات كامل حـدود 20 تـا 25 میلی متر طول دارند )شـکل 72(.

Scolia sp شکل 7۲- حشرات کامل زنبور

اصول حفاظت از زنبور پارازیتوئید
الف. جلوگیری از سم پاشی هوایی آفت كش ها

در برخی منابع، كاربرد آفت كش ها علیه حشرات كامل سوسک 
شـاخ دار خرما در زمان اوج فعالیت این زنبور توصیه شـده اسـت كه 
اكیداً ممنوع است و ضمن این كه تأثیری در كنترل سوسک شاخ دار 
خرما ندارد در فعالیت جمعیت این زنبور و سایر انواع حشرات مفید در 
داخل نخلسـتان نیز تأثیر منفی دارد. عالوه بر این سم پاشـی هوایی 
بـرای كنترل آفات مهم خرما نظیر كرم میوه خوار و كنه تارتن خرما 
نیـز دارای اثرات سـوء شـدیدی بر فعالیت این حشـره مفید اسـت.
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ب. كاربرد طعمه سموم در كنترل آفات چوب خوار خرما
كاربـرد طعمـه سـموم همراه بـا سـموم كم خطر نظیـر عوامل 
بیمارگر ازجملـه قـارچ Metarhizium anisopliae از اثرات منفی 
سـموم آفت كش روی زنبورهای مفید كاسـته و كارایی باالتری در 

كنتـرل آفات چوب خوار خرمـا دارد.

ج. كاربرد فرموالسیون های گرانول خاک كاربرد
چنانچـه عملیـات كنتـرل الروهـای سوسـک شـاخ دار خرما یا 
موریانـه خرما از طریق سـموم خـاک كاربرد انجام می شـود، جهت 
جلوگیری از آسـیب آن ها به این زنبور بهتر اسـت از سموم كم خطر 

و با فرموالسـیون گرانولی اسـتفاده شود.

د. مدیریـت تنوع گونه هـای گیاهی در داخـل یا اطراف 
ن نخلستا

ازآنجاكـه حشـرات كامل این زنبـور برای تکمیـل دوره زندگی 
و تخم گـذاری نیـاز به تغذیه از شـهد و گرده گیاهان دارند. كاشـت 
گیاهان شـهددار و گل دار كه دارای گرده مناسـب هستند در اطراف 
نخلسـتان، منابع غذایی مناسب برای افزایش كارایی این زنبورها را 

می كند. فراهم 

ه. عدم شخم نخلستان در زمان اوج فعالیت
شـخم نخلسـتان در زمـان اوج فعالیـت این زنبور در تابسـتان، 
نه تنهـا از طریـق ایجـاد گردوغبـار در افزایـش خسـارت آفـات و 



209فصل پنجم: مدیریت و کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز

بیماری هـا ازجملـه، كنه تارتن و ترشـیدگی و پوسـیدگی میوه مؤثر 
اسـت بلکه با از بیـن بردن تونل های فعالیت ایـن زنبورها، جمعیت 

آن هـا را در نسـل های بعـد به شـدت كاهـش می دهد.
 Sphecidae و Vespidae اگرچـه برخی از زنبورهـای خانـواده
در مرحله برداشـت میوه خسارت زا هستند ولی همه زنبورهای فعال 

مشابه، مضر نیستند.
زنبورهـای Scolia در كنار روش های كنترل میکروبی اسـتفاده 
از قـارچ M. anisopliae مؤثرترین روش كنترل سوسـک شـاخ دار 

خرما هستند.
استفاده از فرموالسیون و روش های خاص نظیر گرانول و طعمه 
سموم در حفظ جمعیت زنبورهای مفید در نخلستان بسیار مؤثر است.

تنظیـم برنامه هـای مدیریـت نخلسـتان ازجمله شـخم و ایجاد 
بادشـکن به گونـه ای كه بقـای زنبورهـای مفید را تضمیـن كند به 

كنتـرل آفـات چوب خوار كمـک می كند.

Macrocentrus sp حفاظت از زنبور پارازیتوئید
 Hymenoptera از راسته Macrocentrus sp. زنبور پارازیتوئید
از بـاال خانـواده Ichneumonoidea، خانـواده Braconidae و زیر 
 Macrocentrus جنـس  در  اسـت.   Macrocentrinae خانـواده 
گونه های مختلفی از زنبورهای پارازیتوئید گزارش شده است كه در 
مناطق مختلف جهان در كنترل انواع آفات میوه خوار مؤثر هسـتند. 
در شـرایط نخلسـتان های ایران نیز گونه هایی از ایـن جنس دارای 
فعالیـت پارازیتوئیـدی روی مرحلـه الروی كرم گرده خـوار خرما به 
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نام Arenipses sabella اسـت. حشرات كامل این زنبور پارازیتوئید 
حـدود چهـار میلی متر طول دارند. رنگ عمومی بدن نارنجی و سـر 
آن ها تیره رنگ اسـت. حشـرات كامل دارای شکمی كشیده هستند 
كـه در انتهـای آن تخم ریز بلندی در حشـرات ماده دیده می شـود. 
ناحیه فوقانی شکم اغلب دارای نوارهای تیره رنگی است )شکل 7۳(.

Macrocentrus شکل 7۳- حشره کامل زنبور پارازیتوئيد

حفاظـت از زنبور پارازیتوئید و مدیریـت گیاهان اطراف 
نخلستان

حشـرات كامل زنبور پارازیتوئید از شـهد و گرده گل های اطراف 
 Cyanthillium، Asclepias نخلستان ازجمله گیاهان جنس
تغذیه می كنند، حفظ این نوع گیاهان به صورت طبیعی و یا كاشـت 
مصنوعی آن ها در حفظ و افزایش كارایی این زنبور پارازیتوئید بسیار 

مؤثر است )شکل 74(.
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شکل 74- گياهان جنس Cyanthillium )چپ( 
و Asclepias )راست(

مدیریت مصرف آفت كش ها
ایـن نـوع زنبـور پارازیتوئید به حشـره كش های گـروه پریترین 
بسیار حساس است. بنابراین نباید این نوع آفت كش ها برای كنترل 

آفـات خرمـا ازجمله كرم گرده خـوار به كار برد.
از طرف دیگر كاربرد سایر آفت كش های شیمیایی ازجمله سموم 
فسـفره كه در حال حاضر مرسـوم هسـتند نیز باید با شرایط خاص 
مورد اسـتفاده قرار گیرد. ابتدا باید مطمئن شـد كه آسـیب ناشـی از 
كرم گرده خوار در حد آسـتانه اقتصادی و باالتر از حداقل 20 درصد 
اسـت. چنانچه كنترل شـیمیایی ضرورت داشته باشد می توان برای 
كاهـش مصـرف، برنامه كنترل این افت را بـا كنترل كرم میوه خوار 

خرما تلفیق كرد.

حفاظت از كفشدوزک های فعال در نخلستان ها
كفشـدوزک ها از مهم ترین حشـرات مفید در زیسـت بوم زراعي 
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خرمـا بـا كاربردی مؤثـر و عملـی در برنامه های مبـارزه بیولوژیک 
بـا آفات خرما به شـمار می رونـد. به طوركلی فعالیت حشـره خواری 
كفشـدوزک ها به شـیوه شـکاری یک پدیـده زیسـتی و همه جایی 
قابل توجهـی اسـت كـه در هـر نخلسـتانی با كمـی دقـت و توجه 
می تـوان بـه نقش آن ها در كنترل جمعیت عده زیـادی از بند پایان 
زیـان آور خرمـا ازجملـه كنـه تارتن خرمـا و شپشـک های خرما پی 
برد. فراوان ترین و مفیدترین كفشـدوزک  فون نخلسـتان های ایران 

عبارت  اسـت از:
Chilocorus bipustilatus كفشـدوزک نقـاب دار دو لکـه ای 

كـه یکـی از اكوتیپ های قابل توجـه در مجموعه كفشـدوزک های 
فـون نخلسـتان های ایـران اسـت كـه در سـال ۱۹۶۶ در یکـی از 
نخلسـتان های جنوب ایران ضمن یک مسـافرت تحقیقاتی توسط 
دكتـر گایلوت محقق موزه علوم طبیعـی پاریس جمع آوری و تکثیر 
مقدماتـی آن در جنوب فرانسـه بر اسـاس 40 نمونه منتقل شـده از 
ایران، در حقیقت سرآغاز یک اقدام مهم در برنامه ریزی برای مبارزه 
بیولوژیک با سپردار سفید خرما در نخلستان های منطقه ادرار كشور 

است.  موریتانی 
موفقیـت این برنامه از نظر سـازگاری اكوتیپ ایرانی با شـرایط 
منطقـه جدیـد و كارایـی آن در مبـارزه با شپشـک مزبـور از همان 
سـال های اول غیرمنتظـره و در حـال حاضـر یکـی از نمونه هـای 
بـارز مبـارزه بیولوژیک از طریق واردات جهان تلقی می شـود. طبق 
تحقیقـات دكتر ایپرتـی و همکارانش در ایسـتگاه تحقیقات مبارزه 
بیولوژیـک انتیب وابسـته به مؤسسـه ملی تحقیقات كشـاورزی در 
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فرانسـه نمونه هـای كفشـدوزک نقـاب دار دولکه ای منتقل شـده از 
ایـران ازنظـر مرفولـوژی بـا نمونه هـای اصیـل ایـن گونـه از مبدأ 
حـوزه مدیترانـه در صفـات زیر متفـاوت و از این  جهـت تحت نژاد 

جدیـدی نام گذاری شـده اسـت. 
نمونه های كفشدوزک نقاب دار دو لکه ای از مبدأ ایران، حشرات 
كامل بزرگ تر از نمونه های حوزه مدیترانه ای و دارای رنگ روشـن 
حنایـی مایل به قرمز هسـتند. بعالوه در این اكوتیـپ الروها در دو 
سـن آخـر نشـو و نمـای خود با یـک نـوار عرضی به رنگ روشـن 
كـه پهنای آن حداقل سـه برابـر نوار عرضی الروهای كفشـدوزک 
مدیترانه ای اسـت مشخص می شـود. طبق تحقیقات دكتر ایپرتی و 
همکارانش حشـرات كامل و الروهای سن آخر كفشدوزک نقاب دار 
دو لکـه ای،  نـژاد ایرانی روزانه به طور متوسـط از تعداد ۱00 سـپردار 
سـفید خرما تغذیه می كنند. دوره نشـو و نمای كامل كفشـدوزک از 
تخم تا خروج حشـره كامـل در درجه حرارت 28 درجه سـانتی گراد 
و رطوبـت نسـبی 47 تـا 50 درصد حدود یک ماه اسـت كه در این 
مدت دوره جنینی 8-5 روز، رشـد 4 سـن الروی آن ۱5 روز و دوره 
شفیرگی 8-5 روز برآورد شده است. حشرات كامل ماده بعد از یک 
هفته تغذیه ازنظر جنسـی آماده جفت گیری و تخم ریزی می شـوند 
و به طور متوسـط در مدت 5-2 ماه زنـــدگی و فعـــالیت خـــود 
۱200 –750 تخـم می گذارند. این كفشـدوزک پرخور و پر زادوولد 
در شرایط منطقه ای اتار در كشور موریتانی 8-۶ نسل در سال ایجاد 
می كنـد. به طوركلی كفشـدوزک نقـاب دار دو لکه ای گونه ای اسـت 
بـا تمام امتیـازات كاربردی در مبـارزه بیولوژیک كه در شـرایط آب 



راهنمای فنی کاشت، داشت و برداشت خرما 214

و هوایی نخلسـتان های كشـور مـا روی سـپردارهای مختلف خرما 
به خصوص سـپردار سـفید از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت و باید 
به صـورت یکـی از ذخایر طبیعی و بـاارزش در حفظ و حمایت آن از 

تمام امکانات و روش ها اسـتفاده شود.
      

الف                       ب                        ج                           د
  

شکل 7۵- چهار گونه از کفشدوزك های فعال در نخلستان های ایران

 Coccinella septempunctata )الف
Coccinella undecimaculata)ب

  Chilocorus bipustulatus)ج
Stethorus punctillum )د

روش های حفظ كفشدوزک ها در نخلستان
ضروری ترین اقدام در حمایت از كفشدوزک های فعال در شرایط 
نخلستان ها مصون داشتن این حشرات مفید از اثرات سم پاشی های 
فصلی است كه در جهت مبارزه با آفات خرما در طول فصل زراعی 
انجام می شـود. در این مورد به خصوص سم پاشـی های هوایی تأثیر 
بسـیار مضـری بر روی فعالیت این حشـرات مفیـد دارد. با توجه به 
اینکـه كفشـدوزک ها در تمام مراحل رشـدی خـود در مقابل اثرات 
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تركیبات شـیمیایی به خصوص سموم تماسی حساسیت زیاد دارند. 
در برنامه هـای مبارزه شـیمیایی عـالوه بر انتخاب سـموم كم خطر 

توصیه های زیـر را نیز باید عمل كرد.
الـف( انتخاب صحیح موقع سم پاشـی به طوری كه در این موقع 
كفشـدوزک ها در شـرایط نخلسـتان ها حضور نداشـته و یـا حداقل 
فعالیت را داشته باشند. به عنوان مثال مبارزه زمستانه با شپشک های 

خرما و قبل از فعالیت كفشـدوزک ها توصیه می شـود.
از مناسـب ترین  بادگیـر در حاشـیه نخلسـتان ها  ب( احـداث 
پناهگاه هـا برای زمسـتان گذرانی و تابسـتان گذرانی كفشـدوزک ها 
به حسـاب می آیـد و نقش مهمـی در حمایت از جمعیـت آن ها دارد.
ج ( حمایت از كفشـدوزک ها زمستان گذران از طریق جمع آوری 
و رهاسـازی آن ها پس از زمسـتان گذرانی در افزایـش كارایی آن ها 

بسیار مؤثر است.
د( در برنامه هـای مدیریـت تلفیقـی آفات نخلسـتان باید تراكم 
جمعیـت این قبیل آفات را در نظر گرفت زیرا در موارد بسـیاری كه 
تراكم جمعیت این حشرات مفید باال باشد نیازی به كنترل شیمیایی 
آفاتی نظیر شپشـک ها و كنه و حتی گاهی زنجره خرما وجود ندارد.
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اصول كنترل زراعی آفات در مدیریت تلفیقی آفات نخل 
خرما

روش هـای زراعـی عبارت انـد از تغییـر دادن عملیـات مدیریت 
نخیـالت بـه صورتـی كـه شـرایط محیـط زیسـت، آن را بـرای 
تولیدمثـل، انتشـار و یـا زنـده ماندن آفـات خرما، نامطلوب تر سـازد 

كـه شـامل مـوارد زیر اسـت.

الف. توجه به بهداشت و مواظبت های فنی در نخل خرما
بهداشـت نخیالت مشـتمل بر حذف یا انهدام محل های تکثیر،  
پناهگاه ها و محل های زمستان گذرانی آفات خرما در نخلستان های 
تحـت مدیریت اسـت. رعایت این اصـول در كاهش تراكم جمعیت 
بسـیاری از آفـات خرما مؤثـر و قابل تلفیق با بسـیاری از روش های 
كنترل اسـت. ازجمله معلوم شـده كه زمسـتان گذرانی آفات مهمی 
نظیـر كنه تارتن خرما، كـرم میوه خوار خرما و كـرم گرده خوار خرما 
در الی لیـف و حصیـر تنه خرما صورت می گیـرد. از بین بردن این 
الیاف در كاهش جمعیت این دسـته از آفات خرما بسـیار مؤثر است. 
حـذف بقایای خوشـه های سـال قبـل درون نخلسـتان یکی از 
مهم تریـن روش هـای مبارزه بـا بیماری خامج اسـت. از موارد دیگر 
می توان به اثرات از بین بردن تنه درختان پوسـیده اشـاره كرد. این 
درختان پوسـیده به عنوان مکانی برای تخم گذاری حشـرات ماده و 
تکثیـر آن هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد و بـا از بین بـردن آن ها 
در واقـع بسـتر تخم گذاری مناسـب بـرای آن ها از بین مـی رود و از 
افزایش تراكم جمعیت آن ها كاسـته می شـود. البتـه گاهی تعدادی 
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از این تنه ها را می توان در نخلسـتان باقی گذاشـته و پس از تجمع 
حشـرات ماده به شـدت سم پاشی كرده و یا سـوزاند و به این صورت 
از تنه هـای پوسـیده باقی مانده به عنـوان تله برای كنترل سوسـک 
شـاخ دار خرما استفاده كرد. این روش در مورد سوسک سرخرطومی 

حنایـی خرما نیز بـه كار می رود.
استفاده از پاجوش های سالم، قوی و عاری از آفت و بیماری یکی 
از اصول بهداشـت نخیالت اسـت كه در مدیریـت آفات خرما تأثیر 
چشـم گیری خواهد داشـت. بعضی از آفات خرما نظیر سوسک های 
Nitidulid روی میوه های افتاده جمعیت خود را ساخته و خسارت 
چشم گیری در مزرعه و انبار به محصول نخل خرما وارد می كنند. از 
بین بردن بقایای محصول در پای درختان خرما در كاهش جمعیت 
این دسـته از آفات در سـال ها و نسـل های بعد بسـیار مؤثر اسـت.

ب. تنظیم دور و میزان آبیاری
در مدیریت آفات تنظیم دور و میزان آب آبیاری به صورت های 
مختلـف جمعیت آفـات و بیماری ها را تحت تأثیر قـرار می دهد. در 
رابطه با كنه تارتن خرما مشـاهده شـده كه در شـرایط خشک سالی 
و تنش آبیاری، شـدت خسـارت و تراكم جمعیت ایـن آفت افزایش 
پیـدا می كنـد. در مـوارد دیگر رعایـت دور آبیاری و عدم كاشـت در 
كنار رودخانه در كاهش جمعیت شپشک ها و سوسک شاخ دار خرما 
مؤثر اسـت. آبیاری منظـم همچنین در كاهش خسـارت موریانه ها 
مؤثـر اسـت. سوسـک های خانـواده Nitidulidae در شـرایط 
خشـک میزان فعالیت خود را افزایش می دهند. بنابراین تنظیم دور 



راهنمای فنی کاشت، داشت و برداشت خرما 218

آبیاری در تابستان از تراكم جمعیت و میزان خسارت آن ها به میزان 
می كاهد. قابل توجهی 

ج . رعایت فواصل كاشت در نخلستان ها
رعایت فواصل كاشـت نیز از طریـق كاهش رطوبت در كاهش 

تراكـم جمعیت آفاتی نظیر زنجره خرما مؤثر اسـت.

د. كنترل علف های هرز
علف هـای هرز به طور مختلفـی روی تراكم جمعیت آفات خرما 
مؤثرند. به عنوان مثال كنه تارتن خرما در ابتدا و انتهای فصل دوره ای 
از زندگـی خـود را روی علف های هرز مرغ پنجه ای به سـر می برد. 
كنتـرل این علف های هرز باعث از بین رفتن پناهگاه های این آفت 
در مواقع حسـاس دوره زندگی آن می شـود. از طرف دیگر ریشه كن 
كـردن كلیه علف های هـرز از طریق افزایش میـزان گردوخاک در 

باغ در تشـدید خسارت كنه تارتن خرما مؤثر است.
بقایـای خشـک علف هـای هرز نیـز گاهی روی رشـد جمعیت 
موریانه هـای نخـل خرما تأثیـر دارد. بنابراین سـوزاندن این بقایای 
خشـک و سـایر مواد خشـک موجود در نخلسـتان تأثیـر مثبتی در 

كاهـش جمعیـت و خسـارت موریانه ها خواهد داشـت.

ه . استفاده از گیاهان تله
براسـاس نظـر والتـر كنـه تارتـن خرمـا بـر روی ذرت دانه ای، 
سـورگوم در ناحیـه ریوگرانـد فعـال اسـت و گیاهـان می تواننـد 



219فصل پنجم: مدیریت و کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز

به عنـوان میزبان هـای كنـه تارتـن خرمـا مؤثر باشـند. كاشـت این 
گیاهـان به عنـوان تله و سـپس سم پاشـی آن هـا در ابتـدای فصل، 
نقـش شـایانی در كاهـش تراكـم نسـل های بعـدی ایـن آفـت در 

نخلسـتان ها خواهـد داشـت.

و. استفاده از بادشکن
باد در انتقال و جابجای بعضی از آفات خرما از درختی به درخت 
دیگر و از نخلستانی به نخلستان دیگر بسیار مؤثر است از مهم ترین 
ایـن آفـات می توان به شپشـک های خرما و كنه تارتن خرما اشـاره 
كـرد. از طرفـی بـاد از طریق كاهـش رطوبت نیز تأثیـرات متفاوتی 
در تغییـرات تراكم جمعیت آفات دارد. بنابراین اسـتفاده از بادشـکن 
در اطراف نخلسـتان ها بسـته به شـرایط موجود می تواند در كاهش 
تراكـم جمعیت آفات خرما به خصوص در رابطه با كنه تارتن خرما و 

شپشـک های خرما بسیار مؤثر باشد.

ز . كود دهی
بـاال بـردن حاصلخیزی خـاک نخلسـتان ها روی درختان خرما 
و آفـات آن بـه طـرق مختلف تأثیـر می گذارد. به طوركلی خسـارت 
چوب خوارهـا زمانـی افزایش پیدا می كند كه درختان ضعیف باشـند 
زیـرا درختـان قوی توانایی دفع این گروه از آفات را به كمک شـیره 
سـلولی دارند بنابراین یکی از اصول اساسـی كنترل این گروه آفات 

تقویـت درختان از طریق كوددهی اسـت.
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ح. شخم نخلستان
شـخم زمیـن می توانـد در كنتـرل فعالیـت و كاهـش میـزان 
تراكـم آفاتـی كـه قسـمتی از زندگی خـود را در خـاک می گذرانند 
نظیـر موریانه هـا كـه در خـاک النه سـازی می كننـد مؤثـر باشـد. 
 Nitidulidae بعضـی از آفـات خرمـا نظیـر سوسـک های خانـواده
به صـورت شـفیره در خـاک زمسـتان گذرانی كـرده و بـا عملیـات 
شـخم شـرایط مناسـب زمسـتان گذرانی آن هـا بـه هم خـورد و به 
ایـن طریق تراكـم جمعیت آن ها در سـال بعد به نحو چشـم گیری 

كاهـش پیـدا می كند.

اصول كنترل شـیمیایی آفات خرمـا در مدیریت تلفیقی 
آفات خرما

انـواع زیـادی از آفت كش هـا جهت مبـارزه با كنه ها و حشـرات 
زیان آور خرما مورد اسـتفاده قرار گرفته اند. تنوع در میزان حساسیت 
انواع آفات خرما به سموم كشاورزی سبب شده كه در تدوین برنامه 
كنترل شـیمیایی در مدیریت تلفیقی آفات خرما روش هایی برگزیده 
شـوند كه ضمن كاهش خطرات زیست محیطی از بروز آفات جدید، 
مقاومـت آفـات، نابـودی دشـمنان طبیعی و تشـدید تراكم جمعیت 
آفـات در نخلسـتان ها جلوگیری شـود. نکتـه مهمی كـه در كاربرد 
آفت كش ها در برنامه مدیریت تلفیقی آفات خرما باید رعایت شـود، 
توجه به اصل كاربرد صحیح سـموم شـیمیایی است. گام های الزم 

برای دسـتیابی به این امر به شـرح زیر است: 
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گام اول: اسـتفاده انتخابـی از سـموم بـا توجـه بـه 
آفـات فیزیولـوژی 

كنـه تارتـن خرما و كرم  میوه خـوار خرما دو آفـت مهم خرما در 
ایران هسـتند. خسـارت كرم میوه خوار خرما در شـرایط آب و هوایی 
مرطوب و كنه تارتن خرما در شـرایط آب و هوایی خشـک افزایش 

یافته و سم پاشـی های وسـیعی علیه آن ها صورت می گیرد.
 خوشبختانه سموم انتخابی بر اساس اصول فیزیولوژیکی برای 
كنتـرل هـر دو گونه آفت وجود دارد كه نه تنها تأثیر چشـم گیری در 
كاهش جمعیت آن ها دارند بلکه میزان آسیب سموم شیمیایی را به 
اكوسیستم به خصوص دشمنان طبیعی كه عمدتاً از بندپایان هستند 

به حداقل می رسانند.
در رابطه با كرم میوه خوار خرما می توان به استفاده از سموم ضد 
سـنتز كیتین اشـاره كرد كه در سـایر كشـورها در موارد مشابه علیه 
الرو پروانه ها به كار می رود. باكتری Bacillus thuringiensis كه 
امـروزه تحت نام های تجـاری مختلف ازجمله بایترول، تروسـاید و 
غیـره در بازار وجود دارد و بیشـتر علیـه الرو پروانه ها به كار می رود 

نیز دارای پتانسـیل كاربردی خوبی در این زمینه اسـت.
در مورد كنه تارتن خرما نیز انواعی از كنه كش ها سنتز شده كه 
تعـداد آن هـا در حال افزایش اسـت. این گـروه از آفت كش ها حالت 
انتخابی داشـته و روی سـایر گروه های بندپایان تأثیر زیادی ندارند، 
استفاده از این گروه از سموم آفت كش انتخابی كه دارای دامنه تأثیر 
محـدود اسـت، به عنوان یکـی از ابزارهای مفیـد در اختیار مدیریت 
تلفیقی آفات خرما اسـت و در برنامه ریزی های مبارزه با آفات خرما 
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باید به آن ها توجه كافی مبذول داشـت.
نتایج مطالعات سال های اخیر نشان داده كه سموم نیسورون، پراید 
و تدیون دارای تأثیر مناسبی برای مبارزه با كنه تارتن خرما هستند.

گام دوم: استفاده انتخابی از سموم با تغییر تکنیک
یکی از تکنیک هایی كه در سال های گذشته جهت كاربرد سموم 
علیه آفات خرما نظیر كرم میوه خوار خرما، زنجره خرما و كنه تارتن 
خرما به كار گرفته شده، سم پاشی هوایی است. با توجه به این كه 
بعضی از این آفات نظیر كرم میوه خوار خرما و كنه تارتن خرما بر 
روی درختان كوتاه فعالیت بیشتری دارند و برگ های درخت خرما 
مانند چتری روی خوشه های خرما قرار می گیرد، به نظر می رسد 
كه سم پاشیده شده قادر به پوشش كامل محل فعالیت آفت یعنی 
خوشه های خرما نیست. آزمایش های سال های ۱۳74 و ۱۳75 نشان 
داده است كه سم پاشی هوایی روش مناسبی برای مبارزه با آفات 
خرما نیست، زیرا با این روش عالوه بر این كه رسیدن سم به هدف 
كارا نیست، كلیه قسمت های هدف نیز به طور یکنواخت با قطرات 
تأثیر  هوایی  سم پاشی  این  بر  عالوه  نمی شوند.  داده  پوشش  سم 
بسیار سویی بر روی اكوسیستم منطقه دارد. بعد از انجام سم پاشی 
روی درختان بوی سم به طور محسوسی نخلستان را پر می كند و تا 
مدت ها به مشام می رسد. تلفات زیادی به حشرات شکارچی واردشده 
پرواز نظیر آسیابک ها و سنجاقک ها  به خصوص حشرات در حال 
پای  و  جاری  انهار  و  بركه ها  می شوند. سطح  زیادی  تلفات  دچار 
درختان خرما مملو از ماهی های تلف شده است و آثاری از خسارت در 
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قطعه سم پاشی شده به چشم می خورد. بنابراین اثرات سوء سم پاشی 
آلوده ساختن محیط زیست  و  تعادل طبیعی  به هم زدن  در  هوایی 
كاماًل مشهود است. در مواردی كه به دالیل مختلف ازجمله ارتفاع 
زیاد درختان سم پاشی هوایی تنها راه موجود باشد استفاده از بالگرد 

سم پاش مناسب تر از هواپیما است.
كنه تارتن خرما تولید تارهای زیادی می كند و این تارها به عنوان 
وسیله ای دفاعی كنه را در مقابل سموم شیمیایی به خصوص گردها 
تـا حدود زیـادی محافظـت می كننـد، اسـتفاده از تکنیک هایی كه 
بتواننـد نفوذ سـم را بـه داخل كلنی كنه افزایش دهنـد، می تواند در 
افزایش كارایی سـموم بسـیار مؤثر باشـد. به عنوان مثال نفوذ گوگرد 
بـه كمک تکنیکی كه بتواند از طریق تبخیر تدریجی، گاز گوگرد را 
آزاد كند در مبارزه با كنه تارتن خرما بسیار مؤثرتر از حالتی است كه 
گوگرد به طریق گردپاشی مصرف شود. مگر این كه زمان سم پاشی 

هنگامی باشـد كه هنوز تارهای كنه تنیده نشده باشند.
بـرای سـایر آفات خرما نیز با توجه به ارتفـاع زیاد درختان خرما 
باید از سـم پاش هایی كه دارای لوله بلند مسـتقیم هسـتند، استفاده 
شـود. در رابطه با آفاتی كه مشـکلی ازلحاظ رسـیدن سـم به محل 
تأثیـر ندارنـد، اسـتفاده از گردپاش هـای مخصـوص درختـان بلنـد 
مناسـب تر است. در این سـم پاش ها استفاده از قسمت های خروجی 
سبدی شکل بهتر از انواع چهارگوش است زیرا سرعت سم پاشی را 
افزایـش می دهنـد. عالوه بر این با تغییرات جزئی از این گردپاش ها 
می توان برای پاشـش دانه گرده جهت تلقیح درختان ماده خرما نیز 
استفاده كرد، بنابراین این گردپاش ها چندمنظوره و از نظر اقتصادی 
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برای كشـاورزان مناسب تر هستند.
ضدعفونـی درختـان نیـز از تکنیک هـای اختصاصی اسـت كه 
باعث انتخابی شـدن اثر سموم آفت كش می شـود. از مثال های بارز 
ایـن تکنیک در مدیریت آفات خرما به موارد چندی می توان اشـاره 
كرد. ازجمله جهت كنترل سـرخرطومی حنایی خرما در مناطقی كه 
به عنوان آفت مطرح است، یکی از اقدامات بایسته، كاربرد تیمارهای 
حشـره كش جهت ضدعفونی نهال ها و پاجوش هـای درختان خرما 
قبل از كاشـت اسـت كه می تواند از حمله این آفت جلوگیری كند.

اسـتفاده از طعمـه مسـموم یکـی دیگـر از مـواردی اسـت كـه 
در انتخابـی كـردن اثـر سـموم و كاهـش اثـرات سـوء آن هـا تأثیر 
چشمگیری دارد. ازجمله موارد كاربرد طعمه مسموم در نخلستان ها 
برای كنترل ملخ اسـت. در گذشته استفاده وسیع از سموم آفت كش 
به صورت محلول پاشی جهت مبارزه با ملخ ها به خصوص به صورت 
سم پاشـی های هوایـی باعث طغیـان بعضی از آفـات ازجمله زنجره 
خرما شده است. تغییر تکنیک به صورت استفاده از طعمه مسموم به 
جای سم پاشی هوایی می تواند به نحو چشم گیری از این مشکالت 
جلوگیـری به عمـل آورد. از موارد دیگر می توان به كنترل الروهای 
سوسک شاخ دار خرما اشاره كرد. چنانچه از روش محلول پاشی برای 
كنترل الرو این آفت اسـتفاده شـود، سم پاشـی را باید از اسفندماه تا 
اواخـر شـهریورماه هـر ۱5 روز یک بار به خصوص در سـال هایی كه 
تراكم جمعیت باال باشد، انجام داد كه عماًل غیرممکن است. استفاده 
از طعمه مسموم از طریق قرار دادن آن در تاج درخت مشکل تکرار 

دفعات سم پاشـی و اثرات سـوء ناشـی از آن را حل كرده است.
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گام سوم: استفاده انتخابی از سموم بر اساس رفتار آفات
كنه تارتن خرما بعضی از علف های هرز نخلستان ها را به عنوان 
پناهـگاه و محل زمسـتان گذرانی انتخـاب می كند، ایـن رفتار آفت 
باعث شکل گیری روش مبارزه شیمیایی خاصی علیه آن شده است 
به این ترتیب كه سم پاشـی سطح علف های هرز داخل نخلستان ها 
را در زمسـتان بـا پودر وتابل گوگـرد یا پودر وتابل گوگـرد همراه با 
روغـن انجـام داده كـه از یک طرف در كاهـش تراكم جمعیت كنه 
تارتن خرما در سـال بعد تأثیر زیادی داشـته و از طرفی دیگر كاربرد 
این روش از اثرات سوء گوگرد به جهت كاربرد در فصل غیر زراعی 

كه بسـیاری از موجودات زنده فعال نیستند می كاهد.
آفـات چوب خـوار اكثـراً به درختـان ضعیف حمله كـرده و ثابت 
شـده اسـت كه درختان ضعیف از خود بویی متصاعد می كنند كه در 
جذب آفات چوب خوار بسیار مؤثر است. از این رفتار آفات چوب خوار 
جهت كنترل شـیمیایی آن هـا به صورت انتخابی اسـتفاده می كنند، 
به این ترتیب كه تعدادی از درختان پوسـیده را در نقاط مشـخصی 
از نخلسـتان نگاه داشـته و پس از جذب سوسـک های چوب خوار با 
استفاده از سموم قوی بر روی این درختان جمعیت آفات چوب خوار 
را به شـدت كاهـش می دهنـد و بـه ایـن ترتیـب از وسـعت منطقه 

سم پاشـی شده و اثرات سـوء آن جلوگیری می كنند.
استفاده از تله های نوری و فرمونی و جذب آفات خرما به مناطق 
سم پاشـی شـده خاص نیز از موارد استفاده انتخابی از سموم با توجه 
به رفتار آفات اسـت. مناسـب ترین سـموم و زمان كنترل شـیمیایی 

مهم ترین آفات خرما به شـرح جدول ۱۶ است.
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ت خرما

ب ترین سم و زمان کنترل شيميایی آفا
جدول ۱۶- مناس

زنجره خرما

دیازینون ۶0 درصد به نسبت 2-۱/5 در هزار
فوزالون به نسبت 2 در هزار

ک امولسیون 50 درصد به نسبت 2 در هزار
اكتلی

رلدان )40 درصد Ec( به غلظت 2 در هزار

س از 
س از گرده افشانی و سم پاشی دوم پ

نوبت اول ۱0-7 روز پ
برداشت محصول خرما

كنه گردآلود
نیسورون 0/75 در هزار، تدیون 2 در هزار

نیمه اول خردادماه

كرم میوه خوار خرما
دیازینون به نسبت 2 در هزار

س متیل EC ٪50 ( 2 در هزار فوزالون 2 در هزار
ک )پیریمیفو

اكتیلی
س 

س از گرده افشانی و نوبت دوم 5-4 هفته پ
نوبت اول ۱0-7 روز پ

از اولین سم پاشی

كرم گرده خوار خرما
نیاز به كنترل جداگانه ندارد. در مناطقی كه كرم های میوه خوار و زنجره خرما را كنترل می كنند، این آفت نیز از بین می رود.

ک شاخ دار
سوس

س گندم ۱00 كیلوگرم + آب 50 لیتر در 
سوین )كارباریل( 85 درصد به مقدار ۳ كیلوگرم + سبو

هکتار به صورت طعمه مسموم
از اسفندماه به بعد تا هنگام برداشت محصول خرما كه كرم ها فعالیت 

دارند هرماه دو مرتبه
ک بلند 

ک شاخ
سوس

خرما
گردپاشی در قسمت تاج با پودر سوین 5 درصد به مقدار 20 تا ۳0 گرم برای هر اصله نخل

از اواخر خردادماه

موریانه خرما
ک كاربرد به مقدار ۳0 تا 50 كیلوگرم در هکتار

ضدعفونی زمین نخلستان خرما با سموم گرانوله خا
در فصول پائیز و زمستان

زنبورهای زیان آور خرما
استفاده از امعاء و احشاء موجود در كشتارگاه ها و آغشته كردن آن ها به میزان هر كیلو طعمه با 5 

گرم سم مانند سوین
هم زمان با شروع مرحله رطب

سپردار معمولی خرما
ماالتیون 57 درصد یا دیازینون 20 درصد و یا ركسیون )دیمتوات( 40 درصد امولسیون 200- ۱50 

ک تابستانه 2-۱ كیلوگرم + آب ۱00 لیتر
میلی لیتر + روغن ول

اردیبهشت و یا آبان ماه هنگامی كه 75 درصد پوره ها از زیر سپر 
خارج می شوند.
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بیماری ها و عارضه های خسارت زای نخل خرما
بیماری خامج

بیماری های قارچی  از  یا پوسیدگی گل آذین خرما یکی  خامج 
مهم در اكثر كشورهای خرماخیز است. این بیماری برای اولین بار در 
سال ۱۹24 توسط كاوارا از منطقه بنخازی گزارش شده است. سپس 
تا سال ۱۹۳2 از كشورهای تونس، الجزایر، مراكش، لیبی و اسپانیا 
گزارش شد و در سال ۱۹5۱ از كشور عراق گزارش شد. در ایران 
اطالع دقیقی از اولین مشاهدات در دست نیست؛ ولی احتمااًل اولین 
نمونه برداری ها در سال ۱۳۳8 از نخلستان های خور و بیابانک انجام 
شده است. این بیماری تاكنون از استان های خوزستان، فارس، كرمان، 
بلوچستان و اصفهان گزارش شده است. بیماری در استان خوزستان 
بیش تر مطرح است، به طوری كه در بعضی از سال ها خسارت سنگینی 
به نخل داران وارد می كند. در سال ۱۳72 در یک بررسی آماری میزان 
آلوده نخلستان های شادگان، آبادان، رامین و بهبهان به ترتیب 57، 
۳2، 22 و ۹ درصد برآورد شده است. این بیماری در نخلستان هایی 
كه دارای خاک های شور، سنگین و با زهکشی ضعیف هستند، به ویژه 
در مناطقی كه زمستان های طوالنی و بهار پرباران دارند، بسیار شدید 
است و تخمین زده می شود در هر بار ۳0 تا 40 كیلوگرم از عملکرد هر 
نخل كاهش یابد. میزان خسارت بیماری روی ارقام نر نیز به همان 
نسبت ارقام ماده قابل توجه است؛ زیرا برای عمل گرده افشانی مقادیر 
كافی از دانه های گرده سالم مورد نیاز است. عالوه بر آن بیماری خامج 
باعث كاهش و یا توقف رشد و حتی عدم رسیدن گل آذین نر و یا 
مرگ آن می شود كه به هرحال بی بهره ماندن نخل های ماده از گرده 

كافی با كیفیت مطلوب باعث كاهش محصول می شود.
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نشانه های بیماری
مراحل اولیه آلودگی اسـپات ها به سـادگی قابل تشخیص نیست 
و عالئم بیماری زمانی مشـاهده می شود كه بیماری پیشرفت كرده 
باشـد. قبـل از باز شـدن غالف ها، غالف های سـالم و آلـوده ظاهراً 
شـبیه به هم هسـتند و درصورتی كه آلودگی شـدید باشد، لکه های 
قهـوه ای  رنگی روی آن ها ظاهر می شـود. غالف های آلوده معمواًل 
به طـور ناقـص بـاز شـده و گل هـای درون آن هـا قهوه ای شـده و 
می پوسـد. در آلودگی های شـدید اسپات ها باز شده و گل آذین درون 

آن ها به طور كامل می پوسـد )شـکل 7۶(.

شکل 7۶- عالئم بيماری خامج؛ اسپات نر سالم )راست( و 
اسپات نر آلوده به بيماری خامج )چپ(
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عامل بیماری
 Mauginiella scaettae عامـل اصلـی ایـن بیمـاری، قـارچ
از  گونه هایـی  و   Chalara paradaxe قارچ هـای  البتـه  اسـت. 
جنـس Fusarium نیـز باعث پوسـیدگی گل آذین خرما می شـوند. 
قـارچ M. scaettae روی گل آذیـن نخل هـا اسـپورزایی می كنـد. 
تـوده میسـلیومی قـارچ بـه رنگ سـفید تـا كرم رنـگ اسـت كه از 
توده هـای كنیدیومی پودر مانندی پوشـیده شـده اسـت. كنیدیوم ها 
یـک تـا چند سـلولی به هم چسـبیده و پشـت سـر هم قـرار دارند. 

ابعـاد كنیدیوم هـا ۱0-5 × 50-۱0 میکرومتـر اسـت.

زیست شناسی
دمـای بهینه برای رشـد قارچ 2۱-20 درجه سـانتی گراد اسـت. 
قـارچ بـه دماهـای باالتر از 25 درجه حسـاس اسـت و رشـد آن در 
دمـای ۳5-۳0 درجـه سـانتی گراد متوقـف می شـود. كنیدیوم های 
قـارچ عمـر كوتاهـی داشـته و در بقـای قارچ نقشـی ندارنـد. قارچ 
عامـل بیمـاری به صورت میسـلیوم در زیـر الیاف هـای پایه برگ ها 
و در بقایـای گل آذین هـای بیمـار باقی مانـده روی نخـل در تمـام 
طـول سـال بقـاء یافتـه و منبع اولیـه آلودگـی را تشـکیل می دهد. 
بـا شـروع رشـد اسـپات های جدید در زیـر غالف های بـرگ، آن ها 
بـا محل هـای آلـوده تمـاس یافتـه و اولیـن آلودگـی سـطحی بـه 
وجـود می آیـد. پیشـرفت بیماری بـه شـرایط آب و هوایـی به ویژه 
میـزان بارندگـی در ماه هـای بهمن و اسـفند بسـتگی دارد. چنانچه 
میـزان بارندگـی در فصل زمسـتان كم و هوا گرم و خشـک باشـد، 
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اسـپات ها سـریع تر رشـد كرده و آلودگـی زیاد توسـعه نمی یابد. هر 
نـوع وقفـه در رشـد اسـپات ها در زیـر غالف هـای بـرگ، شـانس 

نفـوذ قـارچ به داخـل آن هـا را افزایـش می دهد.

راهکارهای كنترل بیماری خامج
هـرس، جمـع آوری و سـوزاندن گل آذین های آلوده، اسـتفاده از 
گرده سـالم برای گرده افشـانی، تقویت درختان با كودهای ماكرو و 
میکرو، زهکشـی و حـذف علف های هرز به منظـور كاهش رطوبت 
نخلسـتان نقش بسـیار مهمی در كاهـش بیمـاری دارد. در صورت 
پیش بینی وقوع بیماری باید پس از اولین بارندگی و یک ماه قبل از 
ظهور اسپات ها با سموم قارچ كش مناسب نخلستان سم پاشی شود. 
قارچ كش هـای بنومیل، تیوفانات متیل و مخلوط بوردو برای كنترل 
بیمـاری توصیـه شـده اند. كاشـت ارقام مقـاوم به بیمـاری نیز حائز 
اهمیت اسـت. در كشـور عراق ارقام حاّلوی و مکتوم از ارقام مقاوم 
و ارقام اشرسـی، برحی، دیری، چبچاب، خستاوی، شکر و زاهدی از 
ارقام نیمه حساس و ارقام سایر )استعمران(، بریم، خضراوی و گنطار 
از ارقام بسـیار حسـاس هستند. در استان خوزسـتان ارقام كبکاب و 

حاجـی محمدی از ارقام مقاوم به بیماری هسـتند.

عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما
این عارضه در چند سـال اخیر، مهم ترین معضل تولیدكنندگان 
خرمای كشـور در استان های كرمان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و 
برخی از نواحی استان فارس است. ارقام غالب و تجاری این مناطق 
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نظیـر مضافتی در اسـتان كرمان، مرداسـنگ در هرمزگان، كبکاب 
در بوشـهر و خاصی و كبکاب در خوزسـتان نسـبت به این عارضه 
حسـاس هستند. خسـارت عارضه از سـال ۱۳7۶ هم زمان با شروع 
است.  و اسـتمرار پدیده خشک سـالی در جنوب كشـور تشـدید شده 
در سـال های شـدت عارضـه، خسـارت تـا 20 درصد محصـول در 
مناطق اصلی تولید خرمای كشـور اسـت. این عارضه در هیچ یک از 

كشـورهای تولیدكننده خرما در دنیا گزارش نشـده است.

عوامل ایجاد عارضه
تاكنـون فرضیه های متعددی ازجمله امـکان دخالت عوامل آب 
و هوایـی، امـکان دخالـت عوامل بیمـاری زا به ویژه عوامـل قارچی، 
كمبـود و یـا اختـالالت تغذیـه ای و عـدم رعایت اصـول مدیریتی 
و به باغـی در نخلسـتان در مـورد بـروز یـا توسـعه ایـن عارضـه در 
كشـور مطـرح شـده اسـت. بااین وجـود هیچ یـک از فرضیه هـای 
فـوق به صـورت قطعـی به عنـوان عامل اصلی بـروز عارضـه مورد 

تأییـد قرار نگرفته اسـت.

عالئم عارضه
 ایـن عارضـه كه معمواًل در مرحله تبدیل خارک به رطب اتفاق 
می افتـد باعث پژمردگی و خشـکیدگی ناگهانی میوه ها و خوشـه ها 
می شـود. ضمناً وقـوع عارضه در بعضـی از ارقام با ظهـور نوارهای 
طولی قهوه ای تیره و نکروزه كه از وسـط دم خوشـه شـروع و به دو 
طـرف امتداد پیدا می كند، همراه اسـت كه در نهایت به خشـکیدن 

كل خوشـه و رشـته های آن منجر می شـود )شکل 77(.
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شکل 77- عالئم خسارت عارضه پژمردگی و خشکيدگی 
خوشه خرما

راهکارهای كنترل عارضه
تحقیقات نشـان داده اسـت كـه كلیه راهکارهـای مؤثر تعدیل 
شـرایط حرارتی و رطوبتی در نخلسـتان و افزایش مقاومت درختان 
نسـبت به تنش های محیطی، به ویژه تنش های گرمایی و خشکی، 
باعـث كاهش خسـارت عارضـه می شـوند. ازجملـه مهم ترین این 

راه كارهـا می تـوان به موارد زیر اشـاره كرد: 
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مدیریت صحیح آبیاری در نخلستان ها به ویژه در دوره بحرانی . ۱
ایجاد عارضه )تیرماه لغایت نیمه اول شـهریور بسـته به رقم و 
منطقـه كاشـت(. در این خصوص انجام آبیـاری منظم از زمان 
تشکیل میوه تا اواخر مرحله رطب هر چهار تا هفت روز یک بار 
بسته به شرایط خاک و منطقه و ترجیحاً در شب توصیه می شود.

تغذیـه بهینه درختان خرما بر اسـاس آزمـون خاک با كودهای . 2
پتاسـه، فسـفره و ازته و كودهای میکرو مانند آهن، روی، مس 
و منگنـز در اواخر زمسـتان به صورت چال كود و محلول پاشـی 
با سـولفات پتاسـیم به نسـبت پنج در هزار در چهار مرحله به 

ترتیـب 2، 4، ۱0 و ۱5 هفته بعد از گرده افشـانی.
رعایت نسبت ۱0-8 برگ به ۱ خوشه به ویژه در ارقام حساس . ۳

كه خوشه های بزرگ دارند.
انجام عملیات تنک به روش حذف یک سوم نوک خوشه ها در . 4

مرحله گرده افشانی.
پوشـش دهی خوشه ها با كیسـه ترجیحاً حصیری )بافته شده از . 5

برگ نخل خرما(.
احداث بادشکن به ویژه در اطراف نخلستان های جدیداالحداث . ۶

و در مسـیر بادهای گرم و خشک غالب.
كنتـرل به موقـع آفات میوه خوار و آسیب رسـان به خوشـه های . 7

خرما به ویژه كرم میوه خوار، كنه تارتن و سوسک كرگدنی خرما.
میانه كاری نخلسـتان با محصوالتی مانند شبدر برسیم، یونجه . 8

و سـورگوم برای تعدیل شرایط حرارتی و رطوبتی در نخلستان.
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ریزش میوه خرما در نخلستان
به طـور طبیعـی و در شـرایط معمولی نخلسـتان و بدون دخالت 
عوامـل خارجـی مقـداری ریزش خرمـا اتفاق می افتـد. ریزش میوه 
خرمـا عمومـاً توسـط عوامل زنـده و غیرزنـده متعـددی در مراحل 
گلدهـی، بلـوغ و رسـیدگی میوه صـورت می گیرد. مقـدار ریزش از 
سـالی به سـال دیگر و در مناطـق، نخلسـتان ها و در ارقام مختلف 
متفاوت اسـت. میـزان ریزش طبیعـی میوه ها برای هـر رقم تقریبًا 
ثابت اسـت. نخسـتین موج ریزش میوه چه هـا در ارقام مختلف بین 
25 تا ۳5 روز پس از شکافته شدن اسپات ها )مرحله حبابوک( روی 

می دهـد و معمواًل یـک ماه به طـول می انجامد. 
دومیـن مـوج ریزش حدود ۱00 روز پس از باز شـدن اسـپات ها 
)مرحلـه كیمـری( روی می دهـد و معمواًل یک ماه طول می كشـد. 
به طوركلـی میوه چه ها به صورت طبیعی در دو حالت تلقیح نشـده یا 

پارتنـوكارپ و یک برچـه ای ریزش می كنند.
در میوه هـای چند برچه ای كه تلقیح در آن ها صورت نمی گیرد، 
معمواًل برچه ها باقی مانده و تولید میوه بدون هسته صورت می گیرد 

و رشد مناسبی نخواهد داشت و در اغلب موارد ریزش می كنند.
 شرایط و عوامل غیرزنده ای كه ممکن است سبب ریزش میوه 

خرما شوند، شامل موارد زیر است: 
سرد شدن ناگهانی و بارندگی در زمان گرده افشانی . ۱
بی نظمی در آبیاری. 2
باردهی بسیار زیاد نخل در یک سال . ۳
رطوبت نسبی باال در محیط. 4
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نوسان دمای محیط . 5
شوری خاک و وزش بادهای شدید و موسمی . ۶

 شـرایط و عوامل زنده ای كه ممکن اسـت سـبب ریزش میوه 
خرما شـوند، شـامل افزایـش جمعیـت و فعالیت كرم میوه خـوار در 
اردیبهشـت ماه، افزایش جمعیـت و فعالیت سوسـک های میوه خوار 
به خصوص سوسـک های تیره Nitidulidae كه با ایجاد سـوراخ 
و صدمه مکانیکی در میوه خرما در مرداد و شهریورماه خسارت وارد 
می سـازند؛ و پوسـیدگی میوه ها در اثر فعالیت قارچ ها در نخلسـتان 
به ویژه در نخلسـتان هایی كه رطوبت نسـبی بسـیار باالسـت و هوا 

شـرجی اسـت به خصوص در مرحله خارک و رطب می باشـند. 
گاهی ممکن اسـت حتی در مواقع عدم وجود بارندگی، بر روی 
میوه هـای موجـود بـر روی نخل های جوان، شـبنم بنشـیند و یا به 
دلیل وجود علف های هرز یا میانه كاری بین نخل ها امکان به وجود 
آمدن شـرایط نسـبتاً مرطـوب فراهم آیـد. بنابراین پوسـیدگی های 
میوه ممکن اسـت برحسـب عوامل زراعی از قبیـل علف های هرز، 
محصوالت میانه كاری شـده و آب راكد كه موجب افزایش رطوبت 
می شـوند، شـدت یابـد. اهمیـت اقتصـادی پوسـیدگی های قبل از 
برداشـت میوه خرما، متغیر و به میزان بارندگی و رطوبت در مراحل 

آخر رسـیدن میوه بستگی دارد.
 در مرحلـه رطـب یعنـی در شـرایطی كـه میـوه دارای بیش از 
۳5-۳0 درصـد رطوبـت اسـت، میوه ها بسـیار فسـادپذیرند. در این 
مرحلـه، بافـت میوه نرم، لطیف و طعم بسـیار مطلوبـی دارد و حتی 
در یخچـال نیـز به مـدت طوالنی قابـل نگهداری نیسـت. رطب و 
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ارقام خرمای مرطوب ازجمله مواد غذایی حسـاس به فسـاد هستند. 
در آغـاز آلودگـی، ابتدا گوشـت میـوه تغییر رنگ داده، سـپس نرم و 
لهیـده شـده و نهایتاً میوه ها از روی درخـت ریزش می كنند. حضور 
قارچ هـا عـالوه بر فسـاد ظاهـری باعث تولیـد زهرابه هـای قارچی 
)میکوتوكسـین( مختلـف می شـوند. خسـارت پوسـیدگی های قبل 
از برداشـت بسـته به شـرایط رطوبتـی و میزان بارندگـی در مرحله 
خالل تا رسـیدن میوه، از سالی به سـال دیگر متفاوت است. میزان 
خسـارت نیـز در كشـورهای مختلف متفاوت اسـت و بیـن ۱0-50 
درصـد گزارش شـده اسـت. به طوركلی ریزش و پوسـیدگی میوه با 

عوامـل زیر رخ داده و یا تشـدید می شـود: 
كاهش دمای هوا در فروردین ماه )تا حدود ۹ درجه سانتی گراد( . ۱

كه باعث كاهش تلقیح گل ها می شود.
افزایـش جمعیت و فعالیت كرم میوه خوار و سوسـک های تیره . 2

.Nitidulidae

در مرحله تغییر رنگ فیزیولوژیک )از كیمری به خارک( در مردادماه . ۳
میزان ریزش قابل توجه و تا ۳0 درصد محصول نیز می رسـد.

در اثـر فعالیـت كـرم میوه خـوار در مـرداد ماه نیز ریـزش میوه . 4
كم وبیـش وجـود دارد.

افزایش جمعیت سوسک های میوه خوار در مرداد و شهریورماه.. 5
آلودگـی بـه قارچ های مرتبط با پوسـیدگی میوه در نخلسـتان . ۶

ماننـد گونه هایـی از جنس هـای آسـپرژیلوس، پنی سـیلیوم، 
ریزوپـوس و فوزاریـوم.

وجود رطوبت باال همراه با گرمی هوا )شرجی(.. 7
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وجـود علف هـای هـرز، میانـه كاری و آب راكـد در نخلسـتان . 8
به نحوی كـه موجـب افزایـش رطوبـت هوا شـوند.

طـی تحقیقـی روی رقم مضافتی در منطقه جیرفت، مشـخص 
شـد، اسـتفاده از قاب چوبی مثلثی شـکل در البه الی خوشـه خرما 
برای پیش گیری از تجمع میوه های ریزش كرده در میان خوشچه ها 
)كه موجب ایجاد كانون آلودگی های بعدی می شوند( مناسب است. 
در ایـن بررسـی معلوم شـد كـه به دلیل بـاال بودن رطوبت نسـبی 
هـوا ریـزش و ضایعات میوه خرمای مضافتـی در طول ماه های تیر، 
مرداد و شـهریور در مرحله خارک )خالل( در حدود 40 تا 50 درصد 

است. محصول 
در تحقیقـی عوامـل مؤثـر در ریـزش میوه خرمـا از زمان تلقیح 
تا برداشـت در خوزسـتان مورد بررسـی قرار گرفت و مشـخص شد 
كـه در اثـر عوامل زنـده ۱2 درصـد و در اثر عوامل غیرزنـده 27/۳ 
درصـد از میوه هـای خرما ریـزش می كنند كه اهمیت نسـبی آن ها 
شـامل عوامل فیزیولوژیک ناشـناخته، خامج، گرده خوار و میوه خوار 
به ترتیب 58/2، ۳/7، ۱۱/2، 8/4 و 8/4 درصد اسـت. البته بیماری 
خامـج خسـارت خود را قبل از تشـکیل میـوه وارد می كند و موجب 
ریـزش مسـتقیم میوه ها نمی شـود. میـزان ریزش میـوه خرما برای 
شـش رقم خرمای خوزسـتان مورد بررسـی قرار گرفته و نتایج این 
بررسـی نشـان داده كـه میزان ریـزش از 25 تا 75 درصـد در ارقام 
مختلـف، متفاوت اسـت. همچنین ارقـام از نظر زمـان ریزش میوه 
نیز با یکدیگر متفاوت بودند. بر اسـاس این بررسـی نخسـتین موج 
ریـزش میوه چه هـا در فاصلـه بیـن 25 تـا ۳5 روز پس از باز شـدن 
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اسـپات اتفاق می افتد و اگرچه الگوی ریزش برای هر رقم با سـایر 
ارقـام متفـاوت اسـت اما معمـواًل در رقم خضراوی اولیـن و دومین 
موج ریزش میوه به ترتیب 70 و ۱00 روز پس از باز شـدن اسـپات 

می دهد. رخ 
اقداماتـی كـه می توانـد در كاهش ریزش طبیعـی میوه ها در اثر 

عوامـل فیزیولوژیک مؤثر باشـند، عبارت اند از: 
به كارگیری دور آبیاری منظم و جلوگیری از بی نظمی در آبیاری.. ۱
تنک خوشه ها در سال هایی كه باردهی درخت باالست.. 2
اصالح خاک ها با درجه شوری زیاد با بیش از 4 دسی زیمنس . ۳

بـر متـر و كوددهی بـا اسـتفاده از كودهای حیوانی پوسـیده و 
كودهای شـیمیایی پرمصرف و كم مصرف.

پوشـش دهی خوشـه ها به منظور جلوگیری از بروز نوسان های . 4
شـدید دمـا و رطوبـت در محیـط اطراف خوشـه ها و همچنین 
جلوگیــری از خســـارت بـاران، بـادهـای گـــرم و سـوزان، 

آفتاب سوختگــی و حفـظ و بهبود كیفیـت و رنگ میوه.

پوسیدگی قبل از برداشت میوه خرما
پوسـیدگی میوه قبل از برداشـت از سـالی به سال دیگر متفاوت 
اسـت و شـدت خسـارت آن بـه میـزان رطوبـت، مقـدار بارندگی و 
همچنیـن زمان تأثیر ایـن عوامل در طول مرحله خالل تا رسـیدن 
میوه خرما بستگی دارد. این بیماری تقریباً در تمام مناطق خرماخیز 
دنیا وجود دارد. شدت خسارت این بیماری در سال های مختلف بین 
50-5 درصد برآورد شـده اسـت. البته واكنش ارقام مختلف به این 



239فصل پنجم: مدیریت و کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز

بیماری متفاوت است. به طور مثال شدت خسارت بیماری روی رقم 
مجول و دگلت نور در آمریکا بین 40-۱0 درصد، در تونس روی رقم 
دگلت نـور تـا 50 درصد، در الجزایـر روی رقم دگلت نور تا 25 درصد 
و در مراكش و فلسـطین اشـغالی روی رقم مجول تا 45 درصد نیز 
گزارش شـده است. در كشـور عراق پوسیدگی قبل از برداشت میوه 
خرما در منطقه فاو تا دو درصد گزارش شـده اسـت. در قسمت هایی 
از اسـتان كرمـان پوسـیدگی میوه خرمـا در رقم مضافتـی در حدود 
اسـت. در  ۱2 درصـد و در رقـم هلیلـه ای تـا ۱7 درصـد برآورد شده 
بخش هایی از اسـتان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و كرمان 
زمانـی كـه میوه ها در مرحله خارک هسـتند، مصادف بـا باران های 
موسـمی و وزش بادهای شـدید است كه پوسـیدگی و ریزش میوه 

خرما را شـدید می كند.

نشانه های بیماری
در پوسیدگی جانبی میوه )حالت اول( ابتدا لکه های مات و نیمه 
شـفافی كه بعداً تیره و گرد می شـوند، در قسـمت های جانبی میوه 
تشکیل می شود. این لکه ها به طول 2-۱ سانتی متر است و بسته به 
مرحله رسیدگی میوه اطراف بافت میوه را فرا می گیرند. لکه ها ممکن 
اسـت بزرگ شـده و در حد فاصل نوک و كاسـه میوه را دربر گیرند. 
در )حالـت دوم( پوسـیدگی در بافت كاسـه میوه اتفـاق می افتد. 
در محل آلوده كاسـه میوه پوسـیده، نرم و بدشـکل می شود. در این 
حالت اغلب قارچ Aspergillus niger از كاسـه میوه به داخل 
آن نفوذ كرده و اطراف هسـته میوه از توده سـیاه رنگ اسـپور قارچ 
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پر می شـود )شکل 78(. آلودگی داخلی اغلب پنهان است و بنابراین 
ممکن اسـت كه میوه های آلوده و سـالم با هم بسـته بندی شوند.

شکل 7۸- نمونه پوسيدگی های ميوه خرما و ميوه سالم

عامل بیماری
 Helminthosporium، Alternaria گونه هایی از جنس
و Macrosprorium موجب پوسیدگی جانبی میوه و قارچ های 
 Citromyces و A.niger Var.phoenicis و A. niger
می شوند.  میوه  كاسه  ناحیه  نرم  پوسیدگی  موجب   ramusus
همچنین پوسیدگی میوه می تواند از طریق پارازیت های زخم نیز به 
وجود آید. تاكنون بیش از 20 گونه از قارچ ها، مخمرها و باكتری ها 
از میوه های آلوده جداسازی شده اند كه حداقل ۱2 گونه آن مربوط به 

جنس Aspergillus است.

زیست شناسی
پوسـیدگی میوه بیش تر در زمانـی رخ می دهد كه مرحله خالل 
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)خارک( یا رطب مصادف با بارندگی های موسـمی یا رطوبت نسبی 
باالسـت. در مراحل اولیه رشد میوه حبابوک و كیمری و مرحله آخر 
یعنی تمر، زخم های روی میوه تقریباً به نفوذ قارچ ها مقاوم هسـتند. 
آبیـاری غرقابی، آب های راكـد، علف های هرز زیاد و میانه كاری كه 
موجـب افزایش رطوبت نخلسـتان می شـود، محیط مناسـبی برای 
فعالیت قارچ های مولد پوسـیدگی ایجـاد می كند و همچنین ریزش 
را تشـدید می كند. رطوبت باالی خاک و بارندگی كه موجب ایجاد 
ترک بر روی پوسـت میوه می شـود، آلودگی را تسـهیل می كند. در 
رطوبت هـای باال، قـارچ A. niger بدون وجود زخم نیز بیماری را 
ایجاد می كند. اسـپور چنین قارچی در هوای نخلسـتان ها به فراوانی 
پراكنده اسـت و حتی به مقدار زیادی روی سـطح میوه های سالم و 
خوشـه ها یافت می شوند. میوه های پوسیده، ریزش كرده و مانده در 
البه الی خوشـه كانونی برای آلودگی میوه های سالم هستند. وزش 
بادهای شـدید میزان پوسـیدگی میوه و ریزش آن را تشدید می كند. 
همچنیـن وجـود برخی از آفات مانند كرم میوه خوار و سوسـک های 
خانواده Nitidulidae با ایجاد سوراخ و صدمه مکانیکی در میوه 

خرما در تشدید پوسـیدگی و ریزش میوه نقش دارند.

روش كنترل
هدایت و بسـتن خوشـه ها به دم خوشـه به منظور جلوگیری از . ۱

حركـت میوه هـا و ایجاد صدمـات مکانیکی در موقـع وزش باد
تنـک قسـمت های میانی خوشـه به منظور تهویـه بهتر قبل از . 2

مرحله خارک
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قـرار دادن قاب چوبی در میان خوشـه در مناطقی كه مرطوب . ۳
است به منظور كمک به تهویه و خشک شدن میوه های مرطوب

كنترل آفاتی نظیر كرم میوه خوار و سوسک های میوه خوار. 4
زهکشـی مناسـب و كاهـش ماندابـی و اسـتفاده از روش های . 5

آبیـاری مناسـب مانند آبیـاری قطره ای
تقویت درختان با كود دامی و كودهای ماكرو و میکرو. ۶
از بین بردن علف های هرز. 7
پوشاندن خوشه ها با پوشش كاغذی در مناطق باران خیز. 8
گردپاشـی یـا مخلـوط سـموم )گوگـرد ۹5 درصـد و مانب 50 . ۹

درصـد( یـا )فربـام 5 درصـد، ماالتیـون 5 درصـد، گوگـرد 50 
درصـد( قبـل از مرحلـه خارک

عارضه آفتاب سوختگی میوه خرما
شـدت تابش نور خورشـید و افزایش دما به میزان بیشـتر از حد 
تحمل میوه خرما سـبب ایجـاد عارضه آفتاب سـوختگی میوه خرما 
می شـود. از هنگامی كه نخل خرما به سـن باردهی می رسد خسارت 
ناشـی از ایـن عارضه می تواند سـبب كاهش قابل توجـه در كیفیت 
محصول شـود. در قسـمتی از میوه كه در معرض تابش شـدید نور 
خورشـید قرار می گیرد، سـلول های بافت پوسـت سـبز میوه از بین 
می رود و به حالت نکروزه و سـیاه رنگ دیده می شـود )شـکل 7۹(.
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شکل 7۹- اثرات آفتاب سوختگی )راست( در مقایسه با ميوه 
سالم )چپ(

ارقام مختلف خرما حساسـیت های متفاوتی به عارضه یادشـده 
دارند. عوامل مؤثر بر شـدت آفتاب سوختگی در میوه خرما عبارت اند 
از: شـدت و طول مدت تابش نور خورشـید و افزایش دمای محیط.

تمام عواملی كه بازتاب تشعشـعات خورشـیدی را بیشـتر كنند، 
باعـث افزایش شـدت آفتاب سـوختگی می شـوند، به عنوان مثال در 
مواردی كه سـطح خاک به علت شـوری، براق و سـفیدرنگ باشد، 
به علت بازتاب تقریباً كامل انرژی تابشـی خورشید، آفتاب سوختگی 
روی میوه هـای خرمـا ایجـاد می شـود. بافت خاک هرقدر سـبک تر 
)شنی( باشد، ذخیره رطوبتی آن پایین تر است. از طرفی انعکاس نور 
خورشید در بافت های شنی بیشتر است. بنابراین در بافت های شنی 

عارضه آفتاب سوختگی بیشـتر اتفاق می افتد.

كنترل عارضه آفتاب سوختگی
اگرچـه اقلیم مهم تریـن عامل مؤثر در بروز آفتاب سـوختگی در 



راهنمای فنی کاشت، داشت و برداشت خرما 244

میوه خرما به شمار می رود، مدیریت در بهداشت و به باغی نخلستان 
از اهمیـت ویـژه ای در تعدیـل شـدت ایـن عارضه برخوردار اسـت. 
ازایـن رو مهم ترین راهکارهای كنترل عارضه آفتاب سـوختگی میوه 

خرما شـامل موارد زیر است: 
افزایـش رطوبـت نسـبی بـا تنظیم پوشـش گیاهی در سـطح . ۱

ن. نخلستا
كشـت ارقام با ضخامت زیاد پوسـت سبز و تنظیم آن با كمک . 2

عوامل تغذیه ای در مناطق حساس.
جلوگیـری از هـرس شـدید قسـمتی از درخت كه باعث شـود . ۳

قسـمتی از میوه هایی كه قباًل در سـایه قرار داشتند، در معرض 
نور شدید خورشـید قرار گیرند.

رعایت جهت مناسـب ردیف های كاشـت بـا توجه به وضعیت . 4
اقلیمـی و عرض جغرافیایی.

كنترل خسـارت آفاتی نظیر كنه تارتن خرما كه سـبب صدمه . 5
پوسـت سـبز می شود و حساسـیت میوه به آفتاب سـوختگی را 

افزایـش می دهد.
تنظیم دوره آبیاری به خصوص در ماه های گرم سال.. ۶
آبیاری منظم و جلوگیری از تنش آبی. 7
سم پاشـی و محلول پاشـی به هنگام بـر روی میوه هـا در زمان . 8

كاهـش تابـش آفتـاب شـدید در ماه های تیـر و مـرداد، باعث 
جلوگیری از ایجاد قطرات آب بر روی پوسـت سـبز می شـود. 
ایـن قطـرات آب ماننـد ذره بیـن عمل كـرده و باعث تشـدید 

می شوند. آفتاب سـوختگی 
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جلوگیـری از صدمات وارده به پوسـت سـبز میـوه خرما در اثر . ۹
عواملی نظیر محلول پاشـی، سم پاشی نادرست كه باعث ایجاد 
لکه روی پوسـت سـبز و تشـدید آفتاب سـوختگی می شود. در 
نخلسـتان هایی كه میزان سـدیم و یا قلیائیت خاک باال است، 
عارضه آفتاب سـوختگی بیشـتر مشاهده می شـود، چون حالت 
قلیائیـت به شـکل لکه ای دیده می شـود، آفتاب سـوختگی نیز 

به صورت لکه ای در نخلسـتان مشـاهده می شود.
كمبـود كلسـیم ناشـی از زیـادی منیزیـم در محلـول خـاک، . ۱0

حساسـیت میوه به آفتاب سـوختگی را افزایش می دهد. تنظیم 
این عنصر با تغذیه مناسب و كوددهی صحیح خسارت عارضه 

آفتاب سـوختگی میوه را كاهـش می دهد.

بیماری بالیت و سوختگی برگ درختان خرما
اطالعـات كمـی در مورد سـوختگی و بالیت بـرگ نخل خرما 
شـناخته شـده است و شرایط خاص زیسـت محیطی سبب توسعه و 
گسترش آن می شود. این بیماری برای اولین بار در كالیفرنیا از روی 
نخل رقم Washingtonia filifera در سـال ۱۹8۹ گزارش شـده و 
سـپس در آوریـل سـال 2005، نیز عالئـم نوعی نکـروز در فلوریدا 
روی بخش هایـی از بـرگ و طول محـور اصلی برگ نخل بالغ رقم 
 ،(Washingtonia robusta H.A.Wendl.)مکزیکـی پنجـه ای 
به صورت نوارهای قرمز-قهوه ای مشاهده شده كه در طول دم برگ 
گسـترش داشته است. برگ های مسـن تر در اثر سوختگی و بالیت 

دم برگ به شـدت دچار مرگ زودرس می شـوند.
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عالئم و نشانه های بیماری
عالئـم بیمـاری عمدتاً روی برگچه ها و محـور اصلی برگ های 
سـایر  روی  و  می شـوند  دیـده  خرمـا  نخـل  مسـن تر  و  پایینـی 
قسـمت های نخـل مشـاهده نمی شـوند. اولیـن عالئـم به صـورت 
نقـاط ریـز آب سـوخته روی سـطح محـور اصلی بـرگ، نقـاط زرد 
رنـگ روی سـطح برگچه هـا و در نهایـت بالیـت و خشـکیدگی 
كامـل برگچه هـای یـک طـرف ظاهـر می شـوند. سـپس عالئـم 
خشـکیدگی به صـورت نوارهـای قهوه ای روشـن و آب سـوخته كه 
از انتهـای نوک برگ در یک طرف شـروع و به سـمت تنه توسـعه 
پیـدا می كنـد بـه طرف دم برگ توسـعه می یابـد. این عالئـم بعد از 
گذشـت دو الـی سـه هفته در طـرف دیگر برگ نیز ظاهر می شـود 
و گسـترش می یابـد و در نهایـت سـبب خشـکیدگی كامـل بـرگ 
می شـود. حالـت آتشـک و بالیـت در نخـل نمایـان و برگ هـای 
آلـوده به صـورت آویخته به تنه نخل آویزان می شـوند )شـکل 80(. 
روی سـطح محـور برگ های آلوده اسـتروما با دهانه هـای متعدد و 
تیـره همراه بـا توده های مملو از آسکوسـپورهای قارچ شـبیه فتیله 
بـه رنـگ قهـوه ای و به شـکل نقاط برجسـته دوكی شـکل به وفور 
مشـاهده می شـود )شـکل 8۱(. سـپس این جوش ها ترک برداشته 
و تـوده اسـپور سـیاه رنگی در زیـر پوسـت مشـاهده می شـود و در 
معـرض بـاد قـرار می گیرنـد. بافت هـای داخلـی و زیریـن به رنگ 
قهـوه ای تیـره مشـاهده و محور برگ ها ترد و شـکننده می شـوند. 
شـانکرها روی برگ هـای آلوده توسـعه می یابند؛ ولی ترشـح صمغ 

نمی شود. مشـاهده 
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شکل ۸0- عالئم سوختگی برگ چه و تغيير رنگ یک طرفه 
دم برگ نخل آلوده



راهنمای فنی کاشت، داشت و برداشت خرما 248

شکل ۸۱- نقاط برجسته و دوکی شکل استرومای قارچ روی 
سطح دم برگ آلوده عامل بيماری

قارچ هـای .Nattrassia mangiferae Serenomyces sp و 
 .Cocoicolas spp به عنـوان عوامـل ایجادكننـده ایـن بیماری در 

نخل هـای زینتـی و خرمـا در كالیفرنیا، عربسـتان و عـراق گزارش 
شـده اند. گونه Serenomyces californica در سال 2005 از مکه 
و گونه Serenomyces phoenicis در سال 20۱0 از بصره به عنوان 
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عامل بیماری گزارش شده است. گونه   N. mangiferae به عنوان 
عامل بیماری خشـکیدگی برگ درختان خرما در اسـتان كرمان در 
سـال ۱۳87 گـزارش شـده اسـت. قارچ هـای N. mangiferae و
Serenomyces phoenicis نیـز در سـال ۱۳۹4 از نخل های آلوده 

مناطق مختلف در اسـتان خوزسـتان جدا و گزارش شـده است.
گونه هـای Serenomyces californica وS. phoenicis عضو 
 Phaeochoraceae گروهـی از قارچ هـای شناخته شـده خانـواده
هسـتند كه فقط نخیـالت را آلوده می سـازند و پاتـوژن اختصاصی 
  (Stromata)و استرومای (Ascomata) آن ها می باشند. آسـکوماتا
ایـن قارچ هـا بـا منافـذ و سـوراخ های متعـدد و سـیاه رنگ، مملو از 
تـوده آسکوسـپورهای قـارچ شـبیه به فتیلـه نارنجی قابل مشـاهده 
مایـل  آسکوسـپورها دوكی شـکل تک سـلولی، كم رنـگ،  اسـت. 
بـه قرمـز قهـوه ای و همراه بـا خطوط طولی هسـتند )شـکل 82(.
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شکل ۸۲- توده فتيله مانند آسکوماتای خروجی )باال( و 
)×۲0 µm ،پایين( .Serenomyces sp آسکوسپورهای

روش های كنترل
رطوبـت بـاال زمینه سـاز آلودگـی و توسـعه ایـن بیماری اسـت 
و اسـپورها ابـزار اولیـه و اصلـی حركـت و انتقال قـارچ از نخلی به 
نخـل دیگر هسـتند. افزایش فاصله بین درختان در نخلسـتان های 
جدیداالحداث، مدیریت آب و آبیاری در ساعات اولیه صبح به منظور 
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كاهـش رطوبـت سـطح بـرگ در شـب در كاهـش شـدت بیماری 
حیاتی اسـت. رعایت بهداشـت به ویژه حذف، جمع آوری و سوزاندن 
برگ هـای خشـکیده و آلـوده به منظور حـذف كامل اینوكلـوم قارچ 
عامـل بیمـاری و رعایت اصـول قرنطینه و جلوگیـری از جابه جایی 
برگ هـای آلوده نیز توصیه می شـود. كاربـرد قارچ كش ها به ویژه در 
نخلسـتان جوان تنها در شـرایطی كه نخل خرما به طور جدی تحت 
تأثیر بیماری قرار گرفته است، یا گسترش بالقوه همه گیری بیماری 

باال اسـت، توصیه می شود.

علف های هرز
علف هـای هـرز بـا نخـل خرما بـر سـر نهاده هـا در رقابت اند و 
خسـارت جـدی بـه عملکرد محصـول وارد می سـازند. البتـه دامنه 
خسـارات غیرمسـتقیم علف های هرز به عملکرد بسـیار وسـیع تر از 
خسارات مستقیم است و متأسفانه در ابتدا كم اهمیت تلقی می شود. 
درصورتی كه مجموع خسارات مستقیم و غیرمستقیم علف های هرز 

بسـیار بیش تر از سـایر عوامل خسـارت زا است.
علف هـای هرز همچون حلفه، مرغ، نی، سـوروف، اویارسـالم، 
كهورک، خارشـتر، قیاق، تاج خروسـی وحشـی، شیرین بیان، پیچک 
صحرایـی، علـف شـور، كاهـوی وحشـی و سـلمه تره از مهم ترین 
علف های هرز نخلسـتان های خرما به شـمار می روند )شـکل 8۳(.
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شکل ۸۳- نخلستان آلوده به علف های هرز حلفه )پایين( 
و علف شور )باال(

شـیوه كنترل علف های هرز بایسـتی به طریقی انتخاب شود تا 
ضمن كاهش خسارات، حداقل آسیب های زیستی به محیط اطراف 
وارد آید. انتخاب مناسب ترین روش كنترل به تجارب محلی، وجود 
نیروی انسـانی، امکانات، تجهیزات، موجود بودن انواع علف كش ها 

و توان مالی نخل دار بستگی دارد.
 در حـال حاضر كاربرد شـیوه های زراعی، مکانیکی، بیولوژیکی 
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و اسـتفاده از سموم شیمیایی مهم ترین شیوه های كنترل علف های 
هرز هستند.

كنترل زراعی
تناوب زراعی یا تعویض كشت میانه كاری بین نخیالت در فصول 
مختلف سبب به هم خوردن سیکل زندگی و كنترل علف های هرز 
می شـود. استفاده از كود سبز یعنی كاشت گیاهان خانواده لگومینوز 
مانند شـبدر و یونجه برگشـت آن ها به خاک عالوه بر تقویت خاک 
نخلسـتان تا حدود زیادی علف های هرز را كنترل می كنند. كاشـت 
گیاهان پوششـی كه در زمان كوتاهی سـطح خاک نخلسـتان را پر 
می كنند نیز از دیگر شـیوه های كنترل زراعی علف های هرز اسـت.

كنترل مکانیکی
كنترل مکانیکی علف های هرز نخلسـتان ها به وسـیله شـخم و 
دیسـک بین ردیف ها به نحوی كه آسـیبی به ریشـه های نخل وارد 
نسـازد، كولتیواتـور زدن اطراف نخل ها، وجین دسـتی یا سـوزاندن 
علف های هرز انجام می شـود. در انتخاب این شـیوه بایستی به یک 
یا چندساله بودن علف های هرز، داشتن ریزوم، مرحله رشد و تراكم 
علف های هرز توجه كرد. استفاده از این شیوه برای كنترل علف های 
هرز یک سـاله ای كه در مرحله قبل از گلدهی هسـتند، بسـیار مؤثر 
اسـت. اسـتفاده به تنهایی از شخم و دیسـک برای كنترل علف های 
هرزی كه به بذر نشسته یا دارای ریزوم باشند، نه تنها مفید نخواهد 
بـود، بلکـه شـرایط تکثیر و گسـترش آن هـا را نیز فراهـم می كند.
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كنترل بیولوژیکی
در ایـن روش معمـواًل از یـک حشـره یـا عامل بیمارگـر برای 
كنتـرل علف های هرز اسـتفاده می كنند. عامـل بیمارگر باید به طور 
اختصاصـی روی میزبـان زندگـی كند و ضمن بی خطـر بودن، عدم 
قابلیـت تغییـر میزبان آن به اثبات رسـیده باشـد. علی رغـم مزایای 
فـراوان به سـبب وجـود محدودیت، این شـیوه كم تر مورد اسـتفاده 
قرار گرفته اسـت. البته چرای مسـتقیم دام متداول ترین نوع كنترل 
بیولوژیک در نخلسـتان ها اسـت كه توصیه می شود قبل از بذردهی 

علف های هرز انجـام پذیرد.

كنترل شیمیایی
در ایـن روش از سـموم شـیمیایی علف كش بـرای از بین بردن 
یـا كم كـردن رشـد علف های هـرز اسـتفاده می شـود. اسـتفاده از 
علف كش ها در مقایسـه با سـایر روش ها معمواًل سـریع تر و مقرون 
به صرفه تـر اسـت؛ ولـی آلودگی محیط زیسـت و مـواد غذایی را به 
دنبـال دارد. علف كش هـا را بر اسـاس سـاختمان شـیمیایی و زمان 
مصرف به انواع مختلف خاک كاربرد پیش رویشـی، پس رویشـی، 

تماسـی یا سیسـتمیک، اختصاصی یا عمومی تقسـیم می كنند.

مدیریت و كنترل تلفیقی علف های هرز
مدیریت علف های هرز شـامل پیش گیری، كنترل یا ریشه كنی 
به صورت تلفیقی با تركیب تکنیک های مختلف برای كاهش سطح 
زیان اقتصادی و حداقل اسـتفاده از سموم شیمیایی توصیه می شود. 
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بنابراین در مرحله اول برای جلوگیری از مشـکالت ناشـی از وجود 
و هجـوم علف هـای هـرز و كاهش مصـرف بی رویـه علف كش ها، 
مدیریت تلفیقی علف های هرز به جای مبارزه با آن ها توصیه می شود. 
علف های هرزی كه در نخلسـتان ها رشـد می كنند، به دو دسته 
یک سـاله و چندسـاله تقسـیم می شـوند و ازاین رو مدیریت هر یک 

به صورت خاصی انجام می شـود.

الف: مدیریت علف های هرز یک ساله
علف هـای هرز یک سـاله ای كـه در بهار یا پاییز رشـد می كنند، 
عموماً فاقد ریزوم یا ریشـه عمیق هستند. در رقابت برای جذب آب 
و مـواد غذایـی نیـز خطر عمـده ای ندارند و در برخی حـاالت وجود 
علف های هرز یک سـاله در ماه های گرم تابستان به صورت پوششی 
عمـل می كنـد، مانـع تابش مسـتقیم نور خورشـید به فضـای بین 
نخل ها و در نتیجه سـبب كاهش تبخیر از سـطح خاک می شـوند. 
از طرفـی بـا ادامـه تعریقی كـه انجـام می دهند تا حـدودی موجب 
تعدیل شرایط رطوبتی نخلستان می شوند كه برای كاهش خسارت 
عارضه خشـکیدگی و پژمردگی خوشـه خرما بسـیار ضروری است. 
البتـه وجـود علف هرز یک سـاله وقتـی مصداق پیـدا می كند كه به 
دالیلی كشـت بین فواصل نخل ها یا در اصطالح میانه كاری انجام 
نشود. میانه كاری عمده ترین و كاراترین شیوه كنترل علف های هرز 
نخلسـتان اسـت، زیرا ضمن كنتـرل علف های هرز، مزایای بسـیار 
زیادی از قبیل تقویت و حاصلخیزی خاک، كاهش خسـارت برخی 
آفـات مانند انواع سوسـک های چوب خوار، زنجـرک، كنه و افزایش 
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درآمـد نخـل داران می شـود. میانه كاری بـا گیاهان علوفـه ای مانند 
شـبدر برسـیم در تمام طول دوره عمر نخلسـتان از زمان احداث كه 
نخل ها جوان هسـتند و تولیدی ندارند تا زمانی كه نخل به شـرایط 
پایدار تولید اقتصادی می رسـد، قابل توصیه است. مشخصات برخی 
از علف های هرز یک سـاله مهم نخلسـتان در جدول ۱7 و خالصه 
شـیوه كنتـرل انواع مختلـف علف های هرز یک سـاله در جدول ۱8 

درج شده است.
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ک ساله نخلستان های کشور

ف های هرز ی
ت برخی از مهم ترین عل

ف هرزجدول ۱7- مشخصا
نام علمی عل

ف هرز
نام عل

صل رشد
ف

شیوه كنترل
Sinapis arvensis

خردل وحشی
زمستان

ک متوالی یا كاشت گیاهان علوفه ای
دیس

M
alva sylvestris

پنیرک
زمستان

ک متوالی یا كاشت گیاهان علوفه ای
دیس

Solanum
 nigrum

تاجریزی
بهار و تابستان

ک، میانه كاری گیاهان وجینی
دیس

Am
aranthus retroflexus

س
تاج خرو

بهار و تابستان
ک، میانه كاری گیاهان وجینی

دیس
Chenopodium

 album
سلمه تره

زمستان
ک، كاشت سبزیجات برگی

دیس
Sonchrus oleraceus

شیرتیغی
زمستان

ک، كاشت گیاهان علوفه ای مانند شبدر برسیم
دیس

Xanthium
 strum

orium
توق

بهار و تابستان
ک، كاشت گیاهان وجینی

دیس
Salsola kali

علف شور
بهار و تابستان

ک، كاشت یونجه
دیس
ک ساله نخلستان ها

ف های هرز ی
ش های کنترل عل

جدول ۱۸- خالصه رو
ف هرز

نوع عل
صل رشد

ف
شیوه كنترل

گ
ک بر

باری
بهاره

ک سطحی، كولتیواتور اطراف نخل، میانه كاری سبزی و صیفی جات تابستانه
دیس

پاییزه
ک سطحی، كاشت شبدر برسیم در فواصل و اطراف نخیالت، كاشت سورگوم علوفه ای

دیس

گ
پهن بر

بهاره
ک سطحی، میانه كاری سبزیجات وجینی

دیس
پاییزه

دیسکت سطحی، میانه كاری سبزیجات برگی كه چند چین برداشت می شوند یا كاشت گیاهان علوفه ای
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علف هـای هـرز چندسـاله معمـواًل دارای ریشـه قـوی عمقـی 
هسـتند كـه عالوه بر مصـرف آب و مواد غذایی، به سـبب تراكمی 
كـه در اطـراف و فاصلـه بیـن نخل هـا ایجـاد می كنند مانـع انجام 
عملیات به زراعی و به باغی می شـوند. بی توجهی به نخلسـتان، عدم 
میانه كاری و انجام ندادن عملیات شـخم و كولتیواتور سـبب تثبیت 
آن ها در نخلسـتان می شـود. بنابراین مدیریت و كنترل آن ها نسبت 

بـه سـایر علف های هرز قدری پیچیده تر اسـت )شـکل 84(.

شکل ۸4- تثبيت علف هرز حلفه در نخلستان

مشخصات برخی از علف های هرز چندساله مهم نخلستان در جدول 
۱۹ و خالصه شیوه كنترل انواع مختلف آن ها در جدول 20 درج شده است.
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ف های هرز چندساله نخلستان های کشور

ت برخی از مهم ترین عل
ف هرزجدول ۱۹- مشخصا

سی عل
نام انگلی

ف هرز
نام فارسی عل

صل رشد
ف

شیوه كنترل

Im
perata cylindrica

حلفه
كل فصول

ش، پابیل عمیق، جمع آوری بقایا، سم پاشی، میانه كاری
بر

Phragm
ites com

m
unis

نی
كل فصول

ش، شخم عمیق، جمع آوری بقایا، سم پاشی، میانه كاری
بر

Sorghum
 halopense

قیاق )نی(
كل فصول

ش و سم پاشی متوالی، شخم عمیق، جمع آوری بقایا، میانه كاری
بر

Corivolvulus arvensis
ک

پیچ
كل فصول

ک، كاشت گیاهان علوفه ای
ش سیستمی

علف ك

Cynodon dactylon
مرغ

كل فصول
ک و شخم متوالی، كاشت گیاهان پوششی

ش سیستمی
علف ك

Cyperus rotundus
اویارسالم

كل فصول
ک، میانه كاری

ش سیستمی
علف ك

.Prosopis sp.
كهور

كل فصول
شخم عمیق، میانه كاری

G
lycyrrniza glabera

شیرین بیان
كل فصول

شخم عمیق، میانه كاری

Alhagi cam
ilorum

خارشتر
كل فصول

شخم عمیق، میانه كاری
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جدول ۲0- خالصه روش های کنترل علف های هرز چندساله 
نخلستان ها

نوع علف 
شیوه كنترلهرز

باریک برگ
برش متوالی از سطح خاک توسط داس یا موور، سم پاشی با علف كش 

سیستمیک در زمان حداكثر رشد رویشی علف هرز، شخم یا پابیل عمیق و 
جمع آوری بقایای اندام های زیرزمینی، كاشت گیاهان علوفه ای سریع الرشد

پهن برگ
سم پاشی با علف كش سیستمیک و دیسک زدن به طور متوالی، كاشت 
گیاهان پوششی یا گیاهان علوفه ای سریع الرشد كه به طور مرتب چین 

برداری می شود.

در نخلستـــــان های رهــــا شـــده كـــه هیــچ گـونــــه
ــی انجــام نمی شــود، هجــوم علف هــای هــرز خطرناكــی  عملیات
ــه ــی(.Phragmites communis Trin)  و حلفــ ــر نــ نظیــــ

(.Imperata cylindrica (L.) Raeusch) به قـدری زیاد می شـود 

كه حتی تردد افراد در نخلسـتان نیز مشکل می شود. برای مدیریت 
و كنتـرل علف هـای هـرز این گونه نخیالت بایسـتی از شـیوه های 
كنتـرل تلفیقی بـا برنامه ریزی زمان بندی شـده نظیر بـرش متوالی 
سم پاشـی با سموم علف كش سیسـتمیک، شخم عمیق، جمع آوری 
بقایا، میانه كاری با كاشت گیاهان پوششی استفاده كرد )شکل 85(.
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شکل ۸۵- کاهش تراکم علف های هرز با کنترل تلفيقی )برش، 
شخم، مالچ برگ نخل و ميانه کاری با گياه یونجه( 





فصل ششم

کلیات برداشت خرما





مقدمه
برداشـت خرما به معنای جداسازی فیزیکی میوه رسیده از نخل 
خرما اسـت. آنچه عملیات برداشـت خرمـا را اندكی پیچیده می كند 
این اسـت كه رسـیدگی میوه خرما اغلب چه روی یک رشته چه در 
یـک خوشـه یا یـک نخل به صـورت هم زمان برای تمامـی میوه ها 
اتفـاق نمی افتـد و همـواره شـاهد وجـود میوه های خرمـا در طیف 
وسیعی از رسیدگی هستیم. ازاین رو میوه های هر نخل ممکن است 
در زمان برداشت در بسیاری خصوصیات ظاهری و فیزیکوشیمیایی 
بـا یکدیگر متفاوت باشـند. این تفاوت ها می تواننـد در رنگ، درصد 

رسـیدگی و یا میزان رطوبت، قند، اسـیدیته یا سـایر عوامل باشد.
بـا توجه به وجود سـه مرحله رسـیدگی ممکن )خـالل، رطب و 
تمـر(، ایـن عملیات می توانـد در هر یک از این مراحل انجام شـود. 
بااین وجود تمامی ارقام خرما در تمامی این سـه مرحله قابل برداشت 
نیسـتند. اكثر ارقـام در دو مرحله انتهایی رطب و تمر قابل برداشـت 
هستند و قابلیت برداشت میوه در مرحله خالل تنها در ارقام معدودی 

همچون برحی، بریم و جوزی امکان پذیر اسـت.
انتخاب زمان برداشـت میوه در هر یک از سـه مرحله رسـیدگی 
تابـع شـرایطی ازجملـه خصوصیـات رقـم، زمان عرضـه محصول 
در بـازار، تقاضـای بـازار، وجود نیروی كار و شـرایط اقلیمی اسـت. 
ویژگی های میوه در هر یک از این سـه مرحله به شـرح زیر اسـت: 
خالل: در این مرحله میوه از نظر فیزیولوژیک بالغ اسـت، دارای 
بافتی سفت و ترد با رنگ روشن زرد یا قرمز و محتوای رطوبتی باال 



راهنمای فنی کاشت، داشت و برداشت خرما 266

)50 تا 85 درصد( و با قابلیت نگهداری اندک است.
رطـب: این مرحله بعد از مرحله خالل اسـت كـه اغلب در ارقام 
تر و نیمه خشـک قابل مالحظه و در بسـیاری ارقام خشک نامشهود 
اسـت. در ایـن مرحلـه با وجود كاهـش رطوبت به حـدود ۳0 تا 45 
درصـد، به علت تغییرات فیزیکوشـیمیایی، بافت میوه بسـیار نرم و 
حسـاس اسـت، رنگ آن با توجه به رقم و شـرایط اقلیمی از حالت 
نباتـی تـا قرمز تیره یا سـیاه همچـون رطب رقم تجـاری مضافتی 

است. متغیر 
تمـر: ایـن مرحله با گذر میوه از مرحله رطـب و كاهش رطوبت 
آن بـه حـدود 25 تـا ۱0 درصـد )بسـته به رقـم و شـرایط اقلیمی( 
قابل مشـاهده است. میوه در این وضعیت بسته به رقم، دارای رنگی 
كهربایی تا سـیاه اسـت. در این حالت بافت میوه نسـبت به مرحله 
رطب سـفت تر اسـت، و همچنین با توجه به رقم و شـرایط اقلیمی 
در طیف وسـیعی از نرم و خمیری تا بسـیار خشـک و سخت متغیر 
اسـت. قابلیت و سـهولت نگهداری میوه در این حالت بسیار بیش تر 

از خالل و رطب اسـت.
با وجود محدودیت های برداشـت و عرضه میوه خرما در مرحله 
رطـب، به دلیل بافت بسـیار نـرم و لطیف و شـیرینی مطبوع میوه، 
بیش تریـن مطلوبیـت میـوه خرما در این مرحله اسـت. برداشـت و 
عرضه مناسب میوه در این مرحله می تواند بیش ترین درآمد را عاید 
نخـل دار سـازد. با ایـن  وجود بهره گیـری از این فرصـت به دالیلی 
همچون دوره كوتاه برداشت رطب و حساسیت و فسادپذیری سریع 
آن، بسیار محدود است و به دلیل لزوم استفاده از نیروی كار ماهر و 
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باالرو نخل و لزوم وجود تجهیزات مناسب حمل ونقل، با محدودیت 
است.  روبرو 

مهم تریـن ارقـام رطبی كشـور شـامل رطب مضافتـی، برحی، 
دالکی، استعمران هستند كه رطب مضافتی رقم شناخته شده كشور 
اسـت و الباقـی ارقـام رطب به صـورت محلی و منطقـه ای مصرف 

می شود.
میوه ارقام مختلف خرما در مرحله تمر قابلیت ماندگاری باالیی 
دارد و سـرعت تغییـرات كمـی و كیفی بسـته بـه ویژگی های رقم 
همچـون نـوع، رطوبـت، تركیبـات و ... متفاوت اسـت. ایـن تفاوت 
به گونـه ای اسـت كـه نگهـداری برخـی ارقـام را در دماهای خنک 
محیـط بـرای مدت زمان قابل توجهـی امکان پذیر می سـازد و وجود 
سـردخانه را برای نگهـداری بلندمدت برخی ارقام الزامی می سـازد. 
مهم ترین مشـکالت نگهداری بلندمدت خرما بسته به رقم خسارت 

آفات، ترشـیدگی، تیرگی رنگ و شـکرک زدگی هسـتند.
در حالت طبیعی و در صورت سـازگاری و تناسـب رقم با اقلیم، 
رشـد و نمو میوه و فرآیند رسـیدگی آن در طول فصل تولید، كامل 
می شـود و در پایـان میـوه خرمـا در مرحله تمر برداشـت می شـود. 
بـا ایـن  وجـود در صورت عدم تناسـب رقـم با اقلیم یا بروز شـرایط 
اقلیمی نامناسـب، امکان اختالل در رسـیدگی میوه خرما روی نخل 
وجـود دارد. بروز این امر می تواند رسـیدگی میوه را به تأخیر بیندازد 
به گونه ای كه برداشـت محصول با باران های ابتدای فصل هم زمان 
شود. در این صورت اتخاذ تدابیر الزم همچون پوشش دهی خوشه ها 
با اسـتفاده از كاغذهای روغنی همچون كاغذ كرافت الزامی اسـت.
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با وجود بیش از 400 رقم خرما در كشـور، تنها ارقامی همچون 
مضافتی، كبکاب، اسـتعمران، ربی، شـاهانی، زاهدی، برحی، پیارم، 
دیـری و گنطـار به صـورت تجـاری تولید می شـوند و مابقـی ارقام 
مصرف محلی دارند. ارقام تجاری خرمای جهان نیز شـامل مجول، 
دگلت نور و برحی هسـتند كه واردات و سـازگاری دو رقم ابتدایی در 

كشـور در جریان است.
میـوه خرمـا در مرحلـه تمـر، معمـواًل به صـورت میوه خشـک 
دادوسـتد می شـود. میـوه خرمـا در ایـن مرحلـه را می تـوان بـرای 
مصـرف یک سـاله نگهداری كـرد و از آن برای تولیـد انواع مختلف 
محصوالت، از محصوالت میانی همچون خمیر، شیره، عسل و قند 
مایع تا محصوالت نهایی همچون انواع كیک و كلوچه، سـس و ... 
اسـتفاده كرد. مسـیرهای تبـادل و مصرف كنندگان اصلـی خرما در 

مرحله تمر شـامل موارد زیر اسـت: 
مصارف خانگی و بازارهای محلی  .۱

توزیع گسترده در بعد منطقه ای  .2
مراكز جمع آوری عمده و مباشران  .۳

كارگاه های بسـته بندی در مقیاس كوچک تا بزرگ برای   .4
بسـته بندی و عرضـه به خرده فروشـی ها.

فرآینـد نرم شـدن میـوه عمدتـاً متأثـر از فعالیـت آنزیم هـای 
پلی گاالكتورونـاز و سـلوالز اسـت. فعالیـت ایـن آنزیم هـا نیـز بـه 
خشـک شدن آهسـته میوه خرما وابسته است. فعالیت آنزیم اینورتاز 
تعیین كننده سرعت و میزان گذار قندهای خرما از وضعیت دوقندی 
سـاكارز بـه دو قند سـاده گلوكز و فروكتوز اسـت. ایـن تغییرات نیز 
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به نوبـه خـود سـرعت تبخیـر آب از میوه را تعییـن می كنند.
میزان فروكتوز و گلوكز، سرعت خشک كردن و در نتیجه فعالیت 
آنزیم پلی گاالكتوروناز و سـلوالز و همچنین رابطه بین فعالیت آبی۱ 
و محتـوای رطوبتـی میوه و در نتیجه عمر انبـارداری میوه را تعیین 
می كنـد. فعالیـت آبـی را می توان با رطوبت نسـبی تعادلـی2 هوای 
محیط كه به صورت درصد بیان می شـود هم ارز دانسـت. به طوركلی 
رطوبـت نسـبی تعادلـی محیـط بیانگر حساسـیت میوه بـه آلودگی 
میکروبی اسـت. به طوركلی مقادیر كمتر از ۶5 درصد رطوبت نسبی 
تعادلـی محیـط، موجب تضمین پایداری میـوه در برابر عوامل مانند 
قارچ ها، مخمرها و باكتری ها اسـت. بااین وجود خشک كردن محیط 
به منظور دسـتیابی به این میزان رطوبت ممکن اسـت سبب خشک 
شـدن میوه و سـفتی بافت آن و كاهش بازارپسـندی شـود. ازاین رو 
توجه به ویژگی های تبادل رطوبت میوه با محیط كه اغلب با عنوان 

منحنی های ایزوترم شـناخته می شوند الزامی است.

روش های برداشت خرما
برداشت خرما مستلزم صعود از نخل و دسترسی به تاج آن برای 
جداسازی مکانیکی میوه ها از خوشه است. اگرچه تالش هایی برای 
جداسازی میوه از نخل بدون نیاز به صعود كارگر از نخل انجام شده 
و یا در حال انجام اسـت لیکـن این تالش ها تاكنون در بعد تجاری 

گسترش نیافته و نیاز به صعود از نخل كماكان باقی است.

1 - Water activity (aw)
2 - Equilibrium relative humidity (ERH)
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 نخـل خرما بسـته به رقم، منطقه، میزان رسـیدگی و سـن آن 
سـاالنه بین ۳0 تا ۱00 سـانتی متر به صورت عمودی رشـد می كند. 
ازاین رو برداشـت خرمـا در وهله اول به وجود كارگـران ماهر باالرو 
نخل و وجود ابزار مناسـب همچـون نردبان های بلند آلومینیومی یا 

باالبرهـای ویژه و تحمل هزینه های آن ها بسـتگی دارد.
برداشت خرما در كشور بسته به رقم از اوایل تابستان مانند رقم 
بسیار زودرس آل مهتری تا اواسط تابستان و با برداشت برخی ارقام 
خاركـی همچون برحی آغاز می شـود. برداشـت رطـب و تمر نخل 
خرمـا نیـز معمواًل تا پایان تابسـتان و در برخی مـوارد تا مهرماه نیز 
ادامـه پیدا می كند. بـاران و رطوبت باالی محیـط به ویژه در نواحی 
سـاحلی می توانـد باعث آسـیب به میوه و كاهش كیفیـت آن در اثر 
پوسـیدگی، تخمیر و خسارت آفات شـود. بر این اساس برنامه ریزی 
برداشـت و پیشـگیری از بـروز این عوامل به منظـور حفظ كمیت و 

كیفیت محصول الزامی اسـت.
برداشـت صحیح میوه نخسـتین گام در مسیر تولید، بسته بندی 
و عرضه محصول خوب به شـمار می آید. ازاین رو باید با حساسـیت 
ویـژه ای انجام شـود. برداشـت صحیح میـوه بدین معنی اسـت كه 
میـوه بدون آسـیب دیدگی و به صـورت تمیز از نخل جـدا و تحویل 
مراكز نگهداری یا بسـته بندی شـود. انتخاب روش مناسب برداشت 
و به كارگیری ظروف مناسب، نقشی تعیین كننده در كیفیت برداشت 

دارند. محصول 
جداسـازی میـوه از نخـل خرما بـه دو روش كلی دسـت چین و 

برداشـت یک باره قابل اجرا اسـت.
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 در برداشـت دسـت چین، هزینه هـای كارگـری به دلیـل تعداد 
دفعـات تکـرار عملیـات و زمـان موردنیاز بـرای دسـت چین كردن 
میـوه زیاد اسـت. ازایـن رو این روش تنها برای رطب كه نسـبت به 
برداشـت یک باره حسـاس اسـت و نیز برای ارقـام گران قیمت بازار 

اجرا می شـود.
 در ایـن روش برداشـت، كارگـر به همراه خود سـبد یا ظرفی را 
بـه تاج نخل برده و پس از اسـتقرار با دسـت چین كـردن میوه های 
رسـیده، آن هـا را درون ظرف همـراه خود قرار می دهد. با پر شـدن 
ظـرف، بـا اسـتفاده از طنابـی آن را بـه پایین نخـل هدایت می كند 
تا توسـط كارگران مسـتقر روی زمیـن جمع آوری شـود. این روش 
در كشـور اغلـب برای برداشـت رطب مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
بـا توجـه به حساسـیت میوه در مرحله رطب نسـبت بـه تکان های 
خوشـه و ریـزش آسـان میوه، بایـد در مرحله خالل و پیـش از آغاز 
مرحله رطب نسـبت به پوشـش مناسـب خوشـه اقدام كـرد. چنین 
پوششـی باید عالوه بر محافظت خوشـه و میوه هـای ریزش كرده، 
امکان جریان هوای مناسـب و جلوگیری از ترشـیدگی و پوسیدگی 
میوه هـای درون خوشـه و میوه هـای ریزش كـرده در بخش پائینی 
پوشـش را فراهم سازد. در این زمینه استفاده از توری های پارچه ای 
با منافذ بزرگ مناسب تر است. پوشش خوشه با پوشش های متراكم 
می تواند باعث ترشـیدگی و پوشـیدگی بخشی از میوه های رسیده و 

در نهایت آلودگی تمامی خوشـه شـود.
برداشـت یک باره محصول مهم ترین روش برداشـت موجود در 
كشـور اسـت كه بـرای اغلب ارقـام اجرا می شـود. دلیل ایـن امر را 
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می تـوان در هزینه هـای باالی تولید، كامل شـدن فرآیند برداشـت 
در شـرایط اقلیمـی حاكم بـر مناطق تولید و مطلوبیـت كلی مرحله 

رسـیدگی تمـر، از منظر تجارت كالن خرما دانسـت.
در برداشـت یک بـاره خرمـا، عملیـات برداشـت در پایان فصل 
تولیـد، زمانـی كـه اكثر میوه ها در مرحله رسـیدگی تمر باشـند اجرا 
می شـود. ازاین رو این روش برداشت مسـتلزم انتظار برای رسیدگی 
كلـی نخلسـتان اسـت. در ایـن روش خوشـه ها در مرحلـه انتهایی 
خـارک پوشـش داده می شـوند تا میـوه را از خطر ریزش، خسـارت 
پرنـدگان و تـا حدودی عوامـل جوی محافظت كنند. پوشـش دهی 
خوشـه، اصلی اساسـی، در برداشت محصول اسـت كه عدم اجرای 
آن می توانـد مخاطرات كاهش محصول تا بیـش از 50 درصد را در 
باشد. شواهد نشان می دهد كه وزش تندبادهای محلی در  پی داشته 
زمان برداشـت به تنهایی می تواند سـبب ریزش بخش قابل توجهی 

از محصول شـود.
عملیات برداشـت یک باره خرما معمواًل در گروه های كاری سـه 
یـا چهار نفره انجام می شـود. یک نفر از اعضای گـروه نقش باالرو 
و خوشـه بر را بر عهده دارد و باقی افراد گروه در پایین نخل وظیفه 
جمـع آوری خوشـه ها، جداسـازی و جمـع آوری میوه هـا را بر عهده 
دارند. در این وضعیت كارگر خوشـه بر خوشـه ها را بریده و معمواًل از 

بـاالی نخل به پایین رها می كند )شـکل 8۶(. 
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شکل ۸۶- برداشت نادرست محصول و پرتاب آن از باالی 
نخل به زمين می تواند سبب صدمات مکانیکی، آلودگی و ضایع 

شدن محصول شود

پیـش از ایـن كار معمـواًل كارگران پوششـی برزنتی یـا نایلونی 
را در پـای نخـل می گسـترانند تـا به واسـطه آن خوشـه ها را بدون 
آلـوده شـدن میـوه دریافـت كنند. ایـن امـر اگرچه موجـب ارتقای 
بهداشـت عملیـات برداشـت می شـود، لیکن قـادر بـه جلوگیری از 
صدمـات میـوه به ویـژه در ارقـام داری بافـت نـرم و یـا ارقامـی بـا 
پوسـت پفکـی و جداشـده از گوشـت میـوه نیسـت. ایـن صدمات 
اغلـب در اثـر وارد شـدن ضربـه بـه میـوه و به صـورت لهیدگـی، 
تغییـر شـکل میـوه و پارگی پوسـت آن نمایـان می شـوند. ازاین رو 
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همـواره توصیـه می شـود تا ضمن اسـتفاده از بسـترهای برزنتی در 
پـای نخـل، كارگر خوشـه بر نیز خوشـه ها را بـا اسـتفاده از طناب و 

به آرامـی بـه كارگـران مسـتقر در پـای نخل تحویـل دهد.
پـس از تحویل خوشـه ها، بـا توجه به اتصـال ضعیف كالهک 
میـوه و رشـته های خوشـه، كارگران بـا تکاندن خوشـه ها در همان 
بسـتر برزنتـی میوه هـا را جـدا می سـازند و سـپس آن هـا را درون 
ظروف انتقال تعبیه می كنند. در سـال های اخیر تحقیقاتی به منظور 
جداسـازی میوه ها از خوشـه با دسـتگاه های لرزاننده انجام شـده و 
نتایج نشـان داده اسـت كه این دستگاه ها باعث افزایش سرعت كار 
و كاهش صدمات میوه می شـوند. جداسـازی میوه های یک خوشـه 

توسـط این دسـتگاه ها ظرف چند ثانیه انجام می شـود.

دست آوری خرما در نخلستان
سواسازی و پاک سازی

بهتر است به منظور حفظ كیفیت محصول و جلوگیری از انتقال 
آلودگی به انبار، میوه ها را قبل از انتقال و در همان مکان برداشـت، 
به صورت اولیه پاک سازی و میوه های تلقیح نشده و نارس، ترشیده، 
آفـت زده، پوسـیده و آلوده به بقایای حشـرات و آلودگی های شـدید 
را از میوه هـای سـالم جـدا كـرد. در این صورت می تـوان میوه های 
نرسـیده را در صورت امکان به صورت مصنوعی رسـاند و سایر بقایا 
را به منظـور تغذیه دام مورد اسـتفاده قـرار داد. درهرصورت باید مواد 
باقیمانده غیرقابل استفاده را به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی 

در نخلستان معدوم كرد.
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انجام عملیات سواسـازی و پاک سازی میوه در نخلستان باید در 
محل های مناسب انجام شود. ویژگی های این مکان باید به گونه ای 
باشـد كه عالوه بر تأمین شـرایط كار مناسـب، خـود باعث آلودگی 
مجـدد نشـود. ازاین رو ایـن مکان بایـد در فضایی تـا حتی االمکان 
بسـته و با ارتفاع مناسـب از سـطح زمین انجام شود. وجود میزهای 
سـاده با ارتفاع كار مناسـب می تواند سبب تسـهیل این كار شود. با 
توجه به هدف از اجرای این عملیات، كف این میزها باید سـوراخ دار 
باشـد تا امکان جدا شـدن آلودگی های محیطی را به سـرعت فراهم 
آورد و كارگران با گسـتراندن میوه روی این میزها به سرعت قادر به 

جداسـازی میوه های ناسالم از سالم شوند.
 عملیـات پاک سـازی میوه در نخلسـتان بایـد بالفاصله پس از 
برداشـت محصول انجام شـود تـا ضمن افزایش بهداشـت میوه، از 

تأثیـر عوامـل محیطی بر آن نیـز اجتناب كرد.

جمع آوری
پـس از پاک سـازی، محصول بایـد مسـتقیماً درون ظرف های 
مناسـب و تمیـز قرار داده شـود و بـه محل های انبار یا بسـته بندی 
منتقـل شـود. ایـن ظـروف باید مانـع آلودگـی محصول بـا عوامل 
آلوده كننـده خارجـی همچـون خاک و خاشـاک و یا شـن و ماسـه 
می شـود و از لهیدگی و تغییر شـکل میوه جلوگیری بـه عمل آورد.
میوه خرما معمواًل در ظروف بزرگ كه معمواًل انواع صندوق های 
چوبی و پالسـتیکی یا انواع كارتن های مقوایی و پالستیکی هستند 
بـه كارگاه هـا و انبارهـای خریـد منتقل می شـوند. ایـن صندوق ها 
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معمـواًل ۱5 تـا 25 كیلوگـرم را در خـود جای می دهند. بـا توجه به 
لزوم محافظت میوه از صدمات و عوامل آلودگی و اسـتفاده مکرر از 
ظـروف انتقـال، این ظروف باید مقاوم و قابل شستشـو و ترجیحاً از 

جنس پالسـتیک باشند )شکل 87(.

شکل ۸7- جعبه های مناسب حمل خرمای خشک و نيمه خشک

انتخاب اندازه مناسـب معمواًل تابع پارامترهای مختلفی ازجمله 
مرحلـه رسـیدگی، نوع خرما و ... اسـت. عمق مناسـب جعبه انتقال 
برای میوه خرما در مرحله تمر معمواًل در ارتباط با رطوبت محصول 
حداكثر ۳0 سـانتی متر اسـت. به طوركلی با افزایش حساسـیت میوه 
بـه صدمـات مکانیکی، عمق ظرف كم می شـود. این امر به گونه ای 
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اسـت كـه در انتقال رطب توصیه می شـود كه بیـش از ۳ الیه میوه 
روی هم قرار نگیرند و ازاین رو عمق مؤثر ظرف نباید بیش از 7-۶ 
سـانتی متر باشد. ازاین  روست كه ظروف انتقال رطب همانند شکل 

88 اغلب حالت سـینی دارند.

شکل ۸۸- سبد مناسب جمع آوری و انتقال ميوه خرما در مرحله رطب

حمل  و نقل
عوامل اصلی انتقال خرما شـامل دو عامل ظرف و دما هسـتند. 
در انتقـال میـوه خرما این عوامل با فاصله انتقال و حساسـیت میوه 
به صدمات مکانیکی و فسـاد ارتباط پیدا می كنند و ازاین رو انتخاب 
ظرف و دمای محفظه انتقال باید با توجه به این شرایط انجام شود.

به طوركلی حساسـیت به صدمات مکانیکی و فساد میکروبی در 
رطـب بیش تریـن و در تمر كم ترین اسـت. ازایـن رو می توان گفت 
بـا توجه به حساسـیت زیاد مرحله رطب انتقـال آن حتی در فواصل 
درون منطقـه ای نیـز نیازمنـد اسـتفاده از ظروف كم عمـق و تأمین 

دمای هوای پایین اسـت.
 بـا افزایش فاصله انتقال، نیاز به كامیون های مجهز به یخچال 
نیـز افزایش می یابـد. در خصوص مرحله خالل با وجود حساسـیت 
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كم تر نسبت به صدمات مکانیکی و فساد میکروبی، به دلیل احتمال 
كاهش كیفیت محصول در اثر تغییرات فیزیولوژیک، پیش سرمایش، 
میـوه بالفاصله پس از برداشـت، می تواند عمـر ماندگاری محصول 
را افزایـش دهـد. اگرچه به دلیل مصرف بیش تر محلی و تازه خوری 
خرما در مرحله خالل، كمتر از ماشـین های مناسـب حمل ونقل آن 
اسـتفاده می شـود، در صورت دوری بازار مقصد و قصد بازاررسـانی 
بـه بازارهای وسـیع تر، در این مرحله از رسـیدگی خرما، اسـتفاده از 

كامیون های یخچـال دار ضرورت می یابد.
انتقـال میـوه بهتـر اسـت در سـاعات اولیـه روز و در زمان های 
خنک انجام پذیرد. انتقال سـریع میوه می تواند به طرز قابل توجهی 

آلودگی هـای پـس از برداشـت را كاهش دهد.

بسته بندی
بـه دلیـل وجـود قوانین و مقـررات بهداشـتی و اسـتانداردهای 
الزم االجرای تولید، آماده سـازی و بسـته بندی تجاری خرما، به ویژه 
در مرحله تمر، تنها در كارگاه ها و مراكز معتبر بسته بندی امکان پذیر 
اسـت. بااین وجـود به دلیل حساسـیت میوه خرمـا در مرحله رطب و 
فقدان قوانین و مقررات، بسته بندی خرما در این مرحله برای برخی 
ارقام تجاری همچون رقم مضافتی در برخی نخلستان ها رواج دارد. 
بسـته بندی مسـتقیم رطـب، اگرچه می توانـد مکانیسـم مؤثری در 
كاهش تعداد عملیات و دست خوردگی و همچنین در نهایت افزایش 
مانـدگاری آن تلقـی شـود، لیکن با توجه به لزوم افزایش بهداشـت 
محصول، انجام عمل بسته بندی در كارگاه ها شدیداً مورد تأكید است.
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نگهداری
بـا توجـه بـه امکانـات كـم، نگهـداری خرمـا در مراكـز تولیـد 
و نخلسـتان ها توصیـه نمی شـود. بـا این وجود بسـته به نـوع رقم و 
توانایی تحمل شـرایط نگهداری، برخی ارقام، به ویژه ارقام خشـک 
و نیمه خشـک را می تـوان به صورت كوتاه مـدت در انبارهای محلی 
نگهـداری كـرد. از ویژگی های الزم برای این گونـه انبارها می توان 
به بسـته بودن فضای انبار و عدم امکان رخنه و النه گزینی پرندگان 
و جوندگان همراه با روشـنایی مناسـب و امکان تهویه اشـاره كرد.

تجربـه سـنتی تولید خرمـا و افزایـش قابلیت نگهداری نسـبی 
میـوه خرمـا در اثـر كاهش رطوبت میـوه خرما در چنیـن انبارهایی، 
معمواًل كشـاورزان را به انتظار برای برداشـت میوه خرمای ارقام تر 
در حالت خشـک ترغیب می كند. ازاین رو اسـتفاده از این نوع انبارها 
در مناطـق تولید خرما رواج دارد. بااین وجود در تولید و تجارت نوین 
خرمـا، چنیـن انبارهایـی جایـگاه خود را از دسـت داده انـد و همواره 
توصیه می شـود خرما در اولین فرصـت به مراكز نگهداری مجهز و 
كارگاه های بسـته بندی انتقال یابد. این مراكز به گونه ای هسـتند كه 
امکان نگهداری بهداشتی و بلندمدت خرما را در فضای كنترل شده 

از نظـر دما و رطوبت فراهم می سـازند.
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