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  مقدمه -1
کمبود  که يطور به ،اي میزان بارندگی کمی بودهکشور ما دار هاي وسیعی ازبخش

تولید محصوالت  هاي اصلی در مسیراز چالش وخاك آببه همراه شوري منابع  آب،
با  سازگاري منظور بهم این سرزمین دهاي دور، مرزمانز ا. دنشوکشاورزي محسوب می

هاي محیطی کاشت گیاهان مقاوم به تنش ،وخاك آببهتر از منابع  يبردار بهرهطبیعت و 
اولویت کشت محصوالت بر  نوینکشاورزي  در که یدرحال. اند دادهرا در اولویت قرار 

در  شودآب مصرفی تعیین می بمترمکعمبناي میزان ماده خشک تولید شده به ازاء 
کاشت هوشمندانه  طور بهمنطقه خراسان جنوبی  کشاورزان ،هاي گذشتهدههطی 

هاي کشاورزي خود اولویت ازفران، عناب و زرشک را زع مانندگیاهان مقاوم و سازگاري 
  . اندقرار داده

دانه که فقط یک نوع آن یعنی زرشک بی استگونه  660زرشک داراي بیش از 
 کشوري یچهایران، در  جز بهاین نوع زرشک . یابدش میرمحصول باغی پرو عنوان هب

در ایران نیز، تنها در استان خراسان جنوبی و . شودمحصول اقتصادي کشت نمی عنوان به
؛ 1381کافی و بالندري، ( دشوجند و قائنات تولید میعمده در دو شهرستان بیر طور به

  . )1387پویان، 
، باغات زرشک که یافته یشافزا زرشکسطح زیر کشت کنونی  هايدر طی سال 

توت و انار وجود داشتند امروزه  مانندپراکنده و مخلوط با درختانی  صورت به درگذشته
هزار هکتار  16حدود ن خراسان جنوبی با ااست. شوند یمدست دیده باغات یک صورت به

هزار تن  70-80ریبی معادل تق( خشکهزار تن زرشک  19تولید و  باغ زرشک
از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید، مقام اول را در ایران و جهان به خود  )تر زرشک

-هم .)1396، سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبیآمارنامه ( اختصاص داده است
و شهري در  ییروستاهزار خانوار  25بیش از  که دهند یمچنین، برخی آمارها نشان 

عالوه بر این،  .)1387پویان، ( وزیع و فراوري این محصول فعالیت دارندزنجیره تولید، ت
به یک  ،اي با مصارف محدوداز یک محصول منطقه یجربتدزرشک  کنونیدر طی سالیان 

افزایش کمی و کیفی  رو ینازاتجاري با مصارف گسترده تبدیل شده، محصول ارزشمند 
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افزایش میزان صادرات  در راستايما کشور  فرد منحصربهمحصول  عنوان بهاین محصول 
  . اهمیت زیادي دارد ،کنندگان این محصولمعیشت تولید چنین بهبودهمو ارزآوري و 

زرشک، توجه  کمی و کیفی عملکردافزایش  برايامات اقد ینمؤثرتریکی از  در این راستا،
منتشر شده اطالعات  اندكبراساس  سعی شده ،نشریهدر این . است آنبه تغذیه و کوددهی 

  .تدوین شود این درختبهینه کوددهی و تغذیه دستورالعمل  ،و نیز تجربیات محلی در منابع
  
   زرشکدرخت  شناسی یاهگ -2

 Berberis(دانه زرشک بی. استگونه  660داراي بیش از ) Berberis(جنس زرشک 

vulgaris var. asperma (ن به هاي جوامتر، شاخه 3 تقریبی است به ارتفاع درختی
رمز مایل به قسفید تا سبز مایل به زرد، زرد ارغوانی و یا  نخست بربرین،دلیل وجود 

به  یجتدر به و اي،قهوهبه ) از یک سال به باال(ن درخت ش سیولی با افزا هستنداي قهوه
  .)1381کافی و بالندري، ( یابدتغییر میخاکستري 

  *)1شکل ( )1381ی و بالندري، کاف( استبه شرح زیر  ین درختاهاي ساختار اندام
  

  : استزرشک داراي دو نوع شاخه  درخت: هاشاخه -
نمایند و تعداد زیادي ایجاد شده و رشد می به هرسالکه  ندهاي بلشاخه) الف
  .رندطول دا متر یسانت 80تا  30معموالً 
ر که ب متر یلیم 6تا  2هاي جوانه نما به طول شاخهیا هاي بسیار کوتاه شاخه) ب
هاي بسیار شاخه. باشند ناباردهممکن است بارده یا بلند رشد کرده و  يها شاخهروي 
. هستندائی خود معموالً حاوي شاخه گل هت، در آغاز سال دوم در جوانه انساله یککوتاه 

ل اولی در س کنندشان فقط برگ تولید میول تشکیلادر سال  ،نه نمااهاي جواین شاخه
هاي خهاالبته فقط ش. شودگل خارج می هها یک خوشئی هر یک از آنبعد، از جوانه انتها

- نهاهاي جوکنند و شاخهیهاي بلند، گل و میوه تولید مخهاوك شنع در قاونماي جوانه
  .دهندبلند، گل و میوه نمی هايخهانماي بن ش

                                                
اقتباس شده بالندري  مهندس ، تالیف آقایان دکتر کافی و"زرشک فناوري تولید و فراوري"از کتاب  ،این بخش *  

   .شودکه بدینوسیله تشکر می
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   )خار تغییر شکل یافته از برگ( خاربرگ -
نزدیک به محل اتصال (د در بن شاخه بلند در محل شاخه کوتاه جوانه نماي موجو

که خارهاي  ترتیب ینا بهدهد ، برگ زیرین تغییر شکل می)ه اصلیشاخه بلند به شاخ
کند و از بریدگی پیدا می برگ پهنکشده و  تر مشخصبسیار ریز حاشیه آن بلندتر و 

زیرین  برگ پهنکوانه نماي سوم و چهارم، جدر شاخه  .شودکاسته می برگ پهنکسطح 
هاي در شاخه. شوددیده می یقسمت  سه) تیغ(ا یک خار کامل از بین رفته و تنه طور به
- ی و سپس خارهاي یک قسمتی ظاهر میچند خار دو قسمت نخستوانه نماي بعدي، ج

  .یابده این حالت تا نوك شاخه ادامه میشوند ک
  

  برگ -
در هر . آیندمی وجودبه بسیار کوتاه جوانه نما هايهاي زرشک بر روي شاخهبرگ

 صورت بهشوند که هاي متفاوت دیده میرگ با اندازهب 5تا  4نما، معموالً شاخه جوانه
. گیرند یمشکل قرار  اي یرهدایک محیط  دورتادورو بسیار نزدیک به هم،  یجمع دسته

  :استمتفاوت برگ  نوعسه زرشک داراي ها، نوع و سن شاخه برحسب
نازك با  ايتا اندازهکه باریک و کشیده و  ییدهروهاي تازه ههاي روي شاخبرگ - 1
  .هستندارهاي ظریف خ
  .هستندم که کمی پهن و تا حدودي ضخیم هاي سال دوشاخه هاي رويبرگ - 2
خارهاي مشخص زیادي در و ها که معموالً بزرگ و پهن بوده، هاي روي پاجوشگبر - 3

   .ها وجود داردحاشیه آن
-هاي برگ آغاز میا باز شدن جوانهب از اوایل فروردین ،دانهبی رشد رویشی زرشک

 یجتدر به، ییدهروتازه  هايشک از وسط برگهاي زرد رنگ توپی شکل زرغنچه. شود
 کشددهی آن حدوداً سه هفته طول میگل دوره شده،در اردیبهشت باز  رشد نموده،

   .)1شکل (

، بیضی یا شبه قرمز ،ي آویختههاخوشه صورت بهمجتمع و زرشک،  ختدرمیوه 
 ،که در هنگام رسیدن استضخیم و گوشتی  اي تا اندازه اي یوارهد بوده، دارايبیضی 

-ه نظر میب .)1شکل ( کندتجمع پیدا می آنه، مایعی غلیظ درون شداین دیواره نازك 
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پی ، بذر اصوالً تشکیل نشده و میوه در اثر پدیده پارتنوکاردانه یبشک رسد که در زر
در پس از لقاح، جنین تشکیل شده  چه بساکند و تشکیل شده و رشد می) بکرزائی(

وایل شهریور شروع به تغیر مرداد یا ا اواخرمیوه زرشک از . روداز بین می نخستهمان 
اواسط شهریور به رنگ  تا یتدرنهازرد کرمی و به  نخستکند و از رنگ سبز، رنگ می

که میزان رسیدگی میوه، تحت تاثیر عوامل اقلیمی در ینبا توجه به ا .آید یدرمقرمز 
کند در منطقه خراسان جنوبی حدود هاي متفاوت فرق میمختلف و در سالمناطق 

توان زمان مناسب برداشت میوه در می ،دهی زرشک راروز پس از اوج گل 170تا  150
در مناطق  چنینمه. استآبان  15مهر تا  15 نزدیک بهاین زمان . )2شکل ( نظر گرفت

-ولی در دشت آید یدرمزرشک زودتر به رنگ قرمز  سرد، میوه يوهوا آبکوهستانی و با 
معموالً کیفیت محصول در مناطق کوهستانی  ،افتدا تغییر رنگ میوه دیرتر اتفاق میه

    . استها بهتر نسبت به دشت
              

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  رگ، گل و میوه درخت زرشکساختار مورفولوژي ساقه، ب -1شکل 
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  برداشت و بوجاري زرشک  - 2شکل 
  
  نیازهاي اکولوژیکی زرشک -3

شوند کاري کشور محسوب میطق عمده زرشکهاي قائن و بیرجند که مناشهرستان
درجه شرقی  60تا  5/58هاي جغرافیائی و طول 5/34تا  5/32هاي جغرافیائی در عرض

و در  - 25حدود  شهرستان قائنحداقل دماي زمستان در میانگین،  طور هب. اند شده  واقع
 گراددرجه سانتی 44 و 41دماي این دو شهرستان به ترتیب  و حداکثر -15بیرجند 

و بر اساس سیستم  متر یلیم 180 منطقه بارندگی سالیانه میانگین .گزارش شده است
  . )1381بالندري، کافی و ( شوندمبرژه، اقلیم سرد و خشک محسوب میآ

متر، رشد بهتري دارد  1500زرشک در مناطق سرد و کوهستانی با ارتفاع بیش از 
. شودبا کاهش رشد مواجه میهاي کم ارتفاع همراه با بادهاي گرم، در دشت که یدرحال

متر  1650که در ارتفاع کمتر از  مطالعات نشان داده که درختان زرشکینتایج برخی 
ها در مقایسه با درختانی که در میزان کلروفیل و کارتنوئید میوه آن دان یافته  پرورش
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با شروع رسیدگی میوه، ولی  متر کشت شده بودند بیشتر بوده، 3000تا  2500ارتفاع 
کاهش یافته ولی در  سرعت بهمیزان کلروفیل و کارتنوئید درختان موجود در ارتفاع کم، 

اهش میزان کلروفیل در زمان رسیدگی میوه، درختان پرورش یافته در ارتفاع زیاد، ک
  .)1983اندرا و توداریا، چ( ناچیز بوده است

دهی تا رسیدگی میوه و از مرحله گل استروز  230 نزدیک بهدوره رویشی زرشک، 
درجه  20رسد دماي تقریبی نظر میبه . کشدروز طول می 170تا  150 در حدود

دهی، در زمان گل یژهو بهوزش بادهاي گرم، . دهی باشدگراد، دماي مناسب گلسانتی
به دلیل (دهی این درخت گل. دهدکاهش می شدت بهرا  زرشک کیفیت و کمیت میوه

براساس گزارش کشاورزان محلی در گیرد ولی سرما قرار نمی ، تحت تاثیر)دیر گل بودن
در صورت  ژهیو به( در مواردي سرمازدگی میوه آنهاي بهاره، قائن، عالوه بر سرمازدگی

کافی و ( شده است مشاهده نیز) بروز سرماي زودرس پائیزه یا تاخیر در برداشت میوه
  .   )1381بالندري، 

، این درخت عالوه به. استاز سال چهارم به بعد اقتصادي  تولید میوه زرشک معموالً
 داشته، در سال کم محصول، مقدار میوه تولیدي آن) تناوب باردهی(آوري سال ویژگی

در مواردي که میوه  .)1381کافی و بالندري، ( استمحصول درصد سال پر20در حدود
  . اي تولید نکندسال پرمحصول، کامل باشد ممکن است درخت در سال بعد هیچ میوه

  
  هاي محیطیتنشسازگاري زرشک با  -4

دامنه تحمل وسیع و حساسیت کمی نسبت به عوامل  ،هاي مختلف زرشکگونه
ر اقلیم خراسان جنوبی عبارتند هاي محیطی دترین تنشمهم .رشد دارند محدودکننده

  .و تنش دمائی آبی، تنش شوريتنش : از
  تنش شوري -

ر غذائی و تاثیر شوري بر رشد گیاهان با کاهش فتوسنتز، اختالل در جذب عناص
کاهش رشد گیاه، سوختگی و ریزش  سبباین عوامل . استمشکالت اسمزي همراه 

در بسیاري از  .)1381کافی و بالندري، ( شوندها میخشکیدگی سرشاخه و یا برگ،
برخی از  که يطور به بوده، زیاداراضی تحت کشت زرشک درجه شوري آب و خاك بسیار 
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 عنوان به. ستندنی استفاده قابلت زراعی و باغی محصوال دیگربراي در عمل  هازمیناین 
، شوري آب مورد استفاده در باغات زرشک ، در مناطقی از استان خراسان جنوبینمونه

آب با این درجه شوري،  .)1381کافی و بالندري، ( استزیمنس بر متر دسی 11بیش از 
تواند قابل استفاده مقاوم در برابر شوري مانند جو میتنها براي آبیاري محصوالت زراعی 

اعد شوري، بیانگر در چنین شرایط نامس قبول قابلاستقرار زرشک و تولید محصول . باشد
بازدیدهاي میدانی نیز  .کندتحمل می یخوب بهایط تنش شوري را آن است که زرشک شر

 4هاي با شوري هاي بیرجند در خاكدر دشت ویژه بهبرخی ارقام محلی  دهندنشان می
 یدشدهتول، هر چند کیفیت میوه کنند یمزیمنس محصول قابل قبولی تولید دسی 8تا 

  . استغیر شور  وخاك آباي و داراي کمتر از مناطق کوهپایهدر این مناطق، 
  

  تنش آبی -
شود که سبب محدودیت رشد میهاي محیطی محسوب تنش آبی از جمله تنش

 9900(نیاز خالص آبیاري زرشک . شودو کیفی محصوالت زراعی و باغی می کمی
زاده و مختاري، جواد( استکم میوه ختان رد دیگردر مقایسه با ) در هکتار مترمکعب

 کوتیکول ضخیم، مانندهاي فیزیولوژیکی برخی سازگاري در کنار این ویژگی .)1389
دلیل اصلی  هاي دوره داشت،به مراقبت ترهاي کمتر و نیاز کمداشتن آفات و بیماري

این  .استکشت مناطق کم آب خراسان جنوبی در الگوي  جایگزین شدن این درخت
نوبت آبیاري در طول فصل تابستان  4تا  3کم باران با هاي خشک و در سال درخت،

بیشتر، آبیاري  برداشت محصول براي هر چند ؛کندتولید میمحصول تقریباً مناسبی 
کافی و ( استضروري  هفته پیش از برداشت میوه 2ها تا منظم پس از ریزش گلبرگ

  .)1381بالندري، 
 مانندشرایط کامالً بحرانی  دهند که در، مشاهدات میدانی نشان میدر مجموع 

 هاي کشاورزي، درختها و چاهمبود شدید نزوالت و خشک شدن قناتو ک یسال خشک
امکان رشد آب منطقه، ذخایر اندك با اتکاء به  هاي زمانی کوتاهحداقل براي دوره زرشک

  .نمایدرسیدن به شرایط عادي حفظ می زمان را تا دوبارهو تولید 
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  ییدماتنش  -
مشاهدات نشان  ولیمطلوبی دارد در نواحی داراي زمستان سرد، رشد و نمو زرشک 

بر میزان  ،دهیوزش بادهاي گرم در هنگام گلد که گرماي شدید تابستان و ندهمی
گراد در تابستان و درجه سانتی 41، ثبت دماي وجود ینباا. تولید میوه اثر منفی دارد

و ) ، ایستگاه هواشناسی شهرستان قائن1386سال (گراد در زمستان سانتی درجه -27
بیانگر مقاومت و سازگاي  عدم بروز مشکل خاصی در رشد و نمو این درخت، خود

هایی نتایج برخی طرح ،وجود ینباا .است ییدماهاي بر تنشمناسب این گیاه در برا
هاي تابستان، بر عملکرد زرشک نشان در ماه بیشینهتاثیر درجه حرارت  ویژهپژوهشی 

شود یان میب، معموالً رو ینازا. است یافته کاهشرد لکعم با افزایش درجه حرارت، داده که
   .)1389جوادزاده و مختاري، ( است میانگیندر حد  در زرشک که مقاومت به گرما

  
   بر پایه دانش بومی کشاورزان مرسوم زرشککوددهی  -5

و مناطق  کش خوبسبک لومی شنی با زهاي تا اندازهو لومی  هايزرشک خاك
در  .کندرشد می یخوب بهي گچی و آهکی نیز هادر خاك ودهد را ترجیح می اي یهکوهپا

شود پایه محسوب می یتوقع کمزرشک گیاه این نظریه که  حال حاضر در بین کشاورزان،
زرشک تنها به مصرف باغات  از در بسیاري روازاین، قرارگرفتهکوددهی و تغذیه زرشک 

- ولجد( شودبسنده می شیمیائی ي کودعادلی از تعداد محدودتترکیب نام و کود دامی
    .)2و  1 هاي
  

  مصرف کود آلی بر پایه عرف زارع  - 1جدول 

  

  براي هر درخت ) کیلوگرم(مقدار کود   نوع کود
    کود گاوي 

  0  و دوم سال اول
  10- 5  سال سوم

  10  )باریک سه سالهر با فواصل ( هاي بعدسال -
  15  به بعد دهمال س    
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  عرف زارع پایهمصرف کود شیمیائی بر  -2جدول 

  
عالوه بر ، نمو کافی و تولید اقتصادي محصولبراي رشد و  که باید در نظر داشت

، پتاسیم، کلسیم، اصر غذائی از جملهعن دیگرمقدار کافی از بایستی سفر فنیتروژن و 
. در دسترس درخت قرار گیرد نیزر ومنیزیم، گوگرد، آهن، منگنز، مس، روي و ب

باشد، ناچار نداشته تامین هر یک از این عناصر به مقدار کافی  تواناییخاك  که یدرصورت
 صورت، از رشد درختدر غیر این. از مصرف کودهاي داراي این عناصر خواهیم بود

  .تولید خواهد شد يتر نامرغوبکاسته شده، تعداد میوه کمتر و 
 الح و تغییر روش تغذیه این درختبراي توجیه اقتصادي تولید این محصول، اص

در این مسیر، مشکل اساسی  ولی ؛استکمیت و کیفیت میوه آن ضروري  افزایش براي
حد بحرانی  مانند ،بسیاري از درختان میوه، پارامترهاي مهمی برخالف است کهاین

عناصر غذائی و حدود کمبود، کفایت و مسمومیت عناصر غذائی براي این درخت 
با در نظر ( مصرف کودعمومی هاي توصیه، در چنین شرایطی .مشخص نشده است

مراحل رشد و هاي منطقه خراسان جنوبی و فیزیکی و شیمیائی خاك هايویژگیگرفتن 
کرده، خال موجود در این زمینه را پر اياندازهتواند تا می) درختاین  نیاز فیزیولوژیکی

   .باشدخصوص ز کشاورزان در این اجوابگوي نی
  
  بهینه زرشک یدهکود -6
  کود آلیمصرف  -1-6  

راي مصرف در باغات زرشک محسوب کودهاي آلی ب ترین یجراکود گاوي یکی از 
ا بودن عناصر غذائی مختلف، عالوه بر دار ،کودهاي دامی دیگراین کود مانند . شودمی

  . دهدداري آب در خاك را نیز افزایش مینفوذپذیري، تهویه و ظرفیت نگه

  براي هر درخت ) گرم(مقدار کود   نوع کود
  150   اورهکود 

  200  کود سوپرفسفات تریپل
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  میزان کود آلی -1-1-6
هاي تحت د که میزان ماده آلی در اغلب خاكدهننشان می ها یشآزماایج برخی نت

تن  15در چنین شرایطی، مصرف حدود . درصد است 5/0کشت باغات زرشک کمتر از 
هر هکتار باغ  براي زمستان در اواخر فصل هپوسیدتن کود گوسفندي  10یا د گاوي کو

مصرف کود در باغات شود بیشتر، توصیه می یاثربخشبراي . شودزرشک توصیه می
در روش چالکود، دو حفره به فاصله  .زرشک به روش چالکود یا کانالکود انجام شود

، )3شکل( هشدو در مسیر جریان آب حفر درخت  انداز یهساحدود یک متر از تنه، در 
میزان مصرف  .شود یمریخته شده و با خاك پوشانده  ها چالهکود دامی در داخل این 

   .آمده است 3در جدول ، و براي هر درختیا کانالکود در روش چالکود  آلی ودک
، زرشکتغذیه  ویژهکافی  هايدادهبه دلیل نبود  ذکر این نکته ضروري است که

تنها یک توصیه عمومی بوده که براساس  8تا  3 هايولدر جد شده یهتوصر کود مقادی
آب استان، و در نظر  تجربیات و مشاهدات میدانی، اطالعات کلی از مشخصات خاك و

  .درختان میوه صورت گرفته است دیگرهاي کودي براي گرفتن توصیه
  
  
  
  
  

  
  
  

  در روش چالکود کود یگذاريجاموقعیت  -3شکل 
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) ساله 15(بارده  زرشکبراي درخت  )بارهر دو سال، یک( کود آلی توصیه - 3دول ج
  و عملکرد پتانسیل براساس کربن آلی خاك

 میوه تر وزن  )درصد(کربن آلی خاك 
  )کیلوگرم بر درخت(

  کود گاوي پوسیده
  )بر درخت کیلوگرم( 

5/0˂  
10  15  
20  25  

5 -1/0  10  10  
20  15  

  
  نیتروژن رايدا کودهايمصرف  -2-6

 100در  گرم یلیم 30(درصد  03/0حدود  ،غلظت نیتروژن در میوه زرشک میانگین
غلظت باید در نظر داشت که اعداد حد مطلوب و  وجود ینباا .است) ماده خشک گرم

مدیریت، روش و  روشبسته به موقعیت جغرافیائی،  ،در گیاهان عناصر غذائی میانگین
  .استمتفاوت ن و نوع کود مصرفی ، میزايبردار نمونهزمان 

ترین ها مهمها و کوچک بودن میوهمیوه هاي پائینی درختان، ریزشزرد شدن برگ
 میزان مصرف کود .عالئمی هستند که به کمبود احتمالی نیتروژن خاك داللت دارند

  .آمده است 4در جدول کود نیتروژنی،  ترین یجرا عنوان بهاوره، 
  

بر اساس ) ساله 15(بارده  زرشکبراي درخت  مصرف اوره  توصیه عمومی  -4جدول 
  عملکرد پتانسیل

  )گرم براي هر درخت(میزان اوره مصرفی   )کیلوگرم بر درخت(میوه تر  وزن
10  400  
20  600  

  .درصد بیشتر در نظر گرفته شود 15یمنس بر متر، مقادیر کود اوره در جدول فوق زدسی 7از  با شوري بیش هايخاكدر  *
  .درصد کمتر در نظر گرفته شود 20، مقادیر کود اوره در جدول فوق کیلوگرم کود دامی 20 هر مصرف به ازاء *
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  : ط مصرف شودیقست سهباید در  شده یهتوصاوره  کود
در ، )کولش بهاره(انداز زدن خاك سایههنگام بهمدر  ،ماه فروردیندر  آن سوم کی

تنها در  ،باید در نظر داشت که این روش .شودبا خاك مخلوط  متري یسانت 30عمق 
در ارتفاعات، به  شود و در مورد باغات زرشکمیها توصیه در دشت شده احداثباغات 

در  4پاشی اوره با غلظت ، محلولماه ینفرورددماي خاك در  نسبی دلیل پائین بودن
 استر اولویت خاکی این کود د نسبت به مصرفها، بالفاصله بعد از ریزش گلبرگهزار 

غلظت بیورت آن شود بایستی پاشی درختان استفاده میولاي محلکه بر يکود اوره(
نیز،  4سوم کود اوره توصیه شده در جدول مصرف یک ).درصد باشد 25/0کمتر از 

  .شودآبیاري توصیه می -کود  صورت بهها و حدود یک ماه بعد از ریزش گلبرگ
که بر اثر فتوسنتز در طی فصل  هایی یدراتکربوهاز بخش زیادي  کهبا توجه به این

 و شودبا برداشت میوه از دسترس خارج میرخت ساخته و ذخیره شده، درشد در 
آوري، نیاز به هاي گل در سال آینده و کاهش سالدرخت براي تشکیل جوانه

در  پس از برداشت میوه ،نیز اوره سومکیشود توصیه می از این رو کربوهیدرات دارد
 منظور به( آبیاري مصرف شود - کود صورت به) وهپس از برداشت می(مهرماه 

تواند در هزار نیز می 5- 7پاشی اوره با غلظت البته، در این مرحله، محلول .)سازي یرهذخ
آوري شدت سال ،هابا این روش. شودآبیاري  –کود  صورت بهجایگزین روش مصرف کود 

  .)1396ران، سمر و همکا( کاهش خواهد یافت
سان جنوبی در در برخی نقاط استان خرا درخت زرشکشت اکه کبه سبب این

به دلیل سبک بودن بافت  نخستی شرایط چنیندر  ،گرفته انجامها ارتفاعات و کوهپایه
هوا کارائی مصرف  به دلیل سردي دومداشته، جود وخطر شستشوي کود اوره  ،خاك

کود ستفاده از ر مورد باغات موجود در ارتفاعات، احداقل د ،رو ینازا استکود اوره کم 
ه دلیل در ، تنها ب4در جدول  اورهدارد و توصیه  برتري کود اورهبر  نیترات آمونیوم

این نکته را در  باید در محاسبات میزان کود مصرفی البته .استدسترس بودن این کود 
نیترات ( استروژن کمتري با اوره داراي نیت که نیترات آمونیوم در مقایسهنظر گرفت 

  . )است ندرصد نیتروژ 46و اوره داراي درصد 32داراي  آمونیوم
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تواند می فصل بهار در ه زیادي مصرف هر نوع کود نیتروژنیبایستی در نظر داشت ک
چنین مصرف هم. شودها همیوفرعی جدید و کاهش اندازه  هايسبب ایجاد شاخه

امتر مهمی پذیري میوه که پاررنگ ،و یا شهریور مرداد نیتروژنی در هايکود ازحد یشب
رود مصرف ، انتظار میوجود ینباا. را کاهش خواهد داد استدر بازارپسندي زرشک 

کود که در بین کشاورزان تحت عنوان (هاي غذائی حاوي نیتروژن، روي و بور محلول
زش کامل دهی یا پس از ریاز گل پیش( ماه ینفرورددر ) شود یمست شناخته فروت

ش موثري در قن ، ماهدر هزار در تیر 3و اوره با غلظت پاشی محلول صورت به) هاگلبرگ
شود که می خاطرنشان. ها داشته باشدهمیوهاي میوه و درشتی تعداد خوشهافزایش 

ارتفاعات و  تنها در باغات زرشک احداث شده در استفاده از محلول غذائی حاوي بور،
بیش از خاك ها، که معموالً داراي شوري و براي باغات دشتشود یها توصیه مکوهپایه

نیتروژن و روي  حاويهاي غذائی ، استفاده از محلولهستندزیمنس بر متر دسی 4
پاشی هر از انجام محلول پیشکه شود توصیه اکید می .قابل توصیه است ،)بور بدون(

به میوه و  رسانی یبآساز عدم نوع کودي در کل باغ، با انجام آن بر روي چند درخت 
      .شدبازارپسندي آن مطمئن 

  
  داراي فسفرکودهاي مصرف  -3-6

 100در  گرم یلیم 300(درصد  3/0غلظت فسفر در میوه زرشک، حدود  میانگین
 ،وجود مقدار کافی فسفر در خاك .)2009 آکبولوت و همکاران،( است) ماده خشک گرم

و آب،  عناصر غذائیک، دسترسی بیشتر به باعث توسعه سیستم ریشه درخت زرش
. شودمی میوهو در نتیجه افزایش عملکرد کمی و کیفی  هاي جانبیافزایش رشد شاخه

 سوپرفسفاتکود  نیم تا یک کیلوگرمبراي هر نهال زرشک  ،در زمان احداث باغچنانچه 
درخت  نیازشود  یگذاريجااز سطح خاك  متري یسانت 40در ته چاله در فاصله تریپل 

که، کود مشروط به آن( ،نیز هاي بعددر سالزرشک به فسفر تا سن باروري تامین شده، 
. کمی به کوددهی فسفر خواهد بود نیاز )منظم هر سال مصرف شود طور بهدامی 

  .است 5به شرح جدول  زرشکدرخت براي کود فسفري  توصیه عمومی ،یطورکل به
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عملکرد براساس ) ساله 15(بارده  زرشکرخت دکود فسفر براي  عمومی توصیه - 5جدول 
  خاك قابل جذب فسفر غلظتو  پتانسیل

خاك  جذب قابلفسفر 
  )بر کیلوگرم گرم یلیم(

   میوه تر وزن
  )کیلوگرم بر درخت(

فقط از سال  ( تریپل سوپرفسفات
   )باردو سال، یک هر سوم به بعد و
  )گرم بر درخت(

5˂  10  200  
20  250  

10-5  10  150  
20  100  

10-15  10  50  
20  70  

15˃    0  
در باغات احداث . استراي بافت سنگین و مواد آلی کم ها با خاك دابراي باغات احداث شده در دشت جدول باالهاي توصیه* 

  .درصد کمتر در نظر گرفته شوند 30 جدول باالاعداد مصرف کود دامی، یا و  ،شده در نواحی کوهپایه و با بافت سبکتر

  
در بازار ، به دلیل در دسترس بودن این کود 5تریپل در جدول  سوپرفسفات يیهتوص

توان از کود فسفات در صورت تمایل، می .است کشاورزانو شناخته شده بودن آن براي 
یک کود  کود فسفات آمونیومباید توجه داشت که  ولیآمونیوم نیز استفاده کرد دي

تامین کننده فسفر  عنوان بهورت مصرف آن در ص وشود فسفري محسوب می -نیتروژنی
بایستی مقدار  در این صورت ،شده اضافه، نیتروژن نیز به خاك  یرمستقیمغ طور به، گیاه

  .درصد کاهش داد 25را  شده یهتوصکود اوره 
- شوري و قلیائیت خاك از طرفی به دلیلبا عنایت به اهمیت تولید ارگانیک زرشک و 

رسد ، به نظر می)هاحداث شده در دشتا باغات یژهو به(هاي تحت کشت باغات زرشک 
 که چراداشته باشد برتري ات تریپل فنسبت به سوپرفسساده  سوپرفسفاتاستفاده از کود 

به بتواند تا حدودي  چه بسامصرف آن و ساده، گچ وجود دارد  سوپرفسفاتدر ساختار 
   .)1397، ملکوتی( ک نمایدکم تامین گوگردي که گیاه الزم دارداصالح قلیائیت خاك و 
ساده نسبت به  سوپرفسفاتکه به دلیل غلظت کم فسفر در کود باید توجه داشت 

ساده، اعداد جدول فوق، باید  سوپرفسفاتدر صورت استفاده از کود تریپل،  سوپرفسفات
  .برابر در نظر گرفته شوند 5/2
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کود و یـا کانـالکود   چـال  صـورت  بـه اسفندماه  بهمن یا توان دررا می فسفاتیکودهاي 
ري عمقی و نزدیـک  ابه دلیل تثبیت و از دسترس خارج شدن فسفر، جایگذ. مصرف کرد

کودهاي فسـفري محلـول در   در صورت لزوم چنین، هم. به ریشه این کودها ضرورت دارد
پاشـی در خـرداد یـا    محلـول  البته بهتر اسـت بـا  آبیاري و  - کود صورت به توانآب را می

 سـبب بایستی توجه داشت که مصرف بیش از نیاز کودهاي فسـفري،   .دتیرماه مصرف کر
   .اختالل در رشد گیاه شده، کمبود روي و مس را نیز به همراه خواهد داشت

  
  پتاسیم دارايمصرف کودهاي  -4-6

 چنین،هم. درصد کمتر باشد 2رشک نباید از زهاي درخت غلظت پتاسیم در برگ
م ماده گر 100در  گرم یلیم 1300شک، حدود غلظت پتاسیم در میوه زر میانگین
 دیگراین مقدار، در مقایسه با غلظت  .)2013 برنجی اردستانی و همکاران،( استخشک 

بسیار بیشتر ) گرم ماده خشک 100در  گرم یلیم 300(عناصر غذائی از جمله فسفر 
به کوددهی  ،حال ینباا، استیاد درخت زرشک به عنصر پتاسیم بیانگر وابستگی زو  بوده،

  .پتاسیم در مقایسه با دیگر عناصر غذایی توجه نشده است
که در  یآب کمهاي شوري و ند در افزایش مقاومت زرشک به تنشتواپتاسیم می

 ییبسزاشود نقش موانع تولید محسوب می ینتر مهمه منطقه خراسان جنوبی از جمل
موده، تجمع دیم ممانعت نتاسیم از جذب زیاد ساي شور، وجود پهدر خاك .داشته باشد

چنین، در صورت کمبود هم. کاهدده و از مسمومیت سدیم میآن را در برگ کاهش دا
و رشد ریشه شود ها منتقل نمیهوائی گیاه به ریشهشده در اندام  ، ماالت تولیدپتاسیم

ژن مقدار بهینه پتاسیم در خاك، برخی از اثرات زیادي نیترو این برعالوه. یابدکاهش می
 آن رازرشک، بازارپسندي  میوه یريپذ رنگبا افزایش در گیاه را تا حدودي تعدیل کرده، 

ومت درخت در برابر آفات و افزایش مقا .)1384و طباطبائی،  ملکوتی( دهدمیافزایش 
میوه  pH( میوه pH جلوگیري از کاهش ها و کاهش تجمع نیترات در میوه،بیماري

یگر مزایاي عنصر پتاسیم از د )است 3تا  5/2وده ان رسیدگی در محدزرشک در زم
    ).2013 برنجی اردستانی و همکاران،( شودمحسوب می
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سـابقه   و نوع بافـت خـاك، نـوع رس و درصـد رس خـاك و     بسته به مقدار ماده آلی 
و در نتیجـه   میزان تخلیه پتاسیم از خـاك، قـدرت تـامین پتاسـیم خـاك      و کشت و کار

شـود  پیشنهاد می رو ینا از .استمتفاوت براي درخت زرشک  مییسمقدار توصیه کود پتا
اسـتفاده  توانـد  یم مصرف کود پتاسیمیک توصیه عمومی براي  عنوان بهتنها  6، جدول از

  .شود
  

بر اساس ) ساله 15(بارده  زرشکدرخت براي  پتاسیمکود  عمومی توصیه - 6جدول 
  و مقدار پتاسیم خاك عملکرد پتانسیل

  خاك  جذب قابل پتاسیم
  )بر کیلوگرم گرم یلیم(

 میوه تر وزن
  )کیلوگرم بر درخت( 

  سولفات پتاسیم
  )گرم بر درخت( 

150˂  10  600  
20  1000  

150 -250  10  400  
20  600  

250 -300  10  100  
20  150  

300˃    0  
  

باغات زرشک و  بیشتردر  استفاده شدهبا توجه به باال بودن میزان شوري منابع آب 
این کود را . استکود پتاسیمی  ینتر مناسبتاسیم وري خاك، سولفات پچنین شهم
در سایه انداز  )کولش( زدن خاكهنگام بهمچالکود یا در  صورت بهتوان در اسفندماه می

رت لزوم، بعد از ریزش چنین در صوهم. مصرف کرد) نزدیک محل ریشه( درختان باغ
را  محلول توان سولفات پتاسیممی یا در اوایل تشکیل میوه زرشک،ها کامل گلبرگ

  .همراه با آب آبیاري استفاده کرد
  

  گوگرد دارايمصرف کودهاي  - 5-6
در . آیدشمار می ها بهسیدهاي آمینه و در نتیجه پروتئینگوگرد جزئی از ترکیبات ا

. د نداردوجو يا منتشرشدهدر تغذیه زرشک اطالعات گوگرد و نقش و اهمیت آن  مورد
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 ، بوده زیادرسد مانند اغلب گیاهان، غلظت گوگرد در زرشک نیز به نظر می ،وجود ینباا
هاي به دلیل شور و قلیا بودن خاك یژهو بهتوجه به تغذیه گوگرد در زرشک  روازاین

   .استضروري  ،تحت کشت این محصول
به  تازگیبهاستفاده از کودهاي گوگردي چندان مرسوم نبوده، ولی  ،در گذشته

هاي باالتري در خاكتولیدکنندگانی که خواهان عملکردهاي از سوي  یژهو به ،کاربرد آن
ترین کودهاي و در دسترس ینتر ناارزیکی از  .توجه شده است ،هستندشور و قلیا 

استفاده آن، به دلیل تماس گوگرد با  ولی استموجود در بازار، گوگرد پودري  گوگردي
تولید و به ، رو ینا از. آورد یمرا به وجود  هایی یبآسمشکالت و  ،پوست، چشم و تنفس
  .اهمیت بیشتري داده شده استدار و گرانوله مصرف گوگرد بنتونیت

شود، خاك مطرح میاي که پس از مصرف کودهاي گوگردي در مشکل عمده
این . است) یون سولفات(گیاه  جذب قابل شکلاکسیداسیون این عنصر و تبدیل آن به 

هاي مناطق ولی در خاك شود یمهاي تیوباسیلوس انجام باکتري تغییر و تبدیل توسط
، این کمبود رطوبت خاكنیز تحت کشت زرشک، اغلب به دلیل کم بودن ماده آلی و 

گرم مایه تقیح تیوباسیلوس با  200، اختالط رو ینازا. ستندیر به فعالیت نها قادباکتري
و مصرف  )ساله 15ت زرشک بارده براي هر درخ(حدود دو کیلوگرم کود گوگرد گرانوله 

که، پس از مصرف، تا حد شود ضمن اینمیچالکود در زمستان، توصیه  صورت بهآن 
، نیاز درخت این میزان مصرفبا  .شودرطوبت خاك تامین  ،امکان با انجام آبیاري منظم

در صورت عدم  کهشود  یمیادآوري  .مین خواهد شداتا سه سال زراعی ت به گوگرد
- تا حدودي میبه مایه تلقیح تیوباسیلوس، اختالط کود گوگردي با کود دامی  دسترسی

  .گیاه کمک نماید جذب قابل شکلتواند به اکسیداسیون گوگرد و تبدیل آن به 
به  ،روزه 50و  30دور آبیاري ، در شرایط با تجربیاتباید در نظر داشت که براساس  

 .نخواهد داشت یاثربخشد گوگردي در خاك، مصرف کوکافی رطوبت  تامیندلیل عدم 
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  کلسیم دارايمصرف کودهاي  -6- 6
گرم ماده  100در  گرم یلیم 210در میوه زرشک، حدود  کلسیمغلظت  میانگین

عمومیت  مناطق تحت کشت زرشکهاي کمبود مطلق کلسیم در خاك .استخشک 
، در این وجود نیا با .ندهستاز نظر کلسیم غنی و  ا آهکی بودههخاكبیشتر زیرا  ندارد،

انتقال آن به  ویژه، به مناطق عوامل متعددي وجود دارند که انتقال این عنصر در گیاه
  :ند ازتاین عوامل عبار. کنندرا مختل می میوه

با جذب کلسیم توسط  و وجود یون سدیم؛ یون سدیم وخاك آبنابع مشوري زیاد  - 1
  .دهدش میهکامیزان جذب کلسیم را  یجهدرنتکند و گیاه رقابت می

 صورت بهشوند کلسیم در شیره پرورده باعث میرویه کودهاي فسفري مصرف بی -2 
  . فسفات کلسیم رسوب کند

و تابش شدید نور خورشید  زیادرطوبت نسبی پائین در طی روز توام با درجه حرارت  - 3
ه، در چنین شرایطی شدزایش تعرق از برگ سبب اف ؛تشکیل و رشد میوه زماندر 

  .شود یمکند و میوه با کمبود این عنصر مواجه سیم بیشتر در برگ تجمع پیدا میکل
تنها در آوندهاي  که کلسیمآبیاري کم و یا نامنظم در باغات زرشک؛ به دلیل این -4 

   .ابدیش جذب آب، جذب کلسیم نیز کاهش میبا کاه از این رویابد چوبی انتقال می
ظم باغات، انجام آبیاري در غروب و یـا در طـول شـب، و    ی مانند آبیاري منبا رعایت نکات

بـه  ، مصـرف کـود داراي کلسـیم   بدون نیـاز بـه    توانمی مصرف متعادل کودهاي فسفري
کلسـیم   پاشـی کلریـد  محلـول در صورت نیاز، . بهبود وضعیت کلسیم در گیاه کمک کرد

 ل میـوه زرشـک و  بار در اوایل تشکییک(با غلظت دو در هزار ) و با ناخالصی کم مرغوب(
رعایـت کامـل   . شـود آخرین راهکار پیشـنهاد مـی   عنوان به) دوم به فاصله دو هفته مرتبه

هنگـام   درپاشـی  محلـول پاشی از جمله اسـتفاده از آب غیرشـور،   محلول هموارد مربوط ب
، و )سـورفکتانت (ش خورشـید مسـتقیم نباشـد، اسـتفاده از مویـان      بتا هنگامی کهعصر؛ 

-محلـول شـود  می تاکید چنینهم. روري استض پاشیصله بعد از محلولبیاري باغ بالفاآ
از عـدم  و اطمینـان   چند روزپس از گذشت  شده،انجام  بر روي سه درخت نخست پاشی

   .دشوپاشی در تمام باغ انجام سوختگی برگ و میوه، محلول
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  )ریزمغذي( مصرف کمعناصر  دارايمصرف کودهاي  -7-6
غذائی براي درختان میوه از جمله زرشک به دلیل گستردگی تعیین حد بحرانی عناصر 

ندارد و باید غلظت عناصر غذائی در برگ  آمیزي یتموفقها در عمق خاك کاربرد ریشه آن
و  ، در نبود اطالعات الزم براي درخت زرشکوجود ینباا. مبناي توصیه کودي قرار گیرد

ز جمله عناب، تجربیات کارشناسان و درختان ا دیگراي با هاي تغذیهبراساس برخی تشابه
د براي توانمی 8و  7 هايولجدمعدود نتایج آزمون خاك مربوط به برخی باغات زرشک، 

حاوي این  يهاتوصیه عمومی کودو  مصرف کم وضعیت عناصر غذائیاز ارزیابی کلی 
  .استفاده شودعناصر 

  

) گرم بر کیلوگرم خاك یلیم( مصرف کمبرآورد حدود کمبود و کفایت غلظت عناصر  -7جدول 
  براي درخت زرشک

  کفایت  کمبود  عنصر غذایی
  5/1 - 2  5/1کمتر از   روي
  6- 2  2کمتر از   منگنز
  ----   ----   آهن
  5/0– 1  5/0کمتر از   مس
  5/0– 1  5/0کمتر از   بور

  . است DTPA، عناصر دیگردر مورد و  بور با آب داغ یريگ اندازهاستخراج و مبناي اعداد،  *
   . هستندهاي سبز، داراي آهن بیشتري برگسه با یدر مقا ،آهنهاي با عالئم کمبود که برگ شده مشاهدهدر مواردي  * 

  .شودعنصر ذکر نمیبه دلیل وضعیت خاص آهن در خاك و گیاه، عددي براي غلظت بحرانی این  و رو ینازا
  

  )ساله 15( بارده زرشکدرخت مصرف براي  کمداراي عناصر  يهاکود عمومیتوصیه  - 8جدول 
) گرم(میزان مصرف   نوع کود  عنصر غذایی 

  زمان مصرف  روش مصرف  براي هر درخت 

  بهمن یا اسفند  چالکود  300  سولفات روي   روي
  بهمن یا اسفند  چالکود  100  سولفات منگنز   منگنز
  بهمن یا اسفند  چالکود   500  سولفات آهن  آهن 
  بهمن یا اسفند  چالکود  )اربهر سه سال یک( 100  سولفات مس   مس
  بهمن یا اسفند  چالکود  40  اسید بوریک   بور
   .شود یمباغات توصیه در چنین انجام آبیاري سبک و هم ،با کود دامی همراهبراي اثربخشی سولفات آهن، مصرف آن * 
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  رعایت شود مصرف کمکوددهی عناصر  نکاتی که بایستی در
 4با غلظت (پاشی محلول صورت بهتوانند ، می8یاد شده در جدول تمامی کودهاي  - 1

البته باید . تشکیل میوه استفاده شوندشروع ها و یا در از پیدایش گل پیش) در هزار
  .آید به عملجلوگیري از زنگار میوه و کاهش بازارپسندي  منظور بههاي الزم مراقبت

کمبود  آشکارشدن باعث هاي خرداد، تیر و مرداددر ماه یژهو بهانجام آبیاري سنگین  - 2
  .خواهد شدها در برگآهن و منگنز 

  .زیمنس بر متر انجام نشوددسی 2بیش از  هاي يشوری بور، در کودده - 3
هاي این عناصر که در توان از کالتمی و منگنز ، مسروي ،براي جبران کمبود آهن - 4
پس از  کالته ترکیباته کایننی بر مب ییها گزارش ولیجود دارند نیز استفاده کرد وازار ب

راتی براي سالمتی انسان خط درازمدتجذب توسط گیاه در زنجیره غذائی وارد شده، در 
عناب،  مانندبراي محصوالتی  رو ینازا، )1397ملکوتی، ( وجود داشته ندنکایجاد می

هاي تولید ارگانیک آن اهمیت دارد و جنبه داشتهزرشک و زعفران که مصارف داروئی 
  .است یاد شده هاي عناصرسولفات استفاده از، نخستاولویت 

در غیر این . پوسیده و در زمستان چالکود شود دامیهمراه با کود  باید ،سولفات آهن - 5
  .نخواهد داشت یاثربخشصورت، 

همراه با اگر  یژهو به(پوسیده  دامیبار کود مصرف سالیانه و حتی دو سال یکبا  - 6
نیاز درخت زرشک به  غرقابی سنگین،انجام آبیاري عدم و ) تیوباسیلوس باشد+  گوگرد

برطرف شده، نیازي به کوددهی این عناصر نخواهد ) آهن جز به( مصرف کماغلب عناصر 
  .بود
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