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مقدمه
غنـاي فلـور ایـران )حـدود ۸000 گونـه گیاهـي( ایجـاب مي کنـد کـه تالش هـا 
پیرامـون امکان کاشـت  و توسـعه گیاهان بومي هرچه بیش تر توسـعه یابـد تا پایداري 
اکوسیسـتم هاي طبیعـي ایـران تضمین شـود. وجـود درخت با ارزشـي نظیـر کنار در 
جنـوب ایـران باعث شـده اسـت کـه تحقیقـات گسـترده اي دربـاره مسـائل مربوط به 
آن انجـام شـود. درخـت کنـار یکی از گیاهـان باارزش  و مقـاوم به خشـکی  و گرما در 
جنـوب کشـور ایران اسـت که نقش بسـیار ارزنـده ای در تعادل زیسـت بوم دارد. عالوه 
بـر ایـن بـرای تعلیـف دام، تولید مواد دارویی  و شـوینده ها )اسـتفاده از برگ(، عسـل، 

تولیـد چـوب  و میـوه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
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معرفیکنار
درخـت کنـار درختـی همیشه سـبز از خانـواده عنـاب اسـت )شـکل 1( کـه دارای 

مشـخصات ذکرشـده در جـدول 1 اسـت.
 

شکل 1- یک پایه تنومند  و کهن سال کنار در طبیعت

جدول 1- مشخصات درخت کنار

مشخصات ساقه کنار
کنار دارای ساقه اصلي )تنه واحد(  و رنگ ساقه 

خاکستري متمایل به سفید است.

تاج کروي یا تخم مرغي شکل با انشعابات فراوان است.مشخصات تاج کنار

۲0 متر در آفریقا  و 13/5 متر در استان بوشهر است.ارتفاع کنار 

درختـان کنـار در خاک هـای غیرحاصلخیـز  و فقیـر  و در شـرایط مختلـف به ویژه 
سیسـتم های کشـاورزی کم هزینـه، به طـور وسـیع در نواحی خشـک  و نیمه خشـک، 
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مناطـق گرمسـیری  و نیمه گرمسـیری جهـان از سـطح دریا تـا ارتفـاع 1700 متری  و 
در ایـران، اسـتان فارس تـا ارتفاع 1۲00 متری از سـطح دریا به فراوانی رشـد می کند. 
توسـعه کشـت ایـن درختـان به دلیـل خـواص دارویـی، غذایـی  و اقتصـادی خاص 
آن هـا  و نیـز از نظـر تأثیـر بـر مسـائل اکولوژیکـی  و جلوگیـری از فرسـایش خاک در 
اسـتان های خشـک  و جنوبـی کشـور نیاز اسـت. از ویژگی های زیسـتی کنـار می توان 
تولیـد گل، میـوه  و بـذر فراوان را نام برد )شـکل ۲(. بـذر تولیدی آن بـرای برنامه های 

تولید نهـال  و جنـگل کاری کاربرد دارد.

 

شکل ۲- میوه دهی فراوان کنار

تولیدنهال

روشکار

برای تولید نهال کنار می بایست به موارد زیر توجه کرد:
- بـذر مـورد نیاز از پایه های سـالم  و شـاداب کنار را می توان در سـطح جنوب کشـور 

از مناطقی که رویشـگاه طبیعی کنار اسـت، جمع آوری، ضدعفونی  و خشـک کرد.
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- بذرهـای رسـیده کنـار، داخـل میوه هـای رسـیده کـه بـه رنـگ قرمـز عنابـی، 
گوشـتی  و شـیرین هسـتند، وجـود دارنـد. 

- زمـان جمـع آوری میوه هـای رسـیده از اواخـر اسـفندماه تـا اواسـط فروردین ماه 
اسـت. در مناطقی که حفاظت شـده باشـد، )مانند ایسـتگاه های تحقیقاتی و تولید بذر( 
چنانچـه بعـد از نیمـه فروردیـن هـم بـه رویشـگاه های طبیعـی کنـار مراجعه کنیـم، 

می توانیـم میوه هـای رسـیده را زیـر درختـان کنـار جمـع آوری کنیم. 
- پـس از جمـع آوری، بذرهـای تهیه شـده در کیسـه های پارچـه ای و در شـرایط 
آزمایشـگاه بـرای حداکثـر یـک مـاه نگهـداری شـوند )شـکل 3(. منظـور از شـرایط 
آزمایشـگاه دمای محیط ۲5 درجه سـانتی گراد  و نور غیرمسـتقیم خورشـید و رطوبت 

نرمـال محیط هـای رویـش کنـار در جنوب کشـور اسـت.  
- بذرها سپس به یخچال منتقل شوند.

 

شکل 3- بذر سالم  و آماده خزانه گیری 
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- تولیـد نهـال کنار در دو مقطع از سـال در شـهریورماه  و اردیبهشـت ماه می تواند 
انجـام شـود؛ امـا بهتر اسـت که تولید نهـال در اردیبهشـت ماه انجام شـود  و دالیل آن 

را هـم در قسـمت »آفـات  و بیماری های کنار« بیـان خواهیم کرد. 
- تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه بهتریـن تیمـار به منظـور جوانه زنـی بـذر کنار، 
خیسـاندن در آب معمولی از شـیر آب شـهری، به مدت ۴۸ سـاعت بوده اسـت که پس 

از 1۸ روز 9۴ درصـد جوانه زنی داشـت. 
- بـرای پوسـت کنی بذرهـای کنـار می تـوان میوه های حـاوی بذررسـیده را داخل 
آب معمولـی قـرار داد  و پـس از خیسـاندن بـا قراردادنشـان داخـل گونـی  و فشـار  و 

تـکان دادن کیسـه ها، می تـوان بذرهـا را از پوستشـان جـدا کـرد. 
- پـس از پوسـت کنی  و خیسـاندن بذرهـا در آب معمولـی به مـدت ۴۸ سـاعت، 
آن هـا را بـه گلدان هـای پالسـتیکی بـه قطـر ۲0  و بلنـدی ۴0 سـانتی متر انتقال 

می دهنـد  و بایـد تـا مرحلـه جوانه زنـی روزی دو بـار آبیـاری شـوند. 
- بـرای بسـتر کاشـت نهال هـا از مخلـوط خـاک زراعـی، کـود حیوانی پوسـیده  و 
ماسـه بـه نسـبت 1:1:1 اسـتفاده شـود. از آنجایـی کـه احتمـال سبزنشـدن بعضـی از 
بذرهـا پـس از کاشـت در گلدان هـا وجـود دارد، توصیه می شـود که در هـر گلدان دو 

بـذر کاشـته شـود تـا درصـد سبزشـدن بذرهـا در گلدان ها بـاال رود. 
- پـس از جوانه زنـی بذرهـا  و اسـتقرار نهال هـای نورسـته، هـر روز صبـح یـک بار 
آن هـا را آبیـاری کنیـد. همچنیـن الزم اسـت بعـد از سبزشـدن بذرهـا  و تنک کـردن 
نونهال هـا بـرای مقاوم سـازی آن هـا بـا شـرایط خشـک فاصلـه آبیـاری را به تدریـج 

دهید.  افزایـش 
- عملیـات نگهـداری  و آبیـاری نهال هـا در نهالسـتان تـا مرحله رشـد کافی آن ها 
کـه حداقـل ارتفـاع نهـال ۴0 سـانتی متر اسـت، ادامـه یابـد  و سـپس نهال هـا بـه 
عرصه هـای جنـگل کاری منتقل شـوند. نهال های شـاداب  و سـالم را بـا مدیریت بهینه 
نهالسـتان شـامل کاشـت، داشـت  و نگهـداری اصولی  و علمـی در نهالسـتان می توان 

تولیـد کرد )شـکل ۴(. 
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- مدت زمان نگهداری نهال ها در نهالستان ۸ تا 9 ماه است.  
- مناسـب ترین زمـان انتقـال نهال هـا بـه عرصـه اواخـر آذرمـاه تـا اوایـل دی مـاه 
اسـت؛ زیـرا در ایـن موقـع از سـال  و بعـد از آن، زمـان بارندگـی اسـت  و نهال هـای 
تازه کاشـت در زمیـن اصلـی از آب بـاران بهره مند مي شـوند  و میـزان زنده مانی آن ها 

افزایـش خواهـد یافت. 
 

شکل ۴- تولید نهال شاداب  و سالم کنار در نهالستان

عواملتخریبکنندهومحدودیتهادرمراحلتولیدنهالونهالکاری

بـرای تولیـد  و نگهـداری نهـال کنار در نهالسـتان، رعایت چند نکته ضروری اسـت 
کـه به شـرح آن هـا می پردازیم. 

آفاتوبیماریهایکنار
از عوامـل مهـم خشـکیدگي نهال هـای درختـان کنـار آفـات هسـتند. درختـان 
کنـار مـورد حملـه انـواع بندپایـان قـرار مي گیرند کـه یکـي از مهم ترین آن هـا پروانه 
برگ خـوار کنـار اسـت. روش های مدیریـت آفات کنار به شـرح زیر بیان خواهند شـد.
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پروانه برگ خوار کنار

الروهـاي پروانـه برگ خـوار کنـار از برگ هـاي گونه هـای مختلـف درختان 
کنـار تغذیـه می کننـد  و ضمـن ضعف عمومـي درخت، عملکـرد میوه را به شـدت 
کاهش مي دهنـد )شـکل 5(. شـدت حملـه در برخـي از فصول  و سـال ها به انـدازه ای 
زیـاد اسـت کـه درختـان را عـاري از برگ می کنـد  و با توجـه به شـرایط آب  و هوایي 
گـرم  و خشـک اسـتان، حیـات ایـن درختـان را تهدیـد می کنـد. در سـال هایی کـه 
جمعیـت آفـات زیاد باشـد، بـرای درختـان کنار مبـارزه مکانیکي پیشـنهاد می شـود. 
بـا توجـه بـه اینکـه الروهـای ایـن شـب پره در سـنین اول تا سـوم به صـورت تجمعي 
فعالیـت می کننـد، می تـوان با قطـع حداکثر دو تا چند شـاخه کوتاه  و بدون اسـتفاده 
از حشـره کش  و سـموم بـا ایـن حشـره مبـارزه کـرد. چنانچـه نهالسـتان کنـار مـورد 
هجـوم ایـن آفـات قـرار گیـرد،  و در صـورت نیاز از حشـره کش بـرای الروهای سـنین 
چهـار، پنـج  و ششـم، می تـوان از حشـره کش های آزادیراختین به غلظـت 0/3 در هزار 

یـا دیپترکـس 1/5 در هزار اسـتفاده کرد.

  

شکل 5- پروانه برگ خوار کنار، حشره کامل
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ادامه شکل 5- پروانه برگ خوار کنار، الرو فعال بر روی شاخه کنار

شب پره برگ خوار دونواری کنار 

شـب پره  برگ خـوار دونـواری در حـال حاضـر یکي از آفـات مهـم درختان کنار، 
کنوکارپـوس  و آکاسـیا در اسـتان های بوشـهر، خوزسـتان  و هرمـزگان اسـت. الرو 
ایـن حشـره از برگ هـای ایـن درختـان تغذیـه می کنـد )شـکل 6(. در صـورت نیـاز 
از حشـره کش بـرای کنتـرل الروهـای سـنین چهـار، پنـج  و ششـم ایـن آفـت از 
حشـره کش های آزادیراختیـن بـه غلظـت 0/3 در هـزار یـا دیپترکـس 1/5 در هـزار 

می تـوان اسـتفاده کـرد.  
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بالف

ج

شکل 6- شب پره دونواری کنار؛ الف و ب: حشره کامل، ج: الرو، بر روی درخت کنار

سوسک طوقه  و ریشه 

الروهـای سوسـک طوقـه  و ریشـه، بـه طوقـه  و ریشـه کنـار حملـه می کننـد  و 
در صورتـی کـه درختـان جـوان باشـند یـا در مرحله نهال باشـند، به سـرعت خشـک 
می شـوند. به دلیـل فعالیـت ایـن حشـره در خـاک اسـتفاده از حشـره کش توصیـه 

نمی شـود  و عملیـات به زراعـی بهتریـن روش کنتـرل اسـت.

بوته میری نهال های ُکنار

بوته میـري از بیماري هـاي شـایع نهالسـتان هاي جنگلي اسـت که در صـورت نبود 
مدیریـت درسـت بـر نهالسـتان، همه سـاله خسـارت هاي زیـادي را بـه نهالسـتان ها 
وارد مي کنـد. بوته میـری درختـان کنـار معموالً بـر اثر عوامـل بیمـاری زای قارچی از 
جملـه فوزاریـوم  و ورتیسـیلیوم رخ می دهـد. ایـن قارچ هـا در محیط پیرامون ریشـه و 

در خـاک فعـال هسـتند. مشـخصات بوتـه میـری این نهال به شـرح زیر اسـت؛ 
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- ایـن عوامـل بیمـاری زا، بـا مناسب شـدن شـرایط محیطـی  و وجـود میزبـان در 
خـاک به صـورت انگلـی رشـد می کننـد  و طوقه  و ریشـه گیـاه میزبان را مـورد حمله 

می دهند.  قـرار 
- بیمـاری بوته میـری در مراحل اولیه رشـد گیاهان باعث نرم شـدن، سیاه شـدن  و 
فرورفتگـی بافـت طوقه می شـود  و گیـاه را از بین می بـرد؛ ولی در مراحل بعدی رشـد 
گیـاه باعث سـبز خشک شـدن گیاه می شـود. تعـداد زیـادی از نهال های ُکنـار با عالئم 

پوسـیدگی در ریشه در نهالسـتان ها از بین می روند. 
- عامـل بیمـاری ضمـن حملـه بـه ریشـه ها سـبب تغییـر رنـگ  و نکـروز پوسـت 

داخلـی  و چـوب در محـل طوقـه می شـود. 
- بهتریـن راه کنتـرل ایـن عوامـل بوته میـری اسـتفاده از بـذور ضدعفونی شـده با 

قارچ کش هاسـت کـه در ادامـه بـه آن می پردازیـم.  

مدیریت قارچ های مضر در نهالستان

احتمـال بوته میـری نهـال کنار بـر اثر حملـه قارچ ها بـه آن ها در نهالسـتان وجود 
دارد. بـرای کاهـش احتمـال حملـه قارچ ها به نهال های نورسـته توصیه می شـود:

1( بذرهـا قبـل از خزانه گیری با اسـتفاده از قارچ کش ها ضدعفونی شـوند. اسـتفاده 
از قارچ کـش ایپرودیون-کاربندازیـم )رورال- تـی اس( بـه روش ضدعفونـی خشـک* و 
اسـتفاده از قارچ کـش ذکرشـده به روش ضدعفونـی مرطوب* مورد اسـتفاده قرار گیرد. 
همچنیـن می تـوان از قارچ کش هـای مانـب، مانکـوزب  و کاپتـان بـا غلظت ۲ تـا ۴ در 

هزار اسـتفاده کرد.

* روش ضدعفونـی خشـک: در ایـن روش یک گرم پودر سـم را به ازای 
هر کیلوگرم بذر اسـتفاده می شـود.
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* روش ضدعفونـی مرطـوب: در ایـن روش از محلـول یـک در هـزار 
به مـدت سـه دقیقـه اسـتفاده می شـود.

۲( پس از کاشت بذرها داخل گلدان، با آب )محلول یک در هزار ایپرودیون- کاربندازیم( 
به میزان یک نوبت  و در آغاز کار خزانه گیری در نهالستان آبیاری شوند.

3( مخلوط خاک گلدان نسبتاً سبک باشد.
۴( بـا مدیریـت برنامه آبیاری نهالسـتان  و کنترل میزان رطوبت نهالسـتان، نسـبت 
بـه کنتـرل طغیـان قارچ هـا اقـدام کـرد. برنامـه آبیـاری در نهالسـتان بدیـن صـورت 
توصیه می شـود کـه پـس از کاشـت بذرهـا در گلدان هـا، نهالسـتان را هـر روز دو بـار 
صبح هـا سـاعت ۸  و عصرهـا سـاعت 5 آبیـاری کننـد. پـس از سبزشـدن بذرها  و 
نمایان شـدن دو برگ سـبزرنگ نهال های نورسـته، روزی یک بار آن هم ۸ صبح آبیاری 
شـوند. پـس از رشـد نهال ها  و رسـیدن آن هـا به ارتفاع حداقل 5 سـانتی متر بایسـتی 
در مـورد آبیـاری نهال هـا دقـت کـرد. چنانچه محـل نهالسـتان زیر تاج درختان اسـت 
یـا در سـایه واقع شـده اسـت  و میزان تبخیـر آن کم اسـت  و خاک گلدان هـا مرطوب 
اسـت، بایسـتی آبیـاری را بـه تأخیـر انداخـت تا خـاک از حالـت مرطوب خارج شـود. 
بایـد دقـت کـرد کـه خشـکی خـاک نبایـد بـه مرحلـه ای برسـد کـه سـطح خـاک به 
رنـگ سـفید شـود. بنابرایـن قبل از مرحله سفیدشـدن سـطح خـاک، بایسـتی آبیاری 
مجـدد نهال هـا انجـام شـود. مثـاًل اگر سـاعت ۸ صبـح بـه نهالسـتان مراجعه کردیم  و 
دیدیـم کـه خـاک گلدان هـا هنوز مرطوب اسـت، بایسـتی سـاعت آبیاری را بـه تأخیر 

بیندازیـم. ممکن اسـت بـه سـاعت 10 یا 11 موکـول کنیم.
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حملهجوندگانبهنهالهادرعرصهجنگلکاری

 انتقـال نهال هـا بـه زمیـن اصلی نهـال کاری، پایـان مراحل  نهال کاری نیسـت. پس 
از انتقـال نهـال به زمیـن اصلی، آن ها نیاز بـه نگهداری  و حفاظت دارند. در سـال های 
کم بـاران کـه پوشـش گیاهـی مراتع ضعیف اسـت، نهال های جـوان کنار مـورد حمله 
تشـی، خرگـوش  و موش هـای صحرایـی قـرار می گیرنـد. آثـار حملـه ایـن جونـدگان 
بـه نهال هـای تازه کاشت شـده در عرصه هـای جنـگل کاری مشاهده می شـود. حصـار 
نهال هـا بـه کمـک توری هـای فلـزی بـه حفاظت آن هـا در مقابـل خسـارت جوندگان 
کمـک می کنـد. همچنیـن پوشـش سـاقه نهال هـا بـا الیـه ای گلـی از کـود حیوانـی 
آغشـته بـه حشـره کش دارای بـوی تنـد، باعـث جلوگیـری از تغذیـه  و خسـارت بـه 

نهال هـا توسـط جوندگان می شـود. 

هرزعلف

رویـش علـف هـرز کـه منشـأ آن خاک یـا کـود دامی اسـت، می توانـد بـا رقابت با 
نهال هـای نورسـته، رشـد آن هـا را محدود کند  و ممکن اسـت که باعث ضعیف شـدن 
نهال هـا یـا مـرگ آن ها شـوند. وجیـن علف های هـرز طی یک مـاه اول مراحـل تولید 
نهـال، راهـکار مناسـبی بـرای مبـارزه بـا علـف هـرز اسـت. در ادامـه به بحـث کنترل 
علف هـای هـرز پرداخته می شـود. برای ایجاد بسـتر مناسـب بـرای جوانه زنـی بذرها  و 
اسـتقرار بهتـر نهال هـای نورسـته، اسـتفاده از کود حیوانی در نهالسـتان توصیه شـده 
اسـت. احتمـال وجـود بـذر علف های هرز در کـود  و خاک مورد اسـتفاده وجـود دارد. 
بـرای کاهـش میـزان بـذور علف هـرز در کـود دامی توصیه می شـود کـود الزم تهیه  و 
در نهالسـتان نگهـداری شـود تـا بپوسـد  و میـزان بـذور علف هـای هـرز کاهـش یابد. 
بـرای افزایـش سـرعت پوسـیدن کـود دامـی، پیشـنهاد می شـود کودهـای دامـی در 
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داخـل سـیلو ریختـه شـود  و با افـزودن مقـداری کـود اوره  و آب زیاد شـرایط را برای 
پوسـیدن سـریع کـود  و بذرهـای داخـل آن فراهـم کـرد. همچنیـن توصیه می شـود 
کـه پـس از سبزشـدن  و اسـتقرار نهال هـای کنـار در گلدان هـا از هفتـه سـوم به بعد 

نسـبت بـه وجین علف هـرز در نهالسـتان اقدام شـود.

وزشبادگرمدرتابستان

 بادهـای گـرم تابسـتانی کـه همـراه بـا افزایـش درجـه حـرارت محیـط هسـتند، 
می تواننـد باعـث پژمردگـی نهال ها  و در نهایت باعث حذف آن ها در نهالسـتان شـوند. 
به منظـور جلوگیـری از آسـیب باد گرم تابسـتانه می توانیم اطراف نهالسـتان بادشـکن 
احـداث کنیـم. بـرای ایـن منظـور دو ردیف درخـت کاری به فاصله سـه متـر به کمک 
درختـان کنـار احداث می کنیم که نقـش مهمی در جلوگیری از بادهای داغ تابسـتانی 
خواهنـد داشـت. پوشـاندن روی نهالسـتان در تابسـتان بـه کمـک گونی های نخـی از 
دیگـر اقداماتـی اسـت کـه نهال هـا را در مقابـل وزش بادهـای داغ تابسـتانی  و تابـش 

شـدید آفتاب حفاظـت می کند.

افزایشکیفیتنهالهادرنهالستان

احتمـال اینکـه بعضـی از گلدان هـا دارای دو نهـال یا بیش تر باشـند، وجـود دارد. 
به منظـور تولیـد نهال شـاداب، قـوی  و مناسـب کاشـت در عرصه توصیه می شـود که 
گلدان های دارای نهال نورسـته  یک هفته پس از سبزشـدن  و اسـتقرار  و رشـد 
نهال هـا تنـک شـوند  و فقـط یـک نهـال در هـر گلـدان باقـی بمانـد )شـکل 7(. برای 
تنک کـردن گلدان هـا می تـوان بـا اسـتفاده از قیچـی باغبانـی، نهال هـای اضافـی در 

هر گلـدان را قطـع کرد. 
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شکل 7- نهال سالم  و شاداب کنار

تجربـه نشـان داده اسـت کـه بهتـر اسـت نهال هـا هـر سـال در اردیبهشـت ماه 
خزانه گیـری شـوند؛ زیـرا نهال هایـی کـه در این فصـل تولید شـوند تا اواخـر آبان ماه 
همـان سـال رشـد کافـی خواهنـد کـرد  و آمـاده انتقـال بـه عرصـه جنـگل کاری 
خواهند شـد )شـکل ۸(. نکتـه شـایان ذکـر دیگـر ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه اینکـه 
کنـار بـرای جبـران کمبـود آب  و تحمل اسـترس خشـکی در مرحله نهال ریشـه های 
عمیـق زیـادی تولیـد می کنـد، اگـر مـدت بیش تر از ۸ تـا 9 مـاه در نهالسـتان بماند، 
ریشـه ها از گلـدان بیـرون می آینـد. چنانچه ریشـه های نهال ها از گلدان بیـرون آیند، 
هنـگام انتقـال نهـال بـه  زمین اصلی، خسـارت خواهد دیـد  و خطر خشـکیدگی آن ها 
افزایش می یابـد. لـذا برای جلوگیـری از بیرون زدن ریشـه های نهال ها  و آسـیب دیدن 
ریشـه ها  و احتمـال حملـه قارچ هـا بـه ریشـه های آسـیب دیده و خشـکیدگی آن هـا، 
بهتـر اسـت نهال هـا در اردیبهشـت ماه هر سـال تولیـد  و آذرماه تـا دی ماه هر سـال به 

عرصـه جنـگل کاری انتقال داده شـوند.
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شکل ۸- نهال کنار در خزانه نهالستان که آماده انتقال به عرصه است. 
زمان خزانه گیری اردیبهشت ماه بود.

نکاتیکهبایدهنگامانتقالنهالبهعرصهرعایتکرد
بـرای انتقـال نهـال از نهالسـتان بـه محـل پـروژه جنـگل کاری رعایـت نـکات زیـر 

اسـت: ضروری 
- قبل از آغاز جابه جایی نهال ها، آن ها را آبیاری کنیم.

- خاک اطراف گلدان ها را کنار بزنیم تا گلدان ها کاماًل آزاد شوند.
- گلدان ها را با دو دست برداریم  و به داخل وسیله نقلیه انتقال دهیم.

- وسیله نقلیه دارای اتاق سرپوشیده باشد.
- وسیله نقلیه با سرعت حداکثر مجاز تا 70 کیلومتر بر ساعت حرکت کند.

- پـس از رسـیدن بـه مقصـد، نهال ها بـا احتیاط از وسـیله نقلیه پیـاده  و در محل 
مناسـب نگهداری شوند.

- پس از پیاده کردن نهال ها از وسیله نقلیه، آن ها را آبیاری کنیم.
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درختکاریوجنگلکاری
انتقـال نهـال  و کاشـت آن در زمیـن اصلـی یکـی از مراحـل مهـم  و حسـاس در 
فراینـد اجـرای ایـن پروژه هاسـت )شـکل 9(. تجربـه نشـان داده اسـت کـه چنانچـه 
کاشـت نهال هـا در عرصـه بـا نظـارت خوبـی توسـط کارشناسـان باتجربه انجام شـود، 
میـزان مرگ ومیـر نهال هـا در عرصـه کاهـش  و اسـتقرار آن هـا افزایش خواهـد یافت. 

  

شکل 9- استقرار  و رشد نهال های کنار یک سال پس از کاشت )باال(  و 
۲0 سال پس از کاشت )پایین(
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به منظور افزایش موفقیت پروژه های نهال کاری رعایت نکات زیر الزامی است:
الف( تراکم کاشت 156 نهال در هکتار توصیه می شود .

ب( گودال هایـی بـه عمـق بیـش از نیـم متـر  و قطـر 30 سـانتی متر  و بـه فواصل 
۸ متـر از یکدیگـر حفر شـود.

ج( به آرامـی نهـال را از گلـدان پالسـتیکی خـارج کنیـم. بـرای ایـن منظـور بهتـر 
اسـت بـا اسـتفاده از وسـایل بـرش، دو طـرف گلـدان را از باال بـه پایین تا کـف گلدان 

بـرش بزنیـم  و نهـال را بیـرون بیاوریم.
د( عملیات خروج نهال از گلدان در حاشیه چاله های کاشت نهال انجام شود. 

ه( ابتـدا مقـداری خاک-کود حیوانی نـرم به ضخامت 10 سـانتی متر داخل چاله ها 
می ریزیـم. پـس از آن به محـض خروج نهال از گلدان، ریشـه  و شـاخه های شکسـته  و 
زخمـی را قبـل از کاشـت نهـال هـرس می کنیـم. سـپس آن را در چاله هـای کاشـت 
قرار می دهیـم. نهـال را به طـور عمـودی نگـه می داریم  و اطـراف آن خـاک می ریزیم.

و( پـس از خاک ریـزی اطـراف نهـال کـه تـا محل یقـه نهال انجـام خواهد شـد، با 
پـا اطـراف آن را می کوبیـم تـا هـوای درون خاک خارج شـود.

ی( پـس از پایـان مراحـل کاشـت، نهال هـا را در همـان روز آبیـاری کنیـم. آبیاری 
در روز اول کاشـت نهال هـا بسـیار مهـم اسـت؛ زیـرا امـکان اسـتقرار  و رشـد نهـال را 

می دهد. افزایـش 
م( بـرای اسـتفاده بهتر از نزوالت آسـمانی پس از کاشـت نهال، جـوی آبی به طول 
50  و عمـق ۲0 سـانتی متر در دو طـرف چالـه کاشـت نهال احداث شـود، به طوری که 
دو بالـه بـا زاویـه حدود 1۴0 درجـه برای جمـع آوری رواناب )در جهت عمود بر شـیب( 

شود. احداث 
ن( پـس از کاشـت نهال هـا، در صـورت نبـود بارندگی، نسـبت به آبیـاری آن ها در 
سـال اول هـر 15 روز یـک بـار  و در سـال دوم هـر 30 روز یک بـار اقـدام می کنیم. دو 
سـال آبیـاری نهال هـا بـرای اسـتقرار آن هـا در عرصه هـای جنـگل کاری کافی اسـت. 
چنانچـه بودجـه  و امکانـات کافـی در اختیـار داشـته باشـیم  و بتوانیـم بیش تـر از دو 

سـال نهال هـا را آبیـاری کنیـم، در رشـد درختـان کاشته شـده مؤثـر خواهـد بود.
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خالصه
درخت کنار عالوه بر تولید گل فراوان )مورد استفاده زنبورعسل(  و میوه سرشار از 
ویتامین  و سدر،  دارای ارزش های اکولوژیکی مهمی در حفاظت خاک  و جلوگیری از 
فرسایش خاک  و تعدیل آب  و هوا  و کنترل سیالب هاست. در این نشریه تالش شده است 
که تکنیک های تولید نهال  و جنگل کاری کنار، آفات  و بیماری ها  و روش های مدیریت 
آفات  و بیماری ها برای نهالستان  و پروژه های جنگل کاری کنار معرفی شوند. به منظور 
تکثیر  و تولید نهال، ابتدا از پایه هاي سالم  و شاداب کنار بذرگیري شد  و پس از آن بذور 
را در گلدان های ۴0×۲0 سانتی متری در بستر خاک، کود  و ماسه )بافت لومی( قرار داده 
شدند  و پس از گذشت حدود 6 تا ۸ ماه به عرصه جنگل کاري منتقل شدند. همچنین، 

تکنیک های مدیریت نهالستان  و جنگل کاری کنار معرفی شده اند. 

خودرابیازماییم
1- زمان خزانه گیری نهال کنار چه ماهی از سال است؟

۲- زمان انتقال نهال کنار به عرصه های جنگل کاری کدام ماه از سال است؟

3- آفات  و عوامل بیماری زای کنار را نام ببرید.

۴- بهترین تیمار برای جوانه زنی بذر کنار چیست؟

5- بعـد از انتقـال نهـال بـه عرصه جنـگل کاری اقدام فـوری که باید انجـام دهیم، 
کدام اسـت؟

6- برای استفاده از رواناب حاصل از بارندگی، بعد از کاشت نهال چه اقدامی باید 
انجام داد؟






