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مقدمه
و عرضه  رقم میخک در سطح جهان اصالح  تاکنون هزاران 
سازگارند.  محیطي  خاص  شرایط  به  آنها  از  برخي  که  شده اند، 
بریدني گل خانه اي  تولید گل هاي  برای  استفاده  ارقام مورد  همه 
در  مي شوند.  داده  پرورش  اسپري  یا  و  استاندارد  صورت  دو  به 
در  ولی  است  درشت  تک گل هاي  تولید  هدف،  استاندارد،  ارقام 
ارقام اسپري گل هاي خوشه اي مجتمع در کنار هم تولید مي شوند. 
و  درشت تر  تولید گل هاي  قدرت  ژنتیکي  به طور  استاندارد  ارقام 
گل هاي  تولید  براي  بیشتر  اسپري  ارقام  ولي  دارند  بزرگ تري 

خوشه اي و مجتمع مناسب هستند.
انواع  از  بسیاری  به شمار  که  است  از گل هایي  یکي  میخک 
آفات، بیماری هاي قارچي و باکتریایي آلوده مي شود و شاید یکي از 
عوامل مهم محدودکننده کشت این گل در برخي مناطق، به ویژه 
مناطق گرم و مرطوب، شیوع و گسترش این نوع آفات و بیماری ها 
به آفات و  این موضوع، بخش مربوط  به اهمیت  با نگرش  باشد. 
آمده  پدید  عالیم  و  می شود  بررسي  بیشتري  دقت  با  بیماری ها 
داده  توضیح  مبارزه  بیماری ها و همچنین شیوه  و  آفات  زیان  از 
قارچ ها در  و  باکتري ها  آفات،  از جنس هاي  تعدادي  خواهد شد. 
بروز بیماری هاي مهم در این گل دخالت دارند. موثرترین و بهترین 
راه مبارزه با این آفات و بیماری ها پیش از هر چیز جلوگیري از 
آفات( است.  توری های ضد  از  )استفاده  آنها  آلودگي و گسترش 
پس از آن، ضد عفوني کردن خاك، ابزار و محیط کار از کارهاي 

موثر در مهار آنها است.



تولید و پخش تجاری گل میخک)2( )آفات و بیماری ها، تکثیر و پرورش...(
8

آفاتوبيماريهايميخك

آفاتميخك

 تریپس ها
و  پیاز1  تریپس  همچون  تریپس  از  مختلفي  گونه هاي   
تریپس غربی2 گل  موجب خسارت بر روي میخک مي شوند.

نشانههایخسارت

نشانه های خسارت تریپس بر گل میخک به صورت لکه هاي 
گلبرگ ها  شکل  تغییر  و  رنگ  تغییر  برگ ها،  روي  نقره ای  
است )شکل1(. غنچه های زیان دیده، نوارهای قهوه ای  رنگی 
را نشان می دهند و در خسارت شدید، سوختگی حاشیه ای 
سبب کاهش کیفیت گل و شکنندگی و نقره ای شدن برگ ها 

خواهد شد. 

1- Thrips tabaci 
2- Frankliniella occidentalis 
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شکل1- تریپس میخک. پوره سن 4 حشره تریپس)باال(. عالئم خسارت بر 
گلبرگ هاي میخک )پایین(
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زيستشناسیتريپس

پوره هاي سنین مختلِف تریپس با تغذیه از شیره گیاهی 
خاك  درون  حشره  بالغ  مرحله  مي شوند.  خسارت  سبب 
تشکیل مي شود. در گل خانه نیز جمعیت هاي چشم گیری از 
آفت تشکیل مي شود. در مکان هاي غیرحفاظت شده )بیرون 
از گل خانه( حشرات ماده، بیشتر درون خاك زمستان گذرانی 
مي کنند. زیان این آفت در شرایط گرم و خشک شدیدتر است.

مديريتتريپس

با دیدن نخستین نشانه های  باید  برای مدیریت تریپس 
شود.  انجام  نفوذی  حشره کش  یک  با  سم پاشی  خسارت، 
در  سم پاشی  این  تکرار  که  داشت  توجه  باید  همچنین 
دوره هاي منظم ضروري است و بهتر است پیش از گل دهی 
انجام شود. از سموم مورد استفاده در مهار این آفت می توان 
کرد.  اشاره  ایمیداکلوپراید۳  و  فنپروپاترین2  دلتامترین1،  به 
همچنین حشره کش اسپینوزاد4 از سموم تاثیرگذار بر این آفت 
است که با توجه به خسارت اندك بر روی جمعیت حشرات 
این  تلفیقی  مدیریت  برنامه های  در  می تواند  شکارگر،  مفیِد 

آفت به کار برده شود. 
1- Deltamethrin 
2- Fenpropathrin 
3- Imidacloprid 
4- Spinosad 
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شهرستان  میخک  گل خانه های  در  آفت  تلفیقی  مهار 
محالت با تلفیق مبارزه شیمیایی با سم دلتامترین و رهاسازی 
سن شکارگر اوریوس1 به مدت سه هفته پیاپی بیشترین تاثیر 

را بر کاهش جمعیت آفت تریپس نشان داد.

كنه ها   
تارتن قرمز گل خانه اي۳  نقطه اي2 و کنه  دو گونه کنه دو 
همچون  زینتي  میزبان هاي  روي  بر  فراوان  خسارت  سبب 

میخک مي شوند.
و  گرم  هواي  در  و  تابستان  فصل  در  آفات  از  گروه  این 
خشک بسیار زیان بار هستند. خسارت این دو کنه به صورت 
پیدایش لکه هاي زرد، برنزه و قهوه اي بر روي برگ، همراه با 
انبوهی تار تنیده بر روی اندام های گوناگون میزبان است )شکل 2(. 
در شرایط گرم و خشک  آفات  این  به  گیاهان  آلودگي شدید 

سبب کوتولگی گیاه  و درنهایت مرگ ناگهاني آن مي شود.
 24 دمای  در  گل خانه ای  قرمز  کنه  باروری  بیشترین 
درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۳8 درصد دیده می شود. 

زیست شناسی کنه دو نقطه ای به شرح زیر است: 
کنه دونقطه ای عمدتاً زمستان را به صورت ماده های بالغ 
1-  Orius albidipenis 
2- Tetranychus urticae 
3- T. cinnabarinus
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زمستان گذرانی می کند. 
کنه دونقطه ای زمستان را بیشتر به صورت ماده های بالغ   �

زمستان گذرانی می کند. 
این بندپا یک مرحله الروی و دو مرحله پورگی پیش از   �
بلوغ دارد و در شرایط مناسب رطوبتی و حرارتی، یک نسل 

آن ده روز به طول می انجامد. 
 15 تا   12 محیطی  مناسب  شرایط  در  می تواند  کنه  این    �
نسل ایجاد کند و رطوبت نسبی 55-35 درصد را ترجیح می دهد. 
شرایط دمایی 35-13 درجه سانتی گراد دمای مناسب   �

رشد کنه دونقطه ای است. 

مديريتآفت

یا مرحله  و  به کارگیری یک کنه کش علیه مراحل تخم 
بالغ آفت، انتخاب کنه کشی که سبب گیاه سوزي نشود و نیز 
می کنند،  مقاومت زایی  کم تر  که  کنه کش هایی  از  استفاده 
به  از کنه کش های گرانوله نفوذی،  توصیه می شود. استفاده 
مهار طوالنی مدت آفت مي انجامد. با بررسی های انجام شده 
در شرایط گل خانه ای شهرستان محالت، استفاده متناوب از 
سه کنه کشی که در جدول 1 آمده، بیشترین میزان مرگ ومیر 

را بر روی جمعیت کنه میخک داشته اند.
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جدول 1- کنه کش های گل خانه ای12 ۳

روغن همراه کنه کش*غلظت کنه کشنام کنه کش
سیتووت )1%(0/5 میلی لیتر در لیترفن پروکسی میت1

سیتووت )1-0/5%(0/4 میلی لیتر در لیترفنازوکویین2

روغن سیتووت )2/5 در هزار(0/2 میلی لیتر در لیترآبامکتین3

* استفاده از روغن به همراه سم در تابستان باید زیر نظر متخصصین گیاه پزشک باشد.

کنه های شکارگر گوناگونی در برنامه های مهار بیولوژیک 
این آفت معرفی شده اند که از مهم ترین گونه های آنها می توان 
 Phytoseiulus persimilis،Neoseiulus californicus، به 
Amblyseius swirskii اشاره کرد که بومی ایران نیستند و 

به فروش می رسند.  در کشورهای مختلف به صورت تجاری 
 Neoseiulus از گونه های بومی کنه های شکارگر می توان به
کرد.  اشاره   Typhlodromus bagdasarjani و  barkeri

 Neoseiulus وPhytoseiulus persimilis  رهاسازی هم زمان
گونه   تنها  رهاسازی  به  نسبت  گل خانه  در   californicus

در  را  مداوم تری  و  بهتر  مهار   Phytoseiulus persimilis

شرایط گل خانه ای نشان داده است.
1- Fenpyroximate 
2- Fenazaquin
3-Abamectin 
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شکل2- تنیدن تار توسط کنه های تارتن و ایجاد نشانه های نقره اي شدن 
سطح برگ ها
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بيماريهايميخك

پژمردگيفوزاريومي1

 بیماري پژمردگي فوزاریومي میخک زیان بار ترین بیماری 
این گیاه و از عوامل محدودکننده تولید آن به شمار مي رود. 
این بیماری سبب زیان فراوان در نواحي گوناگون میخک کاري 
جهان مي شود. عامل بیماری، قارچی خاك زاد است که در 
دارد.  خسارت زایی  و  حمله  توانایی  گیاه  رشد  مراحل  تمام 
که  است  قابل مشاهده  زمانی  بیماری  این  که  است  گفتنی 

شرایط برای پیدایش عالیم مناسب باشد.

عامل بیماری
عامل بیماری، یک قارچ خاك زاد است که به طورمعمول 
در  فراوانی  کالمیدوسپور4  و  میکروکنیدی۳  ماکروکنیدی2، 
عامل  قارچ  نژاد   11 تاکنون  می کند.  تولید  کشت  محیط 
کشورهای  در  است.  قرارگرفته  شناسایی  مورد  بیماری 
مختلف، نژاد های متفاوتی شیوع پیدا کرده اند. پژوهش انجام 

1- Fusarium wilt 
2- Macroconidia 
3- Microconidia 
4- Chlamydospore 
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شده در ایران نیز نشان می دهد برخی از نژادهای این قارچ 
در مناطق پرورش میخک پراکنش بیشتری نسبت به دیگر 

نژادها دارند.

نشانه های بیماری
عامل بیماری، سیستم آوند چوبی گیاه را مورد حمله قرار 
داده و سبب بسته شدن مسیر انتقال آب و مواد غذایی به 
بخش های باالیی گیاه می شود. بارز ترین نشانه هاي ظاهری 
پژمردگی  و  رشد  کندي  شاخه ها،  رشد  هنگام  بیماري 
تدریجی آنهاست. این پژمردگي بیشتر از یک  طرف بوته آغاز 
مي شود )شکل ۳ باال(. رنگ سبز برگ ها و ساقه ها به رنگ 
سبز خاکستري روشن و در انتها به رنگ زرد کاهي درمي آید 
و در پایان، همه بوته زرد کاهي می شود. در برش عرضي ساقه 
گیاه، در نزدیکي طوقه، نکروز آوندي به خاطر بسته شدن 

آوندها توسط قارچ دیده مي شود )شکل۳ پایین(.
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شکل 3- پژمردگي فوزاریومي میخک. زرد و خشک شدن بوته میخک )باال(. 
عالئم نکروز آوندي در ساقه هاي میخک )پایین(.
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مدیریت بیماری

روشهایزراعی

برای تکثیر در بسترهای عاری از بیماری و یا بسترهای 
ضدعفونی شده، تا جای ممکن باید از به کارگیری مواد گیاهی 
آلوده، پرهیز کرد. در صورت امکان باید از قلمه های تولید شده 
به روش کشت مریستم که عاری از بیماری هستند استفاده 
شوند. اصالح کننده های خاك مانند کمپوست و یا کود دامی 
را  فوزاریومی  پژمردگی  شیوع  آلی  نیتروژن  زیاد  مقادیر  با 
استفاده تکراری  بررسی ها نشان می دهند  کاهش می دهند. 
از کود مرغی در بسترهای کشت میخک در کاهش شیوع 
پژمردگی فوزاریومی کارایی داشته و میزان تاثیر آن همانند 

میزان تاثیر استفاده از متیل بروماید1 است. 

ضدعفونیخاک

ضدعفونی خاك، کارآمدترین روش مهار بیماری پژمردگی 
بهترین  از  یکی  خاك  آفتاب دهی  است.  میخک  فوزاریومی 
بررسی های  می رود.  به شمار  فیزیکی  ضدعفونی  روش های 
صورت گرفته در کشور یونان نشان داده که استفاده از این 
قارچ  تکثیری  اندام های  توانسته  روز  پنجاه  مدت  به  روش 
بسیار  به صورت  تا عمق سی سانتی متری،  را  بیماری  عامل 

1- Methyl bromide 
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کارسازی نابود کند. بررسی صورت گرفته در ایران نیز نشان 
داد که استفاده از آفتاب دهی خاك به مدت شش هفته در 
ترکیب با کود دامی کارکرد خوبی در کاهش میزان بیماری 
داشته و تاثیر آن همانند به کارگیری متام سدیم بود. تلفیق 
سبوس گندم با خاك و غرقاب کردن آن و سپس پوشاندن 
پژمردگی  بیماری  شیوع  توانست  پلی اتیلن  ورقه های  با  آن 
فوزاریومی را تا 84 و 98 درصد در نخستین و دومین سال 
تدخینی،  سموم  از  بهره گیری  دهد.  کاهش  تیمار  اجرای 
می رود.  به شمار  خاك  شیمیایی  ضدعفونی  ابزار  مهم ترین 
به  می توان  بروماید  متیل  جایگزیِن  تدخینی  ترکیبات  از 

دازومت1 و متام سدیم2 اشاره کرد.

مبارزهشيميايی

بهتر است برای مبارزه شیمیایی با پژمردگي فوزاریومي 
به موارد زیر توجه نمود: 

میزان سه  به  بنومیل۳  مانند  نفوذی  به کارگیری سموم   �
بیماري  مهار  مترمربع در دوره هاي یک ماهه در  گرم در هر 

کارساز است. 

1- Dazomet 
2- Metam sodium 
3- Benomyl 
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هر  در  گرم  پنج  میزان  به  کاربندازیم1  سم  از  استفاده   �
دوره هاي  در  گرم   2/5 میزان  با  و  نخست،  گام  در  مترمربع 

بعدي به فاصله یک ماهه در مهار بیماري اثر خوبی دارد. 
�استفاده از قارچ کش های گروه استروبیرولین2، آزوکسی استروبین۳ 
تری فلوکسی  با  سنجش  در  مترمربع  هر  در  گرم   1-2 مقدار  به 
مترمربع  هر  در  گرم  دو  غلظت  با  متیل5  کرزوکسیم  استروبین4و 
کارسازتر است. بهره گیری از همه سموم گروه استروبیرولین ها همراه 
با آب آبیاری کنار بوته به مقدار ده لیتر محلول سمی در هر مترمربع، 
کارایی بهتری در سنجش با استفاده مستقیم قارچ کش درون خاك 

داشته است.

کنترلبيولوژيك

دامی  )کودهای  آلی  اصالح کننده های  از  بهره گیری   
تناوب  مانند  زراعی  روش های  کمپوست(،  و  پوسیده  کاماًل 
زراعی و کوددهی مطلوب، و افزودن گونه های کنترل کننده 
از روش هایی هستند  به خاك  مناسب  آنتاگونیست های6  یا 
گونه های  از  تاثیرگذارند.  خاك ها  میکروبی  جمعیت  بر  که 
1- Karbendazim 
2- Strobilurins 
3- Azoxystrobin 
4- Trifloxystrobin 
5- Kerzoxim methyl 
6- Antagonists
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همچنین  و  تریکودرما1  قارچ  نوعی  می توان  آنتاگونیست 
در  که  برد  نام  را  سراتیا۳  و  آرتروباکتر2  باکتری  گونه های 
را  میخک  در  فوزاریوم  شیوع  توانسته اند  مزرعه ای  شرایط 

کاهش دهند.

مقاومت

پژمردگی  بیماری  عامِل  قارچ  گوناگون  نژادهای  وجود 
توسعه  محدودکننده  عوامل  از  یکی  میخک،   فوزاریومی 
ارقام مقاوم در برابر این بیماری است. روی هم رفته هیچ یک 
نمی توانند  بیماری،  این  مدیریت  در  نام برده  روش های   از 
شیوه  به کارگیری  ازاین رو،  کنند  مهار  کامل  به طور  را  آن 
مدیریت تلفیقی، مهم ترین راهبرد در مهار زیان این بیماری 

به شمار می رود.

1- Trichoderma harzianum
2- Arthrobacter sp
3- Serratia liquefaciens
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لکهحلقویکالدوسپوريومی1

لکه حلقوی کالدوسپوریومی میخک از بیماری های پراهمیت 
کشورهای  بیشتر  در  بیماری  این  می رود.  به شمار  گیاه  این 
تولیدکننده میخک شیوع دارد و در کشورهای کلمبیا و شیلی، 
مهم ترین عامل ایجاد خسارت بر روی اندام های شاخساره میخک 
است. بیماری در مناطق پروش میخک استان مرکزی )محالت( 
ارقام  از  بار در سال 1۳8۳ گزارش شد که در برخی  نخستین 

سبب زیان چشم گیری شده بود

عامل بیماری
با  قارچ  نوعی  به عنوان  بیماری  عامل  آغاز،   در 
معرفی   Heterosporium echinulatum (Berk) Cooke  نام 
کالدسپوریوم گونه  به  ویژگی ها  برخی  به  توجه  با  و   شد 

اینک  یافت. ولی  نام     (Cladosporium echinulatum) تغییر 

نام عامل بیماری  Cladosporium herbarum complex است.  

نشانه های بیماری
برای  که  میخک  گیاهچه هاي  روی  بر  بیماری  عالیم   �
ریشه دار شدن در خزانه نگه داري می شوند به صورت لکه هاي گرد 
تا بیضوي به قطر 7-3 میلي متر به رنگ تیره و حاشیه ارغواني 
دیده می شوند. مرکز لکه ها کم کم به رنگ روشن تغییر می یابد. 
1- Fairy ring spot 
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بر  افزون  عالیم  گل خانه،  در  میخک  بوته هاي  روی  بر   �
گل هاي  و  غنچه ها  گلبرگ هاي  و  کاسبرگ ها  در  برگ ها 

میخک نیز دیده می شود. 
بر روی برگ ها، لکه هاي گرد با حاشیه ارغواني تا تیره و   �
مرکز تیره که به  مرور به رنگ سفید درمی آیند به قطر 3-10 
برگ هاي  در  عالیم  این  پیدایش  مي شود.  دیده  میلی متر 

پاییني شدیدتر از برگ هاي باالیي است. 
بر روي کاسبرگ غنچه ها هم لکه هایی به همان اندازه و    �
گاهی بزرگ تر دیده می شود. بر روي گلبرگ ها، لکه هایي به 
رنگ قهوه اي کم رنگ، بدون حاشیه و به قطر 5-3 میلي متر 
دیده می شود. روي ساقه بوته هاي میخک نیز این لکه ها دیده 

می شود )شکل 4(.
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شکل4- نشانه های بیماری لکه حلقوی کالدوسپوریومی میخک بر روی برگ، 
ساقه و کاسبرگ میخک

مدیریت بیماری

اقداماتزراعی

تنظیم میزان رطوبت در گل خانه با استفاده از هوادهی و گرم 
کردن دقیق گل خانه و همچنین آبیاری گیاهان در زمان صبح از 
اقدامات زراعی است که به کاهش این بیماری کمک خواهدکرد. 
حذف بقایای گیاهی بوته های آلوده و بخش  های مرده گیاهان 
فراهم  بیماری  عامل  قارِچ  اسپورزایی  برای  مناسبی  بستر  که 

می نمایند نیز در مدیریت صحیح بیماری تاثیرگذار است. 
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مبارزهشيميايی

بهتر است برای مبارزه شیمیایی با لکه حلقوی کالدوسپوریومی 
میخک به موارد زیر توجه نمود:

تماسی،  و  حفاظتی  قارچ کش  یک  به عنوان  مانکوزب1   �
قابلیت توقف جوانه زنی اسپورهای قارچ را دارد.

سولفات مس با پنج مولکول آب، یکی از قارچ کش های   �
با خواص درمانی و حفاظتی است که سبب تخریب  نفوذی 

دیواره های سلولی قارچ می شود.
بی کربنات آمونیوم، بی کربنات سدیم و کربنات پتاسیم   �
از ترکیبات کارآمد در مهار بیمارگرهای بخش  های هوایی در 

میخک و دیگر گیاهان زینتی به شمار می روند. 

کپكخاکستری2ميخك)ياباليت(

بیماری های  زیان بار ترین  از  خاکستری  کپک  بیماری 
گیاهی در سراسر جهان است که هم در زمان تولید و هم 
گیاه  روی  بر  فراوانی  خسارت های  سبب  برداشت،  از  پس 
هم  برداشت  از  پیش  است  ممکن  گل ها  می شود.  میخک 
بیماری  خسارت  بروز  مرحله  مهم ترین  ولی  ببینند،  آسیب 
پس از برداشت گل و در زمان جابجایی و نگه داری گل های 

شاخه بریده میخک رخ می دهد.
1- Mancozeb 
2- Gray mold 
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عامل بیماری
بیماري کپک خاکستري توسط قارچ کپک خاکستری یا 
  fuckeliana   با شکل جنسی Botrytis cinerea بوتریتیس
دویست  از  بیش  به  قارچ  این  مي شود.  ایجاد   Botryotinia

گونه گیاهي در کشتزار، گل خانه و انبار حمله مي کند.

نشانه های بیماری

گیاه میخک در گل خانه، در زمان حمل  و نقل و همچنین در 
انبار مورد حمله عامل کپک خاکستری قرار می گیرد. گل های 
میخک در زمان برداشت ممکن است بدون نشانه باشند ولی 
در مراحل حمل ونقل و انبارداری چنانچه شرایط بروز بیماری 
مناسب باشد، نشانه های بیماری گسترش می یابد. نشانه های 
اولیه بیماری به صورت لکه های کوچک آب گز )آب سوخته( روی 
حاشیه گلبرگ ها و کاسبرگ ها پدیدار می شود )شکل 5(. با پیشرفت 
بیماری، سطح گلبرگ با توده میسلیوم، کنیدیفور و کنیدی های قارچ 
که کرکی و قهوه ای رنگ است پوشیده می شود. جوانه های آلوده، باز 
 نشده و گاهی عقیم خواهند ماند. تحت شرایط رطوبت نسبی 
قارچ ممکن  )اسکلروت(  به سختینه  اندام هایی موسوم  باال، 

است تشکیل شود.
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شکل 5- سوختگی انتهای غنچه گل میخک ناشی از بیماری کپک خاکستری

مدیریت بیماری

روشهایزراعی

از  جلوگیری  برای  گل خانه  در  محیطی  شرایط  کنترل 
ایجاد آلودگی گیاهان، پیش از برداشت ضروری است. تنظیم 
رطوبت نسبی گل خانه زیر 85 درصد در مهار بیماری بسیار 
گیاهان، سبب  میان  مناسب  فاصله  ایجاد  بود.  موثر خواهد 
گردش مناسب هوا و کاهش رطوبت نسبی در سطح اندام های 
هوایی )کانوپی( گیاه خواهد شد. برای پرهیز از تشکیل آب آزاد 
بر روی سطح گل باید از آبیاری هوایی خودداری کرد. تهویه 
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با استفاده از فن و گرم کردن گل خانه زمانی که میخک آغاز 
به رنگ دهی کرده است، به توقف گسترش بالیت گل کمک 
خواهد کرد. هوادهی مناسب سبب کاهش رطوبت سطحی 
گیاه شده و در نتیجه سبب کاهش جوانه زنی اسپورهای قارچ و 
یا توقف آن می شود. پس از برداشت گل های سالم و شاداب 
با دمای نزدیک به صفر  انبارهایی  باید آنان را در  بی درنگ 
درجه نگه داری نمود. بهترین روش برای مهار بیماری بالیت 
متراکم  از  جلوگیری  برداشت،  از  پس  میخک  گلبرگ های 

شدن رطوبت بر روی سطح آنها است.

بهداشتزراعی

به  برای دست یابی  بهداشت زراعی در گل خانه  اقدامات 
مهار موثر بیماری، چه پیش از آغاز کاشت و چه در دوره داشت، 
بسیار حیاتی است. بافت های پیر )شامل گل ها و شاخ و برگ( و 
مواد گیاهی آلوده که مایه تلقیح قارچ را برای آلودگی های 
مواد  شوند.  حذف  گل خانه  از  باید  می سازند  فراهم  جدید 
حذف شده باید به خارج از گل خانه منتقل شده و نابود شوند.

مبارزهشيميايی

دامنه ای از قارچ کش ها برای مهار کپک خاکستری در گل خانه 
کلروتالونیل،  آزوکسی استروبین،  ازجمله  است.  دسترس  در 
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تریفلوکسی استروبین۳،  و  مانکوزب  آیپرودیون2،  ایمازالیل1، 
بوسکالید + پیراکلواستروبین . برخی از این قارچ کش ها ترکیبی 
از دو ماده موثره با نقطه عمل متفاوت هستند و برخی دیگر 
شوند  استفاده  هم زمان  و  شده  مخلوط  یکدیگر  با  می توانند 
 + آیپرودین  یا  و  متیل  تیوفانات   + کلروتالونیل  نمونه  )برای 
برداشت،  از  پیش  میخک  گل های  سم پاشی  متیل(.  تیوفانات 
 به کاهش میزان بیماری در زمان حمل ونقل و انبارداری کمک 

خواهد کرد.
از  برخی  برابر  در   Botrytis جمعیت های  از  گروهی   
قارچ کش ها )همچون قارچ کش هایی مانند آیپرودین و تیوفانات 
متیل( مقاومت نشان داده اند ازاین رو باید از استفاده پیاپی از 

یک قارچ کش در دوره های طوالنی خودداری کرد.

1- Imazalil 
2- Iprodione 
3- Boscalid+ Pyraclosrobin 
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لکهبرگيوپوسيدگيساقهآلترناريايي1

جهانی  گسترش  میخک  آلترناریایی  برگی  لکه  بیماری 
و  گلبرگ  به  ساقه  و  برگ  افزون بر  بیماری،  عامل  و  دارد 

کاسبرگ های گل هم حمله می کند.

عامل بیماری 
بیماری  عامل   )Alternaria dianthi( آلترناریا  قارچ 
همچنین  است.  میخک  ساقه  پوسیدگی  و   لکه برگی 
به  نیز   A. alternata  و  A.dianthicola که  شده  گزارش 
میخک خسارت می زنند. اسپورهای قارچ با جریان هوا، آب، 
ابزار و وسایل آلوده و جانوران منتقل می شود. بیمارگر برای 
جوانه زنی اسپور به آب آزاد نیاز دارد. عامل بیماری می تواند 

در علف های هرز چندساله نیز به زندگی خود ادامه دهد.

نشانه های بیماری
نشانه های بیماري لکه برگی آلترناریایی میخک به شرح 

زیر است:
� نشانه های بیماري در آغاز به صورت لکه برگی گرد یا 
بیضی شکل و هم راستا با رگبرگ هاي اصلي است. این لکه ها 
را  آنها  مشخصي  سبز  مرز  بوده،  ارغواني  و  کوچک  ابتدا  در 
آنها  مرکز  لکه،  بزرگ شدن  با  و  برگ جدا ساخته  زمینه  از 
1- Alternaria blight 
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بی رنگ مي شود. با گسترش بیماری، این لکه ها به  هم  پیوسته و 
مناطق بیشتری از برگ را در برمی گیرند )شکل 6(. 

بافت های سالم میان لکه هاي مزبور به رنگ زرد یا قهوه ای   �
روي  بر  موردحمله  بافت های  می کنند.  تغییر  زرد  به  مایل 
بخش  های  حالت  این  در  می دهند.  نشان  پوسیدگي  نیز  ساقه 
گیاه  مرگ  به  که  قرارگرفته  موردحمله  گیاه،  از  گسترده ای 
می انجامد. قارچ عامل بیماری همچنین می تواند به ریشه و یا 
طوقه قلمه های ریشه دار شده حمله کرده و به آنها زیان برساند.

شکل6- لکه برگي آلترناریایي روي برگ میخک
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مدیریت بیماری

روشهایزراعی

پرهیز از کشت متراکم و آبیاری بیش  از اندازه، بازرسی 
گیاهان به منظور تشخیص زودهنگام آلودگی و حذف بقایای 
گیاهی همراه با ایجاد فاصله مناسب میان گیاهان برای فراهم 
کردن گردش مناسب هوا از اقداماتی هستند که به کاهش 

بیماری کمک خواهند کرد. 

مبارزهشيميايی

قارچ کش هایی مانند پنکونازول و هگزاکونازول از کارآمدترین 
روی هم رفته،  هستند.  بیماری  این  برابر  در  قارچ کش ها 
انواع غیرنفوذی از کارایی  با  قارچ کش های نفوذی در سنجش 

بیشتری در مهار این بیماری برخوردارند.

مديريتتلفيقی

کنار  در  مانکوزب  مانند  محافظتی  قارچ کش  کاربرد 
حذف  و  آلوده  برگ های  حذف  مانند  زراعی  روش های 
جوانه های جانبی گل، به طور موثری توانسته این بیماری را 

مهار نماید.

ارقاممقاوم

در  چشم گیری  تفاوت  میخک،  گوناگون  ارقام  درمیان   
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تحمل به این بیماری دیده می شود و رقمی مانند Tempo نسبت 
به دیگر ارقام، در برابر این بیماری تحمل بهتری نشان می دهد.

بيماريهايويروسيميخك

خسارت  درصد  و  میخک  ویروسي  بیماری هاي  اهمیت 
اقتصادي فراوانی که به تولید کنندگان گل و تکثیر کنندگان 
قلمه هاي میخک وارد مي آورند، به خاطر آلودگي هاي ترکیبي 
این ویروس ها است که اثرات تشدید کنندگي دارند. ازآنجاکه 
همه این ویروس ها با تکثیر رویشي منتقل مي شوند و با توجه 
به اینکه از همین روش تکثیر در میخک استفاده مي شود، 
مي شوند.  دیده  میخک کاري ها  بیشتر  در  بیماری ها  این 

ویروس هاي اصلي و زیان بار میخک را در ادامه می خوانید.

ویروس پیسک میخک1  
و   Tombusviridae خانواده  از   ،)CMV( ویروس   این 
 +SS RNA، ویروس  است.   Carmavirus جنس  شاخص  گونه 
دارای  و  بوده  نانومتر   ۳2-۳5 آن  ذرات  قطر  و  ایزومتریک 

ویژگی های زیر است.
این ویروس با انتشار گسترده جغرافیایي، کمابیش از همه 

مناطق میخک کاري دنیا گزارش  شده است. 
و  بوده  نامشخص  اغلب  ویروس روي میخک  این  نشانه های 
1-  - Carnation mottle virus (CarMoV)
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بافت هاي  در  بیشتر  که  است  برگ ها  خفیف  پیسک  شامل 
روي  مومي  الیه  پیرتر  برگ هاي  در  و  مي شوند  ظاهر  نرم 
نشانه  بدون  تاجایی که گیاهان  را مي پوشاند،  نشانه ها  برگ، 
دیده مي شوند. بااینکه نشانه هاي بیماري روي میخک بسیار 
خفیف است ولی ویروس، سبب کاهش تعداد، اندازه و کیفیت 
گل ها شده و گیاه را در برابر بیماری هاي قارچي آسیب پذیرتر 
دیگر  با  همراه  آلودگي  در  ویروس  این  همچنین،  مي سازد. 

ویروس هاي میخک اثر تشدید کنندگي دارد.
این ویروس در گل خانه هاي تولید گل مي تواند به سرعت 
با تماس دست آلوده به گیاه سالم و یا از طریق تماس برگ 
آلوده با برگ سالم منتقل شود. به طوری که وجود آلودگي به 
میزان دو درصد در گل خانه تولید قلمه و استفاده از آنها براي 
در محصول  درصد  تا 76  آلودگي  افزایش  تولید گل سبب 

میخک شود. 

ویروس پیسک رگبرگ میخک1  

این ویروس )CVMV( از خانواده Potyviridae و جنس 
  Potyvius  است. پیکره هاي ویروس در گیاه، رشته اي به طول 

900-680 نانومتر و قطر 16-11 نانومتر هستند.  SSRNA+و 
از طریق مکانیکي و شته ها با رابطه ناپایا منتقل مي شوند.

1-  Carnation vein mottle virus (CVMV)
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عالیم گیاهان آلوده چنانچه به ویروس هاي دیگر میخک 
و  خفیف  موزاییک  ترکیب  به صورت  باشند  نداشته  آلودگي 
تیره در  بارنگ سبز  نقاط  و  لکه ها  با  نقاط کلروتیک همراه 
بعضي از رگبرگ هاي برگ هاي جوان دیده مي شود. برگ هاي 
در  است  ممکن  عالیم  هستند.  عالیم  بدون  بیشتر  پیرتر 
زمستان در برخي از ارقام خیلي خفیف باشد، ولی در ارقام 
دیگر به طور آشکار دیده شود. کارکرد گل می تواند در گیاهان 
آلوده، کاهش  یافته و شکستگي رنگ و تغییر شکل گل هم 
عالیم  باشد  آلوده   CarMV با  گیاه  که  زمانی  شود.  دیده 

تشدید مي شود.  

 ویروس لکه حلقوی میخک1  

  Dianthovirus جنس Tombusviridae از خانواده CRSV 

،SSRNA+ ایزومتریک و داراي قطر ۳5- ۳2 نانومتر است. در 
شرایط طبیعي، برروي میخک نشانه هایي مانند رنگ پریدگی 
را  برگ  نوك  سوختگي  کوتولگي،  حلقوي،  لکه هاي  برگ، 
 William Sim افزایش کاسه شکافی در رقم ایجاد مي کند. 
در اثر آلودگي به این ویروس گزارش شده است. این ویروس 
تلقیح  به وسیله  و  یکدیگر  با  برگ ها  تماس  راه  از  به آسانی 

1- Carnation ring spot virus (CRSV)
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مکانیکي منتقل مي شود. همچنین گزارش هاي تایید نشده اي 
از انتقال ویروس توسط نماتدها وجود دارد.

ویروس نقطه نکروتیک میخک1  
و   Closteroviridae خانواده  از   )CNFV(ویروس این 
جنس Closterovirus ، +SSRNA ، رشته اي طویل به طول 
نانومتر است. روي میخک، نشانه هایي مانند   1200-1۳00
به  مایل  سفید  نوارهای  یا  قرمز  به  مایل  ارغواني  نقطه هاي 
خاکستري تولید مي کند. برگ هاي پیرتر دچار نکروز کامل 
شده و از میان مي روند. ویروس از راه مایه زني مکانیکي به 
به سختي   D. chinensis و َقَرنُفل۳  میخک2  مانند  گیاهاني 
هلو4  سبز  شته  به ویژه  شته ها  راه  از  ولی  مي شود  منتقل 

به سادگی منتقل مي شود.

ویروس حلقه خراشکی میخک5  
اختصاصي  ویروس هاي  از  یکي   )CERV(ویروس این 
 DNA ژنوم  داراي  ویروس هاي  گروه  از  که  است  میخک 
دو زنجیره ای بوده و در خانواده Caulimoviridae و جنس
1- Carnation necrotic fleck virus (CNFV)
2- D. caryophyllus 
3- D. barbatus 
4- Myzus persicae 
5- Carnation etched ring virus
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Caulimovirus قرار دارد. آلودگي طبیعي ویروس تنها روي 

میخک دیده مي شود و نشانه هاي روي آن به صورت حلقه ها 
و نقاط ریز نکروزه و نقوش خطي خراشک مانند روي برگ ها 
در  تنها  نشانه ها  میخک  ارقام  از  برخي  در  مي شود.  دیده 
مي یابند.  بروز   )CarMoV( میخک  پیسک  ویروس  حضور 
CERV چنانچه تنها عامل آلوده کننده میخک باشد، سبب 

تاخیر در گل دهی میخک و کاهش تولید گل هایی باکیفیت 
برتر در گیاه می شود. CERV به طریق ناپایا توسط شته ها 

به ویژه Myzus persicae  منتقل مي شود.
نقطه  ویروس   ،)CarMoV( میخک  پیسک  ویروس  تاکنون 
میخک  حلقوي  خراشک  ویروس   ،)CNFV( میخک  نکروزه 
ویروس   ،)CVMV( میخک  رگبرگ  پیسک  ویروس   ،)CERV(
تولید  گل خانه های  از  خیار2  موزاییک  ویروس  میخک1و  نهفته 
میخک شهرستان محالت به روش های مولکولی و سرولوژیکی مورد 

شناسایی قرارگرفته اند.
* در تصاویر زیر )شکل 7( عالیم خسارت بیماری های 

ویروسي میخک که در باال آمده، نمایش داده شده است.

1- Carnation latent virus (CLV) 
2- Cucumber mosaic virus (CMV) 
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شکل 7- عالئم خسارت بیماری های ویروسي میخک: عالئم خسارت آلودگي 
مشترک با  CarMVو CERV  )باال(. عالئم خسارت آلودگي مشترک با 

CarVM  و CNFV )پایین(.  
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ادامه شکل 7-  نماي نزدیک از نقاط و لکه هاي نکروزه به رنگ قرمز تا 
ارغواني روي برگ میخک آلوده به CNFV )باال(. پیسک رگبرگي در 

برگ هاي میخک آلوده به CVMV )پایین(.
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مدیریت بیماری های ویروسی
یکی از مهم ترین روش های مدیریت ویروس های میخک، 
روش کشت بافت با کشت نوك مریستم است. این روش برای 
یافته  گسترده ای  کاربرد  ویروس،  از  عاری  کلون های  تولید 
است. در گیاهان دارای توانایی تکثیر رویشی، ثابت  شده است 
که استفاده از کشت نوك مریستم، روش خوبی برای تهیه 
گیاهان عاری از ویروس به شمار می رود. کشت نوك مریستم، 
شامل کشت ضدعفونی شده ناحیه مریستم انتهایی همراه با 

نخستین جفت برگ های اولیه است.
روش دیگر مهار ویروس های گیاهی، حرارت درمانی است 
ویروس  از  عاری  مواد  تهیه  برای  مناسب  بسیار  روشی  که 
است. در روش حرارت درمانی، بیشترین موارد شامل گیاهان 
در حال رشد است. در این حالت به جای آب گرم، از هوای 
میان حرارتی  درجه  به طورمعمول  و  می شود  استفاده   گرم 

۳5 تا 40 درجه سانتی گراد برای چندین هفته به کار می رود. 
بیشتر مواد گیاهی در حال  بقای  تیمار سبب  از  این شکل 

رشد می شود. 
میخک  ویروس های  مهار  برای  درمانی  حرارت  روش 
دیگر،  روش های  با  سنجش  در  ولی  می شود  استفاده 
در  به طورکلی  است.  نداشته  ویروس  نابودی  بر  کافی  تاثیر 
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اجرای  با  جهان  در  میخک  تولیدکننده  مهم  کشور های 
بافت،  روش های کشت  از  استفاده  و  سالم سازی  برنامه های 
اندازه  تا  میخک  اختصاصی  ویروس های  به  آلودگی  میزان 

بسیاری کاهش  یافته است.
استفاده از روش حرارت درمانی به همراه کشت مریستم 
بوته های  پیدایش  به  میخک،  تجاری  رقم  در چهار  انتهایی 
مادری عاری از ویروِس این ارقام  انجامید. برای تایید سالمت 
قلمه های تولیدشده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلی مراز1و 
پنج  شناسایی  برای  اختصاصی  آغازگرهای  و   RT-PCR2

 CarMoV، CERV، CNFV، شامل  میخک  اصلی  ویروس 
CVMV و CLV استفاده شد.

1- Polymeras chein reaction (PCR) 
2- Riverse transcriptase polymeras chein reaction (RT-
PCR 
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بيماریهایناشیازباکتریها

پژمردگی باكتریایی میخک
این بیماری از کشورهای متعددی در دنیا گزارش  شده و 
در کشور ژاپن از مهم ترین عوامل خسارت زای میخک به شمار 
می رود و مطالعات فراوانی در زمینه ایجاد ارقام مقاوم به این 

بیماری در این کشور انجام  گرفته است.

عاملبيماری

 Burkholderia caryophylli باکتری عامل بیماری با نام علمی
از دیگر میزبان های زینتی و زراعی مانند پیاز خوراکی1، لیمونیوم2، 
لیسیانتوس۳ و جیپسوفیلوم4 جداسازی شده است. باکتری از راه 
زخم به گیاه وارد شده و پس از ورود به ساختار آوندی ریشه و 
ساقه، سبب بروز عالیم می شود. منبع اصلی آلودگی به این بیماری 
استفاده از قلمه های آلوده گرفته شده از گیاهان مادری با آلودگی 

مخفی است.

نشانههایبيماری

مایل  سبز  رنگ  به  آغاز  در  میخک  آلوده  گیاهان  برگ 

1-Onion 
2-Limonium 
3-Lisianthus (Eustoma grandiflorum) 
4-Gypsophylum 
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و  یافته  تغییر  زرد  رنگ  به  پایان  در  و  درآمده  خاکستری  به 
و  آوندی  ساختار  رنگ  تغییر  آلوده  گیاهان  در  می میرند. 
پوسیدگی ریشه هم دیده می شود. در شرایط خنک و دمای 
پایینی ساقه های میخک در بخش  پایین خاك، بخش  های 
 .)8 )شکل  برمی دارند  شکاف  طولی  به صورت  میان گره ها، 
باالی سی درجه  بیشتر در دمای  پژمردگی گیاهان،  عالیم 
از  پایین تر  دمای  در  درحالی که  می دهد،  روی  سانتی گراد 
بیست درجه سانتی گراد، نشانه های بیماری به صورت شکاف 
طولی بین میان گره ها دیده می شود. به محض اینکه پژمردگی 
روی می دهد، ریشه های گیاهان آلوده دچار پوسیدگی شده و 
گیاهان به آسانی از خاك بیرون کشیده می شوند. قلمه هایی 
که دچار آلودگی شدید هستند پیش از ریشه زایی می میرند.
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شکل 8- نشانه های پژمردگی باکتریایی میخک 
به صورت شکاف های طولی روی ساقه

مديريتبيماری
روش های زراعی و بهداشتی، حذف گیاهان آلوده، استفاده 
از قلمه های سالم عاری از بیماری، پرهیز از آبیاری از باال، تهیه 
قلمه به روش شکستن ساقه از گیاهان مادری تا استفاده از ابزار 
برش و ضدعفونی ابزار و وسایل، از اقدامات بهداشتی است که 
به کاهش بیماری کمک می کند. ضدعفونی بسترهای کشت و یا 
استفاده از بسترهای عاری از پاتوژن برای مدیریت این بیماری 

خاك زاد اهمیت بسیاری دارد.
ارقام مقاوم 277 رقم میخک در برابر این بیماری غربال گری 
شدند. نزدیک به 75 درصد این ارقام حساسیت باالیی به بیماری 
از خود نشان دادند. سه رقم Viko، Nocto و Sandroza مقاومت 

مناسبی از خود نشان دادند. 
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بيماريهايايجادشدهتوسطنماتدها

نماتدهای مولد گره ریشه
نماتدهای مولد گره ریشه، کمابیش در هر مکانی که میخک 
تولید می شود سبب خسارت می شوند. میزان خسارت ناشی از 

این عوامل بیماری 10 تا 27 درصد تخمین زده  شده است.

عاملبيماری

این  عامل   Meloidogyne جنس  مختلف  گونه های 
بیماری بر روی میخک به شمار می روند.

نشانههایبيماری

با توجه به اختالل در وظایف فیزیولوژیکی ریشه ناشی 
از حمله نماتد، نشانه ها در بخش  های هوایی گیاه به صورت 
کمبود  و  متوسط  پژمردگی  گیاه،  ناکافی  قدرت  کوتولگی، 
گیاهان  آلوده  ریشه های  در  می یابد.  بروز  غذایی  عناصر 
به طورمعمول گال های پرشماری با اندازه های گوناگون تشکیل 
آلودگی   .)9 )شکل  هستند  ماده  نماتدهای  دارای  که  می شود 
شدید، به کاهش تعداد و اندازه گل می انجامد. ثابت شده که 
آلودگی به نماتد مولد گره ریشه سبب افزایش حساسیت گیاه 

به بیماری پژمردگی فوزاریومی خواهد شد.
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 شکل 9- نشانه های ریشه گره اي توسط نماتد مولد گره ریشه
Meloidogyne sp. 

مديريتبيماری

همانند  نماتدی  بیماری های  مدیریت  شیوه  مهم ترین 
بیماری  عامل  اولیه  تلقیح  مایه  کاهش  محصوالت،  دیگر 
و  تدخینی  نماتدکش های  است.  کشت  بستر  ضدعفونی  راه  از 
عوامل  این  با  مبارزه  راهبرد  مهم ترین  غیرتدخینی، 
و  1 به  می توان  تدخینی  نماتدکش های  انواع  از   هستند. 

۳- دیکلروپروپان و دازومت اشاره کرد و از انواع غیرتدخینی 
روش های  از  برد.  نام  را  کربوفوران  و  فنامیفوس  می توان 
ضد عفونی خاك دوست دار محیط زیست برای مدیریت این 
بیماری می توان به آفتاب دهی خاك، استفاده از کمپوست و 

مهار بیولوژیکی اشاره کرد.  
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تکثيروپرورش
و  است  قلمه  بریده  شاخه  میخک،  تکثیر  تجاری  روش 
تنها در تکثیر پایه های مادری عاری از ویروس از روش کشت 

بافت استفاده می شود.

قلمه

پايهقلمه

مهم ترین مرحله در تکثیر، انتخاب و نگه داری پایه مادری 
سالم است. گیاهان پایه و یا قلمه ها باید به طورکامل عاری از 

هر بیماری باشند. 
پایه های مادری باید روی سکوهای ضدعفونی شده کشت 
شوند و همیشه در حالت رویشی و با رشد قوی پرورش یابند؛ 
همچنین باید رطوبت محیط کم باشد تا شیوع بیماری مهار 
شود. سم پاشی به طور منظم انجام شده و هر پایه تنها برای 

یک  فصل قلمه گیری به کار رود. 
قلمه خوب، عاری از بیماری و آفات و نماتد با قابلیت رویش 
قلمه  و  برگ  جفت   4-5 با  و  سانتی متر   10-15 طول  به  باال 
انتهایی ترجیح دارد و چون میان گره بخش انتهایی کوتاه بوده و 

برگ ها به هم نزدیک  هستند، حذف برگ ضروری نیست. 
یا  و  بریده  شده  ضدعفونی  وسایل  و  چاقو  با  را  قلمه ها 
می شکنند و در دمای صفر درجه چند هفته نگه  داشته و یا 

مستقیم در بستر ریشه       زایي مي زنند. 
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از هورمون )IBA یا NAA( می توان برای ریشه زایی استفاده 
نمود. در قلمه گیري برای جلوگیری از انتقال بیماری با وسایل، 
قلمه با دست از زیر محل گره، شکسته مي شود )ایجاد زخم در 

ته قلمه می تواند به افزایش ریشه دهی کمک نماید(.
  بستر كاشت قلمه 

براي  مناسبي  بستر  پیت ماس  و  پرلیت   1:2 ترکیب 
کربنات کلسیم  مقداری  از  استفاده  و  است  قلمه  ریشه زایی 
برای تعدیل اسیدیته به هفت، اثر خوبی دارد. کشت قلمه در 
ماسه بادی شسته یا ترکیب ماسه بادی و پرلیت نیز مي تواند 
انجام شود. استفاده از مه پاش برای افزایش رطوبت محیط و 
پس  است. ضدعفونی  موثر  ریشه دهی  در  نور  کاهش  کمی 
از هر کاشت با بخار آب برای بستر مفید است. دمای بستر 
محیط  هوای  دمای  و  سانتی گراد  درجه  ریشه زایی 15-18 
1۳-10 درجه سانتی گراد مناسب است. در شرایط مطلوب، 

یک قلمه در 4-۳ هفته ریشه دار می شود. 
 تکثیر به شیوه کشت بافت به ویژه کشت مریستم انتهایی 
از  بیماری  و  ویروس  از  عاری  پایه های  ایجاد  برای  میخک 
قوی  مادری  گیاه  اگر  است.  میخک  تکثیر  دیگر  روش های 
ماده  با  ریشه زایی  دوران  در  قلمه ها  تغذیه  به  نیازی  باشد، 
غذایی نیست ولی چنانچه نیاز باشد می توان از راه برگ ها و 
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قلمه ها کود  به  و ریشه  از طریق برگ  از ریشه زایی  یا پس 
داد. دویست میلی گرم در لیتر نیتروژن و پتاسیم در محلول 

آبیاری سبب افزایش کیفیت می شود.

زمان قلمه گیری
بهترین زمان قلمه گیری پایان پاییز تا آغاز بهار است. در 

شرایط طول روزکوتاه، ریشه دهی بهتر انجام می شود.

کشتوپرورشميخك
کاشت دوساله، در مورد میخک استاندارد، متداول ترین 
گل خانه،  مساحت  نصف  هرساله  ترتیب  بدین  است.  روش 
تجدید کاشت می شود ولی میخک های مینیاتوری )خوشه ای( 
را به طورمعمول یک ساله می کارند. زمانی که میخک به طور 
مستقیم در بستر کاشت در گل خانه کاشته می شود، احتمال 
کشت  است  بهتر  بنابراین  است،  باال  بیماری  و  آفت  شیوع 
هرساله انجام شود. کاشت قلمه ریشه دار به طور معمول در 
اسفند یا فروردین انجام می شود و گل دهی از شهریور )در 
کشت هیدروپونیک( و آبان )در کشت خاکی( آغاز می شود. 

گل دهی در سال دوم زودتر آغاز مي شود.
تابع  رقم،  به  بسته  و  کاشت  روش  تابع  کاشت  فواصل 
میزان نور، زمان کاشت، نوع بستر و ... است. فواصل کاشت 
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دارد  فراوانی  اهمیت  میخک،  رشد  در  نور  تاثیر  خاطر  به 
افزایش می دهد.  را  بیشتر، محصول  نور و فضای  تاجایی که 
تا   18000 گل خانه،  ناخالص  سطح  مترمربع  هزار  هر  در 
22000 قلمه ریشه دار کاشته می شود. عرض معمولی راهرو 
هم  سکوها  یا  کرت ها  معمولی  عرض  و  سانتی متر   50-60
1/10-1 متر است. برای در تولید یک ساله تراکم باال استفاده 
می شود و فاصله 15×10 سانتی متر و در تولید دو یا سه ساله 
با  می شود.  انتخاب  سانتی متر  یا 20×15  15×15سانتی متر 
توجه به حساسیت و شیوع بیماری ها در میخک، بسترهای 

مرتفع ارجحیت دارند.

عمقکاشت

حساس  عوامل  ازجمله  ریشه دار  قلمه های  کاشت  عمق 
در تعیین موفقیت و یا شکست است. میخک به عمق کاشت 
بسیار حساس است چرا که احتمال پوسیدگی ساقه توسط 
ریزوکتونیا1 را افزایش می دهد. حتی کاشت کمی سطحی تر 
استقرار سریع تر و مقاومت به پوسیدگی2 به همراه دارد. اگر 
25 درصد قلمه ها بعد از نخستین آبیاری بیفتند یعنی عمق 

مناسب بوده است. 
1- Rhizoctonia solani 
2- Rizoctonia  
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قيم

قیم  بدون  و  دارد  شکننده ای  و  نرم  ساقه های  میخک، 
به راحتی خم  شده و زیر سنگینی گل بشکند  ممکن است 
)حالت بندبند ساقه هم امکان شکستن را بیشتر می نماید(. 

برای استوار نگه داشتن شاخه ها از رشته های توری سیمی 
یا پالستیکی مخصوصی به عنوان قیم به صورت چندین طبقه 
برای رشد  از سطح زمین،  ارتفاعات 15 و 25 و 40  شبکه در 
عمودي بوته ها در سن های مختلف استفاده می شود )شکل 10(. 
در کشت گلدانی از قیم های مفتولی و دو پایه  Uشکل 
در  و  می شود.  انجام  نخ  با  بوته  هدایت  و  می شود  استفاده 
چند  در  افقی  فلزی  شبکه های  یا  تورها  از  گسترده  کشت 
باید  نخ  بستن  یا  قیم ها  آوردن  باال  می شود.  استفاده  طبقه 
وگرنه  گیرد  انجام  زودتر  نه  و  مناسب  زمان  در  و   کم کم 
 بوته خمیدگی پیدا می کند. شاخه های خارج از شبکه باید 
در داخل شبکه نظام داده شوند. ابعاد شبکه به طور معمول 

12/5 × 12/5 سانتی متر است.

شبکهها

قرارگیری  میخک،  در  قیم  از  استفاده  روش  آسان ترین 
شبکه ها  کشیدن  باال  و  خاك  روی  و  روی هم  قیم  طبقات 

به تدریج و هم گام با رشد به سوی باالست.  
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شکل 10-  مرحله مناسب برداشت در ارقام استاندارد و استفاده از شبکه 
سیمی به عنوان قیم شاخه گل

ضدعفونیخاک

نیازمند  بیماری ها،  به  حساسیت  به خاطر  میخک 
ضدعفونی پیش از هر دوره کاشت است. اگر میخک پیش  
از این در خاك کشت نشده، ضدعفونی ضروری نیست. در 
ضدعفونی باید توجه شود که میخک نسبت به متیل بروماید 

حساسیت بسیاری دارد. 
به خوبی  باید خاك  پالستیکی  پوشش  برداشتن  از  پس 
تهویه شود و آن را به صورت غرقاب تا عمق 10-8 سانتی متر 

به خوبی شست تا بقایای متیل بروماید از میان برود. 
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ضدعفونیبابخارآب

یا  سکویی  روش  بستر،  خاك های  برای  روش  بهترین 
کشت در جعبه هایی است که باالتر از سطح زمین هستند و 
بهتر است از دمای بخار 72 -60 درجه سانتی گراد بهره برد. 

سربرداریميخك

نخستین گره ها در پایین ساقه نسبت به گره های باالتر، رشد 
رویشی بیشتری دارد و به همین دلیل از گره پنجم یا ششم به 

بعد را سر برداری کرده و به قسمت پایین تر توجه دارند. 
سر برداری، جوانه های جانبی را به رشد رویشی وا می دارد و 
در زمان گل دهی و افزایش کمی و کیفی تولید گل اثر دارد. به طور 
معمول وقتی 6-4 هفته از موقع کاشت گیاه گذشت و شاخه های 
جانبی در کنار جفت برگ های پایینی به پنج سانتی متر رسید، از باالی 

ششمین گره با دو انگشت ساقه را چیده و آنها را حذف می کنند.

غنچهگيریميخك

حذف غنچه های اضافی )چک گیری(1 برای بزرگ تر شدن و 
افزایش کیفیت گل و بلند شدن ساقه، زمانی انجام مي گیرد که 
بوته به اندازه کافی رشد کرده باشد. در این زمان به آسانی می توان 

جوانه ها را  حذف نمود. 

1- Disbudding
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بهترین زمان حذف جوانه ها زمانی است که قطر جوانه گل 
انتهایی 15 میلی متر شده و نخستین جوانه زیر جوانه انتهایی، آن 
به آسانی حذف شود. حذف غنچه های  باشد که   قدر رشد کرده 
گل و شاخه های رویشی ناخواسته »چک گیری« نامیده می شود.

در میخک خوشه اي، تنها غنچه اصلي حذف مي شود و در 
میخک استاندارد )تک گل( غنچه هاي کناري حذف و غنچه 

اصلي باقي مي ماند. 

گلدهیميخك

وقتي گیاه داراي شش جفت برگ باشد آماده ورود به فاز 
زایشي است. زمانی که جوانه گل تشکیل شد، شاخه سریع 

رشد کرده و فواصل میان گره افزایش می یابد. 
در ایران، گل دهی میخک از مهرماه تا اواخر اردیبهشت ادامه 
دارد و پس  از آن به خاطر گرم بودن هوا تنها در صورت استفاده 
از وسایل سرمایي، امکان تولید گل هست و در خردادماه بوته ها 

از ارتفاع 20-10 سانتی متری، سر برداری مي شوند. 
بین کیفیت و کمیت گل، در ارقام و حتي در یک رقم، 
در آب وهوای مختلف، تفاوت چشم گیری وجود دارد. کارکرد 
250 شاخه گل در مترمربع در بستر کشت، به عنوان بیشترین 
بازده تولید در دوره یک ساله کشت امکان پذیر است. در ایران 
در کشت خاکي، میانگین 1/5 میلیون شاخه در هکتار و در کشت 
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هیدروپونیک تا 2/5 میلیون شاخه در هکتار برداشت مي شود. 
نور، اهمیت ویژه ای در گل دهی داشته و شدت و کیفیت 
بیشتر  نور  از  میخک  گل  بهره مندي  هرچه  است؛  مهم  آن 
دمایي  اثرات  بود.  خواهد  بیشتر  نیز  گل دهی  میزان  باشد، 
نور زیاد، عامل تخریبي به شمار مي آید ولي حضور شدت نور 
مناسب همراه با دماي کافي، میزان رشد و کیفیت را به ویژه 
در دوره گل دهی افزایش خواهد داد. شدت نور، تعیین کننده 
سرعت گل القایي است و نور کم،  سرعت گل القایی را کم و 

تولید برگ را زیاد می کند. 
دی اکسید کربن عامل مهمي برای فتوسنتز است و تزریق 
غلظت 4-۳ برابر CO2 عادي )1000 تا 1200 پی پی ام( به 

گل خانه، افزایش 40-20 درصد محصول را در پي دارد. 
در مکان هایي که دماي روزانه زمستان به 20-18 درجه 
سانتی گراد مي رسد، تهویه هوا از نُه صبح تا چهار بعد از ظهر 

امري الزامي است و نیازي هم به تزریق  CO2نیست.

دمايميخك

در مناطق تولید طبیعي )بومي و مناسب( دما به ندرت 
درجه  پنج  از  کمتر  و  رفته  باالتر  سانتی گراد  درجه   18 از 

سانتی گراد نمي شود.
دما دومین عامل مهم، پس از نور در رشد میخک است. 
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این اثر همراه با فتوپریودهاي فصلي در اندازه ریشه، گل دهی 
در اندازه گل، استحکام ساقه و طول عمر گل بریده، تاثیرگذار است.

با تبخیر و پنکه پوشال، بر میزان  خنک کردن گل خانه 
از  تابستان گرم تر  با  محصول و گل دهی کیفي در مناطقي 
و  شب  میان  دما  ثبات  مي افزاید.  سانتی گراد  درجه  بیست 
از شکافتن کاسه گل،  و جلوگیري  براي کیفیت خوب  روز 
سانتی گراد  درجه   15-25 رشد  مطلوب  دمای  است.  مهم 
است. افزایش دما سبب کاهش کیفیت گل میخک و افزایش 
تعداد گل مي شود و کاهش دما برعکس، کیفیت را افزایش و 
یکدیگر  با  همواره  نور  و  حرارت  مي دهد.  کاهش  را  کارکرد 
هم  پایین تر  حرارت  ابري،  هواي  در  و  دارند  تعادلي  نوسان 

موردپسند است.

نورميخك

شدت نور در گل انگیزي موثر است. نور از رسته عواملي 
است که بیشترین اثر را روي سرعت رشد و گل دهی میخک 
دارد. نیاز فتوسنتزي میخک برای حفظ و تداوم رشد، 21/5 

کیلو لوکس است. 
شدت نور باال گل انگیزي را سریع تر کرده و تعداد کم تري 
برگ روي ساقه رشد خواهد کرد و این نور کم تر، تعویق گل دهی 
را در پي دارد. در شدت نور کم مي توان تراکم را کم کرد و یا از 
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نور مکمل استفاده کرد. نور کم، کاهش تعداد شاخه هاي گل دار، و 
کاهش وزِن  تر و خشِک گل ها را در پي دارد. 

طولدورهروشنايي

طول دوره روشنایی در گل انگیزي تاثیرگذار است. براي 
آن،  از  کم تر  و  است  ساعت   1۳ بحراني  روز  ارقام،  بیشتر 
را  اثر الزم  روز  این که طول  براي  می رود.  به شمار  روزکوتاه 
روي  برگ  باید دست کم 8-16  باشد  داشته  گل انگیزي  در 
ساقه ها وجود داشته باشد. میزان شاخه زایي در روزبلند، کم 
طوالني  دوره  نیست.  گیري  قلمه  مناسب  گیاه،  و  مي شود 
جانبي  جوانه هاي  بیشتر  در  گل  تولید  سبب  بلند  روزهاي 
شده و جوانه کافي براي دوره بعدي محصول نمي ماند، ولی 
گل دهی  آخرین  در  که  است  گیاهاني  برای  مناسب  روشي 

عمر خود قرار دارند.
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فيزيولوژیپسازبرداشت

از  پس  کیفیت  حفظ  در  باال  توانایی  دلیل  به  میخک 
برداشت، تحمل شرایط حمل به نقاط دوردست و جذب آب 
در  ارقام،  زیاد  تنوع  نیز  و  بازاررسانی  مرحله  از  پس  کافی 
بیشتر موارد از دید فروشندگان یا مصرف کنندگان به گل های 
رز و داودی ترجیح داده می شود. از سوی دیگر، گل میخک 
انواع  و  است  سال  در  طوالنی  کمابیش  عرضه  دوره  دارای 
خوشه ای آن نیز به خاطر قیمت پایین، کاربردهای زیادی در 

تزیین سبد گل  دارند. 
گل  فیزیکی  شرایط  و  شاخه  طول  کشورها،  بیشتر  در 
صفات  هم زمان،   .)2 )جدول  دارد  فراوانی  اهمیت  میخک 
کیفی دیگری نیز در تعیین استاندارد میخک و رتبه بندی آن 

نقش دارند که مهم ترین آنها عبارتند از:
� داشتن برگ های سفت، تمیز و براق به رنگ سبز مایل 
به آبی یا خاکستری )قهوه ای یا زرد شدن ناچیز نوک برگ ها 

در برخی فصول رخ می دهد(
� متراکم بودن و باز نشدن گلبرگ های نزدیک به مرکز گل 
با  گل  اندازه  بودن  متناسب  و  شکل  بودن  متقارن   �

ویژگی های رقم
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� عدم وجود کاسه شکافی یا عالیم اصالح این عارضه
� عدم وجود غنچه یا شاخه جانبی روی ساقه گل

� عدم وجود عالیم فساد یا آسیب فیزیکی
� دارا بودن شاخه صاف با رشد طبیعی

اندازه گیری  برای  آزمایشگاه هایی  جهانی،  بازار های  در 
ویژگی های کیفی و کمی محصوالت عرضه شده، بنیاد شده 
است. ویژگی های کیفی عبارتند از کیفیت گل و غنچه در 
ویژگی های کمی  پایداری رنگ گل.  و  نگه داری  طول دوره 

عبارتند از طول عمر، انبارمانی، مقدار جذب آب و ... 

جدول 2- شاخص های ارزیابی و رتبه بندی گل شاخه بریده میخک

شاخص های استاندارد
رتبه

1234

حداقل قطر گل 
--75/7)سانتی متر(

25-542-5542/55 < طول ساقه )سانتی متر(

10-102-2حد خمش ساقه*

به صورت  انتهای شاخه گل  فرضی  در یک صفحه ساعت  * چنانچه 
عمودی و روی عدد 6 نگه داشته شود، غنچه گل بر روی صفحه از عدد ده 

یا دو  بیشتر خم نشود.
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در ارزیابی های نام برده در جدول، وضعیت عمومی گل در 
طول زمان نگه داری، باالترین اهمیت را دارد )25 امتیاز از 
صد(، شکل و حالت گل )بیست امتیاز(، رنگ و اندازه گل )15 
امتیاز( و دیگر امتیازها به عاری بودن محصول از آلودگی ها، 
وضعیت برگ و در پایان، بهای مناسب تعلق می گیرد. انتخاب 
بازرسی  و  ارزیابی  معیار های  و  بازار  به سلیقه  مناسب،  رقم 

تولیدات در عمده فروشی ها بستگی دارد. 

اثراتدماونوربرکيفيتگل

دمای باال در طول روز یا شب به ویژه در زمان گل دهی 
سبب شکوفایی غیرعادی گل ها و کاسه شکافی می شود. گل 
میخک در مناطقی که دارای زمستان پر نور هستند، بهترین 
کیفیت را تولید خواهد نمود. در بیشتر ارقام میخک بیشترین 
تعداد گل های ممتاز در شرایط میانگین دمای شبانه و روزانه 
به ترتیب 12 و 18 درجه سانتی گراد تولید می شوند. میخک 
گروهی  ولی  است  غیرحساس  گیاه  روز یک  لحاظ طول  از 
باور دارند میخک، یک گیاه روزبلند کّمی است؛ یعنی طول 
روز بلندتر سبب تحریک گل دهی و روزکوتاه سبب تاخیر آن 

می شود )جدول ۳(.
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جدول 3- تأثیر طول روز مصنوعی بر رشد و گل دهی میخک

طول روز

طول 
میانگره به 
سانتی متر 

)بندها(

تعداد 
برگ ها روی 

ساقه گل 
)جفت(

تعداد 
روز تا 

غنچه دهی

تعداد 
روز تا 
برداشت

7/1720/84140/01173/68طبیعی

7/3315/83117/43154/51بلند

با این همه، مراحل اولیه نمو گل تحت تاثیر روزهای بلند 
است. ولی باید توجه داشت که مراحل پایانی نمو گل ها تحت 
تاثیر شدت نور است. بنابراین فقط شاخه هایی با 7-4 جفت 
برگ، بیشترین حساسیت را به  شدت نور و طول روز دارند. 
غروب خورشید  به  نزدیک  زمان  از  تکمیلی  نور  از  استفاده 
سبب افزایش وزن گل و تقویت شاخه گل می شود. ولی از 
سوی دیگر سبب افزایش تعداد شاخه های جانبی رویشی نیز 
می شود و استفاده یک دوره طوالنی مدت از طول روز بلند نیز 
سبب افت کیفیت گل به شکل افزایش بیش  از اندازه طول 
میان گره ها خواهد شد. ازاین رو، استفاده از شرایط روز بلند 
فقط در مرحله 4 تا 7 برگی و برای یک دوره کوتاه )4 تا 6 

هفته( توصیه می شود.
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ضايعاتپسازبرداشت

گل میخک به اتیلن حساس بوده و وجود آن در محیط، 
یا  و  تخمدان  لوله شدن گلبرگ ها، رشد  و  پژمردگی  سبب 
پیری سریع گل می شود. درواقع با رشد تخمدان، مصرف مواد 
غذایی گل و خارج شدن آنها از گلبرگ ها آغاز می شود که به 
پژمردگی و مرگ گلبرگ ها می انجامد. ضایعات در گل میخک 
به طورمعمول مربوط به دمای باالی نگه داری گل و تنش آبی 
است که سبب تسریع تولید اتیلن در بافت و یا حساسیت 
بیشتر آن به اتیلن می شوند. در حالت عادی پژمردگی گل 
میخک برگشت پذیر خواهد بود ولی تداوم شرایط نامساعد، 

سبب پژمردگی برگشت ناپذیر می شود.
دما، شدت نور و غلظت دی اکسیدکربن در محیط رشد 
گیاه، تعیین کننده کیفیت پس از برداشت گل خواهند بود. 
دمای باال در هنگام نمو غنچه های گل سبب حساسیت بیشتر 
انباری می شوند و  نامساعد در دوره حمل و  گل به شرایط 
برای  کامل گل می شود.  در شکوفایی  ناتوانی  اغلب موجب 
نمونه، پرورش میخک در دمای میانگین 2۳ درجه یا باالتر به 
تولید گل هایی با ماندگاری کمتر نسبت به دمای 15 درجه 
می انجامد. بااین وجود، اندازه گل و استحکام ساقه در شرایط 
دمایی 2۳ درجه بیشتر خواهد بود. غلظت دی اکسید کربن 
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در هنگام رشد نیز بر ماندگاری بیشتر ارقام میخک تاثیرگذار است. 
میزان  بر  می تواند  نیز  برداشت  مرحله  دیگر،  سوی  از 
ضایعات پس از برداشت موثر باشد. برداشت در مراحل اولیه 
از  مانع  در شکل 11(   EII و   EI )مراحل  غنچه ها  پیدایش 
شکوفایی گل می شود و اندازه نهایی گل و ماندگاری آن نیز 
به شدت کاهش می یابد. برداشت غنچه های سفت تر با افزایش 
زمان الزم برای شکوفایی گل همراه است. همچنین شرایط 
نگه داری گل یعنی نور، دما و رطوبت نسبی محیط در زمان 
شکوفایی پس از برداشت، بر طول عمر گل ها تاثیر می گذارد.

عوامل مکانیکی شامل خراشیدگی و آسیب فیزیکی گل ها و 
ساقه ها در زمان حمل، سبب پیری زودرس گل ها می شود. 
نگه داری،  و  باال در دوره حمل  و دمای  نور خورشید  تابش 
به ویژه زمانی که گل ها ابتدا در سردخانه نگه داری می شوند و 
انجام رتبه بندی و یا بسته بندی به محلی گرم  سپس برای 
انتقال یابند، سبب پیری زودرس گل ها می شود. طول دوره و 

دمای انبار اثر معکوس بر ماندگاری گل ها دارد. 
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میخک 
استاندارد

میخک 
اسپری

شکل 11- مراحل اولیه پیدایش غنچه ها )EII , EI) )باال( مراحل رشد و 
تکامل غنچه و گل در میخک استاندارد )پایین(

نابسامانیهایفيزيولوژيکی

پس  ضایعات  اصلی  عوامل  از  یکی  شکوفایی   عدم 
یا  همیشگی  می تواند  که  است  میخک  گل  در  برداشت  از 
برگشت پذیر باشد. بروز این عارضه بیشتر به خاطر تماس با 
گاز اتیلن یا تنش آبی عامل است. ناتوانی در شکوفایی، زمانی 
بیشتر خواهد بود که گل ها در گرما و یا به مدت طوالنی و 
تاثیر  تحت  و  انبار شوند  دیگر  یا گل های  میوه  با  همراه  یا 
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اتیلن تولیدشده در انبار قرار بگیرند. گاهی کمبود کلسیم نیز 
می تواند دلیل افزایش تعداد گل های دچار این عارضه باشد.

کاسه  شکافی گل )شکل12( نیز عارضه ای بسیار رایج در 
مناطق با اقلیم گرم یا گرمای غیر معمول در ماه های فروردین و 
این عارضه به چند عامل همچون نوسان  اردیبهشت است. 
ده  از  تا کمتر  افت دمای شبانه  و  روز و شب  شدید دمای 
درجه سانتی گراد، کمبود مواد غذایی مانند بور، نسبت باالی 
آمونیاك، وضعیت رطوبت، حساسیت رقم و ... بستگی دارد. 
برای اصالح آن، آبیاری یکنواخت، مصرف نیترات باالتر نسبت 
به آمونیاك، محلول پاشی بوراکس و کاشت ارقام غیرحساس 
توصیه می شود. گاهی باالبودن pH خاك )آهکی بودن( و یا 
بروز  افزایش  نیترات کلسیم سبب  به شکل  مصرف کلسیم 

کمبود بور می شود.
دیگری  راه های  از  رشد،  مراحل  در  غذایی  مواد  کمبود 
نیز به کاهش کیفیت محصول می انجامد. داشتن ساقه های 
ضعیف با میان گره های کوتاه و شاخه دهی بیش  از اندازه یا 
جارویی شدن همراه با غنچه های بد شکل گاهی مربوط به 
کمبود بور است. در چنین شرایطی مقدار بور در نمونه برگی 
کمتر از 20 تا 25 پی پی ام است و برای اصالح آن سی گرم 
بوراکس در هر ده مترمربع یک بار در سال توصیه می شود. 
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کمبود عناصر به ویژه کلسیم و پتاسیم نیز می تواند ماندگاری 
پس از برداشت گل را  به شدت کاهش دهد. کمبود پتاسیم 
اتیلن و ماندگاری گل  سبب کاهش جذب آب، حد تحمل 
کلرید  همچون  معدنی  نمک های  از  کافی  مقدار  می شود. 
پتاسیم، نیترات پتاسیم و آمونیوم می تواند با حفظ پتانسیل 
اسمزی در گلبرگ ها و تولید قندهای موثر در آن، روند پیری 
را عقب انداخته و سبب افزایش ماندگاری گل در میخک شود. 

 شکل12- کاسه شکافی در گل میخک
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آفاتوبيماریهایپسازبرداشت

کپک خاکستری شایع ترین بیماری در میخک است که 
با ایجاد لکه های آب گز شده ناشی از رشد کپک و به رنگ 
سفیدرنگ  ارقام  در  و   )1۳ )شکل  است  همراه  خاکستری 
شدیدتر است. این قارچ در گستره بزرگی از شرایط دمایی و 
رطوبتی فعال است و با افزایش تولید اتیلن، مشکالت جانبی 

بسیاری نیز پدید می آورد.

شکل 13-  عالئم کپک خاکستری روی غنچه میخک

از آفات مهم میخک  کنه های قرمز، شته ها و تریپس ها 
گل ها  در  رگه هایی  بروز  سبب  تریپس ها  می روند.  به شمار 
می شوند و در شرایط گرم بیشتر شایع هستند و افزون بر افت 
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ایجادشده  زخم های  دلیل  به  را  اتیلن  تولید  محصول،  ظاهری  کیفیت 
در بافت، افزایش می دهند. روی هم رفته مهار آفات و بیماری ها اهمیت 
افزایش پتانسیل ماندگاری گل پس از  بسیاری در کاهش پژمردگی و 
برداشت دارد و چنانچه آفات و بیماری ها در محیط پرورش گیاه به خوبی 

مهار نشوند، کنترل آنها در مراحل پس از برداشت دشوار تر خواهد بود.

راههایکاهشضايعات

مدیریت دما نقش مهمی در تولید میخک دارد و بیشینه 
دمای بهینه، بسته به مقدار نور  قابل  دسترس، تغییر می کند. 
با کیفیت  برای تولید یک محصول  دمای روز و شب هر دو 
کاهش  و  روز  طول  در  دمایی  شدید  نوسان  دارند.  اهمیت 
کاسه شکافی  بروز  افزایش  زمینه ساز  می تواند  شبانه  دمای 
گل باشد. برای نمونه، بروز کاسه شکافی در دمای 4/5 درجه 
سانتی گراد 6 تا 12برابر بیشتر از دمای ده درجه سانتی گراد 
دمای  در  کاسه شکافی  بروز  میزان  کمترین  و  گزارش شده 
15/5درجه دیده  شده است. از دیگر عوارض مربوط به دما، 
برگشتگی نوك برگ هاست که بیشتر در میانه های زمستان 
به تدریج  گل خانه  دمای  و  نور  افزایش  با  و  می شود  دیده 
برطرف می شود. محدوده دمایی بهینه برای میخک 10-15 
درجه در زمستان، نزدیک به 1۳ درجه در بهار و 1۳-15/5 

درجه سانتی گراد در تابستان است.
افزون بر دما، مدیریت دیگر عوامل تولید همچون تغذیه، 
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نور و یا آبیاری در کاهش ضایعات پس از برداشت، اهمیت 
دارد. بدین سان که با عادت دهی گیاه به تنش آبی در مراحل 
آغازین رشد و نمو غنچه های گل، می توان حساسیت آنها را 
به اتیلن کاهش داد. پس از برداشت نیز نوسانات دمای انبار، 
رطوبت باال و نزدیک به اشباع و همچنین آسیب های فیزیکی 
و  بیشتر  گسترش  یا  آلودگی  برای  را  شرایط  محصول  به 
سریع تر انواع بیماری های قارچی یا باکتریایی فراهم می کند.

برداشت،رتبهبندیوبستهبندی

مرحله نمو گل نقش مهمی در شکوفایی و کیفیت پس از 
برداشت آن دارد و اندازه غنچه و رشد گلبرگ ها تعیین کننده 
زمان برداشت هستند. برداشت باید دست کم پس از رسیدن 
از  گلبرگ ها  نمایان شدن  یعنی  صلیبی  مرحله  به  غنچه ها 
شکاف میان کاسبرگ ها در باالی گل و رسیدن قطر غنچه 
بالغ  مرحله گل ها  این  در  انجام شود.  به 2-1/5 سانتی متر 
به شکوفایی  قادر  اندازه،  این  از  نارس تر  هستند، غنچه های 
دیگر،  از سوی  دارند.  کوتاه تری  عمر  و طول  نبوده  مناسب 
در  را  گیاه  کلی  کارکرد  صلیبی  مرحله  در  گل  برداشت 
شدن  )طویل  قلم مویی  مرحله  در  گل  برداشت  با  سنجش 
افزایش می دهد.  گلبرگ ها و قطر غنچه 25-20 میلی متر( 
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روی هم رفته، تعیین زمان برداشت گل به عواملی چون مرحله 
فروش،  بازار  تا  تولید  از محل  روز، مسافت  زمان  بلوغ گل، 

تقاضای مشتری و زمان از سال )جدول4( بستگی دارد.
با  هم زمان  یعنی  غنچه  مرحله  در  برداشت شده  گل های 
اوایل باز شدن کاسبرگ ها دست کم 4 تا 5 روز بیش از گل های 
باز دوام خواهند داشت، ولی همچنان برداشت در حالت غنچه 
با مشکالتی در رتبه بندی گل، شکوفایی غیریکنواخت، ناتوانی 

در شکوفایی و احتمال بروز برخی آلودگی ها همراه است.
جدول 4- مراحل برداشت گل میخک بر اساس نوع بازار عرضه

مصرف یا بازار عرضهمرحله برداشتشماره*

غنچه سفت0

مناسب برای بازارهای دوردست است. 
ولی به دلیل عدم امکان شکوفایی 
تمامی گل ها بعد از برداشت، برای 

موارد تجاری توصیه نمی شود.

مناسب برای بازارهای دوردست و قلم مویی1
یا استفاده بعد از دو روز است

نیمه باز2
مناسب برای بازارهای نزدیک و یا 
استفاده از گل حداکثر بعد از یک 

یا دو روز است.

باز3
برای بازار رسانی و حمل مناسب 
نبوده و گل باید بالفاصله بعد از 
برداشت مورداستفاده قرار گیرد
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انتخاب نقطه مناسب برش ساقه گل نیز به فصل سال 
بستگی دارد. برش ها در پاییز  باید باالتر باشد تا سبب تشویق 
برای  دیگر  سوی  از  شود.  بعدی  جانبی  شاخه  بیشتر  رشد 
بلندتر قطع  با ساقه  را  در رشد، می توان گل ها  وقفه  ایجاد 
نمود. بهترین محل برای قطع شاخه، جایی است که برگ ها و گره ها 
میان گره  )پایین ترین  از هم می کنند  فاصله گرفتن  به  آغاز 
بلند( و امکان ایجاد دست کم دو شاخه جانبی از روی بندهای 

باقیمانده وجود داشته باشد.
گل های میخک پس از برداشت برای حمل آماده می شوند و این 
زمان گاهی به چندین ساعت می رسد در این شرایط گل ها 
ممکن است در گرما نگه داری شوند و چنین شرایطی سبب 
افزایش احتمال خمیدگی ساقه می شود. جعبه ها یا ظرف های 
مورد استفاده برای حمل باید به خوبی ایزوله و یا با پالستیک 
پوشیده شده باشند تا به حفظ رطوبت محصول کمک کنند. 
به طورمعمول دسته های 25 تایی میخک در دو جهت مخالف 
در دو سوی کارتن ها قرار می گیرند، چراکه بسته بندی متراکم 
تبادل دمایی گل ها با بیرون کارتن ها را به حداقل می رساند. 
قرار دادن کاغذ یا روزنامه میان الیه های گل به حفظ رطوبت 
کل  روی  جعبه ها  شدن  پر  از  پس  از این رو  می کند،  کمک 
سطح محصول را با یک الیه کاغذ می پوشانند. قرار دادن یک 
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قطعه چوب یا مقوا در عرض کارتن و میان دو دسته مخالف هم، 
سبب پایداری گل ها و جلوگیری از آسیب به ساقه ها می شود، 

سپس در جعبه بسته شده و به سردخانه منتقل می شوند. 

سردخانه

برای رفع مشکالت ناشی از تولید یا تاثیر اتیلن، خنک 
کردن گل ها پیش از حمل ضروری است. صرف نظر از مرحله 
شکوفایی گل در زمان برداشت، دمای گل ها باید به سرعت تا 
نزدیک به دمای صفر درجه )صفر تا 0/6 درجه سانتی گراد( 
انبار نیز به حفظ کیفیت گل ها  کاهش یابد. رطوبت نسبی 
کمک می کند. ماندگاری گل ها در دمای اتاق یعنی 27 درجه 
با رطوبت 98 درصد برابر با طول عمر گل هایی است که در 
دمای ده درجه سانتی گراد ولی با رطوبت 15 درصد نگه داری 
می شوند. طوالنی ترین دوره انبارمانی در میخک 11۳ روز، با 
نگه داری در دمای ده درجه سانتی گراد و رطوبت 98 درصد 
ثبت شده است. در میخک، سرما سبب کاهش شدید تنفس و 
همچنین کاهش حساسیت گل به اتیلن می شود. در شرایط 
بهینه، دمای صفر درجه و رطوبت باالی نود درصد و نگه داری 
گل به صورت عمودی، می توان میخک را 6 تا 8 هفته انبار 
نمود ولی در شرایط تجاری عادی، انبارمانی گل ها فقط دو 

هفته خواهد بود.
دمای گل خانه در طول یک هفته پیش از برداشت نیز در 
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ماندگاری پس از برداشت تاثیرگذار است. گزارش شده که 
گل های برداشت شده از گل خانه ای با دمای 26/5درجه بعد 
از ۳7 روز در سردخانه به طور کامل از بین رفتند و در شرایط 

معمولی نیز تنها تا چهار روز دوام داشتند.

انبارهایويژه

اتمسفر  در  اکسیژن  به  کربن  دی اکسید  نسبت  تغییر 
موثر  گل ها  در  اتیلن  فعالیت  و  تولید  بر  می تواند  محیط 
کاهش  سبب  کربن  دی اکسید  باالتر  مقادیر  یعنی  باشد. 
چشمگیر آسیب اتیلن به بافت و در مقابل، اکسیژن بیشتر 
سبب افزایش آن می شود. براین  اساس استفاده از انبارهای با 
اتمسفر کنترل شده  )CA(1 در مورد میخک با افزایش غلظت 
دمای  دیگر  سوی  از  و  اکسیژن  کاهش  و  کربن  دی اکسید 
آغاز  برای  به مقدار الزم  اتیلن داخلی  تولید  از  مانع  پایین، 
فرایند پیری گل می شود. افزایش غلظت دی اکسید کربن به 
بیش از چهار درصد ممکن است برای گل میخک زیان داشته 
باشد. گزارش شده که انبار کردن میخک بدون اثرات منفی 
مدت  به  درصد(   8 تا   0/5( اکسیژن  پایین  غلظت های  در 
هشت هفته امکان پذیر است. استفاده از اتمسفر تغییر یافته 
نفوذناپذیر  دادن گل ها در کیسه های پالستیکی  قرار  یعنی 

1- Controlled Atmosphere 
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نیز می تواند به افزایش ماندگاری میخک در سردخانه کمک 
کند. کارایی این روش بستگی به میزان نفوذپذیری پوشش 
به کاررفته برای تبادل دی اکسید کربن و اکسیژن و همچنین 
دما، طول مدت انبارداری و رقم گل دارد. در مورد میخک، 
استفاده از انبارهای کم فشار نیز امکان پذیر است، میخک های 
غنچه را می توان بیش از نود روز و بدون افت کیفیت یا توان 
ماندگاری پس از برداشت، در انبارهای کم فشار نگه داری نمود.

تنظيمکنندههایرشدومحلولهایشکوفايیيانگهداریگل

استفاده از تنظیم کننده های رشد و یا یک محلول نگه دارنده 
و  مفید  میخک،  گل  عرضه  از  مرحله   هر  در  می تواند  ویژه 
کارآمد باشد. صدها نوع از این محلول ها و مواد برای افزایش 
ماندگاری گل های شاخه بریده آزمایش شده اند. یک محلول 
مناسب باید بتواند به جذب آب و حفظ تورژسانس بافت گل 
کمک نماید. به کارگیری محلول هایی با 1000-200 پی پی ام 
1می تواندرشد  )8-HQC 8-هیدروکسی کینولین سیترات)
میکروبی داخل محلول را مهار نماید. ولی غلظت های باالتر 
این ماده ممکن است موجب آسیب به گلبرگ ها شود. افزودن 
سدیم بنزوات )صد پی پی ام( با جلوگیری از لیز شدن محلول 
می تواند کارایی  HQC-8را بهبود بخشد. استفاده از ترکیبات 

1-8-hydroxyquinoline citrate 
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مس مانند نیترات یا سولفات مس نیز با توجه به خواص ضد 
برای تهیه محلول های  نتایج بسیار خوبی دارد.  باکتری آن 
نگه دارنده، استفاده از آب تصفیه شده یا آب دارای نمک های 
محلول با غلظت کمتر از ششصد پی پی ام توصیه می شود. پیش 
از حمل گل ها، تیمار با یک ماده ضد اتیلن و یا فرو بردن ساقه ها 
در یک محلول قارچ کش )بنلیت(1 و یا در محلولی با ده درصد 
به  هیدروکسی کینولین سیترات   -8 پی   پی ام  دویست  و  قند 
مدت یک شب نیز می تواند در بهبود کیفیت و یا انبارمانی گل 
مفید باشد. برداشت گل به صورت غنچه مزایای بسیاری دارد 
ولی موفقیت این عمل بستگی زیادی به توانایی غنچه ها در 
شکوفایی و رسیدن به اندازه طبیعی پس از چیده شدن دارد. 
دراین باره استفاده از محلول های شکوفایی گل ضروری است. 
زیرا غنچه های سفت حتی با قرار گرفتن در آب نیز قادر به 
شکوفایی کامل نیستند. آب، قندها، مواد ضدعفونی کننده و 
تنظیم کننده های رشد، از اجزای اصلی محلول های شکوفایی 
هستند که گاهی همراه با مواد دیگر به  کار می روند. از سوی 
با شدت  نور  قرار گرفتن در  با  دیگر، شکوفایی گل میخک 
1500 لوکس بهتر انجام می شود. دمای بهینه در این دوره 

نیز حدود 18 درجه سانتی گراد توصیه شده است.
1-  Benlate 
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