




راهنمای زرشک
)کاشت، داشت، برداشت(

1399



     راهنمای زرشک )کاشت، داشت، برداشت(
اونجی     کمال غوث - محمدرضا اکبری - عبدالرضا رضایی گزیک - سیدرحمان حسن پور   گردآوری و تدوین: 

                                      امیرحسین افشار
صفحه آرا:                نادیا اکبریه

ناشر:                        نشر آموزش کشاورزی
چاپ نخست:            1399

تیراژ:                      1000 جلد
قطع:                       وزیری

قیمت:
مسئولیت صحت مطالب با گردآورندگان است. 

ترویج کشاورزی و  و  به سازمان تحقیقات؛ آموزش  متعلق  اثر  این  معنوی  و  کلیه حقوق مادی 
سازمان بسیج جامعه کشاورزی است. 

شماره ثبت در مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی    ... به تاریخ      ... می باشد.
نشانی: تهران، خیابان آزادی، بین نواب و رودکی، پالک 205، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی

نشر آموزش کشاورزی تلفن 66430464

ISBN: 978-964-520-804-0 

شابک:978-964-520-804-0

فایل دیجیتالی این کتاب در سایت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - مرکز اطالعات و مدارک 
علمی کشاورزی به نشانی WWW. agrisis.org قابل دسترسی است.

راهنمای زرشک )کاشت، داشت، برداشت(/گردآوری و تدوین کمال غوث ... ]و دیگران[. عنوان و نام پدیدآور: 
تهران : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، نشر    مشخصات نشر : 

                                      آموزش کشاورزی،   1399. 
 مشخصات ظاهری:   100 ص. :   مصور )رنگی( .
 شابک:   978-964-520-804-0 

فیپا  وضعیت فهرست نویسی: 
سیدرحمان  رضایی گزیک،  عبدالرضا  اکبری،  محمدرضا  غوث،  کمال  تدوین  و  گردآوری    یادداشت:  

                                       حسن پوراونجی، امیرحسین افشار.
کتابنامه.  یادداشت :  

زرشک -- ایران  موضوع :  
Barberries -- Iran  موضوع :  

زرشک  موضوع :  
Barberries  موضوع:  

غوث، کمال،   1358 -      شناسه افزوده : 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. معاونت آموزش و ترویج کشاورزی. نشر آموزش کشاورزی  شناسه افزوده : 

 SB386    :رده بندی کنگره 
 رده بندی دیویی:    93334 /635

 شماره کتابشناسی ملی:  7510384  
فیپا  وضعیت رکورد: 



سخن ناشر
امروز آبروی اسالم در گرو آن است که ایران اسالمی به کشوری آباد تبدیل شود؛ تولید داخلی 
با نیاز های مردم متعادل گردد کشور در صنعت و کشاورزی به خودکفایی برسد دشمن از طریق 

احتیاجات زندگی مردم راهی به اعمال فشار نداشته باشد. 
امام خامنه ای 1393/3/10

برقراری امنیت غذایی یکی از اصلی ترین ضرورت  های کشور به شمار می رود؛ به 
گونه ای که برخی از کارشناسان آن را از امنیت ملی نیز برتر دانسته اند. با توجه به وضعیت 
خاص بوم شناختی )اکولوژیک( و جغرافیایی سیاسی )ژئوپلیتیک( کشور؛ ضروری است 
تا بیش از هر زمانی با اولویت بخشی و ارتقای جایگاه بخش کشاورزی که متولی اصلی 
تامین امنیت غذایی بوده و بر اساس اسناد فرادستی دارای باالترین جایگاه و اولویت  های 
ملی است؛ به استحکام بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسالمی همت گماشته و از بروز 
یکی از اصلی ترین و زیان بارترین چالش  های ملی یعنی کمبود مواد غذایی جلوگیری به 
عمل آید. سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری سازمان تحقیقات 
آموزش و ترویج کشاورزی در راستای معنویات مقام معظم رهبری و در جهت نیل به 
اجرای  به  اقدام  غذایی  امنیت  به  رسیدن  و  تولید محصوالت کشاورزی  در  خودکفایی 
طرح )ملی بسیج همگام با کشاورز( کرده است. هدف از اجرای این طرح علمی سازی 
کشاورزی و تالش در جهت کم کردن فاصله عملکردی میان کشاورزان نمونه و میانگین 
کشاورزی است. هم اکنون شمار قابل توجهی از کشاورزان هستند که با رعایت نکات 
فنی و استفاده از علم روز کشاورزی تا چند برابر میانگین کشورزی عملکرد دارند که 



افزاش عملکرد در واحد سطح در کشور  باال در  نشان دهنده وجود یک ظرفیت  خود 
زمینه  و دستورالعمل  هایی در  راهنما  تولید؛  بازده  افزایش  منظور  به  راستا  این  در  است. 
محصوالت مختلف کشاورزی تهیه شده اند. ویژگی  های مهم این دستورالعمل ها استفاده 
و  مروجان  دانشگاه ها؛  استادان  متخصصان؛  دیدگاه  های  و  پژوهشی  دستاورد های  از 
کشاورزان کارآمد و نخبه کشور است. این دستورالعمل ها دارای بیانی ساده و در عین 
حال کاربردی بوده و مورد تأیید موسسه ها و مراکز تحقیقاتی کشور هستند. امید است 
با ترویج هر چه بهتر و بیشتر این دستورالعمل ها و با یاری خداوند متعال؛ نقشی هر چند 

کوچک در خودکفایی کشور درتولید محصوالت کشاورزی داشته باشد. 
در پایان جا دارد از همه عزیزانی که در تدوین این دستورالعمل ها ما را یاری کرده اند؛ 

سپاسگزاری شود. 

            دکتر کاظم خاوازی                                دکتر محمدرضا جهانسور
                          وزیر جهاد کشاورزی                                    رئیس سازمان بسیج 

                                                                     جامعه کشاورزی
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فصل اول - کلیات

1-1- مقدمه
زرشک یکی از محصوالت باغی ایران است که علیرغم کمی قدمت کشت آن در 
از فناوری نوین را  باغی رایج در کشور، سهم کمتری  با بسیاری از محصوالت  مقایسه 
داشته وتولید آن عمدتاً بر دانش بومی متکی بوده است. با وجود اهمیت اقتصادی زرشک، 
در تحقیقات ملی این گیاه از اولویت ویژه ای برخوردار نبوده، مؤسسه تحقیقاتی خاصی 
برنامه ریزی این محصول را  عهده دار نمی باشد. زرشک محصول کم نهاده ای است 
که در محدودیت های محیطی  درآمد اقتصادی قابل توجهی تأمین می نماید و محصول 
معدود  از  زرشک  دارند.  دسترسی  کمتری  منابع  به  که  است  کشاورزانی  برای  مناسبی 
قابل  تفاوت  فنولوژیکی  و  فیزیولوژیکی  اکولوژیکی،  لحاظ  از  که  است  باغی  گیاهان 
مالحظه ای با گیاهان دیگر دارد. در نقاط مختلف ایران نام های متعددی برای این گیاه 
عنوان شده است، در برخی مناطق به آن زارچ می گویند، در خراسان شمالی و رضوی 
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از  نام های زرک، شیرین زرک و زربار ذکر شده است. استفاده  برای زرشک دانه دار 
زرشک در ایران به صورت غذایی و دارویی به ادوار گذشته مربوط می شود. حدود 230 
سال قبل یعنی در سال 1193 هجری قمری، رستم الحکما در کتاب رستم التواریخ قیمت 
یک من شاهی معادل 6 کیلوگرم فعلی، از محصول زرشک تهران را 600 دینار و زرشک 
تبریز  را 300 دینار دانسته است. از این نوشته رستم الحکما در کتاب رستم التواریخ در 
می یابیم که در عصر کریم خان زند زرشک تهران مرغوب تر از زرشک تبریز بوده است. 
بر اساس اطالعات به دست آمده، اولین بار شخصی به نام جعفر در روستای افین شهرستان 
زیرکوه در حدود 210 سال پیش اولین پاجوش های زرشک را در زهان شهرستان زیرکوه 
کاشته  و هم اکنون در کالته جعفر و قاسم روستای افین درختان مادری زرشک بی دانه 

که عامل گسترش زرشک در منطقه قاینات شده، موجود  می باشد.

1-2-  پراکندگی زرشک در ایران 
از جنس زرشک تاکنون در محدوده فلور ایرانیکا )ایران، افغانستان، بخشی از پاکستان، 
شمال عراق، آذربایجان و ترکمنستان(، 12 گونه و 5 هیبرید نام برده شده که 5 گونه و 4 هیبرید 

آن جزء فلور ایران گزارش شده است که گونه خراسانیکا بومی ایران می باشد.
نام های  با  سنتی  طب  کتب  در  است.  شده  اقتباس  بربریا  عربی  کلمه  از  زرشک  علمی  نام 
انبرباریس، امبرباریس و انبربیریس و امبربریس آمده است و به فارسی آنرا زرشک و زارچ گویند.
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1-3- رده بندی 

 Berberis vulgaris  نام علمی

 Barberry  نام انگلیسی

 Berberidaceae تیره زرشک

معتدله  مناطق  در  آن ها  بیشتر  که  است  گونه   650 و  جنس   15 شامل  زرشک  تیره 
این  است.  بربریس  تیره زرشک جنس  ترین جنس در  مهم  پراکنده اند.  نیمکره شمالی 
جنس دارای 500 گونه است که شماری از آن ها و از جمله زرشک زالزالکی، زرشک 
زرافشانی، زرشک خراسانی، زرشک راست خوشه، زرشک معمولی و زرشک ژاپنی در 
ایران وجود دارد. از این بین، دو گونه راست خوشه و خراسانی انحصاری ایرانند و دو 
گونه زالزالکی و زرافشانی عالوه بر ایران در شرق آناتولی، شرق عراق، افغانستان، ماورای 
قفقاز، ترکمنستان، غرب پاکستان، کشمیر و آسیای مرکزی نیز می رویند. در سال های 
اخیر گونه های دیگری به ایران وارد و به منظور استفاده زینتی در مناطق مختلف از جمله 

باغ گیاه شناسی ملی ایران کاشته شده اند. 

1-4- گیاه شناسی 
اغلب  یا زودافت،  سبز  برگ های همیشه  با  ساله  ای، چند  بوته  ها گیاهانی  زرشک 
خاردار و گاهی به صورت درختچه یا حتی درخت های کوچک هستند. برگ ها متناوب، 
ساده یا مرکب و به ندرت قاعده ای است. گاهی اوقات برگ ها به خار کاهش می یابند. 
گل ها منظم، کامل، منفرد، یا مجتمع به صورت خوشه، سنبله و یا شکل هایی از پانیکول 
یا گرزن است. قطعات گل معموالًً دوتایی یا سه تایی بوده و در دو ردیف قرار دارند. هر 
گل دارای 4 تا 6 کاسبرگ براکته مانند در دو ردیف دوتایی یا سه تایی و 4 تا 6 گلبرگ 
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داخلی است که در دو ردیف قرار گرفته اند.گیاهان خانواده زرشک به صورت درختچه 
نواحی  لپه ای جدا گلبرگ اند و در  از گیاهان دو  تیره ای  پایا می باشند و  یا علف های 
گوناگون نیمکره شمالی )معتدله به ویژه آسیا( می رویند و بیشترین محل انتشار آن ها در 
آمریکای شمالی و قاره آسیا است. نمونه زرشک موجود در خراسان را زرشک خراسانی 

گویند که توضیح آن به شرح ذیل می باشد:

1-4-1- تیپ بوته
درختچه ای با شاخه های چند ساله قهوه ای و قرمز شونده، خارهای آن ساده یا سه 
قسمتی استوانه ای که غالباً تاحدودی به پشت برگشته بوده، رنگ آن قهوه ای  زرد کم 

رنگ تا خاکستری که طول آن حدود  یک سوم طول برگ ها می باشد)شکل1-1(.

شــکل1-1- تيپ عمومي و رشدي درختچه زرشك بارده

1-4-2- ساقه  و شاخه ها 
زرشک دارای تنه یا ساقه ثابتی نمی باشد و در رشد طبیعی خود به صورت  ناموزون 
تولید ساقه ها یا شاخه های فراوانی می کند و زرشک در واقع دارای دو نوع شاخه می باشد:
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 80 تا   30 بین  عمدتاً  آن ها  نهایی  طول  که  معمولی  بلند  شاخه های   -1-2-4-1
سانتی مترو هر ساله به تعداد نسبتاًً زیادی ایجاد شده و رشد می نمایند.

1-4-2-2- شاخه های کوچک بسیار کوتاه یکساله به طول 6-2 میلی متر )بسته به سن 
آن ها( که به فاصله 2-1 سانتی متری از یکدیگر، بر روی شاخه های بلند معمولی رشد و 
نمو کرده و بر دو نوعند، شاخه های کوتاه بارده و شاخه های کوچک نابارده)شکل 2-1(.

شاخه های بسیار کوتاه یکساله، در آغاز سال دوم، در جوانه انتهایی خود معموالًً حاوی 
خوشه گل هستند. این شاخه های جوانه نما در سال اول تشکیل شدنشان بر روی شاخه های 
بلند، فقط برگ تولید می کنند، ولی در سال بعد از جوانه انتهایی هر یک از آن ها یک 
خوشه گل خارج می شود. البته معموالًً فقط جوانه های واقع در دو سوم باالیی )نوک( 
شاخه های بلند و یکساله، حامل جوانه های گل بوده و  جوانه  های واقع در  یک سوم 
پایینی شاخه های بلند و یکساله، گل و میوه تولید نمی کنند. به نظر می رسد که حد این 
مقادیر )دو سوم بارده و یک سوم نابارده( با مدیریت صحیح عملیات باغبانی نظیر زیر و 
روکردن خاک، کود دهی، آبیاری و هرس تغییری نمی کند، روی شاخه های بلند قوی 
دوساله با قطری حدود 10-8 میلی متری از محل هر انشعاب معموالًً  3  شاخه کوتاه جوانه  
دار  بارده خارج می شود )استثنائاً به ندرت 5 شاخه( ولی در شاخه های بلند معمولی از 
محل هر انشعاب فقط یک شاخه جوانه  نما به وجود می آید و در نتیجه از جوانه انتهایی 
در   لذا  تولید می شود،  میوه  یک خوشه  نهایتاً  و  تنها یک خوشه گل  از آن ها  هر یک 
شاخه های بلند قوی معموالًً در محل هر انشعاب، 3 خوشه میوه به چشم می خورد )یک 
خوشه درشت در وسط و دو خوشه کوچک تر در طرفین آن( و به همین دلیل این گونه 

شاخه های بلند قوی و جوان، بسیار پرمیوه هستند.
سن تقریبی شاخه های بلند زرشک را می توان عالوه بر رنگ و شکاف های طولی 
روی شاخه، از روی طول شاخه های جوانه  دار رشد یافته بر روی آن ها، که گاهی در 
شاخه های قوی به 6 میلی متر هم می رسند، نیز تشخیص داد. بر روی این گونه شاخه های 
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جوانه نما چند ساله که طول آن ها 6-4 میلی متر می رسد برجستگی هایی مربوط به محل 
جدا شدن دمبرگ های سال های قبل به صورت مطبق بر روی هم دیده می شوند. به نظر 

می رسد بتوان سن شاخه جوانه نما را از روی تعداد طبق های آن تعیین نمود. 

شــکل 1-2- نمايي از ساقه اصلي و شــاخه هاي يك تا چند ساله و بارده در 
درختچه زرشك

معموالًً  3   نوع ساقه یا شاخه در درختچه زرشک بی دانه دیده می شود: 
1- شاخه یک ساله با قطر کمتر از0/5سانتی مترو زرد رنگ

2- شاخه دوساله با قطر حدود 1 سانتی متربه رنگ قهوه ای مایل به قرمز
3- شاخه سه ساله و بیشتر که قهوه ای رنگ و شیاردار است.

1-4-3- برگ  و دمبرگ
برگ ها به طول 25 تا 40 و به عرض 12 تا 16 میلی متر، بیضوی تا تخم مرغی که 
حاشیه آن دندانه اره ای منظم مشخص، دندانه های دو طرف 15 تا 20 تایی با زایده مومی 
با خال های رگبرگی باریک طویل شده می باشند.  ریش مانند، دو سطح برگ مشبک 
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دمبرگ ها به طول 10 میلی متر و شیار دارند)شکل 3-1(. 

شــکل 1-3- نمايي از برگ، خار  و شــاخه در درختچه زرشك

1-4-4- گل آذین و میوه
به  گل آذین مجتمع دارای 20 تا 25 و گاهی تا 40 گل است. گل های آن معموالً 
تایی و  قطعات 3  از  و مرکب  منظم  نارنجی( دو جنسی  ندرت  به  )یا  رنگ زرد هستند 
گاهی دوتایی که در 2 ردیف حلقوی قرار گرفته اند. فصل گل کردن گونه های مختلف 
دارای شکل  تازه  میوه زرشک  می باشد.  اوایل خردادماه  تا  فروردین  اواخر  از  زرشک 
بیضوی با قطر 9ـ  6 میلي متر و طول 12ـ  6 میلي متر و وزنی در حدود 0/23گرم است. میوه 
 زرشک تازه به رنگ قرمز روشن است که به تدریج و با از دست دادن آب به قرمز تیره 
می گراید. در اثر شرایط نامناسب فرآوری و نگهداری به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره 
درمی آید و این وضعیت به علت تخریب و تغییر ترکیبات در رنگدانه های موجود در 
زرشک به خصوص آنتوسیانین ها است. چنانچه عملیات خشک کردن با حرارت مالیم 
و مطلوب و نگهداری آن در شرایط عاری از رطوبت باال انجام گیرد زرشک رنگ قرمز 
خود را حفظ کرده و برای مدت طوالنی با تغییرات رنگی بسیار کم باقی می ماند. میوه 
زرشک دارای اسیدهای آلی و ترکیبات فنولی بوده و عالوه بر رنگدانه های آنتوسیانینی 
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در صورت  است.  گلیکوزیداز  و  فنوالز  پلی  فنوالز،  آنزیم های  دارای  کاروتنوئیدی  و 
آزاد شدن این آنزیم ها تخریب آنزیماتیک میوه آغاز می شود. آنزیم های فوق الذکر 
به مجرد آسیب، خراش، لهیدگی، رسیدگی یا پارگی میوه خارج شده و با تأثیر بر روی 
ترکیبات رنگی و رنگدانه ها سبب بروز واکنش های قهوه ای شدن آنزیمی و تخریب 
یا  اندازه برگ ها  یا کم و بیش واژگون، هم  رنگ می شود. شاخه های میوه دار راست 

کمی بلندتر از آن که 12 تا 18 میوه را شامل می شود)شکل 4-1(. 

شــکل 1-4- نمايي از گل آذين و ميوه در درختچه زرشك

1-4-5-  ریشه 
زمین رشد  سانتي متري  در سطح 50  بیشتر  و  نیست  عمیق   در زرشک خیلي  ریشه 
مي کند. اگر به هر علتي ریشه هاي زرشک خراش بخورند از آن محل مانند نهال عناب 
پاجوش هاي ریشه دار بوجود مي آیند که مي توان از آن ها براي فروش یا کاشت نهال 
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استفاده کرد)شکل 5-1(.

شــکل 1-5-  نمايي از قطعات ريشه در درختچه زرشك

همچنین ریشه زرشک حاوی مواد شیمیایی به نام آلکالوئید ایزوکوئینولین است. این 
ترکیبات دارای خواص آنتی بیوتیکی هستند. برخی از آن ها باعث پائین آمدن تب، کاهش 

تورم و فشار خون شده و به تنظیم ضربان قلب و انقباض عضالت قلب کمک می کنند.

1-5- مراحل رشدی و فنولوژي زرشک
1- مرحله  تورم و بیداري جوانه ها 

2- مرحله شروع رشد آغازه هاي برگ و ظهور برگ
3- مرحله ظهور غنچه ها و شروع گلدهي 

4-  مرحله ظهور میوه  یا رشد اولیه میوه )زرشک ها سبز رنگ هستند(
5- مرحله بزرگ شدن میوه )زرشک ها زرد رنگ هستند(

6- مرحله  رسیدن میوه )زرشک ها در ابتدا صورتي و سپس قرمز  رنگ هستند(
7- مرحله برداشت )زرشک ها کاماًل  قرمز و آبدار هستند(

8- مرحله بعد از  برداشت تا ریزش کامل برگ هاي درخت
از نظر تقویمی در نظر مردم، جوانه زنی و رشد زرشک در اول بهار نشانه نوروز است 



20             /  راهنمای زرشک )کاشت، داشت و برداشت(

و برداشت محصول نشانه ماه آبان است. کاشت نهال زرشک نشانه ماه آذر )قوس( است. 
زرشک بی دانه رشد رویشی خود را از اوایل فروردین ماه با باز شدن جوانه های برگ 
روی شاخه های جوانه نما آغاز می نماید. غنچه های زرد رنگ توپی شکل آن از وسط 
برگ هاي تازه روییده، به تدریج رشد نموده و دراردیبهشت ماه  باز می شوند و دوره 
ُگلدهی آن حدود20 روز طول می کشد. درختچه زرشک هر سال به ویژه در سال کم 
محصول، ساقه های جوان بسیار زیادی تولید می کند. رشد سریع ساقه های تازه روییده 
از فروردین ماه شروع و تا اواخر خرداد یا اوایل تیرماه ادامه می یابد. معموالًً همزمان با 
شدت گرما، رشد شاخه های جدید متوقف می شود. میوه زرشک از اواخر مرداد و اوایل 
شهریور ماه شروع به تغییر رنگ می کند و از رنگ سبز،ابتدا به زرد کرمی در آمده و به 
تدریج از نوک میوه صورتی رنگ می شود و سپس تا اواسط شهریور ماه به رنگ قرمز 
گرایش پیدا می کند. میوه زرشک بی دانه توخالی غیر آبدار است که به تدریج تا هنگام 

رسیدن، این دیواره نازک گردیده و مایعی غلیظ درون میوه تجمع پیدا می کند.

1-6- ارزش دارویی و غذایی زرشک  
برای درمان  میوه(  این گیاه )ریشه، پوست، ساقه، برگ، گل و  تمام قسمت های  از 

برخی از بیماری ها استفاده می گردد.
1-6-1- میوه

از میوه زرشک به طور خالصه در درمان بیماری های ذیل استفاده می شود: 
بیماری اسکوربوت، انقباض عروق )به خصوص عروق رحمی، جهت جلوگیری از 
خونریزی در دوران قاعدگی( و بواسیری، ناراحتی های کبدی و گرفتگی های صفراوی، 
برای ایجاد اشتها، مسکن تشنگی شدید )به ویژه در آب و هوای خشک و گرم(، مسکن 
حرارت معده و درمان آنژین، آسم، نارسایی قلبی، رفع اختالالت جریان خون و درمان 
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اختالالت یائسگی و اسهال.
1-6-2- برگ

از برگ زرشک به تنهایی یا مخلوط با داروهای مناسب برای زخم روده ها و برای رفع 
اسهال هایی که ناشی از ضعف امعاء و احشای داخل شکم باشد، استفاده می شود. در مغولستان 
زرشک را برای خارج کردن رطوبت و بندآوردن خونریزی و برای بیماری هایی با ترشحات 
مخاطی به کار می برند. دارای مقدار زیادی ویتامین C می باشد. از برگ زرشک در درمان 
بیماری های اسهال مزمن، آنژین، زخم ها )َدم کرده برگ و شستشوی زخم(، اسکوربوت، 

رقیق شدن خون و آب آوردن نسوج استفاده می گردد.

1-6-3- پوست ساقه
آلکالویید بربرین موجود در پوست زرشک مقدارش از برگ  بیشتر است. ماده اصلی 
و مؤثر در برگ زرشک آلکالویید بربرین است که در حالت خالص بودن ماده کریستالی 
زرد رنگی است و دارای تأثیر بندآوری خون است و در حال حاضر در پزشکی علمی از 
برگ زرشک جوهر الکل دار »تنتور بربریدیس« تهیه می کنند که از آن در خونریزی های 

زهدان مانند یک داروی بند آورنده خون استفاده می شود. 
و  ضدانگل  و  کننده  خنک  عنوان  به  زرشک  درخت  پوست  از  ژاپن  و  چین  در 
ضدعفونی کننده استفاده می شود و در موارد تب برای کاهش تب و همچنین برای معالجه 
آن  ساقه های  و  ریشه  پوست  از جوشانده  تجویز می شود.  قاعدگی  مفرط خون  ترشح 
برای تقویت معده و همچنین به صورت قطره برای شستشوی چشم استفاده می شود. در 
چین از جوشانده ساقه و برگ گیاه برای شستشوی چشم و به صورت غرغره برای معالجه 

پوسیدگی دندان استفاده می شود.
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1-6-4- ریشه
از ریشه زرشک در درمان بیماری های ذیل استفاده می شود :

ناراحتی های معده، بی اشتهایی و سوء  بربرین موجود در زرشک در درمان  - ماده 
هضم های مزمن مفید است.

- ضد خونریزی های غیر عادی در بانوان بوده و در جلوگیری از خونریزی هایی که 
در فواصل قاعدگی رخ می دهد مؤثر می باشد.

- در معالجه مسمومیت حاصل از مصرف تریاک )ترک اعتیاد( مؤثر می باشد.
- ضد تب )تب بر( می باشد. خواص ضد تب گیاه به ویژه به علت آلکالوییدهایی است 

که با  بربرین زرشک همراه هستند.
- در درمان امراض کبدی، یرقان و کیسه صفرا سودمند است. جوشانده پوست ریشه 
درختچه زرشک برای درمان یرقان و سنگ کیسه صفرا مؤثر است زیرا این جوشانده عمل 
کبد را مرتب کرده و صفرا را به خارج دفع می کند. چون پوست ریشه درختچه زرشک 

دارای مواد اکسی آکانتین و بربرین است.
- در منظم کردن انقباضات طحال های متورم نافع می باشد. 
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2-1- نیازهای اکولوژیکی زرشک 
2-1-1- نیاز آبی

زرشک درختی مقاوم است که حتی در زمین های سنگالخی، دامنه تپه ها و کوه های 
خشک می تواند به زندگی ادامه دهد و در شرایط کم آبی هر ماه یک بار آبیاری الزم 
دارد. در منطقه قاین مشاهده شده است که با آبی که دارای 11/65 دسی زیمنس بر متر 
شوری بوده است که برای بسیاری از محصوالت مناسب نبوده زرشک دارای رشد بسیار 
برداشت  آبیاری محصول زرشک  بار  سه  با  در سال های خشک حتی  خوبی می باشد. 
را  است.آبیاری  مکعب  متر   9900 سال  در  درخت  این  آبی  خالص  نیاز  است.  گردیده 
بایستی هنگامی که هوا نسبتاًً آرام بوده و اغلب در موقع شب انجام داد زیرا هوای گرم و 

حرارت شدید، اتالف آب را از طریق تبخیر تشدید می نماید.
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2-1-2- نیاز حرارتی
خوبی  به  سرد  زمستان های  با  نواحی  در  و  بوده  مقاوم  سرما  به  نسبت  زرشک  گیاه 
رشد و نمو می کند، اما به نظر می رسد که گرمای شدید تابستانی عامل محدود کننده 
در سازگاری اقلیمی آن باشد و بادهای گرم در هنگام گلدهی اثر منفی بر محصول دارد.

قاین حداکثر 41 درجه سانتیگراد و حداقل 27- درجه سانتیگراد )زمستان سال 1386( 
دمای ثبت شده داشته است که خود دلیلی بر مقاومت زرشک به گرما و سرمای بسیار 

شدید می باشد. 

2-2- شرایط الزم قبل از احداث باغ زرشک
2-2-1-  انتخاب محل باغ

در انتخاب محل احداث باغ عالوه بر سازگاری شرایط اقلیمی منطقه با نوع گیاه یا 
فروش  بازار  نظر  از  را  محل  آن  اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط  انتخابی، می بایستی  گونه 

محصول نیز مد نظر قرار داد.

2-2-2- شرایط آب و هوایی محل 
تابستان گرم و خشک و آفتابی  مناطقی که  زرشک گیاهی مدیترانه ای است و در 
طوالنی و پاییز پر باران، زمستان سرد و باالخره بهار آفتابی دارند، سازگاری خوب نشان 

می دهد. زرشک در سطح ارتفاع بیشتر از 1500 متر بهتر پرورش می یابد.

2-2-3-  امکان دسترسی به آب
آب مهم ترین عامل تعیین کننده میزان محصول باغ های زرشک می باشد. زرشک را 
گیاهی کم توقع و مقاوم نسبت به خشکی و بی آبی می شناسند. اما خشکی مفرط موجب 
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تأخیر رشد سبزینه سالیانه شده و در نتیجه بازدهی گیاه را به تأخیر می اندازد. 
آبیاری زیاد نه تنها بی فایده است بلکه در صورت ماندابی بودن و به دلیل حساسیت 

ریشه ها باعث ریزش برگ ها و کاهش رشد میوه می گردد.

2-2-4-  نوع و جنس خاک
بهترین خاک برای زرشک کاری خاک های سبک شنی، رسی با زهکشی کافی و 

خاک حدود 7 تا 8 می باشد. 

2-2-5- امکان دسترسی به بازار
لحاظ  به  از هم  و دور  مناطق مختلف  در  باغ های کوچک  ایجاد  و  پراکنده  کشت 

مشکالت نگهداری، حمل و نقل و فرآوری محصول، اقتصادی نمی باشد. 

2-2-6- تدارک نیروی انسانی 
هزینه عمل آوری محصول از نظر دستمزد کارگر و همچنین امکان پیدا کردن آن ها 
در مواقع بحرانی کار، بخصوص در فصل برداشت مهم می باشد چون عدم وجود کارگر 

با دستمزد مناسب موجب بهره برداری غیر اقتصادی محصول خواهد بود.

2-3- روش های تکثیر زرشک 
الف( تکثیر به روش بذر کاري

بذور رسیده زرشک را در بستر آماده مي کنند و در یک محیط سایه مي توان کاشت 
کرد این بذور از میوه جدا شده و به مدت دو ماه در درجه حرارت 5 درجه سانتیگراد در 
درون گلدان های ماسه ای و در یخچال نگهداري و سپس اقدام به کاشت بذر مي کنند که 
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این عمل در پاییز انجام مي شود و در بهار سال بعد جوانه مي زند نهال هاي بدست آمده 
از بذر داراي تمامي خواص پایه مادري نمي باشد.

ب( تکثیر به روش قلمه

 زرشک نیز از طریق قلمه کم هزینه ترین و مناسب ترین روش براي داشتن گیاهي 
یکنواخت است. نتایج پژوهشي انجام شده که با استفاده از سیستم مه افشان و پا گرما صورت 
گرفته است، نشان مي دهدکه قلمه هاي سخت و نیمه سخت تهیه شده از قسمت هاي پاییني 
شاخه که داراي قدرت تولید شاخه فرعي بیشتر هستند، وقتي که با کاربرد تنظیم کننده هاي 
رشد IBA  ایندول بوتیریک اسید، NNA   نفتالین استیک اسید،IAA  ایندول استیک 
اسید در آذر ماه و دي ماه به شکل پودر تیمار مي شوند به صورت کم و محدود ریشه 
تولید مي کنند. قلمه ها را از شاخه های چوبی یا نیمه چوبی به طول 90 یا 120 سانتی متر 
در اواخر تیر یا خرداد ماه تهیه می کنند و آن ها را در شاسی سرد و در داخل بستری از 
خاک شنی نشاء می کنند. حدود 6 ماه طول می کشد که قلمه ها به اندازه کافی ریشه دار 

شده و برای نشاء کردن آماده شوند.

ت( تکثیر به روش خوابانیدن 

عمل خوابانیدن شاخه به وسیله شاخه هاي جوان در اوایل خرداد ماه در ماسه و در بستر 
گرم سایه دار انجام مي شود. در تحقیقات  انجام شده خوابانیدن هوایي در تیر ماه در تیمار 

500 قسمت در میلیون ایندول بوتیریک  اسید 35/5 % ریشه زایي داشتند.

ث( تکثیر از طریق پیوند

پیوند زدن در زرشک بي دانه معمول نیست اما درختچه هاي زرشک پیوند شده در 
یکي از روستاهاي توابع بیرجند از نوع برشي )ترصیعي( و یا پیوند از نوع پیوند پوست 

)تاجي( موجود مي باشند.
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ج ( تکثیر از طریق کشت بافت 

افزایش زرشک بي دانه  از طریق کشت  بافت در شرایط آزمایشگاهي انجام مي شود.

پ(تکثیر به روش پاجوش 

بهترین  است.  درختچه  این  ازدیاد  براي  روش  متداول ترین  پاجوش  توسط  تکثیر 
زمان جداسازي وکاشت پاجوش ها اواخر آبان و اوایل آذر ماه مي باشد. تهیه و کاشت 
پاجوش ها در اسفند ماه نیز امکان پذیر است ولي احتماًل موفقیت پاجوش ها در پاییز بیشتر 
است. پاجوش ها از درختچه هاي شش ساله و مسن تر تهیه مي شود و تولید پاجوش هاي 

زرشک در زمین هاي شني بیشتر است. 

2-4- نکات فنی در احداث باغ
2-4-1- نقشه کاشت و فاصله درختان

فاصله درختان روی ردیف و بین ردیف ها بستگی به عوامل ذیل دارد)شکل 1-2(: 
عمق و حاصلخیزی خاک �
مقدار آب قابل دسترسی  �
آب و هوای منطقه )حرارت، طول دوره نمو سالیانه و نور( �
سیستم تربیت و هرس �
سیستم برداشت �

از نظر رشد شاخساره و اثرات پایه هر چه درخت پر رشدتر و حجم بزرگی را اشغال 
نماید، تراکم کشت کم و فاصله درختان بیشتر خواهد بود.



28             /  راهنمای زرشک )کاشت، داشت و برداشت(

شــکل 2-1-  نقشه کاشت و احداث يك باغ زرشك

فاصله درختان در خاک های حاصل خیز و عمیق با آب کافی کمتر و در خاک های 
کم عمق، فقیر و کم آب بیشتر خواهد بود. وجود نور کافی همراه با دمای مناسب در رشد 
شاخساره اثر مثبت دارد. از نظر هرس، در صورتی که به طور مرتب انجام گیرد و قسمت 
شاخساره درخت تحت کنترل باشد فاصله درختان می تواند از هم کمتر باشد)شکل 2-2(.

شــکل 2-2- يك باغ مناسب و تازه کاشت شده زرشك 
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2-4-2- آماده سازی زمین
در زمین های کوچک مناطق کوهستانی،درختچه زرشک  با فواصل کم در ردیف هایی 
متناسب با شکل قطعه زمین و به صورت نامنظم کشت می شود، در این مناطق کلیه عملیات 
آماده سازی و کاشت به وسیله بیل انجام می گیرد. حداقل زمین زرشک کاری در این 

مناطق از 0/5 من تخم کار شروع و تا 20 من تخم کار یعنی 2000  مترمربع می باشد.
در زمین های بزرگتر، برای کشت زرشک معموالًَ ابتدا زمین را شخم عمیق می زنند، 
قبل از این شخم، در صورت در اختیار بودن کود حیوانی می توان 20 تا 30  تن کود 
پوسیده را به همراه حدود200 کیلوگرم کود شیمیایی فسفات آمونیم در یک هکتار زمین 
پخش با گاو آهن به عمق خاک منتقل نمود. سپس در صورت نیاز  یک شخم  سطحی و 
یا دیسک زده و با لولرتسطیح کرد. پس از آن جوی های کم عمق به فاصله 4 تا 5 متر از 
یکدیگر ایجاد کرده و داخل آن ها گودال های کاشت را به عمق حدود 80 سانتی مترحفر 
می کنند. در این مرحله اگر قباًل  از کود حیوانی و شیمیایی استفاده نشده باشد، مقداری 
کود حیوانی  پوسیده را همراه با حدود 50 گرم کود فسفات آمونیوم در ته گودال ریخته و 
با خاک مخلوط می کنند )شکل 2-3(. در برخی مناطق که سرمای شدید زمستانی وجود 
دارد، برای حفاظت ریشه های حساس زرشک مقداری کاه هم با خاک گودال مخلوط 
بزرگ و عمیقی  می نمایند. در روش سنتی آماده سازی و کاشت زرشک، جوی های 
احداث جوی های  با  است  بهتر  لذا  رفتن آب می گردد،  باعث هدر  ایجاد می شود که 
باریک و کم عمق و ایجاد تشتک در اطراف نهال، بهره وری استفاده از آب را افزایش 

داد. خاک مناسب کاشت زرشک بي دانه، لومی شنی است.
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شــکل 2-3- حفر کانال قبل از کاشــت نهال و پر کردن آن با بقايای گياهی از قبيل 
کمپوســت، ورمی کمپوست و کودهای حيوانی

2-4-3- الگوهای کاشت زرشک
فاصله 4×4  با  لوزی  و  مستطیلی  مربعی،  یعنی  منظم  فرم های  باغ های زرشک روی 

متر،3×5 متر،4×5 متر، 5×5 متر و 4×6 متر احداث می شوند. 

2-4-3-1- روش کاشت مربع

این سیستم موقعی عملی می شود که فاصله بین ردیف ها و روی ردیف ها مساوی 
باشد)شکل 4-2(.
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2-4-3-2- روش کاشت مستطیل

این سیستم موقعی عملی می شود که فاصله بین ردیف ها بیشتر از فاصله درختان در 
روی ردیف ها باشد)شکل 5-2(.

2-4-3-3- روش کاشت لوزی 

این سیستم موقعی عملی می شود که درختان در رئوس و مرکز یک شش ضلعی قرار  
گیرند و درختان ردیف بعدی در وسط بین دو ردیف قبلی واقع شوند )شکل 6-2(.

شکل 2-4- روش کاشت مربع
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شــکل 2-5-  روش کاشت مستطيل

شکل 2-6- روش کاشت لوزی
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2-5- انتخاب نهال مناسب و با کیفیت
2-5-1- شرایط نهال باکیفیت

- پایه های مادری زرشک که از آن پاجوش گرفته می شود معموالً سن باالی 6 سال دارند.
- پاجوش هاي زرشک باید 2 ساله باشد و روي ریشه آن، تارهای کشنده به اندازه 

کافی موجود باشد. 
- پاجوش های با سن بیشتر از 2 سال پس از کاشت خطای بیشتری خواهند داشت.

دارا  نیز  بیشتري  ریشه  و  بوده  بهتر  باشد  بیشتر  مادري  نهال  تا  پاجوش  فاصله  هر چه 
مي باشد. بیخ جوش ها یا همان پاجوش هاي رشد کرده از محل طوقه که فاقد ریشه هستند 
نباید در  از آن ها  و  داشته  پاییني  تنه جوش ها درصد گیرایي  یا همان  و ساقه جوش ها 
کاشت استفاده شود. پاجوشي که پوسته پوسته بوده، ریشه آن خیلي چوبي و خشک بوده 
و انعطاف نداشته باشد، گیرایي ندارد. ارتفاع پاجوش نباید از60 سانتي متر بیشتر و از 40 
سانتي متر کمتر باشد. پاجوش هاي کوچک در صورت وجود ریشه کافي، درصد گیرایي 
آن ها بیشتر است به شرط آنکه در هنگام کاشت، جوي ها خیلي پر آب نشود و به اصطالح 
پاجوش خفه نگردد. پاجوش هایي که زیر خار آن ها  تورفتگی نداشته و  تنه آن ها  قرمز 

رنگ باشند، از بقیه پاجوش ها مناسب ترند.
- گاهي اوقات پایه هاي اصلي دچار آسیب شده و رشد مناسبي نخواهند داشت و 
باید از برجوش ها یا پاجوش ها به عنوان پایه جایگزین استفاده کرد. درختاني که داراي 

پایه هاي معیوب هستند از ویژگي هاي ذیل برخوردارند: 
1- شاخه هاي فصل جاري روي این پایه ها رشد کمي دارند. 

2- برگ ها کوچک و زرد مي شوند. 
3- عدم رسیدگي میوه ها )سفید شدن، ریزشدن و کم رنگ شدن میوه ها(

4- شاخه هاي روییده روي پایه معیوب زرد رنگ هستند. 



34             /  راهنمای زرشک )کاشت، داشت و برداشت(

5- خشک شدن سرشاخه ها 
از مغز ساقه جدا مي شود  پایه معیوب ترک خورده و  تنه  پاییني  6- پوست قسمت 

اینگونه تنه ها محل زمستان گذراني آفات و بیماري ها مي باشند.

2-5-2- نحوه انتخاب و نگهداري نهال سالم تا زمان کاشت

به  تا  شود  انجام  باید  دقت  نهایت  مادر،  درخت  از  پاجوش  جداسازي  هنگام  در   -
ریشه هاي پاجوش آسیبي وارد نشود و براي خارج کردن نهال )پاجوش( بهتر است خاک 
اطراف نهال را با بیل خالي کرده، از کلنگ و تبر براي درآوردن پاجوش ها استفاده نشود. 

ریشه هاي آسیب دیده درصد گیرایي نهال را پایین مي آورند.
- جداسازي نهال ها باید وقتي صورت پذیرد که مزرعه در حالت گاورو باشد.

- ارتفاع نهال بین 40 تا 60 سانتي متر بوده، از پاجوش هاي 2 تا 3 ساله که تنه آن ها 
قرمز رنگ مي باشد، استفاده گردد.

- فصل مناسب جداسازي پاجوش ها بعد از خزان درختچه زرشک و قبل از شروع 
یخبندان در منطقه است که این زمان حدود اوایل آبان تا اواسط آذر ماه مي باشد.

- پاجوش هاي جدا شده باید به نحو مطلوب محافظت شده )درون پالستیک،کیسه 
گوني یا خاک  قرار گیرد( تا ریشه ها در معرض هوا نبوده و رطوبت آن ها  حفظ شود.

زیر  و  نقل  و  حمل  تا  گردد  تهیه  تایي   10 هاي  بسته  در  زرشک  پاجوش هاي   -
بایست  ارتفاع، مي  باالي 60 سانتي متر  نهال هاي  و  باشند   خاک کردن آن ها راحت تر 

کوتاه شوند.
- قبل از بسته بندی و انتقال نهال می توان ریشه آن را هرس نموده و سپس ریشه را در 

دوغ آب خاک رس که در آن سموم قارچ کش مخلوط گردیده، غوطه ور کرد.
- براي تأمین نهال هاي مناسب مي توان درختان قدیمي زرشک را از خاک خارج 
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کرد و یا در هنگام هرس درختچه هاي زرشک مي توان پاجوش مناسب و کافي بدست 
آورد )شکل 7-2(.

شــکل 2-7- يك نهال مناسب برای کاشت زرشك

2-5-3- شرایط و نکات الزم در هنگام کاشت نهال
- پاجوش ها را نباید از محل یقه )طوقه( بیشتر زیر خاک کاشت.

- چند روز قبل از کاشت پاجوش زمین آبیاري گردد تا رطوبت کافي در زمان کاشت 
پاجوش ها موجود باشد. 

- زمین مورد نظر براي کاشت را حداقل چند ماه قبل از کاشت مي بایست آماده کرد.
- استفاده از کود حیواني پوسیده، چند روزي پس از کاشت نهال در اطراف نهال ها 

توصیه مي شود.
مي بایست  بیل  یا  زیرشکن  توسط  خاک  در  موجود  سخت  الیه  کاشت،  از  قبل   -

شکسته شود و زمین کاماًل مسطح و صاف گردد.
- فاصله مناسب کاشت نهال ها بسته به مناطق متفاوت است:  در مناطق دشت و در 
محل چاه هاي کشاورزي فاصله بین درختان  2 تا 4 متر یا 3 تا 5 متر و در مناطق کوهستاني 

بین 1/5 تا 3 متر متداول است.
- بهتر است هنگام حفر چاله ها به عمق 80*80*80 سانتي متر، خاک سوخته و آفتاب 
خورده که بر روي زمین است و تا عمق 40 سانتي متري موجود مي باشد را در ته چاله هاي 
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نهال ریخت و روي چاله ها نیز با خاک لومي پر شود.
- نهال هایي که ساقه و ریشه آن ها در هنگام کندن و جابجایي آسیب دیده اند، بعد از 

کاشت بر اثر آبیاري دچار پوسیدگي مي شوند.
- براي بهره وري بیشتر و بهتر از سطح مزرعه و کاهش تبخیر، مناسب تر است که 
تعداد نهال را در واحد سطح باال برد و حتي االمکان از کاشت مخلوط زعفران و زرشک 

بهره گرفت.
- فاصله کاشت در مناطق باد خیز کمتر و ردیف ها در جهت حرکت باد احداث شود.

- مي توان در ابتدا در هر چاله 2 نهال کاشت )فاصله بین نهال ها  حداقل 10 سانتي متر 
باشد( تا اگر یک نهال خطا کرد و سبز نشد، نهال هاي دیگر جاي خالي آن را پر کنند.

- در اراضي کوهستاني که مساحت زمین ها کم مي باشد مي توان از روش کاشت 
لوزي یا زیگزاگي استفاده نمود. در این روش، جهت کاشت نهال مي بایست شرقي غربي 
باشد تا شمالي جنوبي چرا که از صبح تا غروب قسمت جنوبي جوي ها در سایه بوده و این 

تبخیر را پایین مي آورد. 
- نهال ها را در وسط چاله کاشته تا ریشه دهي بیشتر باشد.

- برای پرکردن چاله اي که نهال زرشک کاشته مي شود، مي توان در عمق بیش از 50 
سانتي متر از بقایای گیاهی و  موادآلي استفاده کرد.

2-6- عملیات داشت زرشک
2-6-1- آبیاری  

اگرچه زرشک از گیاهان مقاوم به کم آبی است ولی در 3 تا 4 سال ابتدای کاشت،بسته 
به بافت خاک و شرایط آب و هوایی، آبیاری آن بر مدار 7 تا 8  روز مناسب است. در 
فاصله  یکبارآبیاری می شود.گاهی  تا 15روز  هر12  بعدی،باغ زرشک معموالًً  سال های 
دو نوبت آبیاری به20 روز و بیشتر هم می رسد که البته به کاهش عملکرد منجر می شود.
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را در طول  مناطق کوهستانی و در شرایط ویژه، گاهی درختچه زرشک  برخی  در 
فصل رشد بیش از 3 تا 4 مرتبه آبیاری نمی کنند. حتی در مناطق کوهستانی، در بخش های 
خاصی که خاک قدرت حفظ رطوبت زیادی داشته و در زمستان هم به حالت بندسار   

ذخیره سازی آب داشته اند، قطعات کوچک به صورت دیم نیز قابل کشت است.
اشباع شدن محیط  دلیل   به  ُگلدهی  زمان  آبیاری در  معتقدند  پرورش دهندگان زرشک 
اطراف ریشه از آب، سبب ریزش گل ها می شود. عدم آبیاری در هنگام گلدهی همچنین از 
رویش شاخه های فرعی جدید جلوگیری می کنند. درختچه زرشک نسبت به آبیاری به وسیله 
آب های شور مقاومت دارد، امّا آب های بسیار شور سبب کاهش رشد و عملکرد آن می شود.

بارندگی زمستانه که به سرده آب مشهور است برای زرشک بسیار مفید و در نابودی 
آبیاری  برای  فقط  است  مشهور  به گرمه آب  که  بهاره  بارندگی  ولی  است  مؤثر  آفات 

زرشک مفید و در نابودی آفات نقشی ندارد.
استفاده از پوشش گیاهي به عنوان مالچ در مزرعه و کف جوي ها براي کاهش مصرف 

آبیاري مناسب است. 
- در شرایط با وجود خاک و آب شور بهتر است نهال ها  را در کف جوي کاشت.

- هر چه سن نهال کمتر باشد نیاز آبي آن کمتر است و باید در سال هاي اول کاشت، 
جوي ها را باریک ایجاد کرد یا آب را زیاد روي هم انباشته نکرد هر چه سن نهال زیادتر 
شد، جوي ها پهن تر و میزان استفاده از آب در هر مدار آبیاري بیشتر مي شود. آبیاري 

بیش از اندازه در سال اول به نهال آسیب مي زند و مقدار آن باید پایین یا نیم رهن باشد.
- مدار مناسب براي آبیاري بسته به نوع خاک از  6 )خاک شني( تا 12 )خاک رسي( 
روز متفاوت مي باشد. حداکثر دور مدار آبیاري در شرایط کم آبي تا 24 روز مي باشد. در 
این صورت زمین پس از آبیاری و گاورو شدن حتماًً باید شخم خورده باشد. مدار آبیاري 

مناسب در سیستم قطره اي هر 7 روز مي باشد.
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2-6-2- زمان های حساس در آبیاری زرشک
- در زمان تورم جوانه ها در اواخر اسفند

- در زمان ظهور گل و غنچه
- در زمان رشد اولیه میوه

- در زمان تغییر رنگ میوه
- در زمان 1 ماه مانده به برداشت میوه

2-6-3- زیرو رو کردن خاک
یکی از اقدامات اصلی که در عملیات مرحله داشت زرشک صورت می گیرد، زیر و 
رو کردن یا کولش خاک است که هر سال معموالًً یک دفعه و  در برخی مناطق در فصل 
خواب و هر 15 روز به عمق حدود 15 سانتی متردر محدوده سایه انداز درختچه و به وسیله 
بهتر خاک،  تهویه  بین رفتن علف های هرز،  از  انجام می شود.این عمل مفید سبب  بیل 
افزایش سرعت نفوذ آب در خاک، مخلوط شدن کود با خاک و کنترل آفات احتماًلی 
می گردد. از نظر زرشک کاران، زیر و رو کردن خاک بسیار مهم است و باعث افزایش 

کیفی و کمی محصول می گردد. 
دقت شود در 15 تا 20 روز مانده به زمان بیدار شدن جوانه ها در اواخر زمستان )تورم 
جوانه ها( کولش انجام نشود، چرا که ریشه ها زنده شده و بر اثر بیل زني ممکن است 
آن ها خسارت دیده و رشد در سال جاري درخت با ُکندي  همراه گردد و در فصل گرم 

درخت در لفظ عمومي تَف باد مي کند. 

2-7- هرس در زرشک
هرس یعنی حذف شاخه ای که نمی خواهیم روی درخت بماند. در هرس شاخه هاي 
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زرشک حذف نرک ها، شاخه هاي خشک، شاخه هاي درهم و شلوغ به منظور افزایش 
باردهی سال بعد درخت الزم می باشد. هرس درختچه های زرشک بی دانه، درگذشته 
به صورت بسیار محدود و ناکافی انجام می شده و فقط به بریدن تنه های پیر و شاخه های 
خشک و بیمار اکتفا می گردیده است، هر چند بریدن شاخه های پایینی تنه ها که نزدیک 
به زمین قرار می گیرند نیز از قدیم مرسوم بوده است. نکته مهم در هرس این هست که 
هر لحظه اي که باغدار داخل باغ برود باید قیچي را با خود داشته باشد تا هرس درختان 
صورت پذیرد و ا ز این نظر هر زمان که باشد وقت هرس است، اما از جنبه استاندارد نکاتي 

درباره هرس مي باشد که در ادامه مي آید.
 

2-7-1- هرس ریشه در هنگام کاشت
از این هرس در هنگام کاشت نهال، براي حذف ریشه هاي خشکیده و آسیب دیده 
استفاده مي شود تا درصد ریشه زایي و گیرایي نهال باال رود. ریشه های نهالی که می خرید 
این  می بنیند.  صدمه  ریشه ها  گیاه  آوردن  در  هنگام  در  باشد،  سالم  و  قوی  کاماًل  باید 
قسمت های صدمه دیده را با قیچی تیز باید هرس کنید، تا سطح تماس محل زخم با خاک 
موجب  همچنین  عمل  این  یابد.  کاهش  قارچی  بیماری های  بروز  احتمال  و  شده  کمتر 
تحریک ریشه به تولید ریشه های فرعی می شود. از طرف دیگر چون حجم ریشه ها در 
اثر انتقال کم شده است، بهتر است حجم ساقه ها را نیز هرس کرد تا ریشه و ساقه متناسب 

باشند)شکل 8-2(.
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شــکل 2-8- هرس ريشه در هنگام کاشت

2-7-2- هرس نهال های کاشته شده
نهال های باالتر از 60 سانتي متر را باید کوتاه کرد. در صورتي که نهال ها  یک شاخه 
باشند فقط هرس سر زني و در صورتي که چند شاخه باشند باید شاخه هاي ضعیف تر 

حذف گردند تا امکان رشد مناسب براي پاجوش فراهم گردد.

2-7-3- انواع هرس فرم در زرشک
نیز صورت گیرد ولي در درختچه زرشک،   از همان زمان کاشت   هرس مي تواند 
متداول این است که از سال سوم یا چهارم درختچه کف بر شده، از میان شاخه هاي جدید 
رشد کرده بسته به فرم مدنظر  برای آینده درخت، 1 تا 5 شاخه قوي نگهداري مي گردد.

2-7-3-1- فرم چند تنه 

 در این روش درختچه زرشک را به صورت  2 تا 4 پایه هرس کرده و در هر سال این 
هرس ادامه مي یابد، تا این تعداد پایه حفظ گردد. بعد از گذشت 4 تا 5 سال که پایه هاي 
جوان، سن آن ها باال مي رود و از نظر باردهي ضعیف مي شوند، به جاي آن ها چند پایه 
جوان 2 ساله نگهداري مي شود تا جایگزین پایه هاي قدیمي و پیر شوند، فاصله تاج در هر 
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پایه تا روي زمین از 80 تا 180  سانتي متر متفاوت است)شکل 2-9(. در حالتي که درختان 
پیر و داراي پایه هاي زیادي باشند بهتر است روند اصالح و رساندن درخت به 4 تا 5 پایه 

در 3 تا 4 سال صورت گیرد. 

شــکل 2-9- هرس چند پايه و زمستانه  در زرشك

2-7-3-2- هرس فرم 1 پایه 

  در این روش بایستی درختچه زرشک را از همان ابتداي کاشت روي 1 تنه و یا از سال  
چهارم کاشت بر روي 1 پایه تربیت کرد. برخي از درختچه هاي زرشک به صورت طبیعي این 

حالت را دارا مي باشند. فاصله تاج تا روي زمین حدود 50 سانتي متر مي باشد)شکل 10-2(.



42             /  راهنمای زرشک )کاشت، داشت و برداشت(

شــکل 2-10- هرس تك پايه در زرشــك به همراه اجرای سيستم آبياری تحث فشار

2-7-3-3- هرس فرم سندانی یا سنتی 

 در نتیجۀ این روش هرس و فرم دهی سنتی، درختچه زرشک با توجه به تنه های زیاد 
انبوه و متراکمی پیدا می کند که به هنگام برداشت،  پس از چند سال به تدریج حالت 
دسترسی به میوه های قسمت میانی درختچه بسیار مشکل شده و باعث آسیب رسیدن به 
در  می شود.  افزایش ضایعات محصول  و  کیفیت  باردهی،کاهش  ها،تناوب  سایر شاخه 
این روش فقط به بریدن تنه های پیر  و شاخه های خشک و بیمار اکتفا می گردد، هر چند 
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بریدن شاخه های پایینی تنه ها که نزدیک به زمین قرار می گیرند نیز از قدیم مرسوم بوده 
است. این عمل به هرس یا به اصطالح محلّی بُرش، پهن کردن پارچه در زیر درختچه را 
از  به صورت سال در میان و پس  به هنگام برداشت محصول آسان می نماید و معموالًً 
برداشت در سال پُر محصول انجام می شود. این روش هرس، نهایتاً سبب به وجود آمدن 
شکل سندان در این درختچه می شود و تعداد پایه هاي نگهداري شده بین 4 تا 10 عدد 

مي باشد)شکل 11-2(.

شــکل 2-11-  درختچه زرشك که به فرم ســنداني و طبيعي خود رشد کرده است 

2-7-3-4-  هرس شاخه هاي بارده: 

 این فرم هرس بسیار مهم بوده و در2 زمان زمستان و بهار  انجام مي شود. معمول ترین 
روش حذف شاخه بارده از  ابتدای شاخه  یا حذف شاخه بارده از محلي که به پایین میوه 

ندارد و سپس بقیه شاخه در زمستان حذف مي گردد. 
2-7-3-5- هرس جوان سازي:  

 درختان قدیمي و آن هایي که تاکنون هرس نشده اند را نباید در یکسال به 1تا 4 پایه 
تبدیل کرد. این کار بهتر است در طول 3 تا 4 سال صورت پذیرد تا هم از رشد رویشي و 
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تولید شاخه هاي نرک و نابجاي زیاد در درخت جلوگیري شود و هم مقدار شاخه هاي 
باقیمانده تا قبل از فرم گیری درخت، تولید میوه کرده، در طول 3 تا 4 سال بین1 تا 4 پایه 
مناسب را تربیت و نگهداري کرد. اگر هرس شدید صورت گیرد، درختچه زرشک به صورت 

تمام شاخه بار نمي دهد. درختان تک پایه با هرس صحیح هر سال باردهی خواهند داشت.
به طور کلی از هرس متناسب درختچه زرشک نتایج زیر حاصل می گردد: 

-  باز و کم تراکم شدن قسمت میانی درختچه جهت تابش نور و نفوذ جریان هوا و 
در نتیجه کیفیت بهتر میوه.

- تقویت درختچه به دلیل حذف مستمر پاجوش های اضافی و نرک های قوی کم 
بازده و قسمت پر تراکم میانی.

- ایجاد شکل درختچه در جهت سهولت برداشت و در نتیجه کاهش ضایعات محصول.
- کاهش شدت تناوب باردهی یا به عبارت دیگر غلبه نسبی بر سال آوری.

- کاهش آلودگی به آفت زنبور سرشاخه خوار زرشک به علت حذف پاجوش ها و 
شاخه های اضافی نورسته جدید با اجرای هرس بهاره)شکل های 2-12 تا 16-2(.

2-7-4- زمان هاي هرس
2-7-4-1- هرس خواب یا زمستانه

 مناسب ترین زمان براي این کار در اواخر بهمن تا اوایل اسفند مي باشد. انجام این 
هرس در آبان تا آذر چندان توصیه نمي شود چرا که هنوز برگ روي پایه ها موجود بوده 
و از این طریق، مقداري از مواد غذایي درختچه  از دسترس آن خارج مي گردد. در این 
هرس حذف شاخه هاي خشکیده، رشد کرده به سمت زمین و درون درختچه، نرک هاي 
روي تنه درختچه، شاخه هاي رشد کرده به سمت بیرون تاج و شاخه هایي که با تنه زاویه 
کمتر از 45 درجه دارند و از رشد رویشي بیشتري برخوردارند، صورت مي گیرد. بعد از 
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لیوان یا فرم جامي  به شکل یک  اتمام این هرس، تیپ و چهره عمومي درخت معموالً 
خواهد بود. در این روش هرس شدید سالیانه توصیه نمي گردد.

2-7-4-2- هرس سبز یا بهاره

  این هرس از اواخر فروردین تا اواسط خرداد ادامه مي یابد و مربوط به حذف نرک ها، 
پاجوش ها )به شرطي که هدف از احداث باغ تولید نهال نباشد(، بیخ جوش ها و شاخه هاي 
نابجاي رشد کرده مي باشد. با این هرس مي توان مدیریت صحیح تغذیه را در درختچه 

انجام داد و از این طریق بین تولید شاخه و میوه تناسب ایجاد کرد.

شــکل2-12- حذف ريشــه جوش های ابتدای فصل رويش در درختچه زرشك
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شــکل 2-13-  هرس شاخه بارده در درختچه زرشك

شــکل 2-14- حذف ســاقه جوش های ابتدای فصل رويش در درختچه زرشك تا فاصله 
50 سانتی متری از روی زمين
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شــکل 2-15- حذف تنه های ميانی در درختچه زرشك

 

شکل 2-16- حذف شــاخه های نزديك به هم در درختچه زرشك

2-8- مبارزه با علف های هرز  
علف های هرز عمدۀ باغ های زرشک شامل سلمه، پیچک، درمنه، علف شور،تلخه و 
اُزمک هستند که مبارزه با آن ها در باغ های کوچک معموالًً به وسیله دست و بیل انجام 
می شود. اولین مرحله مبارزه با علف های هرز در فروردین ماه است که با زیر و رو کردن 
خاک، بیشتر علف های هرز کنترل می شوند. مرحله بعد مبارزه با علف های هرز ثانویه 
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است که بعداً رشد می کنند. برای مبارزه با علف های هرز  یکساله از علف کش پاراکوات 
به میزان 8  لیتر در هکتار و برای مبارزه با علف های هرز  چند ساله از علف کش رانداپ 
با  برای مبارزه  افکن  از شعله  استفاده  استفاده می شود.  لیتر در هکتار  تا 20  به میزان 15 
علف های هرز  یکساله نیز کاربرد دارد. با توجه به کاهش مصرف سموم و تولید محصول 
عاری از سموم شیمیایی سعی شود مبارزه با علف های هرز به صورت مکانیکی و با دست 
و یا ادواتی مانند بیلچه، شفره، کولتیواتورهای دستی و سایر ادوات انجام گردد و در باغات 

وسیع استفاده از علف کش بر اساس نظر کارشناسان گیاهپزشک صورت گیرد. 
یک روش مکانیکی در مبارزه با علف های هرز استفاده از تیلر می باشد که در بین 
کشاورزان طرفدار زیادی داشته و با توجه به این که چگونگی کار با این دستگاه نیاز به 

تجربه دارد، در ادامه روش کار با تیلر در باغات زرشک می آید: 
1- قبل از شروع به کار بازدیدهای الزم از سالم بودن قطعات تیلر انجام گیرد. 

2-  به رطوبت خاک توجه شود که کار با دستگاه در مرحله گاورو بودن زمین باشد.
3- همیشه فرمان را خالف درختان تنظیم نمائید. یعنی اگر در سمت راست درختان 

هستید. فرمان تیلر را به سمت چپ تنظیم نمائید. 
4- دیسک های دو طرف تیغه ها را نصب کنید تا به درختان و تیلر صدمه وارد نشود.

5- سعی شود تیلر همیشه در سطح هموار و به صورت تراز کار کند.
6 - سرعت تیلر را مناسب کنید.

7- عمق شخم نسبت به فصل سنجیده شود؛ از کنترل فشار عمق شخم حتماًً استفاده شود.
8-  ارتفاع فرمان را به اندازه قد خود تنظیم نمائید سعی شود که فشار و وزن تیلر به 

یک سمت نباشد.
9- عمق شخم در دو طرف تیلر یکنواخت باشد.

وبا  با صبر وحوصله  تنظیم شود  راست  یا  به سمت چپ  فشار  اهرم  زاویه  اگر   -10
حواس کامل کار شود خصوصاً در حرکت با دنده عقب  و به عقب اگر علف ها به دور 
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تیغه ها پیچیده شود آن ها را جدا نمائید.
11- در صورت دور زدن به دور درختان اهرم کنترل با میزان درست وبدون تحرک 

محکم بسته شود. 
12- دستگاه تیلر را به افراد ناکارآمد تحویل نداده ، در زمان کار دستگاه،  افراد در 

اطراف آن نباشند.
13- در بین درختان از سرعت کم استفاده شود تا در صورت برخورد و خطر کنترل 

سریع انجام شود. 
14- در دنده عقب زدن فرمان تیلر را باال نگیریم.

15- همیشه از سمت شیب زمین شروع به کار شود.

2-9- تغذیه در باغات زرشک
2-9-1- عناصر غذایی مورد نیاز در گیاهان 

همانطور که انسان ها و حیوانات برای رشد، قوی شدن و تولید مثل نیاز به مواد غذایی 
متفاوتی دارند؛ گیاهان نیز از این قاعده مستثنی نیستند، لذا 16 عنصر ضروری و اصلی برای 

رشد مناسب گیاهان وجود داشته که به شرح ذیل می باشند: 
بطور کلی گروهی از عناصر خاص در جدول تناوبی عناصر، مورد نیاز تمامی گیاهان 
می باشند که در دوره های مختلف رشد گیاهی به مصرف گیاه می رسند. میزان مورد نیاز 
این عناصر در گیاهان مختلف متفاوت است، اما به طور کلی از نظر میزان استفاده گیاهان 
از این عناصر، به دو دسته ماکروالمنت یا عناصر پر مصرف و میکرو المنت یا الیگو المنت 

یا عناصر کم مصرف تقسیم بندی می شوند.
میزان  در  بلکه  دفعات مصرف  تعداد  در  نه  پرمصرف  و  عناصر کم مصرف  تفاوت 
مصرف آن ها است. بسیاری به اشتباه تصور می کنند، عنصر کم مصرف را باید به دفعات 
کم ولی به مقدار زیاد استفاده کرد، در صورتی که عکس این موضوع صادق است. یعنی 
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در تغذیه گیاه،  هر وقت ازت یا فسفر به گیاه داده شد، الزم است از کود آهن هم استفاده 
شود ولی به مقدار بسیار کمتر. 

2-9-1-1- عناصر پر مصرف مورد نیاز گیاه

 عناصر معدنی اصلی یا پر مصرف  عناصری هستند که به مقدار زیاد مورد نیاز گیاه 
هستند و شامل نیتروژن، فسفر، پتاس، منیزیم، کلسیم و گوگرد می باشد.

2-9-1-1-1- نیتروژن

شکل  به  عمدتاً  عنصر  این  است.  درصد   1-5 گیاه  خشک  وزن  در  نیتروژن  مقدار 
یون نیترات و مقداری نیز به شکل یون آمونیوم جذب گیاه می گردد. کمبود نیتروژن در 
با  با مواد آلی کم، شرایط خشکی، بارندگی زیاد  خاک های شنی و سبک، خاک های 
آبیاری سنگین و در خاک هایی که مقادیر زیادی مواد آلی نپوسیده به آن ها اضافه شده 
نیتروژن عالوه بر شرکت در ساختمان پروتئین قسمتی از مولکول  است، دیده می شود. 
به خصوص در  این عنصر  اثر کمبود  بر  دلیل  به همین  نیز تشکیل می دهد.  را  کلروفیل 
اثر عدم تشکیل کلروفیل برگ ها زرد  بر  فقیر هستند،  نظر مواد آلی  از  خاک هایی که 
می شوند. از آنجایی که نیتروژن جزء عناصر متحرک در گیاه است عالئم کمبود ابتدا در 
برگ هاي مسن پایینی شروع که با افزایش شدت کمبود این عالئم در برگ هاي جوان تر 
دیده می شود. در اثر کمبود نیتروژن گیاه زودرس، دانه ها و میوه ها کوچک و چروکیده 
و در نتیجه افت شدید کمی و کیفی محصول حاصل می شود. در اثر زیادی نیتروژن در 
خاک موجب زردی و  سوختگی نوک برگ ها و سرانجام ریزش آن ها می شود. در این 
شرایط دانه ها چروکیده، میوه ها پرآب تر و خاصیت انبارداری آن ها پایین می آید. در اثر 
زیادی نیتروژن رشد رویشی بیش از رشد زایشی گردیده، زیادی نیتروژن در خاک هایی 
نیز کم دارند، دوره رشد گیاه را طوالنی تر کرده گلدهی و  که عناصر غذایی دیگر را 
رسیدن محصول را به تأخیر می اندازد و احتمال سرمازدگی را افزایش می دهد. در این شرایط 
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جذب  بیشتری  آب  لحاظ  همین  به  و  شده  پروتئین  ساختن  صرف  تولید  کربوهیدرات های 
پروتوپالسم گیاه شده و در نتیجه گیاه ترد، شکننده و مستعد ظهور آفات و بیماري ها می گردد.

2-9-1-1-2- فسفر

فسفر در تمام فرآیندهای بیوشیمیایی در ترکیبات انرژی زا و مکانیسم های انتقال انرژی 
دخالت دارد. عالوه بر این فسفر جزئی از پروتئین سلول بوده و نقش ویژه ای به عنوان 
جزئی از پروتئین هسته سلول و غشاء سلولی ایفا می کنند. مقدار فسفر در انساج گیاهی 
در حدود 0/2 درصد است که این مقدار کمتر از 0/1 غلظت نیتروژن است. کمبود فسفر 
در خاک های خیلی اسیدی و آهکی، خاک های با مواد آلی کم، شرایط سرد و مرطوب، 
گیاهان با سیستم ریشه ای ضعیف، خاک های با فسفر پایین و خاک های با ظرفیت باالی 
تثبیت فسفر دیده می شود. ترکیبات فسفری نسبتاًً غیرمحلولند. حرکت آن ها در نیم رخ 
خاک تابعی از میزان رطوبت خاک است. کمبود فسفر سرعت رشد را کند می کند و 
عملکرد را کاهش می دهد. عالئم کمبود ابتدا در اندام های مسن ظاهر می شود. کمبود 
فسفر بر کیفیت و کمیت دانه اثر سوء دارد و موجب کاهش خاصیت انبارداری و مقاومت 
به سرما می شود. رشد گیاه در خاک هایی که فسفر قابل استفاده کمی دارند، موجب بنفش 
رنگ شدن برگ هاي مسن گیاه در ابتدای رشد شده که به تدریج به رنگ سبز تیره مایل 
به آبی تبدیل می شود. عناصر آهن و روی اولین عناصری هستند که تحت تأثیر زیادی 
فسفر قرار دارند. مصرف حد بحرانی فسفر بستگی به شرایط مختلف خاک بین 10 تا 18 

متغیر است.
2-9-1-1-3- پتاسیم

 پتاسیم در فعال ساختن آنزیم ها، فتوسنتز، انتقال قند، سنتز پروتئین، تشکیل نشاسته و 
بهبود کیفیت گیاه اثر دارد. نیاز گیاهان به پتاسیم با نیتروژن برابری می کند. حد کفایت 
پتاسیم در بافت های گیاهی از 1/5 تا 3 درصد متغیر است. پتاسیم فعال کننده تعدادی از 
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آنزیم ها و کوآنزیم ها بوده، در سنتز پروتئین، در باز و بسته نمودن روزنه ها و در نتیجه در 
وضعیت آبی گیاه نقش مهمی ایفا می کنند. پتاسیم از جمله عناصر پویا در گیاه است و در 
نتیجه عالئم کمبود آن ابتدا در برگ هاي مسن ظاهر می شود. به دلیل نیاز کم نباتات به 
پتاسیم در اوایل رشد، معموالًً عالئم کمبود پتاسیم در چند هفته اول رشد دیده نمی شود، 
اما با تسریع رشد سرعت جذب بیشتر می گردد. در کمبود پتاسیم برگ ها به رنگ سبز 
کم رنگ متمایل به زرد با حاشیه سوخته در آمده که این عالئم با عالئم ناشی از شوری 
متوقف شده،  رشد  پتاسیم  اثر کمبود  در  می شود.  اشتباه  باد گرم  و  سرمازدگی  خاک، 
ساقه ها عموماً ضعیف و در برابر عوامل بیماری زا حساس هستند. زیادی پتاسیم نیز موجب 
بروز کمبود منیزیم در گیاه می گردد. وجود کلر در کلرور پتاسیم در انتقال نشاسته در 
نقصان  عملکرد سیب زمینی  ترتیب  بدین  و  می کند  وقفه  ایجاد  تیره سیب زمینی  گیاهان 

می یابد و خاصیت چیپس شدن آن کاهش می یابد.

2-9-1-1-4- گوگرد

گوگرد در سنتز پروتئن دخالت دارد و قسمتی از برخی اسیدهای آمینه از جمله میتونین 
و سیستئین را تشکیل می دهد. ابتالء به بیماری در گیاهان را کاهش می دهد و در تنظیم 
و ساخت قند، نشاسته و همی سلولز مؤثر است. متوسط حد کفایت گوگرد در برخی از 
نسبت  این است که در گیاهان  نکته مهم  متغیر است.  ماده خشک  تا 0/5 درصد   0/15
نیتروژن به گوگرد از مقدار گوگرد به تنهایی مهم تر است.گوگرد با اسیدی کردن محیط 
ریشه قابلیت جذب دیگر عناصر غذایی مانند آهن و روی را باال می برد. عالئم کمبود 
گوگرد شبیه نیتروژن است. در اثر کمبود گوگرد ابتدا برگ هاي جوان زرد رنگ شده و 
در صورت تشدید سفید می شوند و به تدریج در برگ هاي پیر نیز ظاهر می شود. مهم ترین 

عالمت کمبود گوگرد در گیاهان رنگ پریدگی و کوتاهی و کوچکی نبات است.
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2-9-1-1-5- کمبود کلسیم

کمبود کلسیم باعث می شود نوک ریشه ها و برگ ها به رنگ قهوه ای در آمده و از 
بین می روند و حاشیه برگ ها حالت خط خطی بوجود می آید که خم شده و به همدیگر 
می چسبند و حالت لوله ای پیدا می کنند و برگ ها به ندرت به رشد کامل می رسند. در 
ذرت کمبود کلسیم باعث می شود برگ هاي جدید تشکیل شده به هم بچسبند و حالت 
نردبانی پیدا کنند.کمبود این عنصر سبب کاهش کیفیت میوه ها شده و انتهایشان پوسیده 
به  به خود می گیرد  پایین گیاه فاسد شده و گیاه حالت پژمردگی  شوند. و قسمت های 
ویژه زمانی که هوا گرم باشد این حالت تشدید می گردد. بیش بود این عنصر باعث ظهور 

کمبود منیزم و پتاسیم در گیاه می شود.
2-9-1-1-6- کمبود منیزیم

در  و  می افتد  اتفاق  برگ  پهنک  در  زردی  نیز  و  شوند  می  زرد  پیرتر  برگ هاي 
رگبرگ ها اتفاق نمی افتد. برگ هایی که کمبود منیزیم دارند گاهی اوقات به رنگ قرمز 
ارغوانی در می آیند. کمبود منیزیم کاهش رشد و حساسیت به بیماري های را نیز در پی 
خواهد داشت. نشانه های کمبود منیزم در میوه ها مثل کمبود کلسیم می باشد. بیش بود منیزیم 

بندرت اتفاق می افتد و در صورت اتفاق باعث کمبود پتاسیم و کلسیم را نشان می دهد.

2-9-1-2- عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاه

عناصری هستند که مقدار کم مورد نیاز گیاهند و این عناصر شامل آهن، مس، روی، 
منگنز، بر،کلر و مولیبدن می باشد. 

2-9-1-2-1- آهن

تحرک و پویایی آهن در گیاه کم است. به همین دلیل عالئم کمبود این عنصر ابتدا 
در اندام ها و برگ هاي جوان دیده می شود. کمبود آهن موجب ایجاد حالت زردی برگ 
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شده که در این حالت پهنه برگ به علت کمی کلروفیل زرد اما رگبرگ هاي سبز باقی 
می مانند.

2-9-1-2-2- منگنز

کمبود منگنز ابتدا به صورت لکه موجی در برگ هاي جوان بروز کرده و منتهی به 
کلروز بین رگبرگ ها می شود و حاشیه برگ ها به طرف باال می پیچد.

2-9-1-2-3- روی

قهوه ای  لکه های  ایجاد  برگ ها،  سبز  رنگ  شدن  کمرنگ  به صورت  روی  کمبود 
رنگ در برگ ها، پهن تر شدن تیغه برگ ها که در صورت تشدید لبه برگ ها نکروزه 

می شوند دیده می شود.
2-9-1-2-4-  مس

مس در گیاهان پویایی کمی دارد و به همین دلیل عالئم کمبود آن ابتدا در اندام های 
جوان تر گیاه مشاهده می گردد. زردی برگ هاي مرکزی و در نهایت دمبرگ ها  سفید و 

رگبرگ ها سبز می گردد.
2-9-1-2-5- بُر

ایجاد  موجب  نتیجه  در  و  ریشه  داخلی  بافت های  شکسته شدن  سبب  بُر  کمبود 
قسمت های تیره می شود. در زمان کمبود بُر ابتدا بر روی سطح فوقانی دمبرگ ها  لکه های 
قهوه ای مشاهده شده که تدریجاً برگ هاي خارجی زرد را از رشد می اندازد. حد بحرانی 
بُر بین 4 تا 100 پی.پی.ام. وزن خشک گیاه می باشد و اگر به باالتر از 250 تا 300 پی.پی.ام. 

برسد، ایجاد مسمومیت می کند.
2-9-1-2-6- مولیبدن

کمبود آن شبیه آنچه در گوگرد دیده می شود زردی یکنواخت در گیاه است. در 
می شود. حد  ظاهر  رگبرگ ها  اطراف  در  رنگ  زرد  لکه های  شدید  خیلی  کمبودهای 
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بحرانی مولیبدن بین 0/1 تا 1 پی.پی.ام می باشد. مولیبدن باعث تسریع در تثبیت بیولوژی 
ازت می گردد. کمبود آهن، منگنز، روی و مس بیشتر در خاک های قلیایی دیده می شود، 
اما مولیبدن بیشتر در خاک های اسیدی مشاهده شده است. به جز عناصر ماکرو و میکروی 
نیز جزء ماکروالمنت ها محسوب می گردند، که  فوق،عناصر اکسیژن،کربن و هیدروژن 
گیاه آن ها را از طریق هوا تأمین می کند. نکته مهم این است که تمامی عناصر پر مصرف و 
کم مصرف، کمبود و یا نبود آن ها را در درختچه زرشک، باید با استناد به آزمایشات آب و 
خاک و از طریق تغذیه کودی با توصیه کارشناسان مجرب تأمین کرد و از هر گونه  تغذیه 
ارگانیک  این محصول کاماًل  تا  برنامه درختچه زرشک خودداری شود  بدون  و  خودسر 

همچنان بتواند نام محصول بدون کود و سم را با خود یدک بکشد)جدول 1-2( .
جدول 2-1- عناصر مورد نياز برای پرورش درختچه زرشك

ردیف
نام  
عنصر

اهمیت در 
گیاه

بروز عالئمنوع تحرک در گیاه
کمبود

کمبود عالئم 
دارای 
تحرک

فاقد 
تحرک

کم 
تحرک

در ساخت ازت1
--×پروتئین

در 
برگ های 

مسن
زردی عمومی

انرژی فسفر2 تأمین 
--×گیاه

در 
برگ های 

مســن 
تغییر  و  رشدکم 

رنگ برگ ها

کیفیت پتاسیم3 افزایش 
--×محصول

در 
برگ های 

مسن
تغییر رنگ حاشــیه 

برگ ها

سلولیکلسیم4 -×-توسعه 
در 

برگ های 
جوان

شدن  فنجانی 
برگ ها
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ردیف
نام  
عنصر

اهمیت در 
گیاه

بروز عالئمنوع تحرک در گیاه
کمبود

کمبود عالئم 
دارای 
تحرک

فاقد 
تحرک

کم 
تحرک

منیزیم5
متابولیسم  برای 
و  کلسیم،فسفر 

پتاس
×--

در 
برگ های 

مسن
ریزش برگ ها

در ساخت آنزیم گوگرد6
پروتئین -×-و 

در 
برگ های 

جوان
ازت شبیه کمبود 

-×-گلدهیبُر7
در 

برگ های 
جوان

-

رنگدانه های مس8
×--گیاهی

در 
برگ های 

جوان
-

کلرفیلآهن9 -×-در 
در 

برگ های 
جــوان 

کلروز

قندهامنگنز10 -×-فتوسنتز 
در 

برگ های 
جوان

بین  کلروز 
رگبرگ-ها

سوخت و ساز مولیبدن11
×--ازت

در 
برگ های 

جوان
لکه های زرد

ساختمان روی12 در 
ها ×--آنزیم 

در 
برگ های 

جوان

فاصله  کوتاه شدن 
گره ها میان 

کلر13
تجزیه  در 

مولکول آب در 
فتوسیستم

×--
در 

برگ های 
مسن

برونزه شدن 
برگ ها

ادامه جدول 2-1- عناصر مورد نياز برای پرورش درختچه زرشك
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2-9-2- عوامل مؤثر در جذب مواد غذایی
به سه گروه عوامل خاکی، گیاهی و محیطی تقسیم می شوند که شرح  این عوامل 

آن ها در ادامه می آید: 

2-9-2-1- عوامل خاکی

1- عمق خاک   
2- بافت خاک و میزان خلل و فرج خاک       

3- شوری و اسیدیته 
4- میکرو ارگانیزم های خاک                  

5- درجه حرارت و رطوبت خاک 
در میان این عوامل شوری و اسیدیته بیشترین اثر را در جذب مواد غذایی دارا می باشند. 
این2 فاکتور دارای درجه بندی بوده، از صفر شروع و تا عدد 14 درجه بندی می شوند. 
حد مطلوب اسیدیته بین 6/5 تا 7/5 و در شوری کمتر از 2 می باشد. وقتی اسیدیته خاک 
از 7/5 بیشتر شود آن خاک را شور می گویند و جذب عناصری مانند روی، مس، منگنز 
و آهن کاهش می یابد. هر گاه اسیدیته خاک کمتر از 6/5 باشد آن خاک را اسیدی گفته 
و جذب عناصری مانند فسفر و کلسیم به شدت کاهش یافته، در عوض عناصری مانند 

آلومینیوم، آهن و منگنز بهتر جذب شده و حتی ایجاد مسمومیت در خاک می کنند. 

2-9-2-2- عوامل گیاهی

1- وضعیت توزیع ریشه  
2- مقدار تولید محصول  

3- ویژگی های ذاتی و ژنتیکی گیاه 
هر چه سیستم تولید تارهای کشنده یا موئی ریشه های درختچه زرشک بیشتر باشد، 
جذب عناصر غذایی بهتر و درخت رشد مطلوبتری خواهد داشت. درختانی که محصول 
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زیادی تولید می کنند مانند )هلو، گیالس، انگور، زرشک و. .. ( مواد غذایی بیشتری را از 
درون خاک جذب می کنند. برخی درختچه های زرشک به طور ذاتی از محصول کمتر 
یا محصول با کیفیت مناسب تری برخوردارند که این خود بر مقدار و نوع جذب مواد 

غذایی از خاک مؤثر است. 

2-9-2-3- عوامل محیطی

1- درجه حرارت و مقدار تابش خورشید 
2- میزان بارندگی ها 

سرد بودن هوای اطراف خاک سبب سرد شدن خاک اطراف درخت شده و جذب 
مواد غذایی پایین می آید به همین دلیل ما در زمستان که هوا سرد بوده، تابش خورشید 
در طول روز کم می باشد در درختان رشدی نداریم و درختان در مناطق معتدله به خواب 

زمستانی فرو می روند. 
زیاد  نیز  روز  طول  و  تابد  می  مستقیم  خورشید  شهریورکه  تا  تیر  ماه های  طول  در 
است، دمای هوای اطراف خاک زیاد بوده، باعث افزایش دمای هوای خاک می شود. 
در این حالت نیز معموالًً درختان رشدی نداشته و بعد از مرداد ماه با سردتر شدن هوا، 
یک رشد رویشی کوتاه را شاهد هستیم. در مناطق با باران زیاد، عناصری مثل کلسیم و 
 فسفر از مجاورت ریشه شسته شده و از دسترسی گیاه خارج می شود. این خاک ها اسیدی 
می باشند و در مناطقی که بارندگی ها پایین می باشد و تابش خورشید نیز وجود دارد 

خاک ها بیشتر شور بوده، جذب عناصری مانند آهن با مشکل مواجه می شود. 

2-10- قوانین جذب عناصر غذایی
در جهان آفرینش به هر چیزی که نگاه کنی در آن نظم می بینی و این نظم ناشی از 
قوانینی است که توسط خدای مقتدر بر آن ها حاکم گردیده است. در خاک برای جذب 
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مواد غذایی قانونی است که به موجب آن بین جذب عناصر و مقادیر آن ها در خاک رابطه 
وجود دارد به عنوان مثال اگر برای جذب 500 کیلوگرم فسفر در خاک نیاز به وجود 50 
گرم کود روی باشد و تعادل این نسبت به هم بخورد، در جذب این عناصر درخت مشکل 
خواهد داشت. هر گاه این مقدار روی در خاک نباشد جذب فسفر به شدت کاهش می 
یابد و هر گاه این تناسب رعایت شود تمام 500 کیلوگرم جذب گیاه خواهد شد. زیاد 
بودن و یا کمبود برخی عناصر سبب کاهش جذب برخی عناصر دیگر در خاک می شود. 
هر کودی در هنگام مصرف دارای خاصیت اسیدی یا بازی است. به عنوان مثال برای رفع 
خاصیت اسیدی kg 100 نیترات آمونیوم که حاوی 33/5 % ازت خالص است تقریباً به  
kg 55، کربنات کلسیم خالص نیاز است تا آن را خنثی نماید. برای داشتن این تناسب نیاز 

به انجام آزمایشات خاک، برگ و آب توسط آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت جهاد 
کشاورزی می باشد. این آزمایشات به کشاورز می گوید که آیا خاک مورد استفاده وی 
برای کاشت درختچه زرشک نیاز به کود اوره دارد یا خیر و اگر نیاز دارد به چه مقدار. هر 
گاه مشکل کمبود،  جذب مواد در خاک باشد، می توان از محلول پاشی عناصر برای رفع 

کمبودهای گیاهی استفاده کرد. 

2-11- مواد آلی خاک
وضعیت ماده آلی در خاک های استان بسیار پایین بوده و مقدار آن در حدود 1 درصد 
می باشد. این مقدار باید در خاک های استان به 3 درصد برسد. ماده آلی خاک به عنوان 
یک واسطه در جذب مواد غذایی عمل می کند. در شرایط کنونی که جذب برخی عناصر 
در خاک های شور مقدور نمی باشد، هر گاه ماده آلی آن خاک را به 1/5 درصد برسانیم 
امکان جذب عناصر غذایی مقدور می شود. کشاورز باید بداند که یکی از علل اصلی عدم 
جذب عناصر در خاک، نبودن آن عنصر نیست بلکه کم بودن ماده آلی خاک می باشد 
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و هر گاه کشاورز ماده آلی خاک را تقویت کند جذب عناصر نیز افزایش می یابد. پس 
در خیلی از موارد نیاز به دادن کود شیمیایی به خاک ها نمی باشد و با استفاده از کودهای 
آلی می توان این مشکل را حل کرد. پخش کود شیمیایی بیش از حد در خاک فاقد ماده 
آلی ساختمان خاک و بافت های خاک را به مرور زمان از بین برده تا جایی که آن خاک 
دیگر نمی تواند مواد غذایی را در خود نگهداری کند. با توجه به شرایط خشکسالی حاکم 
بر استان و پیش بینی ادامه این حالت در سال های آینده و شور شدن آب و خاک، افزایش 

ماده آلی خاک توسط کود های آلی و ارگانیک از ضروریات می باشد. 

2-11-1- مزایای استفاده از ماده آلی خاک

2-11-1-1- امکان جذب مواد غذایی موجود در خاک

هر گاه مقدار ماده آلی خاک را بتوانیم از عدد 1 % در استان به حدود 3 % برسانیم، عناصر 
غذایی موجود در خاک جذب گیاه شده، دیگر نیاز به کود دهی بیشتر به زمین نمی باشد. 

2-11-1-2-  صرفه جویی در مصرف آب

مواد آلی در حدود 2 تا 6 برابر وزن خود آب جذب می کنند و هر گاه ماده آلی خاک 
به حدود 1 درصد برسد، سبب صرفه جویی مصرف آب بین 20 تا 25 درصد می شود.

2-11-1-3- افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها

مواد آلی باعث جذب عناصر فلزی مانند منگنز و مس در گیاه شده و این عناصر در گیاه 
امواج الکترومغناطیس ایجاد کرده که وجود آن ها برای آفت اخطار بوده و از حمله آن ها 
به درخت جلوگیری می کند. هر 0/1 درصد افزایش ماده آلی خاک، 0/2 درصد شوری 

خاک را کاهش می دهد. 
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2-11-1-4- احیاء و زنده شدن خاک

در  موجود  جانداران  نمو  و  رشد  برای  مناسب  فضای  ایجاد  و  تهویه  شرایط  بهبود 
خاک مانند حلزون ها، کرم  های خاکی، خرخاکی و غیره از فواید استفاده از کود های 
آلی حیوانی، انسانی و مواد آلی مشابه خون می باشند. با افزایش فعالیت میکروارگانیسم 
خاک حیاتی دوباره یافته و زنده می شود. در حقیقت این جانوران پاالیشگاه کارخانجات 

پتروشیمی فعال خاک هستند. 

2-12- روش های افزایش ماده آلی خاک در باغات زرشک 
حیوانی  کود های  از  استفاده  باغات  در  آلی  ماده  افزایش  روش های  معمولترین  از 
می باشد. در شرایط فعلی به دلیل کاهش بارندگی و حذف علف های هرز خوش خوراک 
گیاهان متحمل به شوری در سطح مراتع و حتی زمین های زراعی گسترش یافته و تغذیه 
دام با این علف ها باعث شوری کود آن ها  می گردد. از طرف دیگر استفاده از سنگ 
از  می شود  توصیه  لذا  است.  افزوده  دامی  کود  شوری  میزان  به  گاوداری ها  در  نمک 

کود های حیوانی فرآوری شده استفاده گردد. 

2-12-1- روش های غنی سازی کودهای گاوی و گوسفندی

2-12-1-1- فرمول غنی سازی و فرآوری کود گوسفند

به ازای هرتن کود گوسفندی 18 کیلو گرم اوره، 200 گرم آهن، 500 گرم فسفات، 
200 گرم سولفات روی، 10 کیلو گرم گوگرد بنتونیت دار و به همراه هر 25 کیلو گرم 

گوگرد 10 گرم باکتری تیو باسیلوس  مصرف شود. 

2-12-1-2- فرمول غنی سازی و فرآوری کود گاوی 

برای غنی سازی 1 تن کود گاوی نیز 20 کیلو گرم اوره، 200 گرم آهن، 500 گرم 
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فسفات، 200 گرم سولفات روی  10 کیلو گرم گوگرد بنتونیت دار استفاده گردد. 

2-12-1-3- فرآوری و غنی سازی 

جهت فرآوری صنعتی کودهای گاوی و گوسفندی بهتر است ابتدا توده ای به ارتفاع 
70 سانتی متر و طول دلخواه آماده روی توده را آبپاشی نموده با پالستیک پوشانده شود. 
توده را ضد عفونی و  قارچ کش های موجود  با  برداشته  را  از یک هفته پالستیک  پس 
دوباره  هفته   1 از گذشت  پس  و  توده کشیده  روی  را  پالستیک  نمائید. سپس  هم زنی 
پالستیک را برداشته و عملیات هم زنی و هوادهی توده را انجام دهید پس از این مرحله 
توده آماده مصرف می باشد و به ازاء هر درخت بارده 5 ساله زرشک می توان 10 کیلو گرم 

از این کود فرآوری شده را استفاده نمود. 
2-12-1-3-1- روش فرآوری سنتی

  در این روش کود گاوی، گوسفندی و مرغی را به نسبت های 3 به 2 به 1 با استفاده 
از خرمنکوب ُخرد و با کودهای میکرو زیستی و بیولوژیک مخلوط می نمایند. کودهای 
شیمیایی مورد نیاز نیز مانند فسفاته، پتاسه وگوگرد بنتونیت دار در این مرحله به توده اضافه 
گردد. این توده روی زمین پهن و آب پاشی شده تا کاماًلً مرطوب شود. سپس با پالستیک 
روی توده را پوشانده و آن را برای1 هفته رها می نمایند. روز هفتم پالستیک را برداشته و 
با هم زدن توده را هوادهی و به ازاء هر متر مربع توده 10 گرم قارچ کش واپام و یا سایر 
قارچ کش ها را به صورت محلول پاشی روی توده می ریزند و مجدداً روی توده پالستیک 
کشیده می شود. روز چهاردهم پالستیک را برداشته و کودهای زیستی و بیولوژی به توده 
اضافه می شود که پس از این مرحله کود غنی و فرآوری شده آماده بهره برداری می باشد. 

2-12-2-کمپوست محلی یا مزرعه ای
باشد.  می  محلی  تهیه کمپوست  آلی خاک  مواد  افزایش  در خصوص  دیگر  روش 
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باغداران به راحتی می توانند این نوع کمپوست را در محل باغ تهیه نمایند و بدین منظور 
از  آن  در  که  است  روشی  کمپوست  گویند.  می  محلی  یا  ای  مزرعه  کمپوست  آن  به 
متخصصین خاک کمک گرفته می شود که بهترین وکاملترین ماده غذایی برای گیاهان را  

می سازند )شکل 2-17 و 18-2(.

شکل 2-17- تهيه کمپوست مناسب برای باغات زرشك

شکل 2-18- کمپوست مناسب آماده شده  برای استفاده در باغات زرشك
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2-12-2-1- ترکیبات و روش تهیه کمپوست مزرعه ای

ضایعات  قسمت  و1  حیوانی  کود  قسمت   1 گیاهی،  بقایای  قسمت   2 از  کمپوست 
کشتارگاهی تشکیل شده است. بقایای گیاهی می تواند شامل ضایعات هرس مانند شاخه 
یا علف های هرز شیرین باغ باشد. کود حیوانی در صورتی که از مخلوط کودهای گاو، 
گوسفند و مرغ باشد بهتر است. استفاده از سه پنجم کود گاوی، دو پنجم کود گوسفندی 

و یک پنجم  کود مرغی برای این کار مناسب است. 
روی سطح زمین پشته ای به عرض و ارتفاع 1 و 1/2 متر ایجاد نمائید. بقایای گیاهی و 
کود حیوانی را در الیه هایی به ارتفاع 25 سانتی مترروی هم چیده و در بین الیه ها از مواد 
فعال کننده موجودات خاک استفاده نمائید. هر الیه ای که آماده شد، باید به اندازه کافی 
از فشردن مقداری  آب داده شود. رطوبت مناسب هر الیه بدین صورت است که پس 
از مخلوط در دست به اندازه یک قطره آب از مخلوط خارج گردد. وقتی ارتفاع توده 
به 1 متر رسید توده به همین حالت رها شده تا در روز چهارم تست حرارتی آن انجام 
گیرد. برای تست حرارتی دست را داخل توده نمائید در صورتی که نوک انگشتان دست 
احساس سوزش ناشی از گرما را داشته باشد وقت بهم زدن توده فرا رسیده و باید توده 
باید سوراخ هایی در  باشد  نیفتد و توده سرد  اتفاقی  هم زده شود. در صورتی که چنین 
توده ایجاد و با شیلنگ این سوراخ ها را پر از آب نمود تا رطوبت توده تأمین و فعالیت 
موجودات سریع تر شروع شود. پس از این مرحله گرمای توده زیاد و تست گرمایی باید 
است  بهتر  نمود.  درمیان جابجا  را یک روز  توده  باید  داد  اگر تست جواب  انجام شود 
جابه جایی توده حداقل در 2 متر سمت راست یا چپ توده و پشت به باد انجام شود تا در 
زمان هم زدن بوی توده مانع انجام کار نباشد. هم زدن در مراحل اولیه با کارگر ولی برای 
مراحل بعدی و توده های با حجم بیشتر می توان از همزن های پشت تراکتوری مجهز به 
آب پاش نیز استفاده نمود. پس از اتمام 8 نوبت همزنی بوی نامطبوعی که روز اول همزنی 
به مشام می رسید کاهش یافته و به بوی مطبوع و خوبی تبدیل می شود که نشانه مراحل 
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آخر فرآوری کود می باشد. پس از اتمام هم زدن باید از مناطق مختلف توده نمونه های 
مرکب تهیه و به آزمایشگاه ارسال گردد تا حداقل 2 فاکتور نسبت C/N و Ec را اندازه 
بگیریم در صورتی که Ec کمتر از 5 و نسبت C/N هم کمتر از 20 باشدکمپوست مطلوبی 
برای باغات زرشک تهیه شده، می توان آنرا به روش چالکود برای بهره بردن از مزایای 

این ماده آلی استفاده نمود. 

2-12-2-2-  مزایای استفاده از کمپوست محلی یا مزرعه ای 

1- پیشگیری از سله بستن خاک و جلوگیری از رشد طوقه
 گاهی اوقات کشاورزان به منظور بهره گیری از آب جمع شده ناشی از سیالب، آِب 
پشت بندهای خود را به درون باغ زرشک فرستاده و چون این آب معموالًً دارای ترکیبات 
سیلتی فراوان می باشد در کنار طوقه درخت تجمعی از خاک خواهیم داشت و این باعث 
گرفتگی اطراف طوقه می گردد و به مرور زمان، کاهش رشد را خواهیم داشت الزم به 
ذکر است که طوقه حکم ) مغز یا قلب ( درخت را دارد یعنی هر چه طوقه ای آزادتر باشد 

رشد تاج و ریشه های درخت بیشتر خواهد بود. 
2- حفظ پایداری محیط زیست و کمک به اصالح خاک های شور، تولید محصول 

بیشتر و با کیفیت بهتر و کمک به پایش خاک از مواد آلوده 
3- افزایش مقاومت گیاه به گرما و سرما

4- حفظ رطوبت و ذخیره سازی آب در خاک 
5- فراهم ساختن زمینه مبارزه بیولوژیک با آفات

6- کاهش میزان مصرف کود و سموم شیمیایی
7- تقویت خاک همراه با افزایش ماده آلی خاک 

8- افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماری ها 
9- تولید هوموس و نهایتاً اسید هیومیک
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10- تولید مواد ضد استرس برای تحمل و مقابله با کنش های محیط مانند سرما، گرما و 
نیاز غذایی گیاه را  شوری در صورت تأمین صحیح مواد و بقایای گیاهی تا 80 درصد 

تأمین می نماید. 

2-12-2-3- میزان مصرف کمپوست محلی برای تغذیه زرشک

 الف ( درختان بارده:  به ازاء هر درخت بارده 4 ساله 10 کیلو گرم و درخت 10 ساله 
30 کیلو گرم بسته به سن درخت قابلیت مصرف دارد و بعد از سن10 سالگی برای هر 

درخت به طور متوسط 25% حجم کمپوست ابتدایی به فرمول قبلی اضافه می گردد. 
ب ( درختان غیر بارده:  به ازای هر درخت غیر بارده از 5 تا 30 کیلو گرم بسته به سن 

درخت قابلیت مصرف دارد. 

2-12-2-4- ورمی کمپوست

1- افزایش مواد آلی خاک با استفاده از ورمی کمپوست 

ورمی کمپوست کمپوستی است که توسط کرم های گونه های مختلف تهیه می شود. 
کودهای حیوانی باید به خوبی شسته شوند تا آمونیاک آن خارج گردد و بهتر است با 
مقداری از بقایای گیاهی نیز مخلوط گردد تا کیفیت آن بهتر شود. پس از تولید  کمپوست 
کرم ها  نمود.  اضافه  توده  به  را  کرم ها  توان  می  بعد  روز  چند  توده  نمودن  رها  و 
محتویات توده را مصرف نموده و هر کرم به اندازه وزن بدنش کود مصرف می نماید. 
ورمی کمپوست هم مانند کمپوست چنانچه بقایای گیاهی داشته باشد خواص کمپوست و 

اسیدهای کمپوست را نیز دارد. 
2- چای کمپوست 

2کیلوگرم  باشد.  می  کمپوست  چای  ورمی کمپوست  فرآورده های  از  یکی 
ورمی کمپوست با شوری حداقل 1 دسی زیمس بر سانتی متر مربع را با 10 لیتر آب مخلوط 
نموده )ورمی کمپوست باید داخل جوراب یا پارچه باشد( به وسیله پمپ آکواریوم توده 
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به مدت 3 تا 4 ساعت هوادهی می شود. مایع تولید شده یک مکنده-کش طبیعی بوده و 
حشرات مکنده را از بین می برد. لذا می توان شته درختان زرشک را نیز با این ماده غیر 

شیمیایی کنترل نمود. 

2-13- روش های تغذیه مطلوب باغات زرشک در استان خراسان جنوبی 
برای این که جذب مواد غذایی به نحو مطلوب انجام شود ضرورت دارد مواد غذایی 
کود های حیوانی فرآوری شده کمپوست و ورمی کمپوست در محل مناسب آن در خاک 
قرار گیرند. این مکان مناسب همان چالکود در درختان میوه است. برای درختان جوان 
و بارده بهتر است از چالکود و در باغاتی که مسن هستند و نیاز باالیی دارند بهتر است از 
کانال کود استفاده گردد. کانال کود بین ردیف های درختان و عمدتاً در وسط ردیف ها 

به عمق 60 سانتی مترحفرمی شود و سپس از کمپوست محلی پر می گردد. 
از آنجایی که جایگذاری کودها می بایست در مسیر حرکت آب آبیاری باشد از این کانال 
ها نیز می توان برای جوی های آبیاری استفاده کرد. چنانچه در باغ آبیاری تحت فشار اجرا 
شده باشد لوله های آبیاری تحت فشار و قطره چکان ها نیز روی این چاله ها تعبیه می شود. 
بیشترین توسعه ریشه های جذب کننده مواد غذایی در خاک متقارن با نقاطی از تاج درخت 
است که سر شاخه های درختان در آن جا قرار گرفته اند لذا ضروری است چاله هایی که برای 
تغذیه درختچه های زرشک حفر می شود حتماًً در این مکان ها قرار گیرد. درختانی که دارای 
ریشه افشان هستند مانند زرشک بهتر است که عرض این کانال ها را بیشتر گرفت تا ریشه های 

افشان بتوانند بهتر در کانال نفوذ کرده، آب و مواد غذایی را جذب نمایند. 

2-13-1- چالکود در باغات زرشک 
چالکود عبارت است از حفر چاله ای برای جذب عناصر غذایی در تمام یک سوم 

بیرونی سایه انداز درختان. 
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در خاک  غذایی  عناصر  و سریعتر  بهتر  و جذب  مناسب زرشک  تغذیه  انجام  برای 
توسط ریشه شرایط مختلفی را در خاک باید کنترل نمودکه یکی از مهم ترین این مواد 
رعایت نوع کوددهی و جایگذاری کودهای شیمیایی و دقت در این موضوع که جذب 
2 نوع کود شیمیایی در فاصله ای خاص از ریشه اتفاق می افتد، می باشد. به عنوان مثال 
پخش سطحی کود فسفاته در روی خاک، این کود را در فاصله نامناسب جذب توسط 
ریشه قرار می دهد لذا نه تنها جذبی صورت نمی گیرد بلکه عناصر مضری مانند کلر که 
در فاصله دورتری از استاندارد جذب توسط ریشه قرار دارند به مرور زمان جذب ریشه 
می شود. )جدول 2-2( اطالعات مربوط به پسته می باشد ولی ضروریست مشابه این طرح 
برای زرشک که ریشه افشان دارد نیز بررسی شود. چاله جهت تغذیه مناسب کود باید به 
قطر و ارتفاع 50 سانتی متربوده و دقیقاً در محل زیرین تاج و سرشاخه های درخت حفر 
گردد به گونه ای که نصف این چاله داخل سایه انداز و نصف دیگر در بیرون سایه انداز 
است  بهتر  می باشند  افشان  ریشه های  دارای  آنجایی که درختان زرشک  از  قرار گیرد. 
که فاصله ای از تنه درخت داشته و این فاصله بسته به سن و سال درختان می تواند کم یا 
زیادتر شود در یک طرف درخت به صورت هاللی یا در دو طرف درخت حفر می گردد. 
چنان چه چالکود به طورکامل در تمام سطح باغ و طرفین درختان حفر شده باشد دیگر 
نیازی به برگرداندن و شخم سطح باغ نمی باشد زیرا گازهای متصاعد شده )مانند co2 و .( 
از اطراف ریشه از طریق همین چاله به بیرون هدایت می شود و نیازی به هزینه کولش در 

سطح باغ نمی باشد )شکل های 2-19 و 20-2(.
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جدول 2-2- فاصله مناسب جايگذاری برخی کودها در خاک

ویژگی کود برای درختفاصله تا محل جذب ریشهعنصرردیف

مفید2 میلی مترفسفر1
مضر40 میلی مترکلر2
مفید5-4 میلی مترپتاسیم3
مفید10-8  میلی مترمنیزیم و مس4

شــکل 2-19- نمای ترسيمی مناســب از محل حفر و اجرای  چاله های چالکود در 
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درختچه زرشك

شــکل 2-20- محل حفر و اجرای  مناســب چاله های چالکود در درختچه زرشك

2-13-2- مهم ترین مزایای استفاده از روش چالکود و کانال کود

در  فراوان  بیکربنات  و  کربنات  نیز  و  امالح  بودن  باال  دلیل  به  استان  خاک های  در   -
آب و وجود کربنات کلسیم محیط خاک قلیایی شده، کاهش حاللیت ترکیبات غذایی و 
عدم کارایی مکانیزم مؤثر ریشه در جذب عناصر را به همراه دارد. از آنجایی که کربنات و 
رس های موجود در خاک های استان باعث تثبیت و رسوب مواد غذایی  می شود، لذا اجرای 

این روش سطح تماس کود با خاک را به حداقل می رساند و مانع از تثبیت عناصر می شود. 
غلظت کود در نزدیکی ریشه بیشتر شده، رشد مطلوب درخت فراهم می آید. 

- خسارت ناشی از پای بیل درختان میوه که عالوه بر صرف هزینه زیاد به دلیل از بین 
بردن ریشه های درخت ایجاد می شود، کاهش می یابد. 
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- به دلیل استفاده از کودهای آلی پوسیده در چالکود، محیط جذب کودها در چالکود 
دارای اسیدیته خنثی بوده، جذب عناصر توسط ریشه ها افزایش می یابد. 

- رسیدن اکسیژن به ریشه درخت در محیط چالکود افزایش یافته و ریشه دوانی تسریع 
و در نتیجه جذب عناصر غذایی افزایش می یابد.

بهتر است از روش کانال کود استفاده گردد. در  باشند  باغ مسن  - چنانچه درختان 
حفر کانال کود باید دقت نمود تا ریشه های با قطر انگشتان قطع نشود. در صورت استفاده 
بیشتر  در  زیرا  نگردد  سانتی متربیشتر  از 60  کانال کود  است عمق  بهتر  از کود گوگرد 
از این عمق کود گوگرد به صورت گاز H2S در آمده و به ریشه صدمه می زند. اگر 
کانال از کمپوست پر شده باشد روی آن با خاک پوشیده نمی شود، زیرا همانطور که 
قباًل اشاره گردید کمپوست تولید هوموس و متعاقباً اسید هیومیک می کند و خاک های 
قلیایی استان سبب کاهش تولید اسید هیومیک می شوند. در این روش کودهای شیمیایی 
مورد نیاز هر درخت در کانال کود ریخته می شود. در سال اول کلیه کودهای شیمیایی با 
کمپوست مخلوط می گردد و در سال های بعد از طریق میله زدن و حفر سوراخ در بستر 
کانال کود، کودهای شیمیایی مورد نیاز به داخل کانال کود و نزدیک محیط ریشه و در 
داخل سوراخ های حفر شده که به صورت عمودی تا عمق کانال امتداد دارد ریخته می شود. 
کاهش  و  توسعه  به  مربوط  مشکل  ندارند  خوبی  رشد  درختان  که  باغ هایی  در   -
حجم ریشه های جاذب می باشد لذا با کانال کودنمودن رشد درختان زرشک که دارای 
ریشه های افشان می باشند، تضمین می گردد. چنانچه قباًل کانال کود در باغ انجام شده 
باشد بعد از چند سال به دلیل خشکسالی و کاهش میزان آب و برای نگهداری رطوبت 
مورد نیاز درختان زرشک در مسیر عمود به مسیر اولیه اطراف درختان کانال دیگری حفر 
نموده تا ریشه از همه طرف به مواد غذایی دسترسی داشته باشد و می توان یک در میان 
از کانال های طولی و عرضی استفاده نمود تا ریشه ها رشد متوازنی را داشته باشند. در 
صورتی که در باغ آبیاری تحت فشار اجرا شده باشد بهتر است یک سال در مسیر طولی و 
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سال بعدی در مسیر عرضی کانال کود آبیاری شود. نظر به  این که  درختان به کمپوست 
و کودهای فرآوری شده واکنش خوبی نشان می دهند بهتر است کانال و یا چالکود برای 
تولید محصول با کیفیت زرشک نیز عملیاتی گردد. در اکثر مناطق کود به صورت دست 
پاش اطراف درخت پاشیده شده سپس با بیل یا کولتیواتور زیر خاک می گردد و به دلیل 
این که اکثر خاک ها الیه سفتی دارند باعث شده ریشه های زرشک که افشان هم هستند 
در سطح خاک قرار گیرند و با گرم شدن هوا و یا تغییر در کیفیت آب شدیداً دچار افت 
محصول شده و در نتیجه سطح برگ  مؤثر  را از دست بدهد. با توجه به این که بارندگی ها 
روند نزولی و گرمای هوا روند صعودی دارد، به کلیه عزیزان باغدار استان توصیه می شود 
که از این روش کوددهی جهت جلوگیری از کاهش رشد درخت و افزایش محصول 
بعد از  این روش تغذیه توسط کشاورز  استفاده گردد. کلیه هزینه های صورت گرفته در 
شروع باردهی به دلیل رشد بهتر و مناسب تر درخت تأمین می گردد. از مزایای دیگر این 
خاک  در  را  غذایی  مواد  جذب  محدودیت  زرشک،  درختان  چون  که  است  این  روش 
ندارند، درختان بارده هر ساله می توانند شاخه های مناسب میوه دهی تولید کرده و با ترکیب 
این روش با محلول پاشی و هرس به موقع، مداوم و صحیح درختچه زرشک، سال آوری 
به حداقل رسیده و کشاورز می تواند هر سال محصول زرشک داشته باشد و از این نظر هر 

ساله می تواند در بازار عرضه و تقاضا حضور داشته و منافع مادی مناسبی را کسب نماید. 

2-14- روش های برداشت
زرشک خوب در هنگام برداشت رنگ آن قرمز روشن تا تیره، مزه آن شیرین ملس و 
پرآب می باشد. برداشت محصول زرشک در یک مرحله صورت می گیرد و در صورتی 
که باران های زود هنگام پاییزه به وقوع نپیوندد می توان زمان برداشت را تا دستیابی به 
کیفیت عالی میوه از نظر طعم به تأخیر انداخت، زیرا میوه های  نارس کاماًل ترش و تا 
حدودی  گس هستند. در برخی سال ها، با ریزش باران های زودهنگام  پاییزه )به دلیل 



73                                           فصل دوم - اصول کاشت، داشت و برداشت / 

محدود بودن  امکانات باغداران( در طول دوره خشک کردن زرشک، مشکالتی ایجاد 
می گردد و محصول در خرمنگاه فاسد شده و یا آسیب می بیند، لذا زرشک کاران برای 
اجتناب از اثرات نامطلوب این گونه بارش ها، معموالً زرشک را  زودتر از موقع مناسب آن 
برداشت می نمایند. برداشت زرشک به دلیل نازکی پوست میوه و همچنین وجود خارهای  
فراوان و تراکم شاخه ها در این درختچه یکی از مشکل ترین و پرهزینه ترین مراحل تولید 

این محصول است. در حال حاضر برداشت زرشک به روش های زیر انجام می شود: 

2-14-1- روش خوشه چینی)چیدن خوشه به وسیله دست(
 در این روش خوشه های میوه به وسیله دست تک به تک چیده  شده  و بر روی پارچه 
پهن شده و در زیر درختچه، یا به داخل سبدها یا جعبه های چوبی ریخته و به محل خشک 
شدن منتقل می گردد.این روش به دلیل  وجود خار در کنار هر خوشه بسیار وقتگیر بوده و 
به کارگر ماهر نیاز دارد. در روش خوشه چینی، هر کارگر با 8 ساعت کار، به طور متوسط 
20 تا 24 کیلوگرم  زرشک تر  در هر روز برداشت می نماید. این روش بیشتر در  گذشته 
با توجه به دستمزد پایین کارگر در سطح باغ های کوچک تا حدودی متداول بوده است 
ولی امروزه کمتر کاربرد دارد. محصول به دست آمده با استفاده از این روش برداشت، از 

کیفیت مطلوبی برخوردار است. 

2-14-2- روش ضربه ای )برداشت به وسیله ضربه زدن به شاخه ها(
 در باغ های بزرگ و درختچه هایی که ارتفاع آن ها زیاد است، برداشت با دست امکان 
پذیر نبوده  و اقتصادی نیست، لذا با ضربه زدن با چوب بلند نسبتاً نازکی به شاخه ها )ترکه 
زنی:  با چوبی بلند به شاخه های درخت زرشک ضربه می زنند تا میوه روی زمین بریزد( 
یا بهره گیری از ِکالکی ) اصطالحي محلي است  و به چوبي گفته مي شود که در انتها 
زایده اي با زاویه کمتر از 90 درجه داشته باشد و براي گرفتن شاخه ها استفاده مي شود(. 
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کار برداشت را انجام می دهند. با لرزاندن شاخه ها، میوه ها بر روی پارچه های ضخیم پهن 
شده در زیر درختچه ریخته و به محلی آفتابگیر و بر روی زمین  و یا پشت بام منازل برای 
خشک شدن، منتقل می گردند. سپس با زیر و رو کردن، زرشک ها تا حدودی خشک 
شده و بعد با استفاده از جریان باد طبیعی و به وسیله چهارشاخ چوبی نسبت به جداسازی 
برگ هاي خشک از محصول اقدام می شود. در نهایت توسط دستگاه های  بوجارِی برقی 
مخصوص زرشک و غربال دستی، خارها، باقی مانده برگ ها وخوشه ها، میوه های پوک 

و ریز و سایر مواد خارجی از زرشک خشک جدا گردیده و محصول تمیز می شود.

2-14-2-1-معایب برداشت و خشک کردن زرشک به روش ضربه ای

1- آلودگی به خار و خاشاک و حشرات موجود در فضای باز )بارگاه(
2- خطر فساد و گندیدگی محصول در اثر وقوع احتماًلی باران های زود هنگام پاییزه. 

3- به هم چسبیدگی دانه های زرشک  و خروج شیرابه در اثر زیر و رو کردن آن ها.
4- زمان نسبتاً طوالنی خشک شدن )10 تا 15 روز( و تیره شدن محصول در اثر تابش 

مستقیم آفتاب    
یا شاخه های  تیر ماهه  به شاخه های  به شاخه ها سبب رسیدن آسیب  5- ضربه زنی 
جوانی که قرار است در سال بعد بار بدهند می شود. این باعث می شود که انرژی درخت 
به جای  این که  صرف تقویت جوانه های دختری بشود، صرف التیام زخم های وارده شده 

و باردهی در سال بعد را کاهش می یابد.
6- این روش غلط برداشت، سبب ریزش فراوان برگ ها و ایجاد ترکیدگی  در پوست 
میوه ها به دلیل برخورد آن ها با خارهای تیز  و شاخه ها می شود، در نتیجه، ترشحات خارج 
شده از میوه های ترک خورده به میوه های سالم انتقال یافته و موجب به هم چسبیدگی و 

جذب گرد و غبار و نهایتاً غیر بهداشتی شدن و کاهش کیفیت محصول می گردد. 
7- در روش ضربه ای، هر کارگر با 8 ساعت کار، به طور متوسط 70 تا 75 کیلوگرم 
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زرشک تر را در هر روز برداشت می نماید. ارتفاع انباشتگی محصول برداشت شده به 
این روش  به هنگام خشک کردن معموالًً 2 تا 3  سانتی متراست  ولی نبایستی بیش از 
ولی  باشد  می  زرشک  برداشت  حالت  ترین  راحت  ای  روش ضربه  باشد.  سانتی متر   3

محصول آن از کیفیت و نرخ پایین تری برخوردار است. 

2-14-3- شاخه بُر )بریدن شاخه های حامل خوشه های میوه(
 در این روش  شاخه های حامل میوه به وسیله قیچی باغبانی بریده و به مدت طوالنی 
)حداقل 4 ماه( جهت خشک شدن بر روی داربست های چوبی یا فلزی در محل های سر 
پوشیده یا مسقف، مانند انبارهای روستایی و حتی فضاهای باز سرپوشیده )سوله های باز( 
زیر سایه در مسیر جریان هوا قرار می گیرند، البته در صورت استفاده از سیستم های تهویه 
نهایتاً  می شود.  کوتاه تر  زمان خشک شدن  انبارها،  هوای  انداختن  به جریان  برای  برقی 
با تکان دادن شاخه، زرشک خشک مرغوبی، با نام زرشک پَُفکی به دست می آیدکه 
قیمت باالتری را در بازار به خود اختصاص می دهد. گاهی نیز شاخه های برداشت شده 
در فضای باز و بر روی زمین در بارگاه قرار گرفته و در برابر تابش مستقیم آفتاب خشک 
با توجه به حجم زیاد شاخه های برداشت شده، عالوه بر  می شوند. این روِش برداشت 
گستردگی عملیات جابه جایی محصول همراه با شاخه ها، مکان بزرگ و فضای زیادی 
را نیز جهت خشک کردن محصول طلب می نماید. ارتفاع انباشتگی شاخه های میوه در 
این روش بهتر است بیش از 30 سانتی مترنباشد. در این روش زرشک را حداکثر 1سال 
مي توان نگهداري کرد. داربست فلزی برای خشک شدن زرشک مناسب نمی باشد زیرا 
برای خشک  داربست چوبي  ولي  می شود  رنگی محصول  بَد  و  پوسیدگی  باعث  بیشتر 
شدن زرشک مناسب مي باشد، چون رطوبت میوه را در خود گرفته و رنگ چوب خود 
را به میوه تحویل نمی دهد. خشک شدن محصول زرشک در داربست از چهار ماه زودتر 

امکان پذیر نیست مگر با روش های صنعتی)شکل های 2-21 تا 22-2(. 
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شــکل 2-21- برداشت زرشك به روش شاخه بر 

شــکل 2-22- خرمن های ســنتی نگهداری و پاک کردن محصول زرشك 
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شــکل 2-23- دســتگاه دم گيری و حذف خار و برگ در محصول زرشك
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شکل 2-24- سبد مناســب حمل و نگهداری محصول زرشك

پ

شــکل 2-25- بارگاه های مناسب برای نگهداری و خشــکانيدن سنتی محصول زرشك
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شــکل 2-26- هيترهای مناسب برای خشــکانيدن صنعتی محصول زرشك

2-15- آفات زرشک 
2-15-1- زنبور سر شاخه خوار زرشک  

این آفت بیشتر به وسیله پاجوش های آلوده منتقل می گردد )شکل 27-2(.
شاخه خوار  سر  زنبور  جنوبی،  در خراسان  بی دانه  آفات زرشک  مهم ترین  از  یکی 
منطقه  این  در  آن  خسارت  شروع  و  پیدایش  دهه  دو  از  کمتر  که  این  علی رغم   است. 
این  می شود.  دیده  آن  باغ های زرشک عالئم خسارت  اکثر  در  امروزه  ولی  می گذرد 
از  پیدا کرده است.  مناطق مختلف گسترش  به  به وسیله پاجوش های آلوده  بیشتر  آفت 
آنجایی که که ارتفاع پرواز این آفت کم می باشد و از طرفی شاخه های تازه و قطور و 
گوشتی معموالً در قسمت های پایین درخت )تنه جوش ها و پا جوش ها( رشد می کنند 
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لذا معموالً زنبور ماده روی شاخه های سبز و نرم قسمت های پایینی )رشد یافته در فصل 
جاری( و پاجوش های نورسته جوان در داخل نسج تخم ریزی می نماید. زمستان گذرانی 
آفت به صورت الرو در داخل شاخه های یک ساله است. این آفت در سال تنها یک نسل 
دارد. الرو بعد از کامل شدن در داخل شاخه تبدیل به شفیره شده و سپس حشره کامل 

)زنبور( پس از خروج از شفیره، شاخه را سوراخ نموده و خارج می شود. 
شاخه های مورد حمله نسبتاً ضعیف شده و میوه های تشکیل شده بر روی آن ها در سال 
بعد دارای دانه های ضعیف و کم رنگ )صورتی رنگ پریده( بوده، از کیفیت پایین تری 
برخوردارند. در رابطه با بررسی خسارت این آفت، نمونه برداری های مختلفی در منطقه ی 
قاینات و بیرجند انجام گرفته است که نشان می دهد، الروها پس از خروج از تخم در 
داخل شاخه هاي زرشک با ایجاد کانال به باال و پایین رفته و تغذیه مي نمایند و شاخه هاي 
مورد حمله نسبتاًً ضعیف شده و میوه ها کم رنگ و ضعیف و بدون کیفیت خواهند بود 
و براي مبارزه آن هرس تنه جوش ها و پاجوش ها پس از تخم ریزي )اواخر اردیبهشت 
ماه(، آبیاري و تغذیه مناسب توصیه مي شود لیکن متأسفانه بین کشاورزان سریعاً اقدام به 
سمپاشي مي شود در حالي که با پیشگیري و انجام عملیات فني داشت، مي توان از خسارت 
نیز مي گویند،  به آن مگس اره اي  این آفت به محصول جلوگیري نمود. این آفت که 
مبارزه شیمیایي کارآمد نیست ولي نحوه مبارزه غیر شیمیایي آن به طریق ذیل می باشد:  

1- هرس تنه جوش ها و پاجوش های جدید پس از تخم ریزی زنبور ماده در اواخر 
اردیبهشت ماه.

2- آبیاری و تغذیه مناسب زرشک.
3- عدم سم پاشی بی رویه و حفظ جمعیت زنبورهای پارازیت. بر روی الروهای این 
زنبور پارازیت هایی فعالیت می کنند که نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که در 
اغلب موارد تلفات آفت زنبور توسط پارازیت قابل مالحظه است. درصد پارازیتیسم بسته 
به دمای هوا در مناطق مختلف و زمان رشد شاخه های جدید و فعالیت آفت متفاوت می 
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باشد، امّا به طورکلی درصد پارازیتیسم در باغ ها از صفر تا بیش از 50 % شاخه های آلوده 
متفاوت است. در بررسی های انجام شده، زنبورهای پارازیت از خانواده های: 

Braconidae، Ichneumonidae،Eurytomidae،Ptromalidae 
 مشخص گردیده و به ویژه زنبورهای خانواده براکونیده از کارآیی و فعالیت ارزنده  ای 

بر خوردارند و مجموعاً 80 % تا90 % الروهای آفت را هم ممکن است پارازیته کنند. 

شــکل 2-27- زنبور سر شاخه خوار زرشك

2-15-2- شته زرشک   
 با  نام التین و در تمامی نقاط زرشک خیز کشور مشاهده شده و رنگ آن زرد مایل 
به سبز است و زمستان گذرانی آن به صورت تخم بر روی شاخه های زرشک می باشد و 
در بالغین آن ها خط قرمز رنگی در وسط قسمت های پشتی آفت کشیده شده است، روی 
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برگ ها فعالیت دارد و با مکیدن شیره گیاهی در زمان اوج فعالیت به کلی رشد درخت را 
متوقف کرده و برگ ها به پشت خمیده شده و کوچک مانده و روی برگ نارنجی مایل 
به قرمز می شود و بر اثر شیره گیاهی مترشحه از آفت برگ ها دانه های زرشک صدمه 
تا میزان 40 درصد ریزش کرده و  اثر هجوم آفت دانه های زرشک  بر  فراوانی دیده و 

خسارت فراوانی وارد می شود )شکل 28-2(. 
این آفت توسط تخم بر روی شاخه های زرشک و معموالً در اطراف خارهای زرشک 

و در البه الی ترک خوردگی پوست شاخه زمستان گذرانی می کند. 

شکل 2-28- شته زرشك

مبارزه 

1- سم پاشی زمستانه مناسب ترین روش در از بین بردن تخم آفت  می باشد. البته بهتر 
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است از سموم تخم کش مانند اتیون استفاده شود. الزم به ذکر است با توجه به  این که  
نیاز  شوند  می  قطع  جدید  شاخه های  با  محصول،  تولید  سال های  در  زرشک  محصول 
چندانی به سم پاشی زمستانه نیست اما در سال هایی که سال استراحت یا غیر بارده است و 
درخت دارای شاخه های زیادی می باشد درصورت مشاهده تخم شته مبارزه زمستانه بسیار 

ضروری بوده و از خسارت آفت در اول فصل جلوگیری می کند.
2- در بهار و تابستان نیز می توان با سم استامی پراید )موسپیالن( با این آفت مبارزه 

کرد اما باید دقت شود در زمان گلدهی سم پاشی نشود.
3- حمایت از دشمنان طبیعی مخصوصاً کفشدوزک هفت نقطه ای و بالتوری بهترین 

روش مبارزه در بهار و تابستان است.

2-15-3- پروانه برگخوار زرشک1   
الرو این آفت به رنگ سبز می باشد که پس از ظهور روی برگ ها متمرکز شده و 
تعدادی از برگ ها را که دور هم بوده بوسیله تار به همدیگر متصل می کند و پناهگاهی 
برای خود می سازد و از برگ ها تغذیه می کند. این النه الرو را در برابر هجوم پرندگان 
سال ها  برخی  در  اما  ضعیف گزارش شده،  نسبتاًً  آفت  این  می کند. خسارت  محافظت 
و  گازار  روستاهای  در   1379 سال  در  مثال  به عنوان  نماید.  می  ایجاد  زیادی  خسارت 
مهمویی و ُکِرشک خسارت شدید برگخوارها همراه با خشکسالی مشاهده گردید. این 
آفت در سال 2 تا 3 نسل دارد و نسل اول آن در اردیبهشت ماه بیشتر در برگ هاي اطراف 
اول آن خسارت زیادی  لذا نسل  پارانشیم برگ را می خورند  تنه ها تغذیه می کنند و 
ندارند اما نسل دوم آن که در اواخر خرداد ماه و تیرماه ظاهر می شوند در برخی از سال ها 

خسارت بیشتری وارد می کنند و نیاز به مبارزه دارند.

1- Pandemis ribeana
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مبارزه

الف- نصب تله های نوری یا فرمونی از اواسط خرداد تا اواسط تیرماه جهت جلب و 
شکار شب پره های آفت و شناسایی زمان هجوم حداکثری به باغات زرشک

ب- استفاده از سموم فسفره نفوذی مانند دیازینون و ماالتیون و فوزالون در هنگام 
هجوم شدید 

2-15-4- الروهای آگروتیس زرشک     

محل زندگی این آفت پای درختان و در زیر کلوخه ها و برگ ها و خاشاک پای 
درختان می باشد و در تابستان زمانی که نسوج برگ ها ضخیم تر شده در شب هنگام از 
پای درختان به سمت باال حرکت می کنند و از برگ ها تغذیه می کنند. الروهای این آفت 
بسیار پر اشتها بوده و برگ هاي ضعیف و تُرد  سرشاخه ها را کاماًل می خورند به طوری که 
فقط رگبرگ آن ها باقی می ماند اما در برگ هاي قدیمی و درشت تر از پارانشیم برگ 
تغذیه کرده و برگ را به شکل توری در می آورند. لذا در صورتی که شرایط زندگی 
برای آفت مهیا باشد تا 80 درصد برگ ها را می خورند به طوری که درختان مجبُر شده 
در شهریور ماه دوباره برگ جدید تولید کنند. از نشانه های مهم الروهای آگروتیس این 
است که به محض  این که  احساس خطر کنند بدن خود را جمع کرده و به صورت حلقه 
در می آورند. معموالً این آفات در باغات زرشک دیم و باغات زرشکی که کود حیوانی 
را پای درخت استفاده می کنند و درختانی که هرس مطلوبی ندارند و یا در کنار نهر آب 
هستند بیشتر خسارت می زند )شکل 2-29(. این آفت زمستان را به صورت الرو سنین 
آخر و شفیره در زیر خاک سپری می کند و در بهار شب پره ها بوجود می آیند و نسل 
اول آفت معموالً خسارت چندانی ندارد اما نسل های دوم و سوم آفت که در تابستان ظاهر  

می شوند در شرایط مساعد خسارت بسیار زیادی وارد  می کنند.
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مبارزه

- جمع آوری برگ هاي خزان شده، خار و خاشاک در پای درخت و دفن آن ها در کف جوی آب.
- هرس زمستانه درختان زرشک به طوری که وسط تنه ها مشخص باشند و بتوان درون 

تاج را تشخیص داد.
- خردکردن کلوخه هایی که بر اثر شخم در پشته ها بوجود می آیند.
- قرار دادن تنه درختان در وسط جوی آب جهت خفه کردن الروها.

- سم پاشی با سموم الروکش در شب هنگام.
- استفاده از طعمه مسموم )سبوس 50 کیلو+ پودر دیازینون یک کیلو + آب 10 لیتر( 

در پای درختان زرشک.

شــکل 2-29- کرم های برگخوار آگروتيس
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2-15-5- کنه دو نقطه ای    

این کنه گاهی در باغات روی برگ هاي زرشک به طور خفیف فعالیت می کند و تا 
12 نسل در سال دارد. در بعضی شرایط ممکن است جمعیت آن باال رفته و با مکیدن شیره 
گیاهی موجب ضعف درختچه گردد. زمستان گذرانی آن به صورت ماده کامل است.  
در حال حاضر با توجه به خسارت پایین آن نیازی به مبارزه شیمیایی ندارد)شکل 30-2(. 

مبارزه:  تقویت درختان و آبیاری منظم

شــکل 2-30- کنه دو نقطه ای

2-15-6- گوشخیزک   

به  زرشک  درختچه های  رویشی  رشد  شروع  با  همزمان  سال  ابتدای  در  آفت  این 
برگ و جوانه های گل زرشک حمله می کند. این آفت در سال 1 نسل تولید می کند. 
و  ها  از جوانه  و  از مخفیگاه های خود خارج شده  بهار شبانه  اوایل  از  گوش خیزک ها 
ایجاد  موجب  حشره  این  می کنند.  تغذیه  زرشک  گل  غنچه های  و  لطیف  برگ هاي 
لکه های کوچک و مدّور بنفش رنگی روی برگ و میوه می گردد که محل نیش حشره 

را مشخص می کند )شکل 31-2(.
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نحوه مبارزه:  
مؤثرترین روش کنترل آن ها استفاده از سم دیازینون پودری  به صورت پودر پاشی 

در پای طوقه درختچه می باشد. 
2- حذف پاجوش ها و تنه های اضافی.

3- جمع آوری و انهدام ُکلش اطراف درختچه. 
4- مسدود کردن و انهدام استراحتگاه های آفت )شکاف های دیوار و پر چین(. 

گوشخيزک شکل31-2- 

2-15-7- شپشک زیتون    
دارد  منطقه  در  کم  فراوانی  و  کرده  تغذیه  زرشک  میوه های  و  برگ  از  آفت  این 
و سم  از روغن ولک  ترکیبی  زمستانه  با سم پاشی  می توان  این آفت  درصورت وجود 

اتیون در 2 هفته قبل از جوانه زنی درخت، آن را کنترل نمود )شکل 32-2(.

2-15-8- کرم سفید ریشه    
این آفت به ریشه زرشک حمله می کند و در جاهایی که کود حیوانی نپوسیده استفاده 
می شود فراوانی بیشتری دارد. برای مبارزه با این آفت می توان از یخ آب زمستانه و پودر 
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سوین یا دیازینون در بهار استفاده نمود. در زمین های شور استفاده از کودهای گوگردی، هم 
به تقلیل موضعی شوری کمک می کند و هم آفات خاکزی را کنترل می نماید)شکل 33-2 (.

شکل2-32 - شپشك زيتون

شــکل 2-33-  کرم سفيد ريشه

2-15-9- سن کوهی     
این آفت از برگ، جوانه های گل و میوه زرشک تغذیه نموده و باعث خشک شدن 
به مبارزه  نیاز  باغات زرشک دارد  از آنجایی که خسارت کمی در  اما  نیز می شود  گل 

شیمیایی ندارد )شکل 34-2(.
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شکل 2-34 - سن زرشك

2-15-10-  تریپس    
رنگ عمومی بدن آن قهوه ای تیره یا سیاه یکنواخت، ساق و پنجه پاها و بند میانی 
پاها و  به قرمز و فقط سر،  به رنگ قهوه ای روشن است. پوره ها زرد متمایل  شاخک ها 
حلقه آخر شکم سیاه است. تخم ها لوبیایی شکل، سفید و به قطر 0/4 میلی متر است. این 
حشره تابستان را به صورت پوره سن 2 در عمق 5 سانتی متری و زمستان را در عمق 20 
سانتی متری خاک سپری می کند. در اواخر زمستان و اوایل بهار الروهای زمستان گذرانی 
به سطح خاک آمده و پس از مدتی حضور در کاه و کلش موجود در سطح مزرعه، روی 
باز شدن گل  به محض  و  را کامل می کنند  زندگی خود  علف های هرز گرامینه دوره 

زرشک به درختان زرشک حمله می کنند.
گل زرشک به دلیل رنگ زردی که دارد برای آفات تریپس جلب کننده می باشد 
سال ها  برخی  در  و  می کند  به گل زرشک حمله  آفت  این  کامل  و حشره  پوره  لذا  و 
خسارت زیادی وارد می کند گل هایی که مورد حمله ترپیس واقع می شوند خشک شده 
و میوه آن ها نیز بعد از مدت کوتاهی تیره رنگ شده و می ریزند. تریپس ها معموالً از 
روی علف های هرز گرامینه داخل و اطراف باغ و از مزارع گندم و جو مجاور به درختان 

زرشک حمله می کنند.
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مبارزه: 

1- از بین بردن علف های هرز گرامینه داخل و اطراف باغ.
2- عدم کشت غالت در مجاورت باغات زرشک.

3- نصب کارت زرد قبل از باز شدن گلها در جاهایی که زنبور عسل وجود ندارد.
4- درصورت احتماًل حمله شدید می توان قبل از باز شدن گل ها با سم کنفیدور )0/6 

در 1000( درختان را سم پاشی نمود )شکل 35-2(.

 

شکل 2-35- تريپس

2-15-11- موش ورامین  و سایر موش های موجود در منطقه 
مانند  جانبی  خسارات  دلیل  به  اما  ندارند  زرشک  روی  چندانی  خسارت  موش ها   
تخریب مسیرهای آب درصورت لزوم می توان با طعمه مسموم فسفر دوزنگ با آن ها 

مبارزه کرد )شکل 36-2(.

شکل 2-36- موش ورامين
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Malacosoma neustria L   2-15-12- پروانه تخم انگشتری
این آفت اولین بار توسط فرحبخش )1340( در ایران گزارش گردیده است. آفتی که 
پلی فاژ بوده و بیشتر به درختان جنگلی و در استان های شمالی، مرکزی و خراسان انتشار 
دارد. الرو پروانه، برگخوار بوده و اهمیت اقتصادی آن متوسط تا زیاد می باشد. این آفت 

عالوه بر زرشک به تعداد زیادی از درختان میوه و جنگلی خسارت وارد می سازد.
زمستان را به  صورت دستجات تخم دور شاخه )شبیه انگشتر( سپری کرده و یک نسل در 

سال دارد. الروها حین تغذیه از برگ به تنیدن تار پرداخته و حتی رگبرگ ها را می خورند.
مبارزه

هرس شاخه هایی که روی آن ها تخم گذاری گردیده در انتهای فصل در انهدام آفت 
مؤثر می باشد. ضمناً برای سم پاشی علیه الروها می توان از سمومی مثل دیازینون در زمان 

مشاهده آفت استفاده نمود.

2-15-13- پروانه ابریشم باف ناجور 
این  ایران گزارش شده و دامنه میزبانی  افشار )1316( در  بار توسط  اولین  این آفت 
بیشتر در نواحی شمالی کشور جزء آفات جنگلی محسوب  آفت بسیار گسترده بوده و 
می گردد. احتمااًلً این آفت در تمامی نقاط کشور انتشار دارد. زمستان را به صورت تخم 
سپری کرده و یک نسل در سال دارد. اوایل بهار الروها ظاهر شده و از برگ ها تغذیه 
می نمایند. خسارت این آفت دوره ای بوده و در سال های طغیان الروها به شدت برگ ها 

را مورد حمله قرار می دهند.
مبارزه

استفاده از باکتری3 بدین ترتیب که ماده تجاری آن با نام باکتوسپیئن که به صورت 
پودر و تابل 35% تهیه شده به نسبت 3-2/5 در هزار در زمان خروج الروهای جوان مورد 

استفاده قرار می گیرد. از امولیسیون 50% دیپترکس نیز می توان استفاده نمود.
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2-15-14- مگس گیالس 
این آفت عالوه بر درختان گیالس و آلبالو به درختچه های زرشک نیز حمله می نماید 
والرو آن با تغذیه پریکارب میوه زرشک باعث رسیدگی زودرس و لهیدگی می گردد.

این حشره در اکثر نقاط میوه خیز ایران گزارش گردیده است. به نظر می رسد که به دلیل 
فعالیت بهینه این آفت در مناطق سردسیر، تاکنون مشکل خاصی در استان خراسان جنوبی 
این آفت زمستان را به صورت  شفیره داخل خاک سپری نموده و  ننموده است.  ایجاد 
اواسط بهار حشرات کامل ظاهر و زیر پوست میوه های نارس یک تخم قرار می دهند. 
الروها پس از خروج شروع به تغذیه از میوه نموده و در انتها الرو کامل از میوه خارج و 

در داخل خاک تبدیل به شفیره می گردد. این آفت یک نسل در سال دارد.
مبارزه

- شخم و بیل زدن خاک اطراف درخان در زمستان
- ضدعفونی خاک اطراف درختان در اواخر زمستان جهت مبارزه با شفیره و سم پاشی 

علیه حشره کامل در اواسط بهار توصیه می گردد.
- استفاده از نرهای عقیم

2-16- بیماري های زرشک  
2-16-1- زنگ زرشک 

زرشک میزبان واسط زنگ سیاه گندم می باشد و این احتماًل وجود دارد که زنگ 
زرشک موجود در منطقه نیز همان زنگ سیاه گندم باشد. در هر صورت زنگ زرشک 
فعاًل در مناطق کوهستانی که در زمستان آبیاری زیادی انجام می شود و رطوبت نسبی هوا 
باالتر هست دیده می شود به عنوان مثال در مناطق زهان، قهستان، افین، پردان و کالته 
باال  این زنگ دیده می شود و خسارت می زند و در سایر مناطق دیده نمی شود. عالئم 
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برگ  پهنک  برگ ها ظاهر می شود.  بیشتر روی ساقه وغالف  ها  بیماری روی گرامینه 
تولید  میزبان های مختلف غالت  اسپور روی  آلوده شوند.  است  نیز ممکن  ها  و خوشه 
می شود. زنگ زرشکی که در مناطق ذکر شده مشاهده شده سیستمیک بوده و با هرس 
شاخه های آلوده زنگ از بین نمی رود لذا بایستی برنامه مبارزه تلفیقی با این بیماری اعمال 
شود. درختان زرشک آلوده به قارچ عامل بیماری زنگ برگ هاي آن ها متورم بوده و 
بوی بدی می دهند و از محل جوانه های زرشک چندین جوانه ظاهر شده و سرشاخه ها 
حالت جارویی به خود می گیرند. به دلیل این که جوانه های آلوده زودتر متورم می شوند 
شاخه های  نمود.  هرس  و  تشخیص  را  آلوده  شاخه های  اسفندماه  در  به راحتی  می توان 
آلوده محصول آن ها در ابتدای فصل از بین می رود و دانه هایی که باقی می مانند نیز زرد 

رنگ و پوچ بوده و باعث عدم بازارپسندی سایر دانه ها نیز می شوند.
مبارزه:  

1- هرس شاخه های آلوده در زمستان و سوزاندن آن ها
2- عدم آبیاری زمستانه

3- استفاده از کودهای پتاسه
4- هرس بهاره

5- استفاده از سموم قارچ کش: 
-  سایپروکونازول)آلتو( SL 10 % نیم لیتر در هکتار 

-  تبوکونازول)فولیکور( EW 25 % یک لیتر درهکتار 
-  فلوتریافول)ایمپکت( SC 12.5 % یک لیتر در هکتار 

-  پروپیکونازول)تیلت( EC 25 % نیم لیتر درهکتار
این که   جهت  و  شود  استفاده  عالئم  اولین  مشاهده  محض  به  شیمیایی،  درکنترل 
مقاومت ایجاد نشود، بهتر است1 هفته پس از سم پاشی با یکی از سموم قارچ کش مسی  
مانند اکسی کلرور مس )1 در هزار( سم پاشی انجام شود. همچنین توصیه می شود که از به 
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کاربردن بی رویه کودهای حیوانی و شیمیایی در باغ ها آلوده اجتناب کنند. )شکل 37-2(.

شکل2-37- زنگ زرشك

2-16-2- عدم تغییرکامل رنگ میوه 

در اواخر فصل و یا پس از ایجاد رنگ قرمز اولیه میوه رنگ روشن به خود گرفته و 
حبه ها حالت پوک پیدا می کنند. البته این حالت می تواند دالیل مختلفی داشته باشد از 
جمله ممکن است در سر شاخه ها آثار ناشی از خسارت زنبور سر شاخه خوار مشاهده 
گردد. همچنین این حالت که گاهی با زرد شدن بخشی از برگ ها و عدم رشد نیز همراه 
است به صورت محدود مشاهده می شود که ناشی از عدم تغذیه صحیح می باشد. استفاده 
از کودهای پتاسه در زمستان و محلول پاشی آن در شهریور ماه می تواند نقش مهمی در 

رفع این عارضه داشته باشد)شکل 38-2(.
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شــکل 2-38 - عدم تغييرکامل رنگ ميوه

2-16-3- چروکیدن و خشکیدن میوه 
این حالت قبل از رسیدن میوه زرشک رخ می دهد و ممکن است همراه لکه های تیره 
برگ ها و ناشی از جمله عوامل بیماریزای  باکتریایی و یا وجود تعداد زیاد شاخه جدید 

در درخت باشد. 

2-16-4- کتابی شدن شاخه ها 
در این مورد سطح مقطع شاخه ها از حالت گرد طبیعی خارج شده و به صورت تقریباً 
مسطح در می آید. گاهی شاخه های قوی با عرض حدود 4 سانتی متربه حالت پهن درآمده 
نیز در مناطق  این حالت  به خود می گیرند.  و شاخه و برگ ها کاماًل حالت غیر طبیعی 
این  با  مبارزه  به  نیازی  است. در حال حاضر  و عامل آن ویروس  مختلف مشاهده شده 
مانند سایر شاخه ها  نیست زیرا خسارتی وارد نمی کند و شاخه های کتابی هم  عارضه 
زرشک تولید می کنند و حتی گاهی اوقات مشاهده  می شود که این شاخه ها، بیشتر از 

شاخه های معمولی، زرشک تولید می کنند)شکل 39-2(.
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شــکل 2-39 - کتابی شدن شاخه های زرشك

2-16-5- خشکی و زوال درختچه 
در برخی مناطق دیده می شود و عامل آن تاکنون ناشناخته باقی مانده است، احتماالً 
چندین عامل در بروز آن دخالت داشته باشد. از جمله درختانی که کود حیوانی نپوسیده 
و  می روند  زوال  سمت  به  سال  الی3   2 از  پس  است  شده  ریخته  آن ها  تنه  اطراف  در 
درختانی که محل طوقه آن ها در زیر خاک مرطوب است و سن درختان زیاد است نیز به 
سوی زوال حرکت می کنند در هر حال مهم ترین راه مبارزه با این عارضه هرس مناسب و 
عدم استفاده از کود حیوانی یا شیمیایی در محل تنه درخت و عدم  قرار دادن تنه درخت 

در  زیر خاک می باشد)شکل 40-2(.

شــکل 2-40 - خشکی و زوال درختچه
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2-16-6- خشکی گل و ریزش میوه در ابتدای فصل 
گل و میوه درختان زرشک به ضربه حساسیت باالیی دارند و خشک می شوند اگر در 
هنگام گلدهی درختان زرشک باد شدید بوزد گل هایی که در محل برخورد شاخه ها به 
همدیگر قرار دارند خشک می شوند و اگر در زمان میوه هم این اتفاق بیفتد میوه  هم سیاه 
می شود و می ریزد طوفان و گرد و خاک به همراه بادگرم نیز باعث خشک شدگی گل 

می شوند)شکل 41-2(.

شکل 2-41- خشــکی گل و ريزش ميوه در ابتدای فصل

از مؤثرترین مواردی که در مبارزه با آفات و بیماری ها در علم جدید )مدیریت آفات( 
درخصوص آن صحبت می شود، عواملی است که به عنوان پیشگیری از شیوع آفات و 

بیماری ها به آن می پردازند،که در ذیل نکاتی از این مهم آمده است: 
* بازدید دقیق و همیشگی از باغات و در صورت مشاهده مورد مشکوک، مراجعه 

نمودن به کارشناسان کشاورزی.
* اطمینان از عدم آلوده بودن نهال هایی که از نقاط دیگر برای کاشت استفاده می شود. 

* تقویت خاک و کوددهی به موقع و مناسب برای جلوگیری از ضعف درخت. 
* شخم عمیق پاییزه برای ذخیره آب و همچنین از بین رفتن عوامل آفات و بیماری ها. 
* یخ آب زمستانه، که این امر با آبیاری غرقابی در بهمن ماه در جوی های درختان 



98             /  راهنمای زرشک )کاشت، داشت و برداشت(

باعث از بین رفتن عوامل آفات و بیماری می شود. 
* استفاده از کودهای حیوانی کاماًل پوسیده در پاییز همراه با شخم عمیق. 

* مبارزه صحیح و به موقع با علف های هرز. 
* ضد عفونی لوازم کشاورزی که برای هرس درختان آلوده استفاده می شود مانند 

قیچی باغبانی. 
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