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 هچکید
ّبی هتفبٍت، ایي سبسگبری هٌبست درخت ػٌبة ثب اللینثب ٍرَد ضَد. هیَُ ػٌبة در خبرد اس ایزاى ثب ًبم خزهبی چیٌی ضٌبختِ هی

در ًتیزِ تَرِ ثِ ایي ػَاهل، در وطَر چیي، ػولىزدّبی ثبال ٍ  .دّذّبیی ًظیز وَد، آة ٍ خبن ثِ خَثی پبسخ هیدرخت ثِ هذیزیت ًْبدُ

 تزیي الذاهبت هذیزیتی وطَر چیيوبراى، هْنهٌذی ػٌبةثِ هٌظَر تزٍیذ ٍ ثْزُ حبضز همبلِدر هیشاى تَلیذ چطوگیز ػٌبة حجت ضذُ است. 

ضذُ ثزداری درختبى ػٌبة، هؼزفی بغذاراى چیٌی ًظیز حلمِّبی هَرد الجبل ثآثیبری ٍ تغذیِ درختبى ػٌبة ٍ ّوچٌیي ثزخی اس رٍش ٌِیسه در

 . است

 چیي، ػولىزد، ػٌبة، هذیزیت آة ٍ وَد :کلیدی کلمات
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 مقدمه

هتؼلك ثِ  .Ziziphus jujuba Millػٌبة ثب ًبم ػلوی 

است. آًچِ هب در ایزاى ثِ ػٌَاى ػٌبة  Rhamnaceaeتیزُ 

ضٌبسین ثب آًچِ در ثزخی هٌبثغ ثِ ػٌَاى ػٌبة ٌّذی هی

ضَد وبهال هتفبٍت است. ًبم ػلوی ػٌبة ٌّذی ًبهیذُ هی

Ziziphus mauritiana Lam  ثَدُ وِ تحت ػٌَاىBer  ًیش

ریش ػٌبة درختی ثزي(. Pareek, 2001ضَد )ًبم ثزدُ هی

گزهسیزی ًیوىزُ ضوبلی است وِ در هٌبطك هؼتذل ٍ ًیوِ

ٍ ثِ  وٌذ. اهزٍسُ، هیَُ ػٌبة ثِ صَرت گستزدُهی رضذ

اضىبل هختلف اس رولِ ثِ صَرت تبسُ، خطىجبری، 

 ,Janick)ضَد ضزثت، هزثب ٍ وٌسزٍ تْیِ ٍ هصزف هی

2006.)  

، سلسیَطدررِ  5-22ػٌبة، هیبًگیي دهبی سبالًِ 

 pHّبی ثب هتز ٍ خبنهیلی 80-2000ثبرًذگی سبلیبًِ 

ّبی وٌذ. ٍرَد ٍاریتِرا ثِ خَثی تحول هی 5/8تب  5/4

هتفبٍت ٍ سبسگبری آًْب ثب ضزایطی هحیطی هختلف، 

ثبػج ضذُ وِ در هٌبطك خطه ٍ ًیوِ خطه وِ سبیز 

ػٌبة  ،ثبضٌذدرختبى هیَُ ثب هحذٍدیت رضذ هَارِ هی

 هَرد الجبل وطبٍرساى لزار گیزد. 

تي  5605 ،اىزیدر ا 1396در سبل  ػٌبةهیشاى تَلیذ 

تي آى در استبى خزاسبى رٌَثی  5438وِ  شارش ضذُگ

تَلیذی  ػٌبة صذرد 97 هؼبدل تَلیذ ضذُ ٍ ایي همذار،

(. ثب ایي 1396ثَدُ است )آهبرًبهِ وطبٍرسی،  وطَر

ٍرَد، ػولىزد در ٍاحذ سطح در ایزاى در همبیسِ ثب 

تَرِ ثِ  ثبضذ.وطَرّبیی هبتتذ چیي، ثسیبر ووتز هی

تغذیِ ٍ وَددّی درخت ػٌبة یىی اس هَحزتزیي الذاهبت 

ثِ هٌظَر افشایص ػولىزد ووی ٍ ویفی هیَُ آى هحسَة 

در وطَر چیي  2003ػولىزد ػٌبة تبسُ در سبل ضَد. هی

تي در ّىتبر حجت ضذُ است )رؼفزی ٍ ّوىبراى،  26

(. در ّویي هذت در ایزاى ػولىزد Janick, 2006؛ 1393

آهبرًبهِ ّىتبر )ػٌبة تبسُ( حجت ضذُ است ) تي در 9

(. ایي تفبٍت ػولىزد، گَیبی ایي 1396وطبٍرسی، 

ّبیی ًظیز ٍالؼیت است وِ ایي درخت ثِ هذیزیت ًْبدُ

دّذ. هذیزیت استفبدُ وَد، آة ٍ خبن ثِ خَثی پبسخ هی

اس ارلبم هٌبست، وَدّبی داهی ٍ ضیویبیی، تَرِ ثِ 

تزاون ثبالی وطت در آثیبری هٌبست درخت ػٌبة ٍ 

ثبضٌذ وِ هٌزز ثِ تزیي ػَاهلی هیّىتبر، رشء هْن

اًذ. ثِ ػولىزد ثبالی تَلیذ ػٌبة در وطَر چیي ضذُ

 همبلِدر وبر، هٌذی وطبٍرساى ػٌبةهٌظَر تزٍیذ ٍ ثْزُ

ی وطَر تیزیالذاهبت هذ يیتزهْنسؼی ضذُ است حبضز 

ثزرسی  آثیبری ٍ تغذیِ ثبغبت ػٌبة هَرد سهیٌِ در چیي

  لزار گیزد.

 معزفی راهکارها

 آب تیزیمدالف( 

طَل ریطِ ػوَدی درخت ػٌبة در هَاردی ثِ ثیص 

ّبی ( ضوي ایٌىِ ریطLiu, 2004ِرسذ )هتز هی 13اس 

یبثٌذ. ایي افمی آى ًیش ثِ خَثی در خبن گستزش هی

ای ثبػج ضذُ وِ ایي درخت لبدر ثبضذ حتی سیستن ریطِ

ّبی ضذیذ آة هَرد ًیبس خَد را تبهیي در خطىسبلی

وبّص وزدُ، ثِ سًذگی خَد اداهِ دّذ. ػالٍُ ثز ایي، 

تلفبت آة اس طزیك تؼزق ثزي، آى را ثب ضزایط اللیوی 

ثزاق ثَدى سطح ثزي، خطه سبسگبر ًوَدُ است. 

ّب تَاًبیی ایي درخت در وبّص سطح ثزي ٍ ثستي رٍسًِ

ارلبم ػٌبة در در ضزایط ون آثی ثبػج ضذُ وِ ثزخی 

هتز( ًیش ػولىزد هیلی 80سبالًِ ون ) هٌبطمی ثب ثبرًذگی

-(. ثب ایي ٍرَد، ثزرسیJones, 1992خَثی داضتِ ثبضٌذ )

ّبی ّب ًطبى دادُ است اًزبم آثیبری ثِ ٍیضُ در سبل

تَاًذ ثِ افشایص تطىیل هیَُ، ثشري ضذى خطىسبلی هی

ویفیت هیَُ اًذاسُ هیَُ، وبّص ریشش هیَُ ٍ افشایص 

ثِ طَر ولی، وطبٍرساى  تَلیذی ووه ضبیبًی ًوبیذ.

ّبی هْن ثزای آثیبری ػٌبة ثِ هٌظَر افشایص چیٌی، سهبى

ػولىزد را اردیجْطت هبُ، اٍایل دٍرُ گلذّی )حذٍد 

خزدادهبُ(، سهبى افشایص سزػت تطىیل هیَُ )حذٍد 

داًٌذ اٍاسط تیزهبُ( ٍ ثؼذ اس ثزداضت هیَُ )هْزهبُ( هی

(Janick, 2006). 

اًزبم ثزخی ػولیبت حفبظتی، اس رولِ وَد سجش، هبلچ 

پَش(، سیزٍ ٍ رٍ وزدى خبن اطزاف پبضی در ثبؽ )خبن

ریطِ درخت )وَلص(، هخلَط وزدى وبُ ٍ ولص ثب خبن 
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دار یب در اطزاف ریطِ، ایزبد تزاط در هٌبطك ضیت

)ضىل ّب ٍ احذاث تطته هٌبست پیزاهَى درختوَّپبیِ

رولِ الذاهبتی ّستٌذ وِ ثِ هٌظَر افشایص ظزفیت ، اس (1

ًگْذاضت آة در خبن، در ثبغبت ػٌبة وطَر چیي 

ّب، رشء داًص وبرثزد ٍسیؼی دارًذ. ثزخی اس ایي رٍش

ضًَذ ٍلی ون ثَهی وطبٍرساى وطَر هب ًیش هحسَة هی

 ضًَذ ٍ در همیبط گستزدُ ٍ اّویت ًطبى دادُ هی

ر ثبغبت ػٌبة لىي اهزٍسُ دّوگبًی هَرد استفبدُ ًیستٌذ. 

در هٌبطك ون ثبراى ثب استمجبل گستزدُ  وطَر چیي ثِ ٍیضُ

  است. وطبٍرساى رٍثزٍ ضذُ

 

 هیتغذ و کود تیزیمد( ب

در وطَر چیي، یه تب دٍ ویلَگزم اس ّز یه اس 

وَدّبی ًیتزٍصًی، فسفبتی ٍ پتبسیوی ثِ ّوزاُ دُ 

فصل ویلَگزم وَد داهی ثزای ّز درخت، در اٍاخز 

ضَد وَد استفبدُ هیسهستبى ثِ صَرت چبلىَد یب وبًبل

(Janick, 2006 چبل وزدى .)ی وبُ ٍ ولص ػذد ثستِ 4

اًذاس هتز( در سبیِسبًتی 50هتز ٍ طَل سبًتی 35)ثب لطز 

گزم سَپزفسفبت  100گزم اٍرُ،  150درخت ثِ ّوزاُ 

گزم سَلفبت پتبسین ثزای ّز درخت ػٌبة  150تزیپل ٍ 

ثبضذ وِ در وطَر چیي در ثبغبت لِ الذاهبتی هیاس رو

ضَد. ایي ثبراى اًزبم هیّبی ونهٌبطك خطه ٍ در سبل

ربت گیزد. دستِػول در پبیبى فصل ثزداضت صَرت هی

وبُ ٍ ولص ثِ خَثی لبدر خَاٌّذ ثَد ثب افشایص ظزفیت 

ّبی ّب، ثِ وبّص احزات تٌصًگْذاری آة اطزاف ریطِ

 ذ ووه وٌٌذ.  خطىی در طی فصل رض

اس رولِ الذاهبت دیگز در خصَظ هذیزیت وَددّی 

پبضی ثبضذ. هحلَلپبضی وَدّب هیدر وطَر چیي، هحلَل

در ّشار، در سهبى تَسؼِ  3-5( ثب غلظت ًَثت 5اٍرُ )

پبضی وَد سَلفبت ّب تب اٍایل ظَْر هیَُ، هحلَلثزي

در ّشار، در اٍاسط ٍ پبیبى دٍرُ  1-3پتبسین ثب غلظت 

( ثز 1398دّی در ایي وطَر هزسَم است. ػطبردی )یَُه

گزم  700اسبط غلظت ًیتزٍصى خبن، ثِ طَر هیبًگیي 

سَلفبت پتبسین ثزای ّز درخت ػٌبة تَصیِ وزدُ است.  

ثب ایي ٍرَد ثِ دلیل حاللیت ون وَد سَلفبت پتبسین، ثِ 

رسذ استفبدُ اس وَدّبی پتبسیوی ثب حاللیت ثیطتز ًظز هی

 تز ثبضذ. سَلَپتبط ثِ صَرت وَدآثیبری هٌبستًظیز 

  یاهیگ رشد یهاکننده میتنظ اس استفاده( ج

تَاًٌذ ػولىزد ّبی رضذ گیبّی، هیتٌظین وٌٌذُ

هحصَل را افشایص ٍ هیشاى ریشش هیَُ را وبّص دٌّذ. 

ریجزلیه ثِ صَرت  در وطَر چیي، استفبدُ اس اسیذ

ست( پبضی، در افشایص هیشاى تطىیل هیَُ )فزٍتهحلَل

در ثبغبت تبحیز سیبدی داضتِ ٍ هَرد استمجبل وطبٍرساى 

ٍالغ ضذُ است. در وطَر هب ًیش تبحیز هخجت اسیذ 

ریجزلیه ثز افشایص ػولىزد ػٌبة تَسط هحممیي 

ولی، استفبدُ (. ثِ طَر 1395است )ًخؼی، گشارش ضذُ 

گزم ثز لیتز اسیذ ریجزلیه در سهبى هیلی 20لظت اس غ

ضَد، ثب ایي حبل، ثزای احزثخطی تَصیِ هی "توبم گل"

پبضی اسیذ ریجزلیه )ثِ ثیطتز، سِ ثبر تىزار هحلَل

ضَد. ّوچٌیي، در وطَر ای( تَصیِ هیّفتِفَاصل یه 

پبضی ًفتبلیي اسیذ استیه ٍ اسیذ ثَریه ثب چیي هحلَل

گزم ثز لیتز، ثِ هٌظَر افشایص لیهی 100-200غلظت 

ػولىزد ٍ وبّص ریشش هیَُ ػٌبة هَرد ثزرسی لزار 

 (.Janick, 2006گزفتِ است )

 تیفیک و تیکم شیافشا یبزا یلیتکم یهاکیتکن

 یبزدارحلقه -1

ثزداری رٍی تٌِ درخت ثیطتز در ثبغبت ػٌبة حلمِ

ضَد. در ایي رٍش، ّبی حبصلخیش اًزبم هیدارای خبن

 احذاث تطته در ثبغبت ػٌبة در هٌبطك ضیجذار (1ضىل 
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یب اٍایل فصل گلذّی   1هؼوَال در دٍرُ گلذّی وبهلوِ 

 30ضَد رٍی تٌِ درخت ٍ در فبصلِ ػٌبة اًزبم هی

ی هتزی اس سطح سهیي، ثب ثزش پَست تٌِ، حلمِ اسبًتی

هتز ثِ صَرت یه ووزثٌذ هیلی 8تب  3ثِ ػزض تمزیجی 

ضَد. هیشاى ٍ ػوك ثزش ثبیذ ثِ حذی ثبضذ وِ ایزبد هی

طی یه هبُ لبثل تزهین ثبضذ. ثب  تَسط خَد درخت در

اًزبم ایي تىٌیه، هَاد فتَسٌتشی در تبد درخت ثلَوِ 

ضَد. در ًتیزِ، ّب هٌتمل هیضذُ ٍ ووتز ثِ ریطِ

ّبی در حبل ّب )هَاد لٌذی( ثِ سوت هیَُوزثَّیذرات

رضذ حزوت وزدُ، ثبػج افشایص تطىیل هیَُ ٍ ّوچٌیي 

؛ 1386ٍ اهیي،  ضَد )هیزسلیوبًیدرضتی هیَُ ػٌبة هی

Cotrut and Stanica, 2015.) 

 

 یپاشمحلول و عسل سنبور یکندو ینگهدار -2

 (شور زی)غ آب با درختان

افطبًی ووه سًجَر ػسل ثِ افشایص ٍ ثْجَد گزدُ 

وٌذ. اس ایٌزٍ، ًگْذاری وٌذٍی سًجَر ػسل در ثبغبت هی

. (Janick, 2006ای دارد )ػٌبة در چیي رٍاد گستزدُ

ّوچٌیي ثب تَرِ ثِ ایٌىِ خطىی ٍ وبّص رطَثت ًسجی 

درصذ( درصذ ریشش گل ػٌبة را  60َّا )ثِ ووتز اس 

پبضی ثب آة غیز ضَر در ثسیبری دّذ، لذا آةافشایص هی

-ّب ٍالغ ضذُاس ثبغبت ػٌبة، ثِ ٍیضُ ثبغبتی وِ در دضت

 ثبضذ.اًذ هَرد تَرِ هی

 

                                                           
1 - Full-bloom 

 

 توصیه تزویجی

ّبی هذیزیت آثیبری ػٌبة، ثِ خصَظ در سهبى -1

ولیذی ضبهل اردیجْطت هبُ، اٍایل دٍرُ گلذّی )حذٍد 

خزداد(، سهبى تطىیل هیَُ )حذٍد اٍاسط تیزهبُ( ٍ ثؼذ اس 

 ثزداضت هیَُ )هْزهبُ( ، ثِ هٌظَر افشایص ػولىزد 

ّب ٍ دار یب در وَّپبیِایزبد تزاط در هٌبطك ضیت  -2

اهَى درخت، ثِ هٌظَر افشایص احذاث تطته هٌبست پیز

 ظزفیت ًگْذاری آة در خبن

هذیزیت تغذیِ ٍ وَددّی، چبلىَد وزدى وَدّبی  -3

ًیتزٍصًی، فسفبتی ٍ پتبسیوی )ثِ ّوزاُ وَد داهی ٍ ثستِ 

ّبی وبُ ٍولص( در سهستبى ٍ هحلَل پبضی )یب 

 ( اٍرُ ٍ سَلَپتبط در طی فصل رضذوَدآثیبری

رضذ، ًگْذاری ّبی استفبدُ اس تٌظین وٌٌذُ  -4

ثزداری تٌِ درختبى وٌذٍی سًجَر ػسل در ثبغبت ٍ حلمِ

 ثِ هٌظَر افشایص ووی ٍ ویفی هحصَل ػٌبة 

  

 حلمِ ثزداری رٍی تٌِ درخت (2ضىل 
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