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 Musa Cavendishii: نام انگلیسی 

 Musaceae: خانواده 

موز گیاه سریع الرشدی است و شامل یک شبه ساله کاذب که بوسیله گروهی از الیه های متحد المرکز 

. محکمی از ؼالؾ برگی شکل می گیرد و یک ریزوم زیر زمینی و یک سیستم ریشه ای فیبری دارد 

هنده را نامیده می شود و شبه ساله شامل تنه اصلی که برگها و گل و ساله میوه د matیک گیاه کامل 

برگهای موز شامل ساختمان لوله مانند بلندی که نیام می نامندد و یک دمبرگ محکم و . در بر میگیرد 

تعداد زیادی از نیام ها در کنار هم لرار می گیرند و یک شبه ساله را تشکیل می . پهنک پهنی می باشد 

رگ داشته باشد آخرین ب ۴۰دهند و یک شبه ساله ممکن است در طول زمان زندگی اش بیشتر از 



برگی که روی ساله هوایی ظاهر می شود خیلی کوچک و به شکل براکته یا برگچه می باشد که نمش 

آن حفاظت خوشه موز از عوامل جوی مانند تابش شدید آفتاب و یا باران های شدید می باشد و تعداد 

اگر خاک دارای زهکش مناسب عدد از ریزوم بوجود می آیند و  ۵۰۰تا  ۲۰۰زیادی ریشه فیبری حدود 

. متر افمی گسترش پیدا می کند  ۶متر عمودی و  ۵و حاصلخیز و عمیك باشد ریشه ها 

باشد و  گیرد و تنه کاذب آن در خارج از خاک می تنه اصلی موز بسیار کوتاه بوده و داخل خاک لرار می

ها  تنه هوایی به انشعاب برگها در  طرز لرار گرفتن برگ. شود های طویل حاصل می از اجتماع دمبرگ

های بعدی  ای و برگ های تشکیل شده به صورت دایره اولین برگ. های تنه حمیمی بستگی دارد از جوانه

ها و تنه هوایی موز دارای الیاؾ فیبری  برگ. گیرند به صورت مارپیچی روی تنه حمیمی لرار می

 ۹۰الی  ۶۰متر و عرض آن  ۲حدود های موز بسیار بزرگ بوده و طول پهنک در  برگ. باشند می

ای بوده و بعد از رشد، پهنک بزرگی حاصل  ها هنگام ظاهر شدن به شکل لوله برگ. باشد متر می سانتی

برگ در نوک تنه هوایی، خوشه گل که در موز رژیم نامیده  ۱۱-۱۲معموالً بعد از تشکیل . شود می

که یک الیه مومی بر روی آن وجود دارد،  خوشه گل توسط چمچمه الکی رنگ. شود شود، ظاهر می می

ای به صورت مارپیچ لرار دارد که آنها را پنجه  های برجسته روی خوشه گل بالشتک. شود محافظت می

هر پنجه . نامند هر گل روی پنجه را انگشت می. عدد گل وجود دارد ۱۰-۲۶نامند و روی هر پنجه  می

ها،  شود و هنگام ظاهر شدن گل کی تیره حفظ مینیز به نوبه خود توسط یک براکته به رنگ ال

در پاین . شوند خورند و نهایتاً بعد از گلدهی از خوشه جدا می های پنجه به طرؾ بیرون پیچ می براکته

های نر در لسمت  گیرند و گل های ماده لرار می پنجه، گل ۱۶الی  ۶باشد در   خوشه که به تنه متصل می

. باشند نوک خوشه مستمر می

های بکربار از نوع رویشی یا  های ماده، میوه افشانی و لماح گل ر موزهای تجاری بدون عمل گردهد

گیرد و داخل  افشانی و تلمیح انجام می اما در ارلام وحشی موز، عمل گرده. کنند خودبخودی حاصل می

هر خوشه گل . باشد ای بهم پیوسته می ها حاوی تخمدان سه برچه مادگی گل. شود میوه دانه تشکیل می

کند و وزن یک خوشه بستگی به ارلام مختلؾ موز و میزان رشد  عدد میوه حاصل می ۲۰۰در حدود 

هایی  میوه. باشند پنجه می ۹های تجاری موز حدالل حاوی  خوشه. باشد کیلوگرم می ۱۰-۳۵ها بین  میوه

های  میوه. باشند زرگتر میهای دیگر رشد بیشتری داشته و ب ترند نسبت به میوه که به دم خوشه نزدیک

برای ارسال به بازارهای . باشد ماه الزم می ۳موز از نوع سته بوده و از هنگام تشکیل تا رسیدن کامل 

های موز  زیرا میوه. شوند ها، به دو سوم رشد نهایی رسیدند، لابل برداشت می دور هنگامی که میوه

ای به خود  ه و پوسته میوه بالفاصله رنگ لهوهبسیار حساس بوده و در اثر تولید گاز اتیلن نرم شد

بر گردیده و به  موز از گیاهان یک بار بارور بوده و تنه هوایی بعد از چیدن خوشه، کؾ. گیرد می

باشد و امکان پیوند در آن وجود  لپه می موز از گیاهان تک. شود پاجوش آن اجازه رشد مجدد داده می

از کشت . شوند باشد که از تنه اصلی حاصل می ها می شت پاجوشروش معمول ازدیاد آن توسط ک. ندارد

. کشد ماه طول می ۱۸الی  ۱۲پاجوش سه ماهه تا تولید و رسیدن میوه نسبت به ارلام مختلؾ موز 

مایل در ساعت باعث  ۲۵تا  ۴۵بادهای باالی . باد در مناطك نیمه گرمسیری مسئله مهمی است 

ادامه باد باعث بریدگی و پاره گی برگها و خشکی . می شود  واژگون شدن و شکستن شبه ساله موز

به منظور جلوگیری از خسارت باد به موز ستانها و تولید . برگها و از بین رفتن تاج گیاه می شود 

بهینه ، الزم است از ارلام موزهای پاکوتاه استفاده شود و اطراؾ موزستانها دو یا سه ردیؾ از 



از خانواده بموالت که بسیار سریع (  sesbanio)مانند نی الفانکراس و یا موزهای پا بلند و یا نی 

. الرشد است کشت گردد تا لطعات موز از وزش باد مصون بمانند 

: شرایط پرورش و نگهداری درخت موز 

: دمای مناسب درخت موز 

. وجود دارد درجه سانتی گراد در بسیاری از مناطك امکان تولید موز ۳۸تا  ۱۵در درجه حرارت بین

-۲۸گلدهی موز در شرایط گرم و داغ صورت می گیرد برای رشد ساله گلدهنده بهترین درجه حرارت

رشد گیاه . درجه سانتی گراد صورت می گیرد  ۲۹-۳۰درجه سانتی گراد می باشد و رشد میوه در ۲۶

ه سانتی گراد درج ۱۰د رجه سانتی گراد کم می شود و در درجه حرارت  ۱۶موز در درجه حرارت زیر 

. متولؾ می شود 

درجه . درجه سانتی گراد باعث سرمازدگی شدید و از بین رفتن درختان می شوند ۶درجه حرارت زیر 

عالئم . درجه سانتی گراد باعث تولؾ رشد و سوختگی شدید برگها می گردد ۳۸حرارت باالتر از 

ن از گیاه موز و لهوه ای شدن و صدمات یخ زدگی شامل آب گزیدگی در همه لسمتهای باالی سطح زمی

درجه سانتی  -۲درجه حرارت زیر . خشک شدن و از بین رفتن برگها و شبه ساله و میوه ها می باشد 

گراد گیاه را تا روی سطح خاک خشک می کند اگر چه رشد جدید معموالً از جوانه های ریزرم زیر 

. زمینی با برگشت به هوای گرم صورت می گیرد 

: نیاز درخت موز  رطوبت مورد

درجه حرارت و رطوبت خاک فاکتورهای مهمی در تولید موز هستند کمبود آب در هر زمانی باعث 

عالئم استرس خشکی شامل . کاهش تعداد میوه و اندازه میوه و عملکرد محصول نهایی می شود

برگهای کوچک پیچدگی برگها ، تؽییر رنگ برگ به سبز کمرنگ و زرد و پژمردگی برگهای می باشد و 

و از بین رفتن و (  choiking) استرس خشکی شدید باعث خفه شدن . و نابالػ خشک می شوند 

. شکستن شبه شاله می شود 

ساعت در شرایط ؼرلابی  ۴۸تا  ۲۴ندارد و معموالً گیاه ( زه باالی آب )گیاه موز تحمل حالت ؼرلابی 

موز در نواحی که زه آب . ه را از بین می برد با آب متحرک زنده می ماند ولی آب راکد سریعاً گیا

در نواحی که سفره آب باال و خاک مرتباً اشباع است کاشت موز روی . باالست نباید کاشته شود

، شامل کوتاهی ( البته ؼیر از حالت ؼرلابی خاک)عالئم تداوم رطوبت . بسترهایی باید صورت بگیرد

. گیاه ، زردی برگ و کاهش عملکرد می باشد

: نور مناسب درخت موز 

اگر چه در محلهای سایه رشد و نمو ( درصد  ۵۰تا ) گیاهان موز در برابر سایه متوسط مماوم هستند 

در بیشتر مناطك نیمه گرمسیری شرایط آفتابی کامل یا نزدیک به آن . گیاه و میوه کاهش پیدا می کند 

یط سایه زیاد لرار دارند ، کاهش رشد گیاهانی که در شرا. جهت تولید محصول خوب توصیه می گردد 

 .و تولید کم و کیفیت میوه پایین دارند

 



: خاک مورد نیاز درخت موز 

. بهترین محل کاشت موز در سطح صاؾ و زهکش خوب و خاک عمیك با مواد آلی زیاد می باشد 

درصد رس و لابل نفوذ  ۴۰بهترین خاک برای پرورش موز خاکهای شنی ، رسی ، لمونی با حداکثر 

مهمترین فاکتور خاک زهکش است . برای کشت موز مناسب است ۸تا  ۵/۵خاک بین  PHمی باشد و 

رطوبت خیز و خاکهای ؼرلابی بسترهای مرتفعی باید ساخته شود و طرح ریزی مناسبی از  و در نواحی

موز برای رشدش احتیاج به خاک مناسب حدالل تا . نظر شیب زمین برای زهکشی آب باید انجام شود

سانتی متری ضرورت داشته و بمیه ریشه ها دارای  ۳۰سانتی متری دارد و عمك ریشه تا  ۳۰عمك 

. است  رشد افمی

: آبیاری درخت موز 

موز به علت تعرق زیاد و لزوم رشد و نمو در هوای گرم به آب زیادی احتیاج دارد آبیاری بایستی به 

نحوی انجام شود که همیشه خاک اطراؾ ریشه مرطوب باشد موز در ممایسه با سایر میوه های 

عث طوالنی شدن زمان گرمسیری نسبت به کمبود رطوبت، آب و خشکی حساستر است و خشکی با

گلدهی و میوه دهی ، کاهش اندازه میوه و تعداد میوه و عملکرد محصول می شود و برای تولید موز 

خوب رطوبت مناسب خاک الزم است که احتیاج به آبیاری منظم و دلیك دارد و موز در شرایط ؼرلابی 

. یادی می بیندو خیس بودن مداوم خاک و عدم زهکش مناسب خیلی حساس است و صدمات ز

در موز سیستم آبیای بارانی و لطره ای در صورت عدم امکان ، آبیاری نشتی روش های مناسب 

هر گیاه موز رلم کاوندیش .آبیاری موز می باشند و آبیاری به روش کرتی مطلماً توصیه نمی شود

یتر در روز است در ل ۱۸لیتر آب مصرؾ می نماید و میانگین آن  ۲۵پاکوتاه ، روزانه به طور ماکزیمم 

لیتر در روز می رسد و به این ترتیب می توان گفت که  ۵/۹روزهای ابری از نیاز آبی کاسته شده و به 

. مترمکعب آب در سال نیاز دارد ۱۶۰۰۰- ۱۸۰۰۰موز در هر هکتار 

: کوددهی درخت موز 

ی گیرد و رشد گیاه بهترین رشد و تولید مناسب موز در خاک حاصلخیز همراه با رطوبت زیاد صورت م

بنابراین بهترین مرالبت در . ماه اول تعیین کننده وزن خوشه و تعداد دستها می باشد ۴تا  ۳موز در 

در خاکهایی که حاصلخیز نیستند مثل خاکهای شنی و آهکی ، جهت تولید . طول این دوره الزم است

زمین از کودهای ازته و فسفره و برای تمویت .دفعه در سال کود داده شود ۶تا  ۴محصول مناسب باید 

اضافه کردن کودهای شیمیایی بعد از هر . پتاسه و در صورت نیاز از ریزمؽذی ها نیز استفاده می گردد

عمر درخت موز حداکثر . برداشت باعث افزایش میوه دهی می گردد و عمر درخت موز را باال می برد

سال هم می توان باغ موز  ۱۰ی خوب باشد تا سال می باشد ولی اگر عملیات بهزراعی و محصول ده ۶

. را نگه داشته و بهره برداری نمود

: تکثیر درخت موز 

: در تکثیر موز دو روش مورد استفاده لرار می گیرد 

 macro propagationروش معمولی یا درشت تکثیری یا ماکرو پروپگیشن -۱

 micro propagationروش ریز تکثیری یا میکرو پروپگیشن  -۲



: معموالً بوسیله پاجوش و ریزوم انجام می گیرد  vegetativeتکثیر موز به طریك رویشی یا 

: استفاده از جوانه ها  -۱

. این جوانه ها پاجوش های جوان کنار بوته مادری هستند که هنوز تشکیل برگ نداده اند 

: پاجوش های شمشیری  -۲

سانتی متر  ۷۵باریک بوده و به ارتفاع پاجوش هایی هستند که دارای برگهای شمشیری شکل و 

. رسیده اند 

: پاجوش های آبی  -۳

پاجوش های کوچکی هستند که دارای برگهای پهن و عریض می باشند پاجوش های آبی تولید میوه 

. های نامرؼوبی می کند بنابراین توصیه نمی شود 

: پاجوش های بکر  -۴

. اند ولی هنوز گل نکرده اند  پاجوش های بزرگی که دارای برگهای پهن و عریض

: تکه های ریزوم  -۵

بعد از میوه دادن یک ساله موز ، ریزوم را از زمین در آورده و به چند تکه تمسیم می کنند و از هر 

البته . کیلو گرم یا بیشتر می باشد برای کاشت استفاده می کنند  ۲تکه که شامل یک جوانه به وزن 

ملکرد محصول بی تاثیر است ولی نسبت به زمان الزم از کاشت تا میوه نوع مواد کاشتنی در میزان ع

دهی موثر می باشد و برای احداث باغ به منظور میوه دهی همزمان باید مواد گیاهی یکنواخت بکار 

. برده شود 

پاجوش های شمشیری بهترین وسیله برای تکثیر موز می باشند و پاجوش های شمشیری زمانی که 

متر می رسید با یک بیل جدا می کنند و برگهای بزرگ آن باید لطع شوند و ۵/۱تا  ۲/۱به ارتفاع آنها 

فمط برکهای جوان بالی نگه داشته یا اصالً برگی نداشته و پاجوش ها باید ریشه های سالم و بدون 

. عالئمی از لبیل زخمهای درونی و برآمدگی های حاصل از نماتود باشد 

میکرو پروپگیشن یا ریز تکثیری که با استفاده از کشت بافت انجام می گیرد نوع دیگر تکثیر به طریك 

و در این طریك با استفاده از ماده ؼذایی مصنوعی و آماده و جوانه های گیاه مادری در آزمایشگاه . 

. در مدت کوتاهی تعداد زیادی نهال سالم و عاری از ویروس تولید می گردد 

موز از طریك کشت بافت انجام می گیرد و سرعت تکثیر نیز به حدی است و در کشور ما اخیراً ازدیاد 

نهال موز بدست می آید در حالیکه در روش معمولی از یک  ۲۰۰۰که از یک مرسیتم اولیه بالػ بر 

. پاجوش بدست می آید  ۱۰گیاه فمط

: عالئم کمبود عناصر ؼذائی درخت موز 

: نیتروژن 

گ صورتی در زیر رگبرگهای اصلی و دمبرگهای موز ایجاد می شود در مراحل اولیه کمبود نیتروزن رن

و رشد گیاه شدیداً تحت تأثیر لرار می گیرد و برگهای مسن تر عالئم زردی را نشان می دهد و رنگ 

. برگهای جوان نیز سبز کمرنگ می شود



: فسفر 

الئم بافت مردگی مشاهده کمبود فسفر محدودیت شدیدی در رشد گیاه ایجاد می کند و در برگهای پائین ع

در اثر کمبود شدید فسفر موز رشد . می شود و برگهای پیرتر به رنگ سبز تیره مایل به آبی در می آید

رضایتبخشی ندارد و سپس خشک می شوند و گیاهانی که زنده می مانند رشدشان متولؾ و سوختگی 

. و میوه را زودرس می نمایدفسفر ممدار ریشه را زیاد . شدید در حاشیه برگها ایجاد می شود

: پتاسیم 

کمبود پتاسیم باعث ظهور لکه های کوچک لهوه ای تا لهوه ای مایل به ارؼوانی در لبه و سطح باالیی 

برگهای پیرتر ، رگبرگهایشان زرد می شود و این برگها انحنا پیدا کرده و نوک آنها . دمبرگها می شود 

. یاهان متولؾ می گرددبه سمت پائین خم می شود و رشد ظاهری گ

: روی 

برگها خوشه ای ، تولؾ رشد ، تؽییر شکل برگ و افزایش نسبت طول به عرض در برگها ، زردی و 

. باریک شدن برگ از عالئم کمبود روی است

: آهن 

. کمبود آهن سبب تشکیل برگهای نابهنجار و مرگ زودهنگام و میوه کوتاه و بدشکل می شود

: مس 

گیاهان پژمردگی ظاهری همراه با فواصل کوتاه بین دمبرگها که از ساله علفی  در اکثر کمبود مس

پدیدار می شود نشان داده اند و برگهای این گیاهان سربزیر انداخته و ظاهری چتر مانند بخود می 

. گیرند
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