اصَل كاشت ،داشت ٍ بزداشت كلشا
غالمحسين شيراسماعيلي ،مریم تاتاری ،محمدحسن بشارت نژاد

تْيِ سهيي
آٔاز ٜؾاظي ظٔيٗ  ٚتٟي ٝتؿتط ٔٙاؾة يىي اظ قطايط انّي ٔٛفميت ظضاػت وّعا ٔي تاقس .اظ آ٘جايي و ٝتصض
وّعا ضيع اؾت ،تٟي ٝتؿتط تصض ٔٙاؾة جٟت ايجاز ؾثع يىٛٙاذت  ٚتطاوٓ تٛت ٝوافي اظ السأات اِٚي ٝتطاي زؾت
ياتي ت ٝػّٕىطز تاال ضطٚضي ٔي تا ـز .
وّعا زض طيف ٚؾيؼي اظ ذاوٟا لاتُ وكت اؾت  ،أا تٟتطيٗ ضقس ضا زض ذاوٟاي حانّريع تا تافت ٔتٛؾط ،
٘اتطايٗ
زاضاي ظٞىكي ٔٙاؾة pH ٚتيٗ  6تا  7زاضز .ايٗ ٌيا ٜتحُٕ قطايط آب ايؿتازٌي زض ذان ضا ٘ساضز  ٚب
ي ت ٝؾاتم ٝوكت
زض ظٔيٟٙايي و ٝؾاتم ٝظٞىكي ضؼيف زاض٘س ٘ ،ثايس ٔٛضز وكت لطاض ٌيطز  .زض ا٘تراب ظْيٖ تا ز
ي وكت غالت  ٚاي تاضين تطٌٟا و ٝزض آٟ٘ا ٔثاضظ ٜتا ػّفٟاي ٞطظ پٟٗ
لثُي تٛج ٝقٛز  ٚحتي االٔىاٖ ظْيٟ٘ا ي ظ ض
ي ا٘جاْ قس ٜاؾت ،ا٘تراب ق٘ٛس.
تطي ت ٝذٛب
هالِ كشي ٍ تسطيح
ٔاِ ٝوكي زض ظضاػت وّعا اظ إٞيت فٛق اِؼازٞاي تطذٛضزاض اؾت .ا٘جاْ آٖ تؼس اظ پاياٖ ػّٕيات تٟي ٝظٔيٗ ٚ
لثُ اظ تصضواضي ضطٚضي ذٛاٞس تٛز.
تؿتط تصض وّعا تايس ترٛتي ٔؿطح ٌطزيس ٚ ٜزاضاي چؿثٙسٌي  ٚضطٛتت ٔطّٛب جٟت جصب آب  ٚجٛا٘ ٝظ٘ي تصض
تاقس  ،تسيٗ ٔٙظٛض ػّٕيات تٟي ٝتؿتط تايس ت ٝنٛضتي ا٘جاْ قٛز و ٝ٘ ٝوّٛذٞ ٝاي تعضي تٛجٛز آيس  ٝ٘ ٚذان
آ٘مسض پٛزض قٛز و ٝتاػج تٛجٛز آٔسٖ ؾٌّ ٝطزز  .تٛظيغ وٛز ٔٛضز ٘ياظ لثُ اظ واقت  ٚػّفىكٟاي پيف ضٚيكي
٘يع تايس لثُ اظ ا٘جاْ آذطيٗ ػّٕيات تٟي ٝتؿتط ا٘جاْ ٌطزيس ٚ ٜتا ٚؾيّ ٝاي ٔا٘ٙس زيؿه تا ذان ٔرّٛط ٌطز٘س.
يه ؾ ْٛوٛز اظتٛٔ ٝضز ٘ياظ  ٚتٕاْ ٘ياظ ت ٝوٛزٞاي فؿفط ، ٜپتاؾٌٌٛ ٚ ٝطز تايس لثُ اظ واقت  ٚزض ظٔاٖ تٟيٝ
تؿتط تصض ت ٝذان اضافٌ ٝطزز.
تاريخ كاشت هٌاسب كلشا در استاى اصفْاى
ظٔاٖ واقت وّعا تايس طٛضي ا٘تراب ٌطزز وٌ ٝيا ٜفطنت وافي جٟت ا ؾتمطاض  ٚضقس ٔٙاؾة تطاي ٔماتّ ٝتا
ؾطٔاي ظٔؿتاٖ (ضؾيسٖ تٔ ٝطحّ 8 ٝتطٌي) ضا زاقت ٝتاقس  ٚذٛز ضا تطاي ٔطحّ ٝظٔؿتاٖ ٌصضا٘ي  ٚيا ضظت آٔازٜ
وٙس  ٚايٗ زض قطايطي اؾت وٌ ٝيا ٜلثُ اظ ضؾيسٖ تٔ ٝطحّ ٝضظت تٔ ٝطحّ 6-8 ٝتطٌي ضؾيس ٜتاقس  ٚطَٛ
ضيك ٝآٖ  15ؾا٘تي ٔتط  ٚلطط ضيكٔ 8 ٝيّيٕتط تاقس .تسيٗ ٔٙظٛض  1/5تا ٔ 2ا( ٜتؿت ٝت ٝقطايط ٔٙطم )ٝلثُ اظ
اِٚيٗ يرثٙساٖ تايس ٘ؿثت ت ٝوكت الساْ ٕ٘ٛز.
تسيٟي اؾت تا تٛج ٝتٚ ٝؾؼت تطذي قٟطؾتاٟ٘ا  ،قطايط آب ٛٞ ٚايي ٔرتّفي زض آٟ٘ا ٚجٛز زاضز  ٚظٔاٖ واقت
تايؿتي تا تٛج ٝت ٝقطايط ٔٙطم ٝاي تؼييٗ ٌطزز.
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ًكتِ ٙٔ -1ظٛض اظ تاضيد واقت ،تاضيد اِٚيٗ آتياضي تطاي تأيٗ ضطٛتت تصض ٔي تاقس ِ.صا وكاٚضظا٘ي و ٝوّعا ضا
زض ؾطح ٚؾيغ وكت ٔي ٕ٘ايٙس تايس تاضيد ػّٕيات آٔاز ٜؾاظي ظٔيٗ ،ايجاز فاض ٚ ٚوكت تصض ضا طٛضي تؼييٗ
ٕ٘ايٙس و ٝزض تاضيد واقت تٛني ٝقس ٜوُ لطؼات آتياضي قٛز.
ًكتِ  -2زض ٔٙاطك ؾطزؾيطاؾتاٖ ٔا٘ٙس قٟطؼتاٟ٘اي فطيسٖ  ،فطيس٘ٚكٟط  ٚؾٕيط ْ ،تا ؾي اْ قٟطيٛض ٔأ ٜي
تاقس  ٚتؼس اظ ٝٔ 1ض تٛنيٕ٘ ٝي قٛز  ٚزض ٔٙاطك ٔؼتسَ ٌطْ  ٚوٛيطي ٔا٘ٙس قٟطؾتاٟ٘اي واقاٖ  ،آضاٖ  ٚتيس
ٌُ ٘ ٚاييٖ  ،ا َٚتا تيؿتٓ ٟٔط ٔأ ٜي تاـز  ٚتؼس اظ ٟٔ 15ط،وكت وّعا تٛنيٕ٘ ٝي قٛز.
ًكتِ  -3زض نٛضتي و ٝوكت وّعا زض ٔٙاطك ؾطز ٔ ٚؼتسَ ؾطز اؾتاٖ تا تاذيط ا٘جاْ قٛز تٛنئ ٝي قٛز اظ
ٞيثطيسٞاي ؾطيغ اِطقس تٟاضٕٞ ٜا٘ٙس ٞايٛال  401اؾتفاز ٜقٛز أا تايس تٛج ٝزاقت و ٝػّٕىطز آٖ وٕتط اظ
اضلاْ ظٔؿتا٘ ٝذٛاٞس تٛز.
ًكتِ  -4واقت تؽياض ظٚزٍٙٞاْ وّعا ٘يع ٔٙجط ت ٝظٟٛض جٛا٘ٔ ٝطوعي  ٚؾال ٝزٞي لثُ اظ قطٚع يرثٙساٖ قسٜ
 ٚايٗ ٔٛضٛع تاػج حؿاؾيت وّعا ت ٝؾطٔا قس ٚ ٜتا قطٚع يرثٙساٖ نسٔ ٝجسي زيس ٚ ٜواٞف تِٛيس ضا تٝ
ز٘ثاَ ذٛاٞس زاقت.
ًكتِ  -5تاذيط زض واقت زض ٔٙاطك ٌطٔؿيطي ت ٝػّت تطذٛضز ٔطحّ ٝزا٘ ٝتٙسي ٌيا ٜتا ٌطٔاي قسيس واٞف
لاتُ تٛج ٝػّٕىطز ضا تٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقت .اظ ططفي تؼجيُ زض وكت وّعا زض ٔٙاطك ٌطٔؿيطي تاػج ٔيكٛز
ؤ ٝطاحُ اِٚي ٝضقس ٌيا ٜتا ٞج ْٛپط٘سٌاٖ ٟٔاجط ٔا٘ٙس ؾاضٌٙ ،جكه ،چىاٚن  ٚوثٛتط زضآٖ ٔٙاطك ٔهازف
قسٛٔ ٚ ٜضز حّٕ ٝآٟ٘ا لطاض ٌطفت ٚ ٝذؿاضت ذٛاٞس زيس.
ًكتِ  -6تا تٛج ٝت ٝايٙى ٝقطٚع تاض٘سٌي ٞاي ٔٛحط پاييع ٜزض اؾتاٖ ػٕستا اظ ز ٝٞز ْٚآتاٖ ٔا ٜت ٝتؼس ضخ ٔي
زٞس ِصا واقت وّعاي پاييع ٜزض ٔٙاطك ؾطز ٔ ٚؼتسَ ؾطز ت ٝنٛضت زيٓ أىاٖ پصيط ٕ٘ي تاقس.
تزاكن بَتِ ٍ هيشاى بذر هَرد ًياس
وّعا زض زأٚ ٝٙؾيؼي اظ تطاوٓ تٛت ٝؾاظٌاضي زاضز أا تطاوٓ ٔٙاؾة حسٚز  60تا  80تٛتٔ ٝتطٔطتغ ٔي تاقس .تٝ
طٛض وّي تؿت ٝت ٝل٘ ٜٛأي ، ٝفطْ تٛتٞ ٝط ضلٓ ،ػٕك واقت  ٚويفيت تؿتط واقتٔ ،يعاٖ تصض ٔهطفي اظ  4تا 8
ويٌّٛطْ زض ٞىتاض ٔتفاٚت اؾت  .زض قطايط تٟي ٝتؿتط ٔطّٛب تصض  ٚاؾتفاز ٜاظ ضٚـ نح يح واقت  ،ت ٝطٛض
ٔتٛؾط حسٚز  6ويٌّٛطْ تصضزض ٞىتاض وافي اؾت تا تطاوٓ ٔطّٛب تٛت 60-100( ٝتٛت ٝزض ٔتط ٔطتغ ) ضا فطآٞ
ؾاظز .تسيٟي اؾت زض نٛضت ٚجٛز قطايط ٘أؿاػس ٔا٘ٙس ػسْ ٚجٛز تؿتط ٔٙاؾة  ،اؾتفاز ٜاظ ضٚـ واقت
٘أطّٛب  ،قٛضي ذان يا آب آتياضي  ٚغيط،ٜزض نسي اظ تصٚض ٔٛضز اؾتفاز ٜلازض ت ٝجٛا٘ ٝظ٘ي يا اؾتمطاض ٘رٛاٙٞس
تٛز  ٚتٙاتطايٗ تايس ٔيعاٖ تصض ٔهطفي وٕي افعايف ياتس ٔ .يعاٖ ٔهطف تاالتط اظ  12ويٌّٛطْ زض ٞىتاض ػال ٜٚتط
اتالف ٞعيٗ ،ٜتاػج تطاوٓ ظياز  ٚضقس ػّفي تٛتٞ ٝا  ،ػسْ ٘فٛش ٘ٛض ت ٝلؿٕتٟاي پاييٗ تٛت ، ٝتكىيُ غالف زض
لؿٕت فٛلا٘ي تٛت ٝافعايف ذٛاتيسٌي تٛتٞ ٝا ٚ ٚضؼ ؾال ، ٝحؿاؾيت ت ٝؾطٔا ٕٞ ٚچٙيٗ تكسيس تيٕاضيٟا زض
وّعا ٔيٍطزز ٛٔ ٚجة خؾاضت  ٚواٞف ػّٕىطز ذٛاٞس ٌطزيس .
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ارقام هٌاسب هٌاطق سزد ٍ هعتدل سزد استاى:
تفاٚت ظيازي تيٗ اضلاْ ؾاظٌاض تا ٔٙاطك ؾطز ٔ ٚؼتسَ ؾطز ٚجٛز ٘ساضز .اؾتفاز ٜاظ تصض تا ويفيت ذٛب  ٚضلٓ
ؾاظٌاض تا قطايط ٞط ٔٙطم ٝتأحيط ظيازي زض ٔٛفميت وكت ذٛاٞس زاقت  ،يٙاتطايٗ تايس اظ تصٚض ٌٛاٞي قس ٚ ٜاظ
اضلاْ ٔٛضز تٛني ٝواضقٙاؾاٖ ٔٙطم ٝاؾتفازٌ ٜطزز .زض ؾاِياٖ اذيط تيكتطيٗ ؾطح ظيط وكت وّعا ٔطتٛط ت ٝضلٓ
وّعاي ظٔؿتا٘ ٝتا ٘اْ اٚواپي ) (Okapiاؾت  ٚاٖ  ،ت ٝػّت ؾاظٌاضي ٌؿتطز ٜتٙٔ ٝاطك ؾطز ٔ ٚؼتسَ ؾطز ايٗ
ضلٓ اؾت  .اضلأي ٔخُ ٘ Licord ٚ SLM046يع ؾاظٌاضي ٔٙاؾثي تا ٔٙاطك ؾطز زاض٘س .اضلاْ طالي ٚ ٝاپطا
ي احٕسيٖ ،ئا٘ ،فيؼ ٖ ٚيِٛفط زض ؾاِٟا ي
)٘(Operaيع تطاي ٔٙاطك ٔؼتسَ اؾتاٖ ٔٙاؾة ٞؿتٙس  .اضلاْ جس ز
ي ٟ٘اَ  ٚتصض انالح ٔ ٚؼطفي قس ٜا٘س و ٝاظ پتا٘ؽيَ ػّٕىطز  ٚذهٛليات
ي تٛؾط ٔؤؾؿ ٝانالح  ٚتٜ ٝ
اخ ض
ظضاعي ٔٙاؾةي تطذٛضزاض ٞؿتٙس  ٚتطا ي ٔٙاطك ؾطز ٔ ٚؼتسَ ؾطز ْ ي تٛا٘ٙس ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاض ييض٘س  .ػال ٜٚتط
ايٗ  ،تطاي ايٗ ٔٙاطك ،ضلٓ آظازٌطز ٜافكاٖ  ٚ GK Gabriellaضلٓ آظاز ٌطز ٜافكاٖ ٔجاضؾتاٖ ي زا٘ٛب
(ٙٔ)Danubeاؾة ٞؿتٙس.
ضلٓ احٕسئ :تٛؼط ضؼ ٔٙاؾة ٔٙاطك ٔؼتسَ تا ظٔؿتاٖ ٞاي ؾطز زض وكت پاييع.ٜ
ضلٓ ٘يٕا :ػّٕىطز تاال زض قطايط ٘طٔاَ ،تطتطي زضنس ضٚغٗ ٔ ٚتحُٕ ت ٝتٙف وٓ آتي آذط فهُ.
ضلٓ ٘فيؽ :ػّٕىطز تيكتط  ٚتحُٕ تيكتط ت ٝتٙف وٓ آتي آذط فهُ  ٚوكت تأذيطي ٘ؿثت ت ٝاواپي .
ضلٓ ٘يّٛفط :ػّٕىطز زا٘ ٚ ٝضٚغٗ تاال ،تحُٕ تٟتط ٘ؿثت ت ٝوكت تأذيطي ٔ ٚحسٚزيت فهُ وكت.
ي زض ػطنٛٔ ٝضز اؾتفاز ٜلطاض ٌطفت ٝوٝ
ي اضلاْ  ٜ ٚيتط يزٞا ي ٚاضزاتي ٖظ
ػال ٜٚتط اضلاْ ا يضاٖي زض ؾاِٟا ي اخ ض
ذهٛليات تطخي اظ آٟ٘ا ٔٛضز اقاض ٜلطاض ْي ييضز :
ٚ-1اضيت ٝزا٘ٛبٞ :يثطيسي اؾت ظٔؿتا٘ ٝتا پتا٘ؿيُ ػّٕىطزتاالٔ ،مأٚت ٘ؿثت ت ٝضيعـ ،اضتفاع ٔتٛؾطٌّ ،سٞي
ظٚز.
ٚ-2اضيت ٝاِٛيؽ ٞ :يثطيسي ز ٚنفط ( )00اؾت تا زضنس ضٚغٗ تاالٔ ،مأٚت ت ٝؾطٔا تحُٕ ذٛب ٘ؿثت تٝ
تيٕاضي ٞا
ٚ-3اضيت٘ ٝپت :ٖٛپتا٘ؿيُ ػّٕىطز تاال ،ظٔؿتا٘ )00( ٝز ٚنفطٔ،يعاٖ ٌّٛوٛظيٛٙالت وٓٔ ،مأٚت ت ٝضيعـٔ ،ماْٚ
ت ٌُ ٝجاِيع.
ٚ-4اضيت٘ ٝاتاِي :زاضاي پتا٘ؿيُ ػّٕىطز تاالٚ ،يٍٛضيت ٝػاِئ ،ما ْٚت ٝضيعـ ٔ ٚما ْٚتٚ ٝضؼ ،زاضاي لسضت قاذٝ
زٞي تاالٔ ،تحُٕ تٔ ٝهطف وٛز (اظت ٝتاال) زض ٔطاحُ اِ ٚي ٝضقسٔ ،ما ْٚت ٝؾطٔأ ،تحُٕ ٘ؿثت ت ٝتيٕاضي ٞاي
اؾىّطٚتيٙا ،فٔٛا  ٚآِتط٘اضيا.
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زض ٔٙاطك ؾطز ٔ ٚؼتسَ اؾتاٖ ٘يع ضلٓ آظازٌطز ٜافكاٖ  ٚ GK Gabriellaضلٓ آظاز ٌطز ٜافكاٖ ٔجاضؾتا٘ي
زا٘ٛب)ٙٔ (Danubeاؾة ٞؿتٙس.
ارقام هٌاسب هٌاطق گزهسيزي
تطاي ٔٙاطك ٌطٔتط اؾتاٖ ٔخُ آضاٖ  ٚتيسٌُ  ٚواقاٖ تطاي آٖ و ٝاظ ٔياٍ٘يٗ زٔاي تاالتطي تطذٛضزاض اؾت ،
اضلاْ تٟاض ٜيا تيٙاتيٗ ٔا٘ٙس ظضفاْ ،احٕسي ،ؾاضي ٌُٞ ،ايٛال  ،308آض جي اؼ )ٞ ، (RGS003ايٛال  ،401لاتُ
تٛني ٝاؾت  .تطاي ٔٙاطمي و ٝزٔاي ٛٞا زض تٟاضؾطيؼاً افعايف ٔيياتس اظ اضلاْ ظٚزضؼ تط ٔا٘ٗز ٞايٛال ٔ 308ي-
تٛاٖ اؾتفازٕٛ٘ ٜز.

عوق كاشت
تا تٛج ٝت ٝضيع تٛزٖ تصض وّعا  ،لطاض ٌطفتٗ آٖ زض ػٕك ٔٙاؾة جٟت جٛا٘ ٝظ٘ي  ٚذطٚد ٌياٞچ ٝاظ ذان ضطٚضي
اؾت .ػٕك واقت ٔٙاؾة وّعا تيٗ 1/5تا  2/5ؾا٘تي ٔتط ٔي تاقس و ٝتؿت ٝت ٝقطايط ذان تايس ضػايت ٌطزز .
زض ذاوٟاي ؾثه ن ٜضطٛتت ذٛز ضا ؾطيؼتط اظ زؾت ٔي زٙٞس  ،زض ٘ظط ٌطفتٗ ػٕك تيكتط  ٚزض ذاوٟاي
ؾٍٙيٗ ػٕك واقت وٕتط تٛنئ ٝي ٌطزز.
تغذيِ ٍ كَدّاي هَرد ًياس ٍ چگًَگي هصزف آًْا
تٟتطيٗ ضٚـ جٟت تؼييٗ وٛز ٔٛضز ٘ياظ وّعا ٌ ٕٝ٘ٛ٘ ،يطي نحيح اظ ذان ٔعضػ ٚ ٝآظٔ ٖٛذان ٔي تاقس  .أا
ت ٝػ ٛٙاٖ يه انُ وّي تايس زض ٘ظط زاقت وٌ ٝيا ٜوّعا ت ٝػٙانط اظت  ،فؿفط  ،پتاؾيٓ ٌٌٛ ٚطز تيف اظ ٌٙسْ
٘ياظٔٙس اؾت  ٚتطاي ت ٝزؾت آٚضزٖ ػّٕىطز ٔٙاؾة  ٕٝٞ ،ػٙانط ٔٛضز ٘ياظ تايس زض حس وافي زض اذتياض ٌياٜ
لطاض ٌيط٘س  .تسيٟي اؾت تطاي تِٛيس تيكتط زا٘ ٝت٘ ٝؿثت تايس ٔمازيط ب يكتطي وٛز ٔهطف ٕ٘ٛز  .شوط ايٗ ٘ىتٝ
الظْ اؾت و ٝاظت ٌٌٛ ٚطز ػٗ انط وّيسي تطاي ت ٝزؾت آٚضزٖ ػّٕىطز تاال زض وّعا ٞؿتٙس  ٚتٙاتط ايٗ تأٔيٗ
ٕٞ .چٙيٗ ػٙهط
تركي اظ ٘ياظ اظت ٝاظ ططيك وٛز ؾِٛفات آٔ٘ٛئ ْٛي تٛا٘س ت ٝافعايف ػّٕىطز وٕه ٕ٘ايس
پتاؾيٓ ٘مف اؾاؾي زض جصب ٔٛاز غصايي  ٚتحُٕ ٌيا٘ ٜؿثت ت ٝقطايط ٘أؿاػس ٔحيطي زاضز  ٚتأٔيٗ ٘ي اظ
ٌيا ٜت ٝايٗ ػٙهط ضطٚضي اؾت.
است
تٛني ٝوّي ٔهطف وٛز اظت ٝتطاي تِٛيس  3تٗ وّعا ،حسٚز  150تا  350ويٌّٛطْ اظت ٔؼازَ  200تا 400
ويٌّٛطْ اٚض ٜاؾت .ت ٝطٛض وّي ت ٝاظاي ٞط تٗ ػّٕىطز زا٘ ٝلاتُ ا٘تظاض  60ويٌّ ٛطْ ٘يتطٚغٖ ذاِم و ٝحسٚزا
ٔؼازَ  120ويّ ٛاٚض ٜاؾت الظ ْ ٔي تاقس  . .ت ٝطٛض وّي تٛنئ ٝي قٛز و ٝوٛزٞاي اظت ٝزض ؾٛ٘ ٝتت ٕٞطاٜ
پي آب (پاي ،)ٝاتتساي ؾال ٝضفتٗ  ٚلثُ اظ ٌّسٞي ٔهطف قٛز تا تٛج ٝت ٝايٙىٕٔ ٝىٗ اؾت تركي اظ وٛز
ٔهطف قس ٜزض احط آتكٛيي اظ زؾتطؼ ٌيا ٜذاضد ٌطزز  ،تٙاتطايٗ تمؿيط وٛز اظت ٝتا تٛج ٝتٔ ٝطحّ ٝضقسي وّعا
تاػج افعايف تٟطٚ ٜضي اؾتفاز ٜاظ وٛز  ٚواٞف ٞسض ضفت وٛز ٔي قٛز .يه ؾ ْٛوٛز اظتٛٔ ٝضز ٘ياظ تايس لثُ اظ
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واقت  ٚزض ظٔاٖ تٟي ٝتؿتط تصض ت ٝذان اضافٌ ٝطزز  .ز ٚؾ ْٛتاليٕا٘س ٜوٛز اظت ٝتايس ت ٝنٛضت ؾطن  ٚپؽ اظ
ٌصضا٘سٖ ٔطحّ ٝضٚظت ( ؤ ٝهازف تا ؾپطي قسٖ ؾطٔا  ٚضقس ٔجسز ٌيأ ٜي تاقس ) تا لثُ اظ ٌّسٞي ٔهطف
ٌطزز.
فسفز
اظ آٖ جا و ٝوّعا ٘ياظ تااليي ت ٝفؿفط زاضز  ،ضقس ٌيا ٜزض ذاوٟاي تا فؿفط وٓ ضؼيف اؾت .وّعا زض ٔطاحُ اِٚيٝ
ضقس ت ٝؾطػت ايٗ ػٙهط ضا جصب وطز ٚ ٜتا ٞ 6فت ٝايٗ جصب ازأ ٝزاضز .تٙاتطايٗ وٛز فؿفط تايس  ٓٞظٔاٖ اب
واقت ٔهطف قٛز ٙٔ.اتغ ٔٛضز اؾتفاز ٜفؿفط قأُ وٛزٞاي ؾٛپطفؿفات تطيپُ ،زي آٔ٘ٛي ْٛفؿفات ٛ٘ٛٔ ٚ
آٔ٘ٛي ْٛفؿفات ٔي تاقس 150 .ويٌّٛطْ فؿفات زي آٔ٘ٛي ْٛيا ؾٛپطفؿفات تطيپُ  -تطٛض وّي تطاي تِٛيس ؾٝ
تٗ زا٘ ٝوّعا حسٚز  200زض ٞىتاض ٘ياظ ٔيثاقس أا تٛنئ ٝي قٛز وٛز فؽفط تط ٔثٙاي آظٔ ٖٛذان  ٚجساَٚ
قٕاض 4ٜتا ٔ 6هطف قٛز.
پتاسين
وّعا تطاي حساوخط ضقس ٚػّٕىطز ٔطّٛب ٘ياظ تٔ ٝمساضوافي پتاؾيٓ زاضز  .تٟتط اؾت ٔهطف وٛز ٞاي پتاؾيٕي تٝ
نٛضت ؾطن ا٘جاْ ٌيطز  .تسِيُ تحطن وٓ پتاؾيٓ زض ذان تٟتط اؾت ٔهطف آٖ ت ٝضٚـ ٘ٛاضي ٘ٚعزيه تصض

ا٘جاْ ييطز  .زض نٛضت ٔكاٞس ٜوٕثٛز ػٙانط ضيعٔغصي تٛؾط آظٔ ٖٛذان تايؿتي ٘ؿثت تٔ ٝهطف آٟ٘ا زض
ذان ٚيا ٔحّ َٛپاقي الساْ ٕ٘ٛزٔ.هطف پاي ٝايٗ وٛز زض حسٚز  100ويٌّٛطْ زض ٞىتاض اؾت.
گَگزد

ٌٌٛطز چٟاضٔيٗ ػٙهط غصايي ٔٛضز ٘ياظ وّعا ٔي تاقس و ٝتطاي ضقس وافي ٙٔ ٚاؾة وّعا ضطٚضي اؾت ٞ.ط تٗ
وّعا 4تا  5تطاتط ٌٙسْ ٌٌٛطز اظ ذان ذاضد ٔي وٙس ٔ.مساض وافي ٌٌٛطز ت ٝقىُ ؾِٛفات ؾثة افعايف ٌُ،
تؼساز غالف  ٚػّٕىطز زا٘ٔ ٝي قٛز .زض ذان ٞايي و ٝوٕثٛز ٌٌٛطز ٚجٛز زاضز ٔهطف  50ويٌّٛطْ ٌٌٛطز زض
ٞىتاض تاػج افعايف ٔؼٙي زاض ٔحهٔ َٛي قٛز  .تٟتط اؾت فطْ لاتُ زؾتطؼ ٌٌٛطز ٔا٘ٙس ؾِٛفات آٔ٘ٛيْٛ
اؾتفاز ٜقٛز .زض نٛضت ػسْ ٔهطف وٛز ٌٌٛطز لثُ اظ واقت أىاٖ تأٔيٗ آٖ ت ٝنٛضت ؾطن ت ٝفطْ ؾِٛفات
آٔ٘ٛيٚ ْٛجٛز زاضز.
آبياري
وٕثٛز آب  ٚآب ايؿتازٌي زض ٔعضػ ٝزض ٞط ٔطحّ ٝاظ ضقس وّعا تاػج واٞف ػّٕىطز وّعا ذٛاٞس ٌطزيس ،تٙاتطايٗ
ؤٗ تٛج ٝت ٝتأٔيٗ آب ٔٛضز ٘ياظ  ،تايس ت ٝػٛأُ ايجاز وٙٙس ٜآب ايؿتازٌي زض ٔعضػٔ ٝا٘ٙس ظٞىكي ٘أٙاؾة
 ،تؿطيح ٘أٙاؾة ٔعضػ ٚ ٝضٚـ ٘أٙاؾة آتياضي و ٝاظ تٟٛيٙٔ ٝاؾة ضيك ٝجٌّٛيطي ٔي وٙٙس ٘يع تٛجٕٛ٘ ٝز.
ت ٝؾثة ضيع تٛزٖ تصض وّعا ،آتياضي ا ٚ َٚز ْٚتطاي اؾتمطاض ٔٙاؼب ٌياٞچٞ ٝاي وّعا اظ إٞيت تؿياض ظيازي
تطذٛضزاض اؾت .زض نٛضتيى ٝلثُ اظ واقت ظٔيٗ ٞيطْ واضي قس ٜتاقس  ٚؾپؽ ػّٕيات واقت ا٘جاْ ٌيطز،
آتياضي تطاحتي نٛضت ذٛاٞس ٌطفت .أا اٌط وكت تهٛضت ذكى ٝواضي ا٘جاْ قٛز ،تايس آتياضي ا َٚؾثه  ٚتا
زلت ظيازي ا٘جاْ قٛز تا تاػج قؿتقٛي تصض ٍ٘طزز ،چ ٖٛآتياضي ؾٍٙيٗ تاػج فطؾايف ذان  ٚجاتجايي تصض ٚ
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قؿتكٛي وٛز ٔي قٛز .چٙا٘چٔ ٝعضػٞ ٝيطْ واضي تاقس ٔؼٕٛالً آتياضي ز ْٚحسااوخط  3ضٚظ تؼس الظْ ٔي قٛز
ياضي ز ْٚتا يه ٞفت( ٝتؿت ٝتٔ ٝتٛؾط زٔاي
أا زض نٛضت ذكى ٝواضي اِٚيٗ آتياضي تالفانّ ٝپؽ اظ وكت  ٚآب
ٔعضػٕٔ )ٝىٗ اؾت ت ٝتاذيط افتس  .ا٘جاْ پي آب يا آتياضي ز ْٚتطاي ؾثع قسٖ وّعا الظْ اؾت  .زض نٛضتي وٝ
تاض٘سٌيٟاي پاييع ٜت ٝؾطػت حازث قٛز ٘ياظي ت ٝآتياضي ؾٕ٘ ْٛي تاقس .أا اٌط قطٚع تاض٘سٌيٟا تا تاذيط ظياز
اتفاق افتس ،آتياضي تىٕيّي ٘يع ٘ياظ ٔي تاقس  .آتياضي ٞاي تؼسي تؿت ٝتٚ ٝضؼيت ضطٛتتي ذان ذٛاٞس زاقت .
پؽ اظ پاياٖ ؾطٔا  ٚيرثٙساٖ ظٔؿتا٘ ٚ ٝزض ظٔاٖ ذطٚد ٌيا ٜاظ ضٚظ فانّ ٝآتياضي ٞا وٕتط ٔي قٛز  ٚتايؿتي
لثُ اظ آتياضي زض ايٗ ٔطحّٕٛ٘ ٝي ،وٛز ؾطن ٔهطف ٌطززٔ .طحٌّّ ٝسٞي حؿاؾتطيٗ ٔطحّ ٝت ٝوٕثٛز آب
اؾت ٞ ٚط ٌ ٝ٘ٛتٙف ذكىي تاػج واٞف قسيس تؼساز ذٛضجيٗ زض تٛت ٚ ٝتؼساز زا٘ ٝزض ذٛضجيٗ ٔيكٛز .
ٔطاحُ ذٛضجيٗ زٞي  ٚپط قسٖ زا٘٘ ٝيع ت ٝتٙف ذكىي حؿاؼ  ٚت ٝآتياضي ٘ياظ ٔي تاقس .چطا و ٝػسْ آتياضي
زض ايٗ ٔطاحُ ٔٛجة واٞف تؼساز ذٛضجيٗ  ٚتؼساز زا٘ ٚ ٝالغط  ٚچطٚويس ٜقسٖ زا٘ٞ ٝا ذٛاٞس قس.آذطيٗ
آتياضي زض ٔطحّ ٝاي و ٪60 ٝذٛضجيٗ ٞا ت ٝظضزي ٌطاييس ٜا٘س ا٘جاْ ٔي ٌطزز  ٚت ٝتٛتٞ ٝا فطنت زازٔ ٜي قٛز
تا تا ا٘تماَ ؾطيغ ٔٛاز غصايي اظ تطي ٞا ت ٝزا٘ٞ ٝا ضؾيسٌي زا٘ٞ ٝا نٛضت ٌيطز  .ظٔا٘ي و20 ٝزضنس غالفٟاي
ؾال ٝانّي ت ٝضً٘ ل ٜٟٛاي تغييط ضً٘ زاز٘س تايس آتياضي وّعا ضا لطغ ٕ٘ٛز ظيطا زض غيط ايٙهٛضت آتياضي ٔٛجة
تحطيه ضقس ضٚيكي  ٚتٛجٛز آٔسٖ قاذٞ ٝاي جا٘ثي جسيس  ٚضؾيسٌي ٘ايىٛٙاذت ٔي ٌطزز  ٚزض تطزاقت
اذتالَ ايجاز ٔي وٙس.
هبارسُ با علفْاي ّزس
ٌياٞچٞ ٝاي جٛاٖ وّعا ٘ؿثت ت ٝضلاتت ػّفٟاي ٞطظ زض اتتساي فهُ ذيّي حؿاؾٙس ،تٙاتطا

يٗ وٙتطَ ٔؤحط

ػّفٟاي ٞطظ تا تّفيمي اظ ضٚقٟاي ظضاػي ٔ ،ىا٘يىي  ٚقيٕيايي الظْ اؾت  .جٌّٛيطي اظ ضقس  ٚتىخيط ػّفٟاي ٞطظ
زض تط٘أ ٝتٙاٚب تايس ترٛتي ٔس ٘ظط لطاض ٌيطز  ٚزض ظضاػتٟاي لثُ اظ وّعا تايس تٚ ٝيػ ٜتا ػّفٟاي ٞطظ پ ٟٗتطي ٚ
چٙس ؾاِ ٝت ٝطٛض ٔؤحط ٔثاضظٕٛ٘ ٜز  .ضػايت ظٔاٖ واقتٔ ،يعاٖ  ٚػٕك واقت ٔٙاؾة تصض ٘يع ت ٝلاتّيت وّعا زض
ضلاتت تا ػّفٟاي ٞطظ وٕه ٔي ٕ٘ايس  .اؾتفاز ٜاظ ػّفىف پيف ضٚيكي تطفالٖ  ٚتا ضٚـ ٔٙاؾة ٔهطف ٔ ،ي
تٛا٘س ت ٝواٞف ػّفٟاي ٞطظ ٔعضػ ٝوٕه ٕ٘ايس  .ػسْ ٚجٛز وّٛذٞ ٝاي تعضي زض ٔعضػ ، ٝپاقف يىٛٙاذت ،
ؾٕپاقي زض قطايط ضطٛتت وافي ذان  ٚزض ظٔاٟ٘اي ذٙىتط ضٚظ ٔ ،هطف تيكتط ػّفىف زض ذاوٟاي ؾٍٙيٗ ٚ
ٔرّٛط ٕ٘ٛزٖ ؾٓ تا ذان ت ٝتأحيط تٟتط ػّفىف وٕه ذٛاٞس وطز  .جٟت ٔثاضظ ٜتا ػّفٟاي ٞطظ تاضيه تطي اظ
ػّفىكٟاي پؽ ضٚيكي ت ٝنٛضت ظيط ٔي تٛاٖ اؾتفازٕٛ٘ ٜز:
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ٌاال٘ت – ٔيعاٖ ٔهطف َ 2يتط زض ٞىتاض  ،تٟتطيٗ ظٔاٖ ٔهطف  3-6تطٌي تاضيه تطٌٟا  ٚزض ظٔا٘ي و ٝزضجٝ
حطاضت قثا٘ ٝضٚظ اظ  5زضج ٝوٕتط ٘ثاقس.
ٌاال٘ت ؾٛپط – ٔيعاٖ ٔهطف ٔ 750يّي ِيتط زض ٞىتاض  ،تٟتطيٗ ظٔاٖ ٔهطف  3-6تطٌي تاضيه تطٌٟا  ٚزض
ظٔا٘ي و ٝزضج ٝحطاضت قثا٘ ٝضٚظ اظ  5زضج ٝوٕتط ٘ثاقس.
٘ات ٛاؼ – ٔيعاٖ ٔهطف ِ 3يتط زض ٞىتاض  ،تٟتطيٗ ظٔاٖ ٔهطف  3-6تطٌي تاضيه تطٌٟا  ٚزض ظٔا٘ي و ٝزضجٝ
حطاضت قثا٘ ٝضٚظ اظ  10زضج ٝوٕتط ٘ثاقس.
تطاي ٔثاضظ ٜتا تطذي اظ ػّفٟاي ٞطظ پ ٟٗتطي ٔي تٛاٖ اظ ػّفىف ِ٘ٛتط 300 َٚاؼ اَ تٔ ٝيعاٖ ٔ 600يّي ِيتط
زض ٞىتاض اؾتفازٕٛ٘ ٜز  ٚظٔاٖ ٔٙاؾة ٔهطف ظٔا٘ي اؾت و ٝػّفٟاي ٞطظ حسٚز  10ؾا٘تي ٔتط اضتفاع زاقتٝ
تاقٙس.
آفات
ٕٟٔتطيٗ آفت وّعا زض ٔٙطم ٝانفٟاٖ قتٔٛٔ ٝي وّعا ٔي تاقس و ٝتا ٔطالثت ٔؿتٕط  ٚضٚـ نحيح ٔثاضظٔ ٜي
تٛاٖ ت ٝضاحتي تا آٖ ٔثاضظ ٜوطز

 .زض نٛضت ٔكاٞس ٜايٗ آفت زض ٔعضػ ٝتايس تا ؾٓ

 ْٚؾيؿتٕيه ٔا٘ٙس

ٔتاؾيؿتٛوؽ  ،پطيٕٛض  ٚيا ؾايط ؾٕٛٔ ْٛضز تٛني ٝتٛؾط واضقٙاؾاٖ حفظ ٘ثاتات ت ٝطٛض نحيح  ٚؾطيغ
ؾٕپاقي ا٘جاْ ٌيطز .زض نٛضت ٚلف ٝزض ٔثاضظ ٚ ٜيا ػسْ اؾتؼٕاَ نحيح ؾٕ ، ْٛايٗ آفت تٚ ٝيػ ٜزض ٔٙاطك
ٔؼتسَ ؾطز ٔ ٚؼتسَ ٌطْ ت ٝقست قيٛع ذٛاٞس يافت ٔ ٚثاضظٜ

تا آٖ تؿياض پط ٞعئ ٚ ٝٙكىُ ٔي ٌطزز  .زض

ٔٛاضزي و ٝآفات زيٍطي زض ٔعضػٔ ٝكاٞسٌ ٜطزز  ،تايس تا واضقٙاؾاٖ حفظ ٘ثاتات ٔكٛضت ٌطزيس٘ ٚ ٜؿثت تٝ
ٔثاضظ ٜالساْ ٕ٘ٛز.
بيواريْا
ػٛأُ تيٕاضي ظاي ٔرتّفي ٔي تٛا٘ٙس تط ضٚي ٌيا ٜوّعا فؼاِيت ٕ٘ايٙس و ٝتيكتط زض ٔٙاطك ٔططٛب ٌ ٚطْ قيٛع
زاض٘س  ٚزض ٔٙطم ٝانفٟاٖ تا تٛج ٝت ٝذكىي ٛٞا  ٚآِٛز٘ ٜثٛزٖ ٛٙٞ ،ظ تيٕاضي ذاني قيٛع ٘يافت ٝاؾت  .زض ايٗ
قطايط اؾتفاز ٜاظ تصٚض ٌٛاٞي قس ٚ ٜضس ػف٘ٛي قس ٜجٟت جٌّٛيطي اظ ٚضٚز ػٛأُ تيٕاضيعا تٙٔ ٝطم ٝتؿياض
حائع إٞيت ٔي تاقس  ٚزض نٛضت ٞطٌ ٝ٘ٛػالئٓ تيٕاضي زض ٔعضػ ، ٝتايس واضقٙاؾاٖ حفظ ٘ثاتات ضا ٔطّغ ٕ٘ٛز.
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بزداشت
ٔطحّ ٝتطزاقت زض وّعا تؿياض حؿاؼ ٔيثاقس .زض وّعا ضؾيسٖ ٔحه َٛت ٝطٛض ٕٞعٔاٖ نٛضت ٕ٘يٍيطز ،اتتسا
ذٛضجيٟٙاي پاييٙي  ٚؾپؽ ذٛضجيٟٙاي تااليي ٔي ضؾٙسِ ،صا تطزاقت تٕٛلغ زض وّعا تؿياض تا إٞيت اؾت.
تطزاقت وّعا ت ٝز ٚضٚـ ٔؿتميٓ  ٚغيط ٔؿتميٓ أىاٖ پصيط اؾت  .زض ضٚـ ٔؿتميٓ تا اؾتفاز ٜاظ وٕثايٗ غالت
 ٚاػٕاَ تٙظيٕات الظْ ٔي تٛاٖ ٘ؿثت ت ٝتطزاقت الساْ ٕ٘ٛز  .اؾتفاز ٜاظ ٞس ٔرهٛل وّعا ٘مف ٔؤحطي زض
تطزاقت تٟتط  ٚجٌّٛيطي اظ ضيعـ زا٘ ٝذٛاٞس زاقت .ظٔاٖ ٔٙاؾة تطزاقت ٔؿتميْ وّعا  ،ظٔا٘ي اؾت و ٝحسٚز
 85تا  90زض نس زا٘ٞ ٝا ت ٝضً٘ ل ٜٟٛاي تيط ٜيا ؾيا ٜتغييط ضً٘ زاز ٜتاقٙس  ٚتٟتط اؾت تطزاقت زض ؾاػاتي اظ
ضٚظ وٛٞ ٝا ذٙىتط  ٚضطٛتت ٘ؿثي ٛٞا تاالتط اؾت ا٘جاْ ٌيطز.
زض تطزاقت غيط ٔؿتميٓ و ٝزض ٔعاضع تا ٔؿاحت وٓ  ٚيا زض قطايط ٚجٛز ازٚات الظْ أىاٖ پصيط اؾت  ،وّعا زض
ظٔا٘ي و40 ٝتا 50زضنس زا٘ٞ ٝا ت ٝضً٘ ل ٜٟٛاي تا ؾيا ٜتغييط ضً٘ زاز ٜا٘س  50 ٚزضنس ذٛضجيٟٙاي ٔيا٘ي
تٛت ٝظضز قس ٜاؾت  ٚضطٛتت زا٘ ٝت ٝحسٚز  35زضنس ضؾيس ٜتاقس ،تا زاؼ يا زضٌٚط ٔٙاؾة تطزاقت  ٚتٔ ٝست
 5تا  7ضٚظ تؿت ٝت ٝقطايط آب ٚ ٜ ٚايي زض ؾطح ظٔيٗ لطاض زازٔ ٜي قٛز  ٚپؽ اظ ضؾيسٖ ضطٛتت زا٘ٞ ٝا تٝ
حسٚز  12تا 15زضنس ذطٔٗ وٛتي ا٘جاْ ٔي قٛز.
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