سازمان جهادکشاورزی استان گیالن
معاونت بهبود تولیدات گیاهی
مدیریت زراعت

تْیِ کٌٌذگاى:
ؿبیٍبٖ ادیجی
آرسخؾ تشاثی جفشٚدی

اس هشایای کطت ًطایی ًسثت تِ کطت هستقین هی تَاى تِ:
پزٍرش گیاّچِ ّای قَی ،یکٌَاخت ٍ ّن سي در اثز اػوال هذیزیت تْتز آب ٍ دها در خشاًِ
تسطیح تْتز سطح خشاًِ تخاطز کَچک تَدى آى ٍ جَاًِ سًی ٍ سثش ضذى تْتز ٍ یکٌَاخت تز تذٍر
جلَاًذاختي هزحلِ رضذ گیاُ ٍ پیص رس کزدى اى در خشاًِ
هذیزیت تْتز آفات ٍ تیواری ّا
استقزار ٍ تثثیت یکٌَاخت ًطاءّا در هشرػِ
اهکاى کاضت ًطاء در هشارع تا ارتفاع سیاد آب

اهکاى کاضت در کزت ّایی تا سطح تسطیح ضؼیف تز
قذرت رقاتت تاالتز ًطاء ّا تا ػلف ّای ّزس در هزاحل اٍلیِ رضذ
 هقاٍهت تاالتز تِ ٍرس تِ دلیل ػوق کاضت تیطتز ٍ استقزار تْتز طَقِ گیاُ در رٍش ًطایی
هصزف تذر کوتز تِ دلیل هذیزیت تْتز جَاًِ سًی ٍ سثش ضذى در خشاًِ

اهکاى اجزای الگَی کطت تْتز اس ًظز فَاصل ٍ تزاکن تَتِ در ٍاحذ سطح
ػولکزد تیطتز هحصَل در کطت ًطایی
اضارُ ًوَد.
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سثک سٌگیي کزدى تذر:
ثٙٔ ٝظٛس جذاػبصی ؿّتٛن ٞبی پٛن ٘ ٚیٕ ٝپش اص ؿّتٛن ٞبی ػبِٓ 4 ،ویٌّٛشْ ٕ٘ه عؼبْ سا دس ِ 20یتش حُ

وشد ٚ ٜثزٚس سا داخُ آة ٔی سیض٘ذ .آ٘ذػت ٝاص ثزٚس و ٝدس ػغح آة ثبلی ٔب٘ذ٘ ٜبٔٙبػت ثٛد ٚ ٜاص ثزٚس ػبِٓ و ٝدس
ت ٝظشف جٕغ ؿذ ٜا٘ذ جذا ٔی ٌشد٘ذ .الصْ ث ٝروش اػت دس اسلبْ سیـه داس ثبیذ ؿّظت ٕ٘ه سا وٕتش دس ٘ظش ٌشفت.
ٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ ثشای تٙظیٓ ؿّظت ٕ٘ه اص یه تخٓ ٔشؽ اػتفبدٕٛ٘ ٜد (دس ؿّظت ٕ٘ه ٔٙبػت تٟٙب ث ٝا٘ذاصٜ

یه ػى ٝوٛچه اص تخٓ ٔشؽ خبسج اص آة لشاس ٔی ٌیشد).

الصْ ث ٝروش اػت ثزٚس ػبِٓ سا ثبیذ حتٕبً پغ اص ػجه ػٍٙیٗ وشدٖ چٙذیٗ ٘ٛثت ثب آة ؿؼتـ ٛداد ٜتب دس جٛا٘ٝ
ص٘ی ٔـىّی حبدث ٘ـٛد.
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ضذػفًَی تذر:
ثٙٔ ٝظٛس پیـٍیشی  ٚوبٞؾ آِٛدٌی ثیٕبسی ٞبی لبسچی چ ٖٛپٛػیذٌی عٛل ،ٝپٛػیذٌی ػبل ،ٝػٛختٍی
ؿالف ثشي (ؿیت ثالیت)ِ ،ى ٝل ٜٟٛای  ٚؿیش ٜدس خضا٘ ٚ ٝصٔیٗ اصّی ضذػف٘ٛی ثزٚس یىی اص ساٞ ٜبی
ٔٛثش ٔی ثبؿذ.
ثشای ایٗ ٔٙظٛس ثزٚس پغ اص  24-12ػبػت ؿٛعٚ ٝسی دس آة (ثٙٔ ٝظٛس تحشیه لبسچ ٞب  ٚتبٔیٗ ثخـی
اص آة ٔٛسد ٘یبص ثشای جٛا٘ ٝص٘ی) ،دس ٔحّ َٛلبسچ وؾ تٛصی ٝؿذٕٞ ٜچ ٖٛػّؼت ،تشیفیٕیٗ  ٚتیٛفب٘بت
ٔتیُ تیشاْ ( 2دس  )1000ثٕذت  24ػبػت لشاس دادٔ ٜی ؿ٘ٛذ.
الصْ ث ٝروش اػت اٌش ثزس دس داخُ ٌ٘ٛی وٙفی لشاس داسد ثبیذ چٙذ ٘ٛثت ٌ٘ٛی سا اص ٔحّ َٛخبسج وشد ،ٜثٝ
آسأی تىبٖ داد ٚ ٜػپغ دس داخُ ٔحّ َٛلشاس داد  ٚاٌش ثزٚس ٔؼتمیٕبً دس داخُ ٔحّ َٛسیخت ٝؿذ ٜا٘ذ
عی چٙذ ٘ٛثت آٖ سا  ٓٞصد ٜتب ػال ٜٚثش سػیذٖ اوؼیظٖ ٛٞ ٚای ثیـتش ث ٝثزٚسٔ ،حّ َٛػٓ یىٛٙاخت
ٌشدد.

جَاًِ دار ًوَدى تذر:

ثزٚس ضذػف٘ٛی ؿذ ٜثذ ٖٚؿؼتـ ٛثبیذ جٛا٘ ٝداس ٌشد٘ذ .ثشای ایٗ ٔٙظٛس ثزٚس ثش٘ج یه تب د ٚسٚص دس
آة خیؼب٘ذٔ ٜی ؿٛد .لبثُ ث ٝروش اػت دسج ٝحشاست ٔٙبػت ثشای جٛا٘ ٝداس ٕ٘ٛدٖ ثزٚس  30تب 32
دسج ٝػب٘تی ٌشاد ثٛد ٚ ٜدسجٞ ٝبی ثبالتش اص  40دسج ٝػب٘تی ٌشاد ػجت تٛلف جٛا٘ ٝص٘ی ٔی ٌشد٘ذ.
دسوُ ٔیضاٖ دسج ٝحشاست الصْ ثشای جٛا٘ ٝص٘ی ثزٚس  100تب  150دسج ٝػب٘تی ٌشاد اػت.
جٟت جٛا٘ ٝص٘ی ثٟتش دس ٞش ٌ٘ٛی  60ویٌّٛشْ دس حذٚد  20تب  30ویٌّٛشْ ثزس سیخت ٝتب جبثجبیی

ثزس دس داخُ ٌ٘ٛی ث ٝآػب٘ی أىبٖ پزیش ثبؿذ .ویؼٞ ٝب سا ثش سٚی چٙذ چٛة لشاس داد ٚ ٜثش سٚی
ویؼٞ ٝب سا ٔی پٛؿب٘یٓ .الصْ اػت سٚصا٘ ٝچٙذ ثبس وٕی آة ِٚشْ ثش سٚی ویؼٞ ٝب سیخت ٚ ٝث ٝآسأی
ثشای جبثجبیی ثزٚس  ٚسػیذٖ اوؼیظٖ وبفی آٟ٘ب سا تىبٖ دٞیٓ.
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دس ؿشایظ خٛة ٘ ٚشٔبَ ٔؼٕٛالً ثزٚس پغ اص  4تب  5سٚص جٛا٘ ٝداس ؿذ ٚ ٜلبثُ ثزسپبؿی ٔی ثبؿٙذ.
ثبیذ ا٘ذاص ٜجٛا٘ ٝدس حذٚد  1تب ٔ 3یّیٕتش  ٚسیـ ٝدس حذٚد  2تب ٔ 5یّیٕتش ثبؿذ.
دس پبیبٖ ثبیذ روش ؿٛد اٌش دسج ٝحشاست  30تب  35دسج ٝػب٘تی ٌشاد ثبؿذ جٛا٘ ٝص٘ی عی  4تب 5
سٚص 25 ،دسج ٝثبؿذ  8سٚص  ٚوٕتش اص  20دسج ٝثبؿذ حذٚد  11سٚص عٔ َٛی وـذ.

مدیریت زراعت

مدیریت زراعت

ثزس خٛة ثٕٞ ٝشأ ٜذیشیت  ٚآٔبد ٜػبصی ٔٙبػت خضا٘ ٝأىبٖ ؿشٚػی ثٟتش سا ثٔ ٝحصٔ َٛی دٞذ.

ا٘تخبة ٘مغ ٝای اص ٔضسػ ٝثب خبن ٔٙبػت ،آة دس دػتشع ،آفتبثٍیش ،ؿٕبِی جٛٙثی ثب أىبٖ
دػتشػی آػبٖ

آٔبد ٜػبصی ٔٙبػت ثؼتش ثزس  ٚػبسی اص ػّف ٞبی ٞشص
وبسثشد سلٕی ٔٙبػت  ٚثزٚسی خٛة
وبسثشد وٛد ثب تٛج ٝث ٝؿشایظ خبن
سػبیت تشاوٓ ثزس ٔٙبػت
ا٘تمبَ ثٛٔ ٝلغ ٘ـبء ٞب ث ٝصٔیٗ اصّی
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ثشای آٔبد ٜػبصی صٔیٗ خضا٘ ٝدس ٔشحّ ٝا َٚث ٝوٕه تیّش  ٚیب تشاوتٛس ؿبِیضاس اثتذا

خبن سا ث ٝػٕك  15تب  20ػب٘تی ٔتش ؿخٓ ٔی ص٘یٓ.
ٔمذاسی وٛد دأی پٛػیذ ٜث ٝخبن افضٚد ٚ ٜپغ اص ؿشلبة وشدٖ خبن خضا٘ ٝدٚثبسٜ
ؿخٓ صد ٚ ٜػّٕیبت پبدِی ًٙسا یه ٞفت ٝلجُ اص ثزسپبؿی ا٘جبْ ٔی دٞیٓ .پغ اص
آٖ حفظ آة لغؼ ٝدس حذ یه تب د ٚػب٘تی ٔتش ثٙٔ ٝظٛس جٌّٛیشی اص خـه ؿذٖ
خبن  ٚسؿذ ػّف ٞبی ٞشص اص إٞیت ثشخٛسداس ٔی ثبؿذ.

•خضا٘ ٝػٙتی
•خضا٘ ٝایؼتٍبٞی
•خضا٘٘ ٝـبی جؼج ٝای
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 oػذْ آة ٔب٘ذٌی  ٚپٛػیذٌی ٘ـبء ٞب  ٚدس ٘تیج ٝوبٞؾ ٔصشف ثزس ثب وبٞؾ

تشاوٓ دس ٚاحذ ػغح
 oػذْ آِٛدٌی ثٍٔ ٝغ خضا٘ٝ
ٔ oذیشیت ثٟتش آة  ٚتبٔیٗ اوؼیظٖ وبفی ثشای سیـٞ ٝب
 oػِٟٛت اػتفبد ٜاص ٘بیّ ٖٛثخبعش ػشض وٕتش  ٚاثؼبد ٔٙبػت تش
 oوبٞؾ آِٛدٌی ث ٝوشْ ػبل ٝخٛاس دسصٛستی و ٝپٛؿؾ ٘بیّ ٖٛتب صٔبٖ ا٘تمبَ ٘ـبء
ث ٝصٔیٗ اصّی  ٚثخصٛف ؿت ٍٙٞبْ ثش سٚی خضا٘ ٝثشلشاس ثبؿذ.
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خضا٘ ٝایؼتٍبٞی یب جٛی پـت ٝای داسای ػشض  120ػب٘تی ٔتش  ٚع 10 َٛتب 20
ٔتش ٔی ثبؿذ .دس ایٗ خضا٘ ٝفبصّ ٝثیٗ د ٚوشت سا حذٚد  30ػب٘تی ٔتش دس ٘ظش
ٌشفت ٝو ٝث ٝػٛٙاٖ جٛی آة اص آٖ اػتفبدٔ ٜی ؿٛدٔ .ؼٕٛالً ػٕك ایٗ جٛی حذٚد
 10ػب٘تی ٔتش ثٛد ٜو ٝخبن ایٗ جٛی ثش سٚی پـتٞ ٝب سیخت ٝتب استفبع آٟ٘ب حذٚد

 5تب  7ػب٘تی ٔتش ثیـتش اص صٔیٗ اصّی ٌشدد .آثیبسی دس ایٗ ٘ٛع اص خضا٘ ٝث ٝصٛست
٘ـتی صٛست ٔی ٌیشد.

ٔؼبحت ٔٛسد ٘یبص ثشای احذاث خضا٘ ٝایؼتٍبٞی  200تب ٔ 250تشٔشثغ ث ٝاصای ٞش
ٞىتبس صٔیٗ صساػی ٔی ثبؿذ.
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پس اس آهادُ ساسی تستز خشاًِ ایستگاّی ٍ صاف کزدى آى 2 ،تا

 3رٍس قثل اس تذرپاضی ،خشاًِ آتگیزی ضذُ ٍ سوَم ػلف کطی
ّوچَى تیَتٌکارج ( 3هیلی لیتز در یک هتزهزتغ) یا تَتاکلز ( 2هیلی
لیتز در یک هتزهزتغ) تِ آى افشٍدُ هی ضَد کِ پس اس  48ساػت
آب کزت ّا تخلیِ ٍ ػولیات تذرپاضی صَرت هی گیزد.
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در صَرت ػذم هصزف کَد داهی هی تَاى  1/5کیلَگزم اٍرُ ٍ  1کیلَ سَپز
فسفات تزیپل ٍ  1/5کیلَگزم پتاس تِ اسای ّز  100هتزهزتغ خشاًِ در

هزحلِ آهادُ ساسی خشاًِ هصزف ضَد.
ًکتِ :در کارتزد کَد استِ تایذ دقت ًوَد کِ کاهالً یکٌَاخت در سطح تستز

پخص ضذُ تاضذ تا در ًْایت تز یکٌَاختی ًطاءّا تاثیز سَئی ًگذارد.
ّوچٌیي تَصیِ هی گزدد اس کَدّای سیستی حاٍی تاکتزی ّای هحزک رضذ

تثثیت کٌٌذُ است ٍ حل کٌٌذُ فسفات ًاهحلَل ًیش در ٌّگام تذرپاضی استفادُ
گزدد.
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پغ اص آٔبد ٜػبصی ثؼتش ثزس ،ثب تخّی ٝآة ثؼتش خضا٘ ٝثبیذ اجبص ٜداد و ٌُ ٝػغح
خضا٘ ٝت٘ ٝـیٗ ؿذ ٜتب ٔب٘غ اص فشٚسفتٗ ثزٚس ث ٝداخُ ٌُ ؿٛیٓ .پغ اص آٖ

ػّٕیبت ثزسپبؿی صٛست ٔی ٌیشد .الصْ اػت لجُ اص ثزسپبؿی اصغالحبً ػغح
ثؼتش دػت وـیذ ٜؿذ ٜتب ضٕٗ تؼغیح ثیـتش ػغح خضا٘ ٝػجت فـشدٌی ثیـتش
رسات خبن ثٌ ٟٓشدیٓ.
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تذرپاضی:

•دس خصٛف ثزسپبؿی تٛج ٝث ٝد٘ ٚىت ٝاص إٞیت ثشخٛسداس اػت ا َٚصٔبٖ ثزسپبؿی
 ٚد ْٚتشاوٓ پبؿؾ

•ثغٛس وّی ثزسپبؿی ثبیذ صٔب٘ی صٛست ٌیشد و ٝحذالُ دسج ٝحشاست ٛٞا اص صفش
فیضیِٛٛطیه ثش٘ج ( 10تب  12دسج ٝػب٘تی ٌشاد) ثیـتش ثبؿذ.
•تشاوٓ پبؿؾ ثزس دس خضا٘ 150 ٝتب ٌ 180شْ ثزس جٛا٘ ٝداس دس ٞش ٔتش ٔشثغ ثٛد ٜوٝ
ثبیذ ث ٝصٛست یىٛٙاخت دس ػغح خضا٘ ٝپخؾ ٌشدد.
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پَضص خشاًِ:
یىی اص ٔضیت ٞبی خضا٘ ٝایؼتٍبٞی أىبٖ ایجبد پٛؿؾ پالػتیىی ثش سٚی ثؼتش ٔی
ٌشدد .دس ٚالغ پٛؿؾ پالػتیىی ثب وبٞؾ آػیت سػب٘ی ػشٔب ػجت ثٟجٛد ٚضؼیت
پشٚسؽ ٘ـبء ٔی ٌشدد.
ثشای پٛؿب٘ذٖ خضا٘٘ ،ٝبیّ ٖٛثش سٚی وٕبٖ ٞبیی اص جٙغ چٛة ،فّض  ٚیب فبیجشٌالع ثب
فٛاصُ  50تب  60ػب٘تی ٔتشی و ٝاستفبع آٟ٘ب دس لؼٕت ٔشوض دس حذٚد  70تب  80ػب٘تی
ٔتش ٔی ثبؿٙذ لشاس ٔی ٌیشد.
الصْ اػت یه ػذد دٔبػٙج دس داخُ ت ُ٘ٛخضا٘٘ ٝصت ٌشددٔ .حُ لشاس ٌیشی دٔبػٙج
وٕی پغ اص ٚسٚدی خضا٘ ٚ ٝدس استفبع  35ػب٘تی ٔتشی اص ػغح ثؼتش ٔی ثبؿذ.
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هٌاسة تزیي درجِ حزارت رضذ ٍ ًوَ گیاُ در خشاًِ
هزحلِ رضذی

درجِ حزارت (ساًتی گزاد)
رٍساًِ

ضثاًِ

تا  5رٍس اٍل

 30تا 32

 20تا 25

اس رٍس  6تا 15

 20تا 25

 15تا 20

اس رٍس  15تا 20

20

 12تا 15
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ًکتِ:
ٛٞادٞی خضا٘ ٝاص إٞیت صیبدی ثشخٛسداس اػت .صیشا دس سٚصٞبی ٌشْ  ٚآفتبثی دٔبی صیش ٘بیّٖٛ
ؿذیذاً افضایؾ ٔی یبثذ .ایٗ افضایؾ ٌشٔب ػجت وبٞؾ رخیش ٜوشثٞٛیذسات ٞب ٛٔ ٚاد ؿزایی ٘ ٚیض
افضایؾ ؿذت ثیٕبسی ٔی ٌشدد.
اِٚیٗ ٛٞادٞی دس ٔشحّ ٝد ٚثشٌی ؿذٖ ٘ـبءٞب صٛست ٔی ٌیشد .دس ایٗ ٔشحّ ٝعی سٚصٞبی
آفتبثی ٌ ٚشْ اثتذا  ٚا٘تٟبی پالػتیه سا ثٕذت یه تب د ٚػبػت ثبص ٔی وٙٙذ .ثتذسیج ثب ٌشْ تش

ؿذٖ ٛٞأ ،ذت ٛٞادٞی ث ٝچٟبس تب پٙج ػبػت سػیذ ٚ ٜپغ اص ػ ٝتب چٟبس ثشٌی ؿذٖ ٘ـبء،
سٚصٞب پالػتیه سا ثشداؿت( ٝاص عشفیٗ خضا٘ ٚ )ٝؿت ٞب دٚثبسٔ ٜی وـیٓ .دس پبیبٖ حذٚد یه
ٞفتٔ ٝب٘ذ ٜث ٝا٘تمبَ ٘ـبء ٞب ث ٝصٔیٗ اصّی ،پٛؿؾ ٘بیّ٘ٛی سا ث ٝعٛس وبُٔ اص سٚی خضا٘ ٝجٕغ

آٚسی ٔی وٙیٓ.
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ًکتِ:
دس ؿشایغی و٘ ٝـبء دس خضا٘ ٝای ثب ؿشایظ ؿیش ؿشلبة  ٚتٟٛیٙٔ ٝبػت سؿذ وٙذ (تب ٔشحّ3 ٝ

ثشٌی) ؿالف ثشي آٖ پ ٟٗتش ٘ ٚـبء ٞب لٛی تش ثٛد ٚ ٜسیـٞ ٝبی آٖ اص تٛػؼ ٝثٟتشی
ثشخٛسداس٘ذٕٞ .چٙیٗ ثذِیُ ضخیٓ تش ثٛدٖ ٌش ٜػبل ،ٝجٛا٘ٞ ٝبی سیـ ٝثیـتشی دس آٖ ٚجٛد

داؿت ٚ ٝپغ اص ٘ـبءوبسی ػجت تـىیُ تؼذاد سیـٞ ٝبی ثیـتشی ٔی ٌشدد.
دس ٔشحّ 3 ٝثشٌی ثٛیظ ٜدس سٚصٞبی ٌشْ الصْ اػت ٘ؼجت ثٛٞ ٝادٞی  ٚتغجیك ٌیبٞچ ٝثٝ
ؿشایظ ٔحیغی افذاْ ٌشدد.
الصْ اػت پغ اص ػ ٝثشٌی ؿذٖ ٕٞ ٚضٔبٖ ثب ٛٞادٞی پبی ثٛتٞ ٝب آة ٚجٛد داؿت ٝثبؿذ.
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٘ـبء ٞب ث ٝػ ٝدػت ٝجٛاٖ ( 3تب  4ثشٌی)٘ ،یٕ ٝثبِؾ ( 4تب  5ثشٌی)  ٚثبِؾ ( 5تب 7
ثشٌی ثب یه تب د ٚپٙج )ٝتمؼیٓ ٔی ؿ٘ٛذ.
تِ طَر کلی ًطاء خَب دارای خصَصیات:
ظبٞشی ػبِٓ  ٚثذ ٖٚثیٕبسی  ٚآفت
ٔیبٍ٘ش ٜوٛتب ٚ ٜضخیٓ ثب استفبع ٔٙبػت
سیـ ٝلٛی  ٚػبِٓ ث ٝسً٘ ػفیذ یب ل ٜٟٛای سٚؿٗ

ٔضٚوٛتیُ وٛچه (فبصّ ٝوٓ ثیٗ ثزس  ٚؿالف ػبلچ)ٝ
ثشي ػجض سٚؿٗ  ٚتؼذاد ثشي ٔٙبػت

مدیریت زراعت

مدیریت زراعت

•تْتزیي هزحلِ اًتقال ًطاء در سیستن کطت دستی در ضزایط استاى گیالى در
هزحلِ  15تا 18ساًتی هتزی ( 3تا  4تزگی) هی تاضذ.
•تِ هٌظَر راحت تز کٌذى ًطاءّا ،چٌذ رٍس قثل اس آى کَد اٍرُ تطَر سزک دادُ
هی ضَد .تزای ایي هٌظَر  300تا  500گزم کَد اٍرُ تِ اسای  100هتزهزتغ
خشاًِ یک ّفتِ قثل اس کٌذى ًطاءّا دادُ ضَد.

مدیریت زراعت

ثٙٔ ٝظٛس ٌؼتشؽ ضشیت ٔىب٘یضاػی ٖٛدس صساػت ثش٘ج ،وبسثشد ٔبؿیٗ آالت وبؿت جبیٍبٜ
ٚیظ ٜای داسد .یىی اص ساٞ ٜبی تبٔیٗ ٘ـبء ٔٛسد ٘یبص ثشای اػتفبد ٜدس ٔبؿیٗ ٞبی ٘ـبءوبس
خضا٘ ٝجؼج ٝای ٔی ثبؿذ.
اس هشایای خشاًِ جؼثِ ای ًسثت تِ خشاًِ سٌتی ٍ ایستگاّی هی تَاى تِ:
وبٞؾ ػغح خضا٘ ٝثٔ 50 ٝتش ٔشثغ

وبٞؾ ٔصشف وٛد ؿیٕیبیی
وبٞؾ ٔصشف ثزس ث 35 ٝویٌّٛشْ
سؿذ وٕتش ػّف ٞبی ٞشص دس خضا٘ ٝجؼج ٝای
ػذْ ٚجٛد آفت ٍٔغ خضا٘ ٝدس تٟی٘ ٝـبء جؼج ٝای
وبٞؾ ٔصشف ٘بیِّٛ ٚ ٖٛاصْ جب٘جی خضا٘ٝ
...
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ٕٟٔتشیٗ ٚیظٌی ٞبی خبن خٛة ثشای جؼج٘ ٝـبء :اػیذیتٙٔ ٝبػت ( 4/5تب  ،)5/5ثبفت

ٔتٛػظ ثب ٔٛاد آِی وبفی  ٚلبثّیت ٍٟ٘ذاسی آة اػت.
خبن ِٔٛی سػی (خبن سع ٔخّٛط ثب ِٛٔ ٚ ْٛاد ٌیبٞی) اػت.

ثٟتشیٗ ٘ٛع خبن ،خبن ؿبِیضاس ،خبن ج ،ٍُٙخبن ثبؽ  ٚخبوی اػت و ٝلجالً ثشای وـت
اػتفبد ٜؿذ ٚ ٜداسای ٔمذاسی ٔبد ٜآِی اػت.

ثٙٔ ٝظٛس اػتفبد ٜاص خبن ؿبِیضاسی ثؼذ اص ثشداؿت ثش٘ج ،ثب ا٘جبْ ؿخٓ پبئیض ٜخبن ػغحی دس
ٔؼشض ٛٞا لشاس ٌشفت ٚ ٝػپغ جٕغ آٚسی ٔی ٌشد٘ذ.
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خبن ٔغّٛة ثؼذ اص اِه  ٚضذػف٘ٛی ث ٝاستفبع  2ػب٘تی ٔتش دس جؼج ٝلجُ اص ثزسپبؿی ٚ
0/5ػب٘تی ٔتش ثؼذ اص ثزسپبؿی سیختٔ ٝی ؿٛدٔ .مذاس خبن ثشای ٞش جؼج ٝحذٚد  3ویّٛ
ٌشْ ٔیثبؿذ .اِجت ٝاص خبن آٔبد ٜؿذ ٜدس صٔیٗ اصّی ٔیتٛاٖ دس جؼج٘ ٝـب اػتفبد ٜوشد وٝ
ٙٔ PHبػجی ثشای پشٚسؽ ٘ـبء داسد.
چٙب٘چ ٝاص خبن خـه ثشای ثؼتش خضا٘ ٝجؼج ٝای اػتفبد ٜؿٛد ثٍٙٞ ٝبْ آٔبد ٜوشدٖ
خبنٔ ،مذاس ٌ 2شْ اص وٛدٞبی اٚس ،ٜػٛپشفؼفبت تشیپُ  ٚػِٛفبت پتبػیٓ ث ٝخبن ٞش
جؼج ٝاضبف ٝؿٛد.
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ًکتِ :1پغ اص سیختٗ  2ػب٘تی ٔتش خبن ٔٙبػت دس داخُ جؼج ،ٝث ٝآسأی  ٚث ٝعٛس یىٛٙاخت
آثذٞی جؼج ٝصٛست ٔی ٌیشد .آثذٞی ثٟتش اػت ثب ػٕپبؽ صٛست ٌشفت ،ٝپغ اص آٖ ثزس دس
داخُ جؼج ٝسیخت ٝؿذ ٚ ٜخبن پٛؿـی سا ثش سٚی آٖ ٔی سیضیٓ .آثذٞی ؿیش یىٛٙاخت ػجت
سؿذ ؿیش یىٛٙاخت ٘ـبءٞب ٔی ٌشدد.
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ًکتِ  :2اٌش ٘ـبی خضا٘ ٝجؼج ٝای ضؼیف  ٚصسد ثبؿٙذ ٔی تٛاٖ ٘ـبٞب سا ثب ٔحّ 2 َٛدس ٞضاس
(ٌ 2شْ اٚس ٜدس یه ِیتش آة) وٛد اٚسٔ ٜحّ َٛپبؿی وشد .دس حبِتی و ٝوبٞؾ دسج ٝحشاست

ؿذیذ ثبؿذ اص ٔصشف وٛد اٚس ٜثبیذ خٛدداسی وشد ث ٝخصٛف اٌش ایٗ وبٞؾ دسج ٝحشاست دس
صٔبٖ ا٘تمبَ ٘ـب ث ٝصٔیٗ اصّی اتفبق ثیفتذ.

ًکتِ  :3دس خضا٘ ٝجؼج ٝای تٙظیٓ  pHخبن ٔٛسد اػتفبد ٜثشای جؼج٘ ٝىتٕٟٔ ٝی اػت وٝ
اثتذا ثبیذ  pHخبن ا٘ذاصٌ ٜیشی ؿٛد  ٚدس صٛستیى pH ٝثبال ثبؿذ ثبیذ ثب اػتفبد ٜاص ٌٌٛشد

ػٙصشی آٖ سا ثٔ ٝمذاس ٔٙبػت ( )5-6سػب٘ذٔ .ؼٕٛال ثشای وبٞؾ pHثٔ ٝیضاٖ  2تب ٚ 2/5احذ
دس خبوی ثٚ ٝصٖ  100تب  125ویٌّٛشْ ث ٝحذٚد  200تب ٌ 250شْ ٌٌٛشد ػٙصشی ٘یبص ٔی ثبؿذ.

تذرپاضی در جؼثِ
•  180اِی ٌ 200شْ ثزس جٛا٘ ٝداد ٜؿذ ٜاسلبْ ٔحّی ثشای ٞش جؼجٝ
•  150اِی ٌ 180شْ ثزس جٛا٘ ٝداد ٜؿذ ٜاسلبْ اصالح ؿذ ٜپشٔحص َٛثشای ٞش جؼجٝ
الصْ ث ٝروش اػت اثؼبد جؼج٘ ٝـبء حذٚد  60 × 30 × 3ػب٘تی ٔتش
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ًکتِ:
تشاوٓ صیبد ثزس دس جؼج٘ ٝـبء ٔٛجت ٔی ؿٛد و٘ ٝتٛاٖ

ثشای ٔذت عٛال٘ی ایٗ ٘ـبءٞب سا دس خضاٍٟ٘٘ ٝذاسی
ٕ٘ٛدٕٞ .چٙیٗ ٚجٛد ؿشایظ ٔؼبػذٛٔ ،جت ثشٚص ثیٕبسی
 ٚآفبت دس خضا٘ٔ ٝی ؿٛد.
ًکتِ:
ثشای سػیذٖ ث ٝتشاوٓ ٔغّٛة ،اثتذا ٔمذاس ثزس یه جؼجٝ
تٛصیٗ  ٚث ٝعٛس یىٛٙاخت دس جؼج ٝپخؾ ٔی ٌشدد .دس
ٟ٘بیت ایٗ ٔمذاس ٔمیبػی ثشای پبؿیذٖ دس ػبیش جؼجٞ ٝب
ٔی ؿٛد.
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پغ اص ثزسپبؿی جؼجٞ ٝب ث ٝصٛست دػت ٝای دس ٔذت  48تب  72ػبػت دس ٔحّی تبسیه ٌ ٚشْ ثب
دسج ٝحشاست  30تب  32دسج ٝػب٘تی ٌشاد ٍٟ٘ذاسی ٔی ؿ٘ٛذ .اٌش دس ٔشحّ ٝثزسپبؿی ،آة وبفی ثٝ
سٚی خبن پبؿیذ ٜؿٛد دس صٔبٖ عٛیُ ؿذٖ وّئٛپتیُ ٘یبصی ث ٝآة پبؿی ٘ذاسد .ثؼذ اص  2تب  3سٚص،
جؼجٞ ٝبی ٘ـبء (ثب ع َٛوّئٛپتیُ  1/5ػب٘تی ٔتش) ثشای ٔشحّ ٝػجض ؿذٖ ث ٝخضا٘ ٝا٘تمبَ دادٜ
ٔی ؿ٘ٛذ.
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 ث ٝعٛس وّی ٔی تٛاٖ اص ػٛ٘ ٝع خضا٘ ٝخـه (ٌّخب٘٘ ،)ٝیٕ ٝخـه ٔ ٚشعٛة (خضا٘ٔ ٝـبثٝ
ایؼتٍبٞی) ٔی تٛاٖ اػتفبدٕٛ٘ ٜد .دس خضا٘ٔ ٝشعٛة پغ اص ا٘تمبَ جؼجٞ ٝب ث ٝخضا٘ ٝدس ٔٙبعك
ٔؼتذِ ٝالصْ اػت اص پٛؿؾ پالػتیه اػتفبد ٜؿٛد.
 پغ اص ا٘تمبَ ٘ـبء ٞبی ػجض ؿذ ٜث ٝخضا٘ ٝثٟتش اػت تب  48ػبػت ا َٚث ٝدِیُ جٌّٛیشی اص
وّشٚص ٜؿذٖ اص سػیذٖ ٘ٛس خٛسؿیذ ؿذیذ ث ٝآٟ٘ب جٌّٛیشی ؿٛد.
 دٔبی ٔٛسد ٘یبص ثشای سؿذ ٘ـبء ٞب دس سٚص  20تب  25دسج ٝػب٘تی ٌشاد  ٚدس ؿت ٞب  15تب 20
دسج ٝػب٘تی ٌشاد ٔی ثبؿذ.
 دس خضا٘ ٝایؼتٍبٞیٔ ،ؼغح ثٛدٖ ػغح ثؼتش اص إٞیت ثؼیبس صیبدی ثشخٛسداس اػت.

حفظ سعٛثت جؼجٞ ٝب اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜافضایؾ ؿذیذ سعٛثت ثؼتش ػجت افضایؾ
احتٕبَ آِٛدٌی لبسچی  ٚضؼیف ؿذٖ ٌیبٞچٞ ٝب ٔی ٌشدد.
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حفظ ٘ـبءٞب دس خضا٘ٔ ٝؼٕٛالً  10تب  13سٚص ع َٛوـیذ ٚ ٜالصْ اػت دس چٙذ سٚص ا َٚثب
لشاس دادٖ پٛؿؾ ٘بیّ٘ٛی  ٚػپغ ثشداؿتٗ تذسیجی آٖ (اص سٚص چٟبسْ ث ٝثؼذ) ٔی تٛاٖ دسجٝ
حشاست سا تٙظیٓ ٕ٘ٛد.

ثٟتشیٗ صٔبٖ ا٘تمبَ ٘ـبءٞب ث ٝصٔیٗ اصّی دس ٔشحّ 3/5 ٝتب  4ثشٌی ثب استفبع  10تب 15
ػب٘تی ٔتش (٘ـبءٞبی جٛاٖ) ٔی ثبؿذ.
 وبسثشد ٘ـبء جٛاٖ ػجت وبٞؾ ع َٛدٚس ٜپشٚسؽ ٘ـبء ،وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی تِٛیذ ثب
وبٞؾ تؼذاد جؼج ،ٝتٛاٖ سیـ ٝدٞی  ٚسؿذ اِٚی ٝػشیؼتش ٘ـبء جٛاٖ دس ٔمبیؼ ٝثب ٘ـبءٞبی
ٔتٛػظ ث ٝثبال اؿبسٕٛ٘ ٜد.
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هٌاتغ:
•أیشی السیجب٘ی .ث ، .ٕٟٗحٕیذ .آلبٌُ صاد ٚ ٜیضداٖ .سٔضب٘پٛس .1389 .سإٙٞبی آٔبدٜ
ػبصی صٔیٗ  ٚوبؿت ثش٘ج (جّذٚ .)2صاست جٟبدوـبٚسصی

• ػّیٕب٘ی .ػجذاِ ٚ ،.ٝث .ٕٟٗأیشی السیجب٘ی .1383 .اص َٛثٟضساػی ثش٘ج٘ .ـش آسٚیج.
•ػّیضادٔ .ٜحٕذسضب ٚ ،.ػّیشضب ػالٔ .1382 .ٝپشٚسؽ ٘ـبء ثشای ٔبؿیٗ ٞبی ٘ـبءوبس ثش٘ج.
ا٘تـبسات فٙی ٔؼب٘ٚت تشٚیج ٘ ٚظبْ ثٟش ٜثشداسی
•پبداؿت .فشیذٕٞ ٚ ٖٚىبساٖ .1394.سإٙٞبی ثش٘ج (وبؿت ،داؿت ،ثشداؿت  ٚپغ اص
ثشداؿت)٘ .ـش آٔٛصؽ وـبٚسصی.

•ؿبیٍبٖ ادیجی  ٚػیذ اوجش سحیٕی ٔمذْ .1385 .ثٟضساػی ثش٘ج .ػبصٔبٖ جٟبدوـبٚسصی
اػتبٖ ٌیالٖ.
•ٔٙبثغ ایٙتش٘تی
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