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 :َذف

ل تؼس اس ّای ًرل رٍغٌی زر عال اٍاس ًْال هزاحل آهازُ عاسی، حول ٍ ًمل، وؾت ٍ هزالثتگام تِ گام آهَسػ 

 وؾت زر سهیي اصلی

 :کاربرد دامىٍ

 وؾَر وارتزز زارز. هغتؼس وؾت ٍ پزٍرػ ًرل رٍغٌی زر ایي زعتَرالؼول زر ولیِ هٌاطك 

 مخاطبیه:

 هٌساى وؾت ٍ پزٍرػ ًرل رٍغٌی زر وؾَرولیِ تاغساراى ٍ ػاللِ

 مته اصلی:

 مقذمٍالف: 

ًرل رٍغٌی زر تزذی هٌاطك ایزاى هاًٌس جٌَب اعتاًْای  تِ زًثال اجزای هَفك پزٍصٓ هلی تزرعی عاسگاری ارلام

زر ایي زعتَرالؼول تِ هجوَػِ ًىات هْوی وِ تَجِ تِ آًْا زر هزاحل هرتلف آهازُ ّزهشگاى ٍ عیغتاى ٍتلَچغتاى، 

ّای ًرل رٍغٌی زر عال اٍل تؼس اس وؾت زر سهیي اصلی تِ پزٍرػ هَفك اس ًْال عاسی، حول ٍ ًمل، وؾت ٍ هزالثت

  اًجاهس اؽارُ ؽسُ اعت.ًرل رٍغٌی زر وؾَر هی

 گام بٍ گام  عملی دستًرالعملب: 

 در زمیه اصلی وخل ريغىی یَاآمادٌ سازی، بارگیری، حمل، تخلیٍ ي کشت وُال -1

ّای عالن، فالس ًاٌّجاری ٍ زر حال رؽس لَی، جْت اًتمال تِ سهیي اصلی اًتراب ؽًَس. زر ذشاًِ، ًْال -9-9

گززز اها چٌاًچِ للة ًْال فالس ًاٌّجاری ٍ زارای اًساسُ ی یه یا چٌس تزي وَچه یا ًاٌّجار زر تاج هؾاّس هیالثتِ گاّ

 ّایی جْت اًتمال تِ سهیي اصلی اعتفازُ ًوَز.  تَاى اس چٌیي ًْالطثیؼی ٍ رؽس لَی تاؽس هی

ّای وف گلساى ذارج ٍ ًِ، اس عَراخّای تَلیس ؽسُ زر ذشاّایی اس ًْالتِ زلیل ایي وِ هوىي اعت ریؾِ -9-9

ّا جْت اًتمال تِ سهیي اصلی تِ ًاچار لطغ ؽًَس ٍ تاؽٌس ٍ ٌّگام تلٌس وززى ٍ تارگیزی ًْال ٍارز ذان تغتز سیزیي ؽسُ



 
 يزارت جُاد کشايرزی

 کشايرزیي تريیج آمًزش ، سازمان تحقیقات

 علًم باغباوی مؤسسٍ تحقیقات 

 َای گرمسیری خرما ي میًٌپژيَشکذٌ 
 ّای ًرل رٍغٌی زر عال اٍل پظ اس وؾت زر سهیي اصلیاس ًْال عاسی، حول ٍ ًمل، وؾت ٍ هزالثتازُآهػٌَاى زعتَرالؼول: 

 9394تارید ؽزٍع اجزا: 49559 ؽوارُ زعتَرالؼول:

 تارید اػتثار: ؽوارُ تاسًگزی:

 

 تصَیة وٌٌسُ تاییس وٌٌسُ تْیِ وٌٌسُ ػٌَاى

 عوت

 ًام، تارید ٍ اهضاء

 عویح هزػؾیس یع

 

 احوس هغتؼاى  

4 
 

 

 

تز اس حس تَصیِ ؽسُ ٍ هَاجِ ؽسى ًْالْا تا ووثَز ّا تِ زلیل ًگْساری تزای هست طَالًیّای ًْالضوٌاً زر هَارزی تزي

ضای وافی جْت زریافت ًَر ذَرؽیس، تیؼ اس حس طثیؼی تلٌس ٍ ؽىٌٌسُ گززًس، اًجام ّزط ریؾِ ٍ تزي تِ ؽزح سیز ف

 ضزٍری اعت:

ّا ٍ جْت جلَگیزی اس وج ؽسى ّا ٍ تؼزق اس تزيتِ هٌظَر ایجاز تؼازل تیي جذب آب تِ ٍعیلِ ریؾِ -9-9-9

ّای ًْال زر ارتفاع حسٍز ت زر سهیي اصلی، ضزٍری اعت ولیِ تزيّا زر احز جزیاى تاز پظ اس واؽتاج یا ؽىغتگی تزي

هتزی تاالی عطح ذان گلساى( ّزط ؽًَس. ایي ػول تْتز اعت یه تا عاًتی 85هتزی عطح سهیي ذشاًِ )یا عاًتی 991

 ّا صَرت گیزز.چٌس رٍس لثل اس تارگیزی ًْال

ّا اًسوی اس تغتز گززز گلساىٍس تارگیزی، تَصیِ هیّای ًْال زر رتِ هٌظَر جلَگیزی اس صسهِ تِ ریؾِ -9-9-9

 ّای هذوَر تا ووه زاط یا چالَی تیش تا زلت تا حس گلساى تزیسُ ؽَز.سیزیي تلٌس ٍ ریؾِ

گیزز. زر ایي صَرت، زر رٍس تارگیزی ٍ طی هست حول ّا آتیاری صَرت هییه رٍس لثل اس تارگیزی ًْال -3-9

 اًجاهس ًیاسی تِ آتیاری ًیغت ٍ رطَتت ذان گلساى هٌاعة ذَاّس تَز.س تِ طَل هیرٍ 9آًْا وِ هؼوَالً ووتز اس 

فاصلِ سهاًی هیاى تارگیزی تا وؾت ًْال تایس تا حس اهىاى اًسن تاؽس. زر صَرتی وِ ایي فاصلِ سهاًی تیؼ  -4-9

 گززز. َر رٍساًِ تَصیِ هیّا تالفاصلِ پظ اس ترلیِ ٍ تا رٍس لثل اس رٍس وؾت تِ طرٍس تاؽس، آتیاری ًْال 9اس 

زر ٌّگام تارگیزی، حول ٍ ترلیِ ًْالْا تایس زلت ؽَز تا ویغِ گلساى عالن تواًس ٍ ذان گلساى ًْال اس ّن  -5-9

 پاؽیسُ ًؾَز.

ّا را تا لزار زازى یه زعت سیز گلساى ٍ گزفتي یمِ ؽَز زر ٌّگام تارگیزی، ترلیِ ٍ وؾت، ًْالتَصیِ هی -6-9

 ّا تِ صَرت آٍیشاى اس ًاحیِ تاج آًْا اجتٌاب ًوَز.زیگز تغل وزز ٍ تا حس اهىاى اس تلٌس وززى ًْالًْال تا زعت 

پظ اس تغطیح سهیي زر اطزاف ًمطِ گچ ریشی ؽسُ )هحل حفز گَزُ وؾت(، احساث تؾته، اس طزیك لزار  -7-9

ت ٍ حَل ًمطِ گچ ریشی ؽسُ ٍ حفز زاذل هتز تا هزوشیعاًتی 991ای اس جٌظ هفتَل فلشی تِ لطز زازى یه حلمِ زایزُ

پذیزز. عپظ، تزجیحاً تؼس اس هتز اس عطح سهیي اصلی ًرلغتاى زر زعت احساث، صَرت هیعاًتی 95آى تِ ػوك حسٍز 

آتیاری ٍ ًؾغت ذان وف تؾته ٍ رعیسى رطَتت ذان تِ حس هطلَب، حفز گَزُ زر هزوش تؾته تا اتؼاز ووی تشرگتز 

هتز( ٍ تال فاصلِ تِ زًثال حفز گَزُ، حذف ویغِ ٍ وؾت عاًتی 41ٍ ػوك  35ای تِ لطز ل اعتَاًِاس ویغِ ًْال )تِ ؽى

 31ؽَز. تسیي تزتیة، عطح ذان گلساى ّوغطح ذان وف تؾته ٍ زر ػوك حسٍز ًْال ّوغطح وف تؾته اًجام هی

 هتزی عطح سهیي اصلی ذَاّس تَز.عاًتی
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ّای چْار گززز اتتسا ًْالّای هزتَطِ جْت وؾت، تَصیِ هیتؾته ّا زر وٌارپظ اس تَسیغ واهل ًْال -8-9

ّا تؼس اس تزرعی چؾوی اس ًظز ایي وِ زر راعتاّای ػزضی ٍ طَلی ٍ لطزی تا گَؽِ سهیي وؾت ؽًَس ٍ عپظ تمیِ ًْال

 ّای چْارگَؽِ سهیي واهالً رٍی یه ذط راعت تاؽٌس، وؾت گززًس.ًْال

-ال ًرل رٍغٌی تا ّن ّوىاری ًوایٌس. یه ًفز گَزُ وؾت ًْال را تا اتؼاز فَقتزجیحاً زٍ ًفز زر وؾت ًْ -9-9

ًزم زر وف گَزُ، تا ارتفاع اعتَاًِ تَزُ ذان ریؾِ  الذوز زر هزوش تؾته تا ووه تیل حفز ٍ ػوك آى را تا ریرتي ذان

ذارز ٍ اعتَاًِ تَزُ ذان ریؾِ ًْال را تِ گوٌس. عپظ، ًفز زٍم، تا آراهی ویغِ ًْال را پارُ ًوَزُ ٍ وٌار هیًْال یىغاى هی

زّس ٍ تا راٌّوایی ًفز اٍل، هحل اعتمزار ًْال زر طَر عالن ٍ تسٍى اس ّن پاؽیسى ذان آى، زرٍى گَزُ وؾت لزار هی

گیزز، تٌظین ٍ ّا رٍی یه ذط راعت لزار ٍعط گَزُ را اس ًظز ایي وِ زر راعتاّای ػزضی ٍ طَلی ٍ لطزی تا عایز ًْال

زارز. زر ًْایت، ًفز اٍل، فضای تیي زیَارُ گَزُ ٍ تَزُ ذان ریؾِ ًْال را تا ذان ًزم پز ٍ ال را تِ حالت ػوَز ًگِ هیًْ

وٌس. جْت اطویٌاى اس اعتَار هاًسى ًْال زر تزاتز جزیاى ذان ریرتِ ؽسُ را تا فؾار پا تِ تَزُ ذان ریؾِ ًْال هحىن هی

فضای تیي زیَارُ گَزُ ٍ تَزُ ذان ریؾِ ًْال زر زٍ تا عِ هزحلِ تا ذان ًزم تِ تسریج  ؽَزتاز پظ اس وؾت، تَصیِ هی

پزؽَز ٍ پظ اس ّز هزحلِ تا فؾار پا یا لاػسُ زعتِ تیل، ذان ریرتِ ؽسُ زر ایي فضا تِ ذَتی فؾززُ ٍ تِ تَزُ ذان 

 ریؾِ ًْال هحىن گززز.

ن ریؾِ ًْال تزای ریرتي ٍ فؾززى ذان ًزم وافی زر صَرتی وِ فضای تیي زیَارُ گَزُ ٍ تَزُ ذا -91-9

تَاى تا تزاؽیسى زیَارُ گَزُ تا ووه تیل ٍ پز وززى فضای اًسن زر ًشزیىی لاػسُ گَزُ تا ذان تزاؽیسُ ؽسُ، ًثاؽس، هی

 فضای وافی جْت ریرتي ٍ فؾززى ذان زر اطزاف تَزُ ریؾِ ًْال ایجاز ًوَز.

 عذ از کشت در زمیه اصلیَای وخل ريغىی باز وُال مراقبت -2

ّا تالفاصلِ پظ اس وؾت زر سهیي اصلی تایس تِ ذَتی عیزاب ؽًَس ٍ تِ زًثال آى آتیاری تا هست یه ًْال -9-9

وِ تا ّسف آتیاری ػلوی ٍ  "ّای ًرل رٍغٌیراٌّوای آتیاری ًْال "ّفتِ رٍساًِ ٍ پظ اس آى تز اعاط ًؾزیِ تزٍیجی 

 س وؾت زر سهیي اصلی تِ تفىیه هٌطمِ وؾت تْیِ ؽسُ اعت، صَرت گیزز.ّا زر عال اٍل پظ ازلیك ًْال

ّای جَاى ٍجَز زارز، اس ٌّگام ذَار تِ ًْالزر صَرتی وِ زر هٌطمِ ذطز حولِ جًَسگاى ٍ حیَاًات گیاُ -9-9

هٌافذ وَچه تِ زّی زٍر ًْال واؽتِ ؽسُ تا تَر عیوی زارای ؽًَس، پَؽؼّای ًْال تشري ٍ لَی وؾت تا سهاًی وِ تزي

 هتز، السم اعت.   9ای تِ ارتفاع هٌاعة تا هحیط لاػسُ حسٍز صَرت اعتَاًِ
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ّای ٍارز ؽسُ تِ ذان سیزیي زر ذشاًِ ٍ افشایؼ ّا تِ سهیي اصلی، تِ زلیل حذف ریؾِپظ اس اًتمال ًْال -3-9

تِ طَر هَلت هحتول اعت. تزای رفغ  ّا زر سهیي اصلیّا ٍ روَز رؽس ًْالؽست ًَر ًغثت تِ هحیط ذشاًِ، سرزی تزي

ایي هؾىالت ٍ ًیش تمَیت رؽس رٍیؾی ٍ تغزیغ تارزّی زرذتاى، هصزف وَزّای ؽیویایی ٍ تیؼ اس ّوِ وَز استِ زر 

چٌس عال اٍل تؼس اس وؾت زر سهیي اصلی ضزٍری اعت. تِ هٌظَر تؼییي هیشاى، سهاى ٍ رٍػ هصزف وَزّای هیىزٍ ٍ 

تغذیِ ًرل  "گززز تز اعاط زعتَرالؼول فٌی س وؾت ًرل رٍغٌی زر سهیي اصلی، تَصیِ هیهاوزٍ زر عال اٍل تؼس ا

 ، السام ؽَز."رٍغٌی زر عال اٍل پظ اس وؾت زر سهیي اصلی

-زّس وِ پَؽؼّای اًجام ؽسُ رٍی ًرل ذزها، ًرل رٍغٌی ٍ زرذتاى هیَُ زیگز ًؾاى هی ًتایج آسهایؼ -4-9

( جلَگیزی اس تثریز آب اس ذان تؾته اطزاف ًْال ٍ زر ًتیجِ حفظ 9 چ تاػج:زّی وف تؾته اطزاف ًْال تا هال

ّای سیزیي ذان ٍ ؽَر ؽسى ذان عطحی اطزاف ریؾِ رطَتت ذان آى اس یه عَ ٍ هواًؼت اس تاال آهسى آب ؽَر الیِ

س رٍیؾی ٍ تغزیغ ( افشایؼ رؽ9ًْال ٍ تِ زًثال آى ػسم ًیاس تِ آب آتیاری تیؾتز  جْت آتؾَیی ذان اس عَی زیگز،

ّا زر ؽَز وف تؾته اطزاف ًْالگززز. لذا تَصیِ هی(جلَگیزی اس رؽس ػلفْای ّزس زرٍى تؾته، هی3تارزّی زرذتاى ٍ 

ّواى هاُ اٍل پظ اس وؾت زر سهیي اصلی، تاولؼ گٌسم ٍ جَ یا لطؼات تزي ذؾه ًرل ذزها، ًرل هغافز ٍ هاًٌس آًْا 

 واهالً پَؽؼ زازُ ؽَز.

ّایی وِ ذان ریرتِ ؽسُ اطزاف تَزُ ریؾِ آًْا زر ٌّگام وؾت تِ ذَتی فؾززُ ٍ هحىن ًؾسُ تاؽس ًْال -5-9

تز ؽسى ذان، وج ؽًَس. زر صَرت تزٍس ایي هؾىل، ػوَزی ًوَزى هوىي اعت زر احز جزیاى تاز تؼس اس آتیاری ٍ عغت

ِ آًْازر اعزع ٍلت هوىي اهزی ضزٍری ّا ٍ ذان زازى ٍ فؾززى ٍ هحىن وززى ذان اطزاف تَزُ ریؾهجسز ایي ًْال

اعت.تِ ػالٍُ، ذؾه تَزى ذان هَرز اعتفازُ جْت پز وززى فضای تیي زیَارُ گَزُ ٍ تَزُ ذان ریؾِ ًْال زر ٌّگام 

وؾت یا ًفؾززى ٍ هحىن ًىززى ذان ریرتِ ؽسُ زر ایي فضا تِ لسر وافی، پظ اس اٍلیي آتیاری تِ ًؾغت ذان زر فضای 

اًجاهس وِ تِ هٌظَر هواًؼت اس ذؾه ؽسى ٍ صسهِ تِ ریؾِ سى تَزُ ذان ریؾِ زر اطزاف یمِ ًْال هیهشتَر ٍ تزٌِّ ؽ

ًْال زر ًاحیِ هذوَر، پز وززى هجسز هحل ًؾغت ذان ٍ هحىن وززى آى زر اطزاف تَزُ ذان ریؾِ ًْال تالفاصلِ پظ 

 اس اٍلیي آتیاری ضزٍرت زارز.   

آیسوِ تاػج راُ ّا تِ ٍجَز هیتیاری اٍل، حفزاتی زر ذان وف تؾتهزر تؼضی هَالغ زر یه یا چٌس آ -6-9

گززز. زر ایي ؽزایط پز وززى ایي حفزات تا ذان،تِ طَری وِ آب تِ یافتي آب تِ اػواق ٍ ًزعیسى آب تِ ریؾِ ًْال هی

 طَر یىٌَاذت تِ ول عطح وف تؾته ٍ اطزاف ریؾِ ًْال تزعس، اهزی ضزٍری اعت.
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