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 مرحله كاشت

 : تهيه زمين-1

اي برخن ردار  از اهمينت ون ا اادن د   اویشن تهيه بستر بذر در زراعت 

بستر نرم و عن ري از  م اه كشي ،دیسكو  اذا شخم عميق در پ یيز،است

بر روي زمني  س نتي متري  50ایج د و روي  كل خه ب یستي ایج د گردد.

 ضروري مي ب شد

  

 

 تاريخ كاشت -2

 كشت پائيزه –الف 

بذر آویشن در اواخر شهریور ماه در گلدان و شرایط گلخانه  

ها بهه ها، در اواسط آبان ماه نشاءکشت. و پس از رشد کافی گیاهچه

 50زمهین الهلی مقل هد شهدند. و در داخههد  هوص بها فالهله ردیهه  

 ملر.سانلی 25نظر هاص روص ردی  مورد ملر و بر اساس فاللهسانلی
 كشت بهاره –ب 

ماه در گلدان و شرایط گلخانه کشهت. و  بهمن یدبذر آویشن در اوا 

هها بهه زمهین ماه نشهاء اسفقدها، در اواسط پس از رشد کافی گیاهچه

ملهر و سانلی 50اللی مقل د شدند. و در داخد  وص با فالله ردی  

 ملرسانلی 50هاص روص ردی  مورد نظربر اساس فالله

: اص الً مصرف ك د ب یستي بر اس س آزم ن كودهاي مورد نياز-4

در  در هنگ م تهيه زمي  حي انيخ ك ص رت گيرد، ب  ای  ح ل ك ده ي 

-تن در هکتار کود 30تا  20فصل پاییز هنگام آماده ساختن خاک 

مصرف و ب  دیسك زیر خ ك  های حیوانی کامالً پوسیده باید اضافه

ر صدمه زدن به كيفيت اس نس نب ید به زمي  شيمي یي بخ طنم د و ك د 

 اض وه كرد.

با توجه به اينکه بايستی کشت بهه وهو    :ميزان بذر مصرفي-5

 03/0تها  3/0  يشه  بهينهال وو   بگيرد ووزن هزا  دانه بذ  آو

بسهتگی كه مقدا  دقيق توويه شده به كيفيت بهذ  می باشد  گرم

  هکتا  می باشد.گرم بذ  د   50تا  30دا د و معموال بي  

اینکه بذر :  عمق ك شت بذر ب  ت جه به عمق و روش كاشت-6

آویش  بسي ر ریز مي ب شد ب یستي خيلي سطحي كشت گردد و مرتب 

 مرط ب ب شد ت  بذر بت اند ج انه بزند.خ ك سطحي داخل ش سي 

مقدار ب  ت جه به اینکه كشت آویش  در شرایط دیم مي ب شند: بياريآ-6

در ص رت ازوم یك  ،در زم ن ك شت به ميزان ب رندگي منطقهآب ب  ت جه 

 ، ی  دو ب ر مقدار كمي آب م رد ني ز است

 

 
 

 اشتدمرحله 

ب  ت جه به در مرحله پيش از ك شت   -ااف  كنترل علفه ي هرز:-1

اینکه نه ل ه  ك چك و ظریف مي ب شند پ ك كردن زمي  از علف هرز 

ه ي ك شت پس از زدن ك ايت اتر در بي  ردیف -ب  بسي ر مهم مي ب شد

س نتيمتر به ط ر م ثر آنه  را   5 ه ي هرز به ارتف عرسيدن ارتف ع علف

 نم ید. مه ر مي



 كنترل  آفات و بيماري ها :

د و ندا  به بسيا ي از آفا  و بيما ي ها حساسيت آويش به طو  کلی، 

ه شی برحله  ويشی و زايآفتی که جنبه اقتصادي داشته باشد و د  م

 اي  گياه خسا   بزند گزا ش نشده است.

 

 

 
 

 

 اشتبردمرحله 

-گهد %50هها در مرللهه زمان مقاسب براص برداشت کلیه بوته -1

و در فصد بهار در  )در شرایط دیم( دهی به لورت دسلی در یک مرلله

 اواخر اردیبهشت و اواید خرداد ماه بسلگی به شرایط اکولوژیكی مقط هه

برداشت پیکر رویشی آویشنن در سناتام ملت نب شن انه روش ن ن  

ای در کمیت و کیفیت اسنان  آویشنن داردد در اینن منورد تمده

دهد چنانچه پیکر رویشنی هرنر هنگنام تناب  تح ی ام نشان می

آفتاب برداشت شوند در م ایسه با برداشت در روشهای غیر آفتابی 

هنای چنوبی سناهه داشنندباش م ادیر بیشتری اسان  برخوردار منی

گنااردد چنانچنه ضلیم در کیفیت اسان  تاثیر بسیار نامط وبی می

هوا آفتابی باشد برتر است گیاهنان پن  اش برداشنت بنرای مندتی 

روی شمین هرار گیرند تا پ  اش کناه  رووبنت بنه خشن  کنن 

تها  5دارد. طول اندام هواییكه باید برداشله شود از فالله منت ل شوند

 خواهد بود. میهاان اسهانس در سهال اول ملرص از سطح زمینسانلی 10
 خواهد بود ولی در سال دوم به بعد میاان آن افاایش می یابد. کم

 . دست انج م مي گيردوش برداشت: برداشت ب  استف د  از ر -2 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت جهاد كشاورزي

 سازمان تحقيقات  آموزش و ترويج كشاورزي

ورزي و منابع طبيعي اشك و آموزش مركز تحقيقات

 كرمانشاهاستان 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
 بخش تحقيق ت من بع طبيدي است ن كرم نش  

 

 صادق اسفنديارينگارنده: 

1394 


