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 هقذهه
قىبذتٍ  ،زَىس الیبفی تكىیل می زضصس يظن ذكه آن ضا مًاز 25علًفٍ ثٍ عىًان مبزٌ گیبَی وٍ ثیف اظ 

ثیب يخیًز اییه، گیبَیبن علًفیٍ ای ثیطای       . قیًوس  صیٍ حیًاوبت اَلیی ي زا  وبقیتٍ میی   ي ثٍ مىظًض تغ قسٌ

ثب تًخٍ ثٍ قطایظ اللیمی مًخیًز زض زوییب ي ثیٍ يییػٌ زض      .وىىس ایفبء میلریعی ذبن ویع ومف مُمی حبص

 زض. قیًز  محؿیًة میی  َبی فطاضيی ثكط  تطیه چبلفآة یىی اظ مُمومجًز مىبعك ویمٍ ذكه ي ذكه، 

ثی ثیبال  تًلیس محصًالت گیبَبن علًفٍ ای زض وكت آثی ثٍ يیػٌ ثطای گیبَبن علًفٍ ای ثب ویبظ آ قطایظ ایه

زض اییه  . وىیس ثٍ عًض غیط مؿتمیم تًلیسات زامیی ضا وییع تُسییس میی     ایه يضعیت. قسٌ اؾتزچبض مكىل 

ضاؾتب، زض ثرف علًفٍ مًؾؿٍ تحمیمبت وكبيضظی زیم ثب وگطـ وكبيضظی حفیبتتی ثیٍ اصیو  ي تًؾیعٍ     

ي  قیسٌ پطزاذتیٍ  َیبی ثیًمی    تیًزٌ ي اضلب  متحمل ثٍ قطایظ ؾطز ي ذكه ثب اؾتفبزٌ اظ اضلب  ثیه المللی 

، “گلكیه ”ي “ علیً  ”،  “المعیی ”، “ؾیفیس  گل”،  “مطاغٍ” مبقه قبملَبی علًفٍ ای اظ لگً  ضلم 7تبوىًن 

میًاضز فىیی   زؾیتًض العمیل   زض ایه  .اوس معطفی قسٌ“ پبیًویط”ي یه ضلم ورًز علًفٍ ای “ آضاظ”یه ضلم ذلط 

 .اضایٍ قسٌ اؾت وكًض زیمعاضَبی مرتلف زضایه گیبَبن علًفٍ ي ثصض  تًلیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 کاشتتوصیه های فني در هزاحل : فصل اول

 

 آهاده ساسی سهین

اصًل حبوم زض آمبزٌ ؾبظی ظمیه ثبیؿتی ثب َسف ایدبز قطایظ مىبؾت ثطای اؾتفبزٌ  زض مىبعك زیم

مغبثك تحمیمبت اودب   .عيالت آؾمبوی، حفبتت اظ ذبن ي ثُجًز خًاوٍ ظوی ي اؾتمطاض گیبٌ ثبقسوثُیىٍ اظ 

زض زیمعاضَبی  گیبَبن علًفٍ ایآمبزٌ ؾبظی ظمیه وبقت  ثطایزض مًؾؿٍ تحمیمبت وكبيضظی زیم  قسٌ

 قًز تًصیٍ می مرتلف ثٍ تطتیت ظیط

ی زض تىبية ثب محصًالت وكت مؿتمیم، وبقت زض قطایظ ثی ذبن يضظی ي يخًز ثمبیبی گیبَ -1

 .، ایه ضيـ ثطای تًلیس علًفٍ مىبؾت ذًاَس ثًزگىس  ي خً

ثوفبصلٍ ثعس اظ ثطزاقت غوت قرم ثب گبيآَه للمی ي اؾتفبزٌ اظ َطؼ ثكمبثی ذبوًضظی،  وم -2

، ایه ضيـ ذبوًضظی ثطای تًلیس ثصض تًصیٍ (ای زض صًضت يخًز ولًخ ي ولف ثصًضت وپٍ)

  .قًز می

 

 تاریخ کاشت

ب عًامل تغبثك مطاحیل فىًلیًغیىی گییبٌ ثی ظمبنتبضید وكت اثعاض میسیطیتی مُمی ثطای تعییه 

 زض مىبؾت وبقت اوتربة ظمیبن. اؾتَب  ثط آن( زضخٍ حطاضت، ضعًثت، عًل ضيظ)محیغی مؤثط 

ي ظایكی ثؿیبض  ای گیبَچٍضقس مطحلٍ  زمبَبی یرجىسان ي گطمب ثٍ تطتیت زض خلًگیطی اظ اثطات ؾًء

 :وكت ثؿتگی ثٍ وً  ضلم مبقه زاضز تبضید .مُم اؾت

 ماضک مراغه: 

زض اللیم معتسل ي  ایه ضلمثىبثطایه، تبضید وبقت . ایه ضلم حؿبؼ ثٍ زمبَبی یرجىسان ظمؿتبوٍ اؾت

معتسل وكت اظ اظ ویمٍ مُط تب ویمٍ  زض زیمعاضَبی مىبعك .گط  َمعمبن ثب وكت گىس  زض پبییع اؾت

معمًال وبقت ایه  گطمؿیط وكًض زض مىبعك ویمٍ گط  ي. آثبن مبٌ لجل اظ ثبضوسگی مًثط وكت می گطزز

زض زیمعاضَبی . پصیط اؾتمحصًل اظ ویمٍ زي  آثبن تب پبیبن آشض ثٍ تىبؾت قطایظ محیغی، امىبن

َمچىیه . مىبعك ؾطزؾیط ثبیس زض ايلیه فطصت ثطای وكت زض اياذط ظمؿتبن یب ايایل ثُبض السا  قًز

 . زاضز ویع ضا( آشض مبٌ)وبقت اوتظبضی لجل اظ یرجىسان ظمؿتبوٍ  لبثلیتایه ضلم 

 المعی و گلطنماضک گل سفيذ ،: 



 

 

 

پیف )َبی مًثط  ممبي  ثٍ ؾطمب ثًزٌ ي زض مىبعك ؾطز ي معتسل زض پبییع لجل اظ قطي  ثبضوسگی اضلب ایه 

( ثیىی ثط اؾبؼ قىبذتی وٍ اظ قطایظ آة ي ًَایی مىغمٍ يخًز زاضز یب ثطاؾبؼ اعوعبت ًَاقىبؾی

 ثط ایه اؾبؼ، معمًال وبقت اظ ویمٍ ايل مُط تب ویمٍ زي  آثبن. السا  وطز اضلب تًان ثٍ وكت ایه می

 .پصیط اؾت ثؿتٍ ثٍ قطایظ محیغی مرتلف امىبن مبٌ

  طلوع و خلر آرازماضک: 

گط   ویمٍمبقه علً  ي ذلط آضاظ وؿجت ثٍ زمبَبی ظیط صفط حؿبؼ ثًزٌ ي ثطای وكت زض زیمعاضَبی 

زض مطاحل ايلیٍ ضقس وؿجت ثٍ مبقه علً  وؿجت ثٍ ذلط آضاظ . ي گطمؿیط وكًض لبثل تًصیٍ َؿتىس

زمبی اوتُبی ضقس ذىه ثیكتط لبثل ثب ضلم آضاظ ثطای مىبعك . زمبی پبییه حؿبؾیت ثیكتطی زاضز

زض صًضت يخًز قطایظ  ثبیؿتیثٍ زلیل ایىىٍ زيضٌ ضقس عًالوی تطی زاضز ذلط آضاظ  .تًصیٍ اؾت

اظ  محصًالت زض اللیم گطمؿیطعمًال وبقت ایه م .مىبؾت وؿجت ثٍ مبقه علً  ظيزتط وكت گطزز

  .پصیط اؾتویمٍ زي  آثبن تب پبیبن آشض امىبن

 نخود علوفه اي پايونير: 

ي اظ ویمٍ زي  مُط  َمعمبن ثب وكت گىس  زض پبییع اؾت ؾطز زض اللیم معتسل ایه محصًلتبضید وبقت 

اللیم ؾطزؾیطی وٍ ظمؿتبن ثؿیبض  زض. تًان وؿجت ثٍ وكت آن السا  وطزتب ویمٍ ايل آثبن مبٌ می

لجل اظ  ي اوتظبضی ثصًضتایه ضلم  قًزتًصیٍ می ،ٌوكت زض پبییع امىبنثب يخًز  ؾطزی زاضوس

 .وكت گطزز( آشض مبٌ)یرجىسان ظمؿتبوٍ 

 عوق کاشت

 ثب وكت زض .ضطيضی اؾتثصضَب  ثیكتطؾجع وطزن یىىًاذت ي تًُض  ثطایمىبؾت تعییه عمك وبقت 

َبی غیط مًثط تحطیه ثٍ خًاوٍ ظوی قسٌ ي ثب يخًز قطایظ ذكه  ممىه ثب ثبضوسگیثصض عمك وم 

ذؿبضت آفبت ، عويٌ ثط تبذیط زض ؾیجع قسن ،عمیمتط اظ حس معمًل زض وبقت. ثطيوسثعسی ثصيض اظ ثیه 

ثطای زیمعاضَبی مىبعك تطیه عمك وبقت  مىبؾت .ویع زيض اظ اوتظبض ویؿت َب ي ذفگی گیبَچٍي ثیمبضی

  .متط اؾتؾبوتی 4-7حسيز طز ي گط  وكًض زض ؾ

 

 و تزاکن بوتهروش کاشت 

متفبيت ذًاَس  (ثطزاقت علًفٍ یب تىثیط ثصض) وبقت اظ َسف متىبؾت ثبای  وبقت گیبَبن علًفٍتطاوم 

 .ثًز

 ٍثطای تًلیس علًف: 



 

 

 

متط زض وظط  ؾبوتی 1775-20َب ضا  وبض، ثؿتٍ ثٍ مىبعك مرتلف فبصلٍ ضزیف ذغیزض صًضت اؾتفبزٌ اظ 

ظیط  ثط اؾبؼ اضلب  تًصیٍ قسٌ ثٍ قط وكًض  زیمعاضَبی مرتلفضيـ ي تطاوم وبقت ثطای  .گیطوس می

 :اؾت

 مطاغٍ، گل ؾفیس، المعی، گلكه ي علً  اضلب  مبقه: 

ویلًگط  زض  100-120زاوٍ زض متطمطثع معبزل  250اضلب  مبقه  ثصض تطاوم: مىبعك ؾطز ي معتسل ؾطز

 َىتبض 

 ویلًگط  زض َىتبض  75زاوٍ زض متطمطثع معبزل  150تطاوم : تسل گط  ي گطمؿیطمىبعك مع

 آضاظ ذلط: 

 ویلًگط  زض َىتبض  200زاوٍ زض متط مطثع معبزل  200ویمٍ گط  ي گطمؿیط تطاوم  مىبعك

 پبیًویط ورًز علًفٍ ای: 

 َىتبضویلًگط  زض  130مطثع معبزل زاوٍ زض متط  150مىبعك معتسل ؾطز ي ؾطز تطاوم 

 وكت مرلًط: 

 ٍ جَ ُژٍی بِ غالت ٍ علَفِ بذر هختلف ّایهیشاى با ًَاری یا ، ردیفيدرّن ضکل بِ تَاًذ هي هخلَط کطت

 غالت ٍ هاضك هخلَط کطت در (ًَاری ٍ درّن) رٍش دٍ ّز اس استفادُ اهکاى. گیزد صَرت تزیتیکالِ

 .باضذ ّواًٌذ ارقام هاضك هزاغِ ٍ گلطي هي تَصیِ بِ استفادُ اس ارقام هاضك با تیپ رًٍذُ. دارد ٍجَد

 کطت بز درّن هخلَط کطت سزد، هٌاطق بزف پَضص بذٍى ٍ ضذیذ سزهای در :هٌاطق سزد ٍ هعتذل سزد

 پاییشُ کطت بزای را غالت هاضك ّا ٍ اس 8:8 هخلَط ًسبت تَاىهي ضزایط ایي در. دارد ارجحیت ًَاری

بزای  .ضذ دین خَاّذ ضزایط در علَفِ تَلیذ ضذى بزابز دٍ حذاقل بِ هٌجز کِ ًوَد در اقلین سزدسیز تَصیِ

ّا در کطت خالص جَ هثال در کطت هخلَط هاضك هزاغِ ٍ جَ سٌْذ با در ًظز گزفتي ٍسى ّشار داًِ آى

لذا در . ضَدکیلَگزم در ّکتار استفادُ هي 822کیلَگزم بذر در ّکتار ٍ بزای هاضك هزاغِ  861حذٍد 

کیلَگزم هاضك را باّن در ًظز  02کیلَگزم جَ با  18بایستي  8:8دٍ گیاُ با ًسبت کطت هخلَط ایي 

 . گزفت

خلز اهکاًپذیز بَدُ ٍ در ایي هٌاطق سْن لگَم بایذ هاضك ٍ کطت هخلَط جَ با  :هٌاطق هعتذل ٍ گزهسیز

هثال در هٌاطق هعتذل  بزای. ضَد ای، تَصیِ هي لگَم علَفِ:اس جَ 9:8یا  0:8بیطتز اس جَ باضذ اس ایٌزٍ ًسبت 

کیلَگزم هاضك  66جَ بایستي حذٍد : اس هاضك 8:0در کطت هخلَط جَ ٍ هاضك هزاغِ در ًسبت  ٍ گزم

خلز با در ًظز گزفتي ٍسى ّشار بذر :اس جَ 9:8ّوچٌیي بزای کاضت ًسبت . کیلَگزم جَ در ًظز گزفت 05با 

 . کیلَگزم جَ در ًظز گزفت 80کیلَگزم خلز با  803ّا بایستي آى



 

 

 

 ثطای تًلیس یب تىثیط ثصض: 

آضایف )متط ؾبوتی 50ي یه ضزیف  25وبقت ثٍ صًضت زي ضزیف وبض،  ذغیزض صًضت اؾتفبزٌ اظ 

آضایف وبقت )متط ؾبوتی 5275ي یه ضزیف  1775یب زي ضزیف وكت ( متطؾبوتی 25×50وبقت 

 یب ؾمپبقی ثب اؾتفبزٌ اظ َب ثب وًلتیًاتًض يخیه مىبویعٌ ثیه ضزیفثطای ( متطتیؾبو 1775×5275

 .اودب  قًزثبضیه  تطاوتًض چطخ

زاوٍ  170تب  150ؾطز تطاوم تسل ؾطز ي مع مىبعكزض  :گل ؾفیس، المعی ي گلكهمطاغٍ، مبقه َبی 

 ویلًگط  ثصض زض َىتبض 00زض متط مطثع معبزل 

ویلًگط  زض  50زاوٍ زض متطمطثع معبزل ثب  100تطاوم  ویمٍ گط  ي گطمؿیطمىبعك زض : مبقه علً 

 َىتبض 

 زض َىتبض  ویلًگط  150زاوٍ زض متط مطثع معبزل ثب  150زض مىبعك ویمٍ گط  ي گطمؿیط تطاوم  :ذلط آضاظ

 



 

 

 

 توصیه های فني در هزاحل داشت: فصل دوم

 

 تغذیه کودی

اظ مىجع )ذبلص  ویتطيغنویلًگط   20مصطف  ثؿتٍ ثٍ وً  ذبن ای مرتلفَبی علًفٍ ثطای لگً 

 زض َىتبض (اظ مىجع ؾًپط فؿفبت) پىتب اوؿیس فؿفطویلًگط   15-30زض َىتبض ثعويٌ ( ویتطات آمًویً 

زض پبییع ي  -ؾبل لجل زض غوتفؿفط میعان مصطف ویع ثب تًخٍ ثٍ ي  -ثؿتٍ ثٍ میعان فؿفط ايلیٍ ذبن 

زض تىبية ثب غوت وكت قًز ي میعان مصطف پىتب  علًفٍاگط  .لبثل تًصیٍ اؾت خبیگصاضیثٍ صًضت 

ویلًگط  زض َىتبض یب ثیكتط ثًزٌ ثبقس، ویبظی ثٍ مصطف وًز فؿفطی ثطای  30 ثطای غوتفؿفط اوؿیس 

 .علًفٍ ویؿت

. اؾتتًصیٍ  لبثل اؾتفبزٌ اظ وًزَبی ظیؿتی ویع زض تًلیس علًفٍمبقه، عملىطز  ي افعایف ثطای ثُجًز

ي تلمیح ثب وًز  وًز اؾتبضتط یب قطي  وىىسٌ ضقس عىًانثٍ مصطف ویتطيغن اوس وٍ  وتبیح وكبن زازٌ

ثب تطویجبت اؾیس  مبقهمحلًل پبقی  َمچىیه،. زَس عملىطز علًفٍ ضا افعایف میظیؿتی ضیعيثیًمی 

 .وىس آمیىٍ ای حبيی پتبؾیم تًلیس مبزٌ ذكه ضا ثیكتط می

 ها و بیواری آفاتکنتزل 

اظ مُمتطیه آفت . اؾتَب  ثب یًودٍ ي ؾبیط لگً  ، مكتطنَبی علًفٍ ای زیملگً َبی  ي ثیمبضی فبتآ 

ايلیٍ ضقس ایه آفت زض مطاحل  .اؾت( وط  عًلٍ ثط)گیبَبن علًفٍ ای زض قطایظ زیم آفت آگطيتیؽ 

اظ عًلٍ ي افتبزن زض  قسٌَبی ؾجع  ثٍ قىل لغع ثًتٍ ظوس ي عویم ذؿبضت مبقه ثٍ گیبٌ ذؿبضت می

اودب  عویم ثٍ ضيـ ظیط مجبضظٌ ثٍ محض مكبَسٌ ايلیه ي خُت وىتطل ایه آفت . اؾتؾغح ذبن 

 :گیطز

  زض صًضت عس  )ویلًگط  زض َىتبض لجل اظ ثبضوسگی  15اؾتفبزٌ اظ ؾم زیبظیىًن گطاوًلٍ ثٍ ممساض

 (يخًز ثبضوسگی ؾم اثط ورًاَس زاقت

  گط ویلً 70+ لیتط ؾم  3زيضؾجبن، ثٍ وؿجت  + مؿمً  ثب ؾمً  زیبظیىًن مبیع ععمٍاؾتفبزٌ اظ 

رف قًز ایه ععمٍ ثٍ َىگب  غطية آفتبة زض ؾغح معضعٍ پ تًصیٍ می. آة+ ؾجًؼ گىس  

 .گطزز



 

 

 

  های هزس هبارسه با علف

مطاحل ايلیٍ ثب يخًز ایه ثُتط اؾت زض . َبی َطظ ثؿیبض ضطيضی ویؿت وىتطل علف علًفٍزض معضا  تًلیس 

زض ظمبن َبی َطظ علف ثبیؿتی ثبزض معاض  تًلیس ثصض  َمچىیه. َبی َطظ وىتطل گطزوسضقس مبقه علف

 :گیطزصًضت ثٍ زي ضيـ قیمیبیی ي مىبویىی مىبؾت مجبضظٌ 

 وىتطل قیمیبیی: 

 ؾجع ي ثُبضٌ ثعس اظ وبقت ي لجل اظ ، اوتظبضیپبییعٌَبی  َبی َطظ مبقه زض وكت ُت وىتطل علفخ

لبثل  لیتط آة 400لیتط زض َىتبض زض  5الی  4ثب غلظت ( ضاوساح)قسن گیبَبن علف وف گویفًظیت 

 .اؾتفبزٌ اؾت

وف ثبضیه ثطي وظیط  اؾتفبزٌ اظ علف ،(علًفٍ-غوتزض تىبية )غوت ؾجع قسٌ خُت مجبضظٌ ثب 

 .قًزتًصیٍ می لیتط آة زض َىتبض 400لیتط زض  1تب  0/0 ثب غلظتؾًپطگبالوت زض مطحلٍ گیبَه 

 وىتطل مىبویىی 

متط یب ؾبوتی 25×50آضایف وبقت)ثب فًاصل مىبؾت ثطای وىتطل مىبویىی وكت ثٍ صًضت مىبویعٌ 

ثطای يضيز تطاوتًض چطخ ثبضیه ثطای اودب  عملیبت وًلتیًاتًض ثیه ( متطؾبوتی 1775×5275آضایف وبقت 

 ثٍ محض گبيضي مبقه ي مطاحل ايلیٍ ضقسقًز مجبضظٌ مىبویىی زض  تًصیٍ می. َب ضطيضی اؾت ضزیف

سَی َمطاٌ ثب ذؿبضت اعمبل وىتطل مىبویىی زض مطاحل ثعسی ضقس ي ثٍ يیػٌ گل. معضعٍ صًضت گیطزقسن 

 .ذًاَس ثًز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بزداشتتوصیه های فني در : فصل سوم

 
ثبیؿتی زض مطاحل مرتلف صًضت ( علًفٍ یب تىثیط ثصض)متىبؾت ثب َسف اظ وبقت  محصًلثطزاقت 

  .گیطز

 علوفه بزداشت هحصول

َب ثٍ ضقس وبمل  وٍ ايلیه ویب علًفٍ ذكه مًلعی اؾت ثُتطیه ظمبن ثطزاقت  :علًفٍ ذكه

 .َب زض مطحلٍ ذمیطی ثبقىس َبی زضين ايلیه غوف ضؾیسٌ ي زاوٍ

، ثُتطیه ظمبن ثطزاقت یب َسف چطای آظاز زا  زض معضعٍ ثبقسزض صًضتیىٍ  :یب مؿتمیم چطای آظاز

زضصس گلسَی اؾت، ظیطا زض ایه مطحلٍ ثیكتطیه زضصس لبثلیت َضم  100تب  50چطای زا  مطحلٍ 

 .قًز حبصل میي عملىطز پطيتئیه 

اؾت  مرلًط ثب غوت ظمبویعلًفٍ ثُتطیه ظمبن ثطزاقت زض وكت مرلًط ثب غوت،  :وكت مرلًط

ضقس  علًفٍَبی  ي زض ایه ظمبن ايلیه غوف ثبقىسوٍ غوت زضمطحلٍ قیطی یب ايایل مطحلٍ ذمیطی 

 .اوس وطزٌ ي تًؾعٍ یبفتٍ

 بذر بزداشت هحصول

َب ثغًض َمعمبن ثٍ مطحلٍ ضؾیسگی  ثطزاقت خُت تًلیس ثصض ثؿیبض حؿبؼ اؾت ظیطا غوف

ضؾیسگی وبمل مًلع زض  قًزمیتًصیٍ . قًز ضؾىس ي تبذیط زض ثطزاقت مىدط ثٍ ضیعـ ثصض می ومی

. قًزالسا   َبی علًفٍ ای زیملگً ثطزاقت ي ثصضگیطی اظ  خُت ،َبی پبییه غوفزضصس  00-00

ي یب ثصًضت ( پؽ اظ تىظیمبت خعیی)تًاوس مؿتمیم ي زض یه مطحلٍ ثب ومجبیه غوت  ثطزاقت می

زض ثطزاقت . مطحلٍ ثب اؾتفبزٌ اظ مًيض یب ثطزاقت زؾتی ي ذطمىىًثی اودب  قًز غیطمؿتمیم زض زي

 .َب ظیبز ذكه وكسٌ ثبقىس تب ضیعـ ثصض ثٍ حسالل ثطؾس ای الظ  اؾت وٍ ثًتٍ مطحلٍ زي
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