
  

 

 :هرس 

   یي ایجاد تِ هٌظَس افضایؾ تَلیذ هحلَل ٍ ّوچي 

. ضشٍسی اػت ، ّشع دسختاىّای تا کیفیت تاالهیَُ

اختلاكی ٍ هذٍام ًوی تاؿذ، تلکِ هٌحلش  ع خشهالَّش

تِ یک ّشع دس آغاص جاتجائی توٌظَس تـکیل فشم تَدُ ٍ 

ّای ّای تؼذ اص فشم گشفتي دسخت، تِ قطغ ؿاخِدس ػال

ّا دس پشداصًذ، صیشا هیَُی ػال قثل هیّاػشؿاخِصائذ ٍ 

.  ؿَدّا تـکیل هیسٍی ایي ًَع ؿاخِ

ّای ؿَد دس تـکیل ٍ اصدیاد ؿاخِتٌاتش ایي تَكیِ هی

تـکیل فشم ّواًٌذ دیگش دسختاى . جَاى کَؿؾ گشدد

ًیوِ پا تلٌذ ٍ پا تلٌذ پغ اص اًتقال ًْال تِ تؼتش اكلی اص 

ی سداسػاًتی هتشی ػشب تٍتیغكذیکیک هتشی الی 

ّای ؿاخِ اًتْائی سا تؼٌَاى ؿاخِ 5تا  3ًوَدُ ٍ تؼذاد 

. ًوایٌذهی ظاكلی یا اػکلت تـکیل دٌّذُ دسخت حف

ّائی کِ دس پائیي تاصٍّای اكلی اًتخاب ؿذُ اًذ ؿاخِ

 . گشدًذّوِ ػالِ حزف هی

 

 :  ماریهابیآفات و 

هیَُ خشهالَ تَاًٌذ تِ پَػت ّا هیهگغ ػفیذ ٍ تشیپغ

. كذهِ صدُ ٍ هَجة تذسًگ ؿذى هیَُ خشهالَ گشدًذ

تَاًذ تِ سیـِ دسخت حیَاًات هَری هاًٌذ هَؽ ًیض هی

 .خشهالَ كذهِ ٍاسد آٍسًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

کـْای کن اػتفادُ اص هَاد تیَلَطیک، اػتفادُ اص ػوَم آفت

خطش تحت ًظش افشاد هتخلق ٍ کاسؿٌاػاى کلیٌیک ّای 

 .گشددپضؿکی تَكیِ  هی گیاُ

 

 : بزداشت محصول

ػالگی پغ اص کاؿت دس صهیي  ػِدسختاى خشهالَ هؼوَال اص 

تِ    ػالگی 10 تاّفت اكلی هیَُ دّی سا آغاص ٍ دس 

 . سػٌذ تاسدّی کاهل هی

تیؼت ٍ تَاًذ تطَس هتَػط تِ هی خشهالَ هیضاى هحلَل

اػت  چیذى هیَُ اص دسخت ٌّگاهی. تشػذتي دس ّکتاس  پٌج

 .کِ ػفت، سػیذُ ٍ ّوشاُ تا کاػِ گل اػت

ؿَد تشداؿت هحلَل تِ كَستی اًجام گیشد کِ تَكیِ هی

ٍ صخوی  ّا خشاؿیذُّا ٍاسد ًـذُ ٍ هیَُهیَُضشتِ ای تِ 

ّای آػیة دیذُ دس اًثاس هؼتؼذ اتتال تِ ؿًَذ، چشا کِ هیَُى

      خؼاست   تاکتشیایی تَدُ ٍ تاػج ایجاد یّاآلَدگی

 .دىگشدهی

 

 

 :يیراستاری ي طراحی

 ابراَیم باقری  ،    مجید شفاییمحمد                                                              
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 
 

 يزارت جُاد کشايرزی

 سازمان جُاد کشايرزی استان گیالن

 

 (( 4شمارٌ    بريشًر تريیجی)) 

 خرمالًپريرش 
 

 
 

  : کىىدگانتُیٍ 
 

 شُرام کریمی پاشاکی، وجم الدیه شفیقی، حمید مىشی زادٌ
 

 مدیریت َماَىگی تريیج کشايرزی

 

 



  

 

 : مقدمه
تِ خاًَادُ  (sorypsoiD ikak) خشهالَ تا ًام ػلوی

eaecanebE تا ًام  خشهالَ. تؼلق داسد

ٍ   گشهؼیشی ّای هیَُ  ، اص nommisreP اًگلیؼی

 داسای  ٍ   ُ ایـدٍلپ ی اػت ـگیاُ،  ًیوِ گشهؼیشی تَدُ

تَلیذ ٍ تکثیش . تاؿذّای صسد هتوایل تِ سًگ ػفیذ هیگل

 .پزیشدهی  گشدُ افـاًی كَست هیَُ اص دٍ طشیق تکشصایی ٍ 

ّای تاسص ًظیش دسؿتی ٍ تِ دلیل ٍیظگی فَیَ خشهالَسقن 

یکٌَاختی هیَُ ، تاصاس پؼٌذی ٍ خاكیت خَب اًثاسداسی دس 

 .گشدداص تاغات کـت هی% 90حذٍد  حال حاضشدس

 خَاف طؼن، داسای خَؽ ٍ سًگ خَؽ هیَُ خشهالَ، ایي

 هاًٌذ هغزی هَاد اص ػشؿاس خشهالَ. اػت فشاٍاًی طثی

 ػٌگ خشهالَ. اػت آّي ٍ کلؼین، گَگشد، فؼفش، هٌیضین

 ٍ کٌذ هی تشطشف سا گَاسؿی ّای ًاساحتی ٍ دفغ سا کلیِ

 خشهالَ . گشدد هی تَكیِ دیاتتی ٍ ػشٍقی قلثی تیواساى تشای

 ًیاص گشادػاًتی دسجِ 16-22 دهای تِ سؿذ فلل طَل دس

 هقاٍهت اػت الصم هیَُ سػیذى تشای آفتاتی َّای ٍ داسد

دسجِ  -15تا طَسی اػت کِ ًؼثت تِ ػشها  ایي گیاُ 

 .کٌذسا تحول هی گشادػاًتی

 

 : کاشت
  ایي هٌاػة لَهی ؿٌی ٍ لَم خاک ًظیش هتَػط ّایخاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

گـــشدد،  کـت ػٌگیي خاک دس خشهالَ اگش ٍ اػت گیاُ

لزا صهیي هَسد کـت تایؼتی  . کٌذهی سیضؽ ّاهیَُ اکثش

 .داسای صّکؾ خَتی تاؿذ

ؿَد تایذ دس تخاب هیاى خشهالَصهیٌی کِ تشای احذاث تاؽ 

خـک تَدُ ، تِ ػثاستی ػطح  هتشی کاهالًیک اقل ػوق حذ

 .تش اص یک هتش تاؿذایؼتاتی پاییي

فَاكل کاؿت دسخت تا تَجِ تِ ًَع سقن، پایِ، ًَع خاک ٍ 

 . ًحَُ هذیشیت کاًَپی دسختاى هَسد اػتفادُ هتفاٍت اػت

هتش  5×5/2تَاى دس فَاكل ًَاى ًوًَِ، اسقام پاکَتاُ سا هیتغ

ٍ اسقام ًیوِ پا کَتاُ ( دسخت دس ّش ّکتاس 800)کـت ًوَد 

ٍ ( ّش ّکتاسدسخت دس  660)هتش  5×3سا دس فَاكل ( فَیَ)

سا دس  (talF sseldeeS هاًٌذ سقن)تشگ  ٍ اسقام پش ؿاخ

  .احذاث ًوَد( خت دس ّکتاسدس 370)هتشی  6×5/4فَاكل 

 

 
 

 

 :غذیه ت 
تغزیِ هٌاػة تاغات خشهالَ ًِ تٌْا تاػج افضایؾ کوّی   

تَلیذ خَاّذ ؿذ تلکِ کیفیت هحلَل ٍ خاكیت اًثاسداسی 
تْتشیي سٍؽ تشای تؼییي ًیاص . آى سا ًیض، استقاء خَاّذ داد 

 .ًوًَِ تشداسی ٍ تجضیِ خاک ٍ تشگ اػت  خشهالَ کَدی 
یا دس پاییض  ػال ٍ کَدّای فؼفش ٍ پتاع سا یک هشحلِ دس

ٍ کَد اصتِ سا ًیض دس ػِ هشحلِ ، هشحلِ اٍل قثل اص صهؼتاى 

ؿکَفِ ّا، هشحلِ دٍم پغ اص گلذّی ٍ هشحلِ ػَم ّن 

 .کٌٌذطَل فلل سٍیؾ تِ  خاک اضافِ هی
 

 :آبیاری 
تَدُ ٍ  ًیاص آتی آى تاال، خشهالَ تاتَجِ تِ سؿذ سٍیـی صیاد  

تَلیذ  ُ ٍ هیضاى، اًذاصُ هیَػتاىتٌؾ آتی تخلَف دس تاب

کِ هیضاى تاسًذگی هؼوَالً دس اص آًجائی. آًشا کاّؾ هیذّذ

، لزا  جْت تاهیي آب هَسد ًیاص تایذ تاؿذتاتؼتاى کافی ًوی

 آتیاسی تاغات. ًؼثت تِ آتیاسی تاغات خشهالَ اقذام ًوَد

ػال اٍل پغ اص احذاث تاؽ تخلَف دس  2دس  خشهالَ

تایذ تِ آتیاسی . ّای کن ػوق اّویت صیادی داسدخاک

هقذاس کن ٍ دس فَاكل صهاًی کَتاُ كَست گیشد تا ؿشایط 

. ایجاد ًـذُ ٍ تشگْا پظهشدُ ًـًَذهاًذاتی دس پای دسخت 

، هقذاس آتیاسی تؼتگی تِ کیفیت خاک هحل دس ّش كَست

کـت داسد ٍ  حتی االهکاى تاغذاساى تایذ ػؼی ًوایٌذ هحل 

 .دسخت سا خیغ ًگِ داسًذ( یقِ) طَقِ
 


