دس وطت صٔیٙی تزسپاضی دس صٔیٗ ا٘جاْ ٔیضٛد .تزسٞا ٘بثبایبذ دس

تشداضت ضة تٛی ضاخ ٝتشیذ ٜدس صٔا٘ی است و ٝیه د ْٚتا د ٚسْٛ

ٔعشض ٘ٛس ٔستمیٓ خٛسضیذ تاضٙذ ،تٕٞ ٝیٗ دِیُ تا پباسهب ٝتبٛسی

ٌّچٞٝا تاص ض٘ٛذ .الصْ ت ٝروش است وٌُٞ ٝای ضة ت ٛاص پاییٗ تٝ

پٛضا٘ذٔ ٜیض٘ٛذ تا دس ٛٞای خٙهتشی جٛا٘ ٝتض٘ٙذ .دس ایبٗ حباِبت

سٕت تاال تٔ ٝشٚس تاص ٔیض٘ٛذ .دٔای ٔٙاسة ا٘ثاس تشای ٍ٘ٝداسی ٌُ

آتیاسی ت ٝصٛست ٘ٓ پاضی  ٚس ٝتا هٟاس تاس دس عب َٛسٚص ا٘بجباْ
ٔیضٛد .تا 2تا  4تشٌی ضذٖ ٘طاٞا ،دفعات آتیاسی وٕتش ٔبی ٌبشدد.
30تا  35سٚص پس اص وطت تزس ،اِٚیٗ ٘طاواسی ا٘جاْ ٔیضٛد ٘ ٚطاٞا
تٌّ ٝذاٖٞای وٛهه استىا٘ی ٔٙتمُ ٔیض٘ٛذ .تا ٔحىٓ تش ضذٖ تافت
ٌیا ،ٜآتیاسی ت ٝسٚصی یهتاس واٞص یافت ٚ ٝپاسه ٝتبٛسی تبشداضبتبٝ

ضاخ ٝتشیذ2 ٜتا 5دسج ٝسا٘تیٌشاد است .دس صٛست ٍ٘ٝداسی دس ٔحُ
تاسیه  ٚخٙه ،عغش ٌیا ٜاص تیٗ خٛاٞذ سفت ،أا تٞ ٝش حاَ ٘ثایذ دس
ٔعشض ٘ٛس ٔستمیٓ ٘یض لشاس ٌیشد .تشای جٌّٛیشی اص خٓ ضذٖ سالٝ
ٌُٞای تشیذ ،ٜسالٞٝا ت ٝصٛست عٕٛدی حُٕ ٔیض٘ٛذ.

تیٕاسی ٞا  ٚآفات ضة تٛ

ٔیضٛدٔ .طات ٝسٚش وطت دس ٌّذاٖ ،اٚاخش ضٟشیٛس ٔا ٜتا ٔبٟبشٔباٜ

 -سفیذن داخّی (دسٚغی) ضة تٛ

٘طاواسی د ٚ ْٚا٘تماَ تٌّ ٝذاٖٞای سفاِی ا٘جاْ ٔیضٛد.

 -صً٘ ضة تٛ

ضة تٛی ضاخ ٝتشیذٜ
تشای داضتٗ ٌُ تشیذ ٜاص اسلاْ پاتّٙذ ،پشپش  ٚته سال ٝاستفادٜ

 تٛتٔ ٝیشی ضتٝ -ضة پش ٜپطت إِاسی یا تیذ وّٓ

ٔیضٛد .تا تٛج ٝت ٝایٙى ٌُ ٝضاخ ٝتشیذ ٜدس ضشایظ وٙتشَ ضذٜ
ٌّخا٘ ٝتِٛیذ ٔی ضٛد ،تذیٗ ٔٙظٛس ٔی تٛاٖ تست ٝت ٝصٔاٖ ٔصشف
صٔاٖ ٌُدٞی سا تٙظیٓ وشد .وطت تزس دس صٔیٗ  ٚتا فٛاصُ  10تا 20
سا٘تی ٔتش ا٘جاْ  ٚتشای تمٛیت تٛت ،ٝتشيٞای پاییٙی حزف ٔیض٘ٛذ.
تبشای اِمای جٛا٘ ٚ ٌُ ٝصٚد سس وشدٖ اص ٌّخا٘ ٝسشد تا دٔای 10
دسج ٝسا٘تی ٌشاد استفادٔ ٜیضٛد .پس اص تطىیُ جٛا٘ ٚ ٌُ ٝتٝ
ٔٙظٛس افضایص ع َٛسال ،ٝدٔای ٌّخا٘ ٝسا تاالتش ٔیتش٘ذ.
ایٗ ضة تٞٛا اص ٘ظش ٌُدٞی ت ٝهٟاس دست ٝتمسیٓ ٔیض٘ٛذ:
 -1ا٘ٛاع تٟاس :ٜایٗ ٘ٛع اص ضة تٞٛا دس آرس ٔا ٜوطت ٔیض٘ٛذ  ٚتعذ

خٛاظ دسٔا٘ی  ٚواستشدٞای صٙعتی

اص ٞ 17فت ٝتٔ ٌُ ٝیس٘ٚذ.

دا٘ٞٝای ضة ت ٛداسٚیی ادساسآٚس ،خّظآٚسٔ ،حشن ،اضتٟاآٚس ٔ ٚمٛی

 -2ا٘ٛاع تٟاس :ٜایٗ ضة تٞٛا ٘یض تٟاسٞ ٜستٙذ ،أا واضت آٖ ٞا دس

است  ٚدس دسٔاٖ سشعاٖ ٘یض استفادٔ ٜیضٛدٔ .خّٛط آٖ تا اٍ٘ٛس تٝ

ت ٕٟٗتا اسفٙذ ا٘جاْ ٔیضٛد  ٚپس اص ٞ 14فت ٝت ٌُ ٝخٛاٙٞذ سفت.

عٛٙاٖ پادصٞش ٘یص سٕی واستشد داسد.

 -3ا٘ٛاع تاتستا٘ :ٝاسدیثٟطت تا تیش ٔا ٜوطت ضذ ٚ ٜتعذ اص 8تا11
ٞفت ٝتٔ ٌُ ٝیس٘ٚذ.
 -4ا٘ٛاع پاییض :ٜاص ٔشداد تا ٟٔشٔا ٜوطت ضذ ٚ ٜپس اص 9تاٞ 14فتٝ
ت ٌُ ٝخٛاٙٞذ سفت.

مته فنی :
مریم تاتاری و سید مجتبی مدرس هاشمی
به ترتیب عضو هیات علمی و محقق مرکس تحقیقات
وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

ت ٝعٛس وّی ضة تٞٛا داسای ا٘ٛاع یهساِ ٚ ٝهٙذساِٞ ٝستٙذ و ٝعٕذتاً

ٔمذٔ: ٝ
دس ساَٞای اخیش إٞیت ضة ت ٛت ٝعٛٙاٖ یه ٌیا ٜصیٙتی ت ٝدِیُ عیف
ٔتٛٙع سً٘ ،فشْ  ٚعغش آٖ ت ٝعٛس هطٓ ٌیشی افضایص یافت ٝاست.

ت ٝصٛست یهساِ ٝیا دٚساِٛٔ ٝسد وطت  ٚواس لشاس ٔیٌیش٘ذ.

ٔطخصات ٌیا ٜضٙاسی

ساصٌاسی
تٙٔ ٝظٛس دستیاتی ت ٌُ ٝدٞی ٔغّٛب ،ضة ت ٛتایذ دس خان ٘سثت ًا
حاصّخیض ٔ ٚشعٛب تا اسیذیت ٝخٙثی تا وٕی لّیایی (اسیذیت ٝتیٗ

تِٛیذ ایٗ ٌُ صیٙتی دس استاٖ اصفٟاٖ ساتم 40 ٝساِ ٝداسد .ایٗ استاٖ

ضة تٞٛا اص ٘ظش استفاع اسلاْ ٔتٛٙعی داس٘ذ .استفاع اسلاْ پاوٛتاٜ

5/7تا )6تٕٞ ٝشا ٜصٞىطی ٔٙاسة واضت ٝضٛدٌّ .خا٘ٝداساٖ خان

تا تِٛیذ حذٚد  40دسصذ ٌُ ضة ت ٛستث٘ ٝخست تِٛیذ ایٗ ٌُ سا دس

15تا 20سا٘تیٔتش است و ٝت ٝآٖ ٞا ضة تٛی ٔجّسی ٔیٌٛیٙذ.

صساعی سا تا ِجٗ فاضالتی ٔخّٛط وشد ٚ ٜالذاْ ت ٝوطت ٔیوٙٙذ .ایٗ

ضٟشستاٖٞای خٕیٙی

اسلاْ ٔتٛسظ  ٚیا پاتّٙذ ت ٝاستفاع 60تا 90سا٘تیٔتش ٔیسسٙذ ،تشيٞا

ٌیا ٜت ٝوٕثٛد پتاسیٓ حساس است .دس ضشایظ وٕثٛد پتاسیٓ حاضیٝ

ضٟش ،فالٚسجاٖ ،اصفٟاٖ ٘ ٚجف آتاد دس صٔی ٝٙتِٛیذ ٌُ ضة ت ٚ ٛسایش

تاسیه ،تیضٛی تا ٘یضٜای ضىُ ت ٝع3 َٛتا 8سا٘تیٔتش ،و ٝدس حاِت

تشي ٞای ٔسٗ عالئٓ سٛختٍی اص خٛد ٘طاٖ ٔیدٞذ .ضة ت ٛدٔای

ٌُٞای ٘طایی فعاِیت ٔیوٙٙذ .ضٟشستاٖ خٕیٙی ضٟش تا تِٛیذ ساِیا٘ٝ

ٔعٕ َٛتا ٔ ْٛسفیذ سٍ٘ی پٛضیذ ٜضذ ٜاست .اص ٘ظش ٔٙطعة ضذٖ

صیاد سا تحُٕ ٘ىشد ٚ ٜدس واضت آٖ ٞا تایذ ت ٝضشایظ آب ٛٞ ٚایی

تیص اص ٔ 10یّیٌّ ٌُ ٖٛذا٘ی ،عٕذ ٜتِٛیذوٙٙذ ٜضة ت ٛدساستاٖ
اصفٟاٖ است .تیص اص  70دسصذ اص ٌُٞای ضة تٛی تِٛیذی

سال٘ ٝیض تشخی اسلاْ ته سال ٝای تٛدِٚ ،ٜی تشخی دیٍش اص ٘ضدیه

ٔٙغم ٚ ٝفشا ٓٞتٛدٖ دٔای ٔٛسد ٘یاص تٛج ٝوشد .تا ٌشْ ضذٖ ٛٞا سضذ

صٔیٗ ٔٙطعة ٔیض٘ٛذٔ .ی ٜٛآٖ خٛسجیٗ  ،تا ٌُٞای وٓ پش  ٚداسای

آٖ تٔ ٝمذاس صیادی وٙذ ٔی ضٛد ٌ ٚشٔای صیاد تاعث اص تیٗ سفتٗ ٌیاٜ

ضٟشستاٖ خٕیٙی ضٟش ت ٝاستاٖٞای ٔختّف وطٛس صادس ٔیضٛد.

هٟاس ٌّثشي و ٝت ٝصٛست صّیة لشاس ٌشفتٝا٘ذ .دس ایٗ ضة تٞٛا هٟاس

ٔیضٛد .ایٗ ٌیا٘ ٜسثت ت ٝسشٔا ٘یٕٔ ٝما ْٚتٛد ٚ ٜتا دٔای  -5دسجٝ

استاٖ ٞای خشاساٖ ،فاسس ،تٟشاٖ ،تٛضٟش ٔ ٚشوضی اص ٔطتشیاٖ ضة

پشهٓ ٚجٛد داسد ٔ ٚادٌی داسای 30تا 60تخٕه است.

سا٘تی ٌشاد سا ت ٝخٛتی تحُٕ ٔی وٙذ .اٌش ایٗ ٌیا ٜدس ٍٙٞاْ سضذ ٚ

وطٛس داسا ٔیتاضذ 280 .تِٛیذوٙٙذ ٜدس

تٛی ٔشغٛب خٕیٙی ضٟش ٞستٙذ.

اسلاْ ضة تٛ
س ٝجٙس ٌیاٞی دس ایشاٖ ت٘ ٝاْ ضة تٔ ٛعشٚف است وٞ ٝش سٝ
جٙس ٔتعّك ت ٝخا٘ٛاد ٜهّیپائیاٖ ٞستٙذ.
ایٗ س ٝجٙس عثاستٙذ اص:
 -1ضة تٛی ٔعِٕٛیٌ :یاٞی د ٚساِ ٝاست و ٝت ٝصٛست یهساِٝ
ٔما ْٚت ٝسشٔا وطت  ٚواس ٔیضٛد .ضة ت ٛداسای ٌُٞای ٔعغش وٓپش
 ٚیا پشپش تا ٌُ آریٗ خٛض ٝا٘تٟایی استٌ .یاٌّ ٜذا٘ی تسیاس ٔٙاسثی
است و ٝت ٝدِیُ ٔمأٚت تاال دس ٔماتُ سشٔا یىی اص تٟتشیٗ ٌضیٞٝٙا

دس ا٘ٛاع ضة تٛی پشپش پشهٓٞا تٌّ ٝثشي تثذیُ ضذٜا٘ذ ،ت ٝعٛسی وٝ

لثُ اص ٌُ دٞی تٔ ٝذت تیص اص ضص ساعت دس ٞش سٚص دس دٔای تاالتش

ٌُٞای پشپش داسای 40تاٌّ 70ثشي تٛد٘ ٚ ٜش عمیٓ ٔ ٚاد ٜعمیٓ ٞستٙذ

اص  18دسج ٝسا٘تی ٌشاد لشاس ٌیشد ،ت٘ ٌُ ٝخٛاٞذ ٘طست .تٟتشیٗ

 ٚتِٛیذ تزس ٕ٘یوٙٙذ .ضة تٛی پشپش تاصاسپسٙذی تیص تشی داضتٚ ٝ

دٔای ضة تشای ٌُدٞی 2تا 4دسج ٝسا٘تی ٌشاد است.

عٕش ٌّذا٘ی آٖ ت ٝدِیُ ٘ذاضتٗ پشهٓ ٔ ٚادٌی تیص تش است.

پشٚسش ضة تٛی ٌّذا٘ی

تشاساس ٔیضاٖ تِٛیذ ٌُ ٞای وٓ پش ٌ ،یا ٜضة ت ٛداسای ا٘ٛاع صیش
است:

ضة ت ٛتا تزس تىثیش ٔی ضٛد .تست ٝت ٝصٔاٖ ٔ ٚحُ وطت تزس ٔیتٛاٖ

 -ضة تٛی وٓ پش و ٝفمظ ٌُٞای وٓ پش تِٛیذ ٔیوٙذ.

دس ٞش فصّی اص ساَ ایٗ ٌیا ٜسا ت٘ ٌُ ٝطا٘ذِٚ ،ی صٔاٖ ٌُدٞی ٔعَٕٛ

 -ضة تٞٛای پشپش و ٝت ٝعّت عمیٕی وأُ ،یعٙی ٘ذاضتٗ ا٘ذاْٞای

آٖ دس ایشاٖ دس اٚاخش اسفٙذ است ،ت ٝعٛسی و ٝت ٝآٖ ٌُ ٘ٛسٚصی ٘یض

جٙسی ٘ش ٔ ٚاد ٜلادس ت ٝتِٛیذ تزس ٘یستٙذ  ٚا٘ذاْٞای جٙسی آٖ ٞا تٝ

ٌفتٔ ٝیضٛد .دس صٛستی و ٌُ ٝدٞی دس فشٚسدیٗ ٔا ٜاتفاق تیفتذ،

ٌّثشي تثذیُ ضذ ٜاست .ایٗ ضة تٞٛا ٔعٕٛال ته ضاخٞ ٝستٙذ.

ٌّخا٘ ٝداس تا صیاٖ سٍٙیٙی ٔٛاجٔ ٝیضٛد .تٟتشیٗ صٔاٖ تٙظیٓ ٌُدٞی

تشای فصُ صٔستاٖ  ٚتٟاس تٛد ٚ ٜت ٝعٛٙاٖ ٌُ تشیذ٘ ٜیض واستشد داسد.

اص  20اسفٙذ تا لثُ اص تحٛیُ ساَ جذیذ ٔیتاضذ .تٙٔ ٝظٛس پشٚسش

ایٗ ٌیا ٜدس صٔاٖٞای ٔختّفی ٌُ ٔیدٞذ ،أا دس وطٛس ٔا ٌُدٞی آٖ

ضة ت ٛدس ٌّذاٖ ،تزس اسلاْ پشپش اص اٚاخش تیش ٔا ٜتا اٚایُ ٔشداد ٔاٜ

تشای اٚاخش اسفٙذ ٔا ٜتٙظیٓ ٔیضٛد .ضة ت ٛدس سً٘ٞای ٔتٛٙع

وطت ٔیض٘ٛذ .دٚس ٜجٛا٘ٝص٘ی ایٗ تزس دس دٔای  18دسج ٝسا٘تی

صٛستی ،لشٔض الوی ،اسغٛا٘ی ،تٙفص ،صسد ،یاسی ،سفیذ ،لشٔضٌّ ،ی ٚ
آجشی  ٚدیٍش سً٘ٞای حذ ٚاسظ دیذٔ ٜیضٛدٕٞ .چٙیٗ ٌُ ٞای ایٗ

ٌشاد2 ،تاٞ 4فت ٝت ٝعٔ َٛیا٘جأذ .وطت تزسٞا دس ٌّذاٖ یا دس صٔیٗ
لاتُ ا٘جاْ است.

ٌ ٝ٘ٛعغش تسیاس لٛی داضت ٚ ٝفضا سا ٔعغش ٔیوٙٙذ.

دس وطت ٌّذا٘ی ،تزسٞا ت ٝصٛست  7تا  8وپ ٝدس ٌّذاٖٞای سفاِی تٝ

 -2ضة تٛی خیشی

عٕك ٘یٓ سا٘تی ٔتش وطت ٔیض٘ٛذ .دس ٞش وپ10 ٝتا 12تزس وطت

 -3ضة تٛی ٚیشجیٙیا (ٔشٚاسیذ ضیشاص) ٌُٞ :ای ایٗ ٘ٛع ضة ت ٛدس

ٔیضٛد .ا٘تماَ ٘طاٞا تٌّ ٝذاٖ سفاِی دیٍش دس اٚاخش ضٟشیٛس تا

ضة تاص  ٚدس سٚص تستٔ ٝیض٘ٛذ .ایٗ جٙس ضة ت ٛداسای خٛضٞٝای

ٟٔشٔا ٜا٘جاْ ٔیٌیشد٘ .طا وشدٖ دیش ٍٙٞاْ سیسه عذْ تٙظیٓ

وٓ ٌُ تا ٌُٞای وٓ پش ،ت ٝسً٘ تٙفص وٓ سً٘ تٛد ٚ ٜتٍٙٞ ٝاْ ضة

ٌُدٞی سا تاال ٔیتشد٘ .طاٞای ٔٙتمُ ضذ ٜپس اص ٌزسا٘ذٖ دٚس ٜسشٔا

تسیاس ٔعغش است .استفاع آٖ ت30 ٝتا 45سا٘تیٔتش ٔیسسذ.

دس اٚاخش ساَ تٔ ٌُ ٝیس٘ٚذ.

