دستَرالؼول فٌی  ،کارتزدی سراػت کلشا در استاى چْار هحال ٍ تختیاری
سیدمجتبی هاشمی جزی
ػضَّیات ػلوی هزکش تحقیقات،آهَسش کطاٍرسی ٍهٌاتغ عثیؼی استاى چْارهحال ٍ تختیاری

هزحلِ قثل اس کاضت
ایي هزحلِ ضاهل اًتخاب سهیي  ،ػولیات تْیِ تستز تذر  ،هثارسُ تا ػلفْای ّزس پیص رٍیطی ٍ تغذیِ خاک هیثاضذ
تْتزیي سهیي تزای سراػت کلشا هشارػی است کِ کطت قثلی آى غالت (گٌذم ٍ جَ) تَدُ است .اس عزفی تایستی
اس کطت کلشا تػَرت هتَالی در یک سهیي اجتٌاب ًوَد.
تذلیل ریش تَدى تذر کلشا تْیِ تستز تایستی تِ ًحَی غَرت گیزد کِ تزای هحػَالت ریشداًِ هٌاسة تاضذ.
جْت کٌتزل ػلفْای ّزس اس ػلفکص تزفالى تػَرت قثل اسکاضت ٍ هخلَط کزدى تاخاک تایستی استفادُ ًوَد
هیشاى هػزف تیي  2/5تا  3لیتز تزای ّزّکتار است ّ .ز قذرفاغلِ سهاًی تیي هػزف سن ( هخلَط کزدى تا
خاک) ٍ کطت تذر(اٍلیي آتیاری) کوتز تاضذ اثزتخطی سن تیطتز است.
چٌاًچِ ریشش تذر ٍ تقایای هحػَل قثلی در هَقغ تزداضت سیاد تاضذ  ،چزاًیذى دام در سغح هشرػِ تِ کوتز
ضذى هشاحوت ایي تذٍر ٍ تقایا تزای سراػت کلشا کوک هی ًوایذ.
قثل ٍ یا ّوشهاى تاکطت اس کَدّای ضیویایی فسفزُ ٍ پتاسِ تزاساس آسهَى خاک ٍ تاقیواًذُ کَد اسهحػَل
قثلی استفادُ ًواییذ  .هؼوَالً اس ّزیک اس کَدّای فسفزُ ٍ پتاسِ حذٍد  100تا  150کیلَگزم در ّکتار تاتَجِ
تِ آسهایص خاک هَرد استفادُ قزار هی گیزد.تَغیِ هیگزدد اس کَد اٍرُ تذلیل حاللیت سیاد در آب قثل ٍ یا
ٌّگام کطت استفادُ ًگزدد ٍ استفادُ اس آى را تِ هزحلِ داضت هَکَل ًواییذ.
هزحلِ کاضت
ایي هزحلِ ضاهل تؼییي ًَع تذر  ،هیشاى تذر هَرد ًیاس ً ،حَُ کطت  ،تاریخ کاضت ٍ آتیاری اٍلیِ هیثاضذ
 1-2تْتزیي تذر تزای کلیِ هٌاعق استاى رقن اکاپی هیثاضذ کِ تػَرت هتوزکش در استاى تَسیغ هی گزدد.
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هیشاى تذر هػزفی تزای کطت تا دستگاُ تویشاى  6کیلَگزم در ّکتار ٍ تزای کاضت دستپاش حذاکثز  8کیلَکزم
در ّکتار هیثاضذ.
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ػوق کاضت حذاکثز یک ساًتیوتز در اراضی تا خاک رسی ٍ سٌگیي ٍ حذاکثز

 2ساًتیوتزدر اراضی ضٌی ٍ

سثک.
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تْتزیي تاریخ کاضت در هٌاعق سزدسیز استاى اس  15لغایت  25ضْزیَرهاُ(کطت تاخیزی تا  20درغذ ا فت
ػولکزد ٍ افشایص خغز سزهاسدُ گی هیتَاًذ تا  5هْزهاُ اداهِ یاتذ ،لیکي تْتز است اس کطت دیزٌّگام اجتٌاب
ضَد) ٍ در هٌاعق گزهسیز حذاکثز  15هْز هاُ هی تاضذ  .رػایت تاریخ کاضت در سراػت کلشا تسیار حیاتی ٍ
تزای رضذ هٌاسة کلشا جْت هقاتلِ تا سزهاسدگی سهستاًِ تسیار مّن است.
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اٍلیي آتیاری ّوشهاى تاکطت ٍ درٍاقغ ّواى تاریخ کاضت هشرػِ هی تاضذّ .یچگاُ ًثایستی تیي کطت تذر در
خاک ٍ اٍلیي آتیاری تیص اس  12ساػت تاخیز افتذ  .تزای سثش ضذى تْتز کلشا تخػَظ در اراضی تاخاک رسی
(اکثز خاکْای استاى) تْتز است آتیاری دٍم تیي  3تا  4رٍس پس اس آتیاری اٍل غَرت گیزد.
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هزحلِ داضت
ایي هزحلِ ضاهل آتیاری  ،کَد سزک  ،هثارسُ تا ػلفْای ّزس  ،آفات ٍ تیواریْا هیثاضذ.

 1-3تؼذ اس سثش ضذى کلشا تْتز است آتیاری سَم تا اًذکی تاخیز (فاغلِ آتیاری دٍم تا سَم تا تَجِ تِ ًَع خاک
هیتَاًذ تا  15رٍس تِ تاخیز افتذ ) غَرت پذیزد  .ایي کار تاػث افشایص ریطِ دّی کلشا ٍ تحول تیطتز ضزایظ
تٌص خطکی هی ضَد .چٌاًچِ در پاییش ٍ سهستاى تارًذگی م ٍثز ٍجَد ًذاضتِ تاضذ تْتز است یک آتیاری
تکویلی تػَرت سثک در هیاًِ رٍسکِ درجِ حزارت َّا تاالتز است اًجام گیزد.
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ػلفْای ّزس تاریک تزگ ٍ پْي تزگ هؼوَال تؼذ اس آب یاری سَم سثش ضذُ اًذ لذا حتواً اس سوَم هخػَظ
(تزای تزگ تاریک کص اس سَپزگاالًت ٍ تزای تزگ پْي

کص اس لًَتزال) تا ًظز ًاظزیي حفظ ًثاتات هٌغقِ

تزای کٌتزل ایي ػلف ّا کِ رغیة جذی کلشا هی تاضٌذ اقذام گزددّ .زقذر اًذاسُ ػلفْای ّزس کَچکتز تاضذ اثز
سوَم ػلفکص تیطتز هی گزدد .تْتز اس قثل اس ایٌکِ هیاًگیي درجِ حزارت َّا تِ کوتز اس  10درجِ ساًتیگزاد
تزسذ ،هثارسُ ضیویایی غَرت پذیزد.
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اٍلیي کَد اٍرُ تِ غَرت سزک تویشاى  50تا  70کیلَگزم در ّکتار تؼذ اساستفادُ اس ػلفکص هػزف گزدد .
چٌاًچِ کَد قثل اس کٌتزل ػلفْای ّزس هػزف ضَد اهکاى هػزف کَد تَسظ ػلف ّای ّزس ٍغلثِ ػلف ّا تز
کلشا ٍجَد دارد  .دٍهیي هزحلِ هػزف کَد استِ تِ هیشاى  100تا  150کیلَگزم در ّکتار (تا تَجِ هیشاى هَاد
غذایی خاک ) ٌّگاهی است کِ ساقِ گلذٌّذُ ضزٍع تِ رضذ کزدُ ٍ هشرػِ اغغالحاً اس خَاب تیذار هی

ضَد(در هٌاعق سزدسیز هؼوَال در ًیوِ دٍم اسفٌذ تا ًیوِ اٍل فزٍردیي ٍ در هٌاعق گزهسیز در ًیوِ اٍل
اسفٌذ ).
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ضتِ هَهی ػوذُ تزیي آفت کلشا در استاى هی تاضذ ٍ تایستی تا هؼایٌِ پطت تزگْای کلشا تِ هحض رٍئیت ضتِ ٍ
تا ًظز ًاظزیي حفظ ًثاتات هٌغقِ ًسثت تِ سن پاضی

(تْتز است اس سوَم حطزُ کص سیستویک ّوچَى

پزیوَر ٍیا هتاسیستکس استفادُ کزد ) توَقغ اقذام ًوَد  .درغَرتی کِ تؼضی اس تَتِ ّای کلشا خطک ضذُ تَد
هوکي است هشرػِ ضوا هَرد حولِ کزم عَقِ خَار ٍ یا تزگ خَار کلشا قزار گزفتِ تاضذ کِ تا سوَم ضیویایی
قاتل کٌتزل است.
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هزحلِ تزداضت
ایي هزحلِ ضاهل سهاى قغغ آتیاری ٍتطخیع سهاى تزداضت هی تاضذ
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ت در خاک تاػث اداهِ رضذ گیاُ هی ضَد تٌاتزایي قغغ توَقغ آتاری تاػث غزفِ جَیی در
فزاّن تَدى رعَب
هػزف آب ٍ رسیذگی ّوشهاى هشرػِ هی گزدد  .تْتزیي سهاى تزای قغغ آتیاری سهاًی است کِ حذٍد % 50
داًِ ّای ساقِ اغلی تغییز رًگ دادُ ٍ اس رًگ سرد تِ قَُْ ای هتوایل ضذُ تاشًذ .

2-4

سهاى هٌاسة تزداضت غیز هستقین کلشا (تزداضت دستی ) ٍقتی است کِ  40تا  50درغذ داًِّای غالف ّای
ساقِ اغلی ٍ ضاخِ ّای اٍلیِ تِ قَُْ ای رٍضي یا تیزُ هتوایل ضًَذ .سهاى تزداضت هکاًیشُ ٌّگاهی است کِ
 85– 90درغذ داًِّای غالف ّای ساقِ اغلی ٍ ضاخِ ّای اٍلیِ تِ رًگ قِ ٍُ ای رٍضي یا تیزُ هتوایل ضذًذ
ٍ اس عزفی تزداضت در ضة ٌّگام ٍ یا غثحگاُ تاضذ تا ضثٌن تاػث تزداضت تْتز ٍ کاّص ریشش داًِ ّا
گزدد.

