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مطلب : 1

زراعت گندم
wheat

گندم از خانواده غالت و دارای ريشه های كم عمق و افشان است .ساقه گندم از لحاظ مقاومت به خوابيدگی
دارای اهميّت زيادی می باشد بطوريكه هرچه ساقه هايش كوتاهتر و ضخيم تر باشند  ،مقاومت بيشتری
خواهند داشت .گندم قادر است ساقه های جديد متعددی را در محل طوقۀ خود توليد كند وليكن فقط پنجه های
اوليه اش توليد خوشه می نمايند.
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انتخاب نوع بذر :
الف -مناطق سرد  :ارقام بزوستايا  ،اميد  ،نويد
ب – مناطق معتدل  :ارقام آذر  ،آزادي  ،البرز  ،اينيا
پ – مناطق گرمسير  :ارقام اروند  ،بيات  ،فالت  ،روشن  ،شعله

مقدار بذر مصرفي :
مقدار بذر مصرفي گندم را مي توان از  120-200كيلوگرم در هكتار با در نظر گرفتن وضعيت زمين  ،آب ،
رقم گندم و شرايط آب و هوايي منطقه تغيير داد .

زمان كاشت :
براي گندم هاي پائيزه به شرح زير عمل مي شود :
الف -مناطق سرد  :ماه هاي شهريور تا مهر
ب – مناطق نيمه سرد تا معتدل  :ماه هاي آبان تا آذر
پ – مناطق گرمسير  :ماه هاي آذر تا دي

مقدار كود :
در زمين هاي شني و فقير  ،براي زراعت هاي آبي و گندم هاي پاكوتاه به كودهاي بيشتري نيازمنديم  .مقدار
كود الزم براي زراعت هاي آبياري شونده شامل حدود  120-150كيلو گرم اوره و حدود  100كيلوگرم
فسفات آمونيوم در هكتار مي باشد كه كودهاي فسفاته را در زمان كاشت و نيمي از كودهاي ازته را در زمان
كاشت و نيمي ديگر را به صورت سرپاش در اوايل ساقه دهي استفاده مي نمايند .

روش كاشت :
گندم را به صورت خطي و با عمق  3-5سانتيمتر توسط بذركار مي كارند وليكن مي توان بذور آنرا با دست بر
روي زمين هی آمادۀ کاشت پاشيد و سپس با ديسك يا وسايل ديگر با خاك مخلوط نمود .
گندم در زمان پنجه زني يعني قبل از ساقه رفتن به سرما و كاربرد علف كش ها بسيار مقاوم مي باشد .
گندم ها را زماني با داس هاي سنتي و يا كمباين برداشت مي كنند كه برگ هايش زرد شده و دانه هايش در
بين دو انگشت شست و سبابه ِله نشوند و در ضمن براحتي از سنبله ها جدا گردند  .هرگونه تأخير در
برداشت گندم هاي رسيده موجب افزايش مقدار ريزش دانه ها و اُفت محصول مي شود .
زراعت گندم تا حدود زيادي مشابه زراعت جو است وليكن گياه گندم نسبت به جو نيازمند آب و كود بيشتري
است زيرا ديرتر مي رسد و اغلب عملكرد بيشتري دارد  .گياه گندم در مقايسه با گياه جو نسبت به سرما مقاوم
تر ولي نسبت به شوري حساس تر است .
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مطلب : 2

زراعـت جـو
barley

قدمت كاشت جو را  7-10هزار سال تخمين مي زنند .سطح زير كشت جو در ايران بعد از گندم قرار دارد و
حدودا ً به  1/5ميليون هكتار مي رسد.
محور سنبلۀ جو شكننده تر از گندم است بنابراين ريزش دانه هايش بيشتر مي باشند.
جو داراي  4-10ريشۀ اوليه و تعداد زيادي ريشۀ ثانويه است .ريشه هاي جو از نوع افشان و عموما ً سطحي
هستند .پنجه زني جوهاي بهاره كمتر از جوهاي پائيزه است.
جوها داراي انواع "دو رديفه" " ،چهار رديفه" و "شش رديفه" مي باشند.
جنين جو نظير گندم در قاعدة دانه قرار دارد و حدود  3درصد وزن دانه را تشكيل مي دهد .پروتئين دانه در
جوهاي پائيزه بيشتر از جوهاي بهاره است لذا جوهاي بهاره را به دليل دارا بودن پروتئين اندك ولي نشاسته
ترش" مي شناسند.
زياد به نام "جو ُ
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جو نسبت به گندم حساسيت بيشتري به سرما نشان مي دهد بنابراين بايد آنرا در پائيز  20-30روز قبل از
گندم كشت نمود.
قوت را مي پسندد  ،مقدار ورس ساقه و ريزش
جو نسبت به گندم نياز آبي كمتري دارد  ،اراضي شور و كم ّ
دانه اش بيشتر است.
جو را مي توان در خاك هاي "لب شور"  ،آهكي و فاقد مواد آلي نيز كشت نمود.
هر هكتار جو به  4000متر مكعب آب آبياري معادل  400ميليمتر بارندگي نيازمند است.
جو زودتر از گندم مي رسد و نسبتا ً عملكرد كمتري دارد.
نسبت ميزان كاه به دانه در گياه جو حدودا ً يك به يك است.
نوع بذر :
مهمترين ارقام جو در ايران عبارتند از :
والفجر  ،كارون  ،ظفر  ،گرگان  ، 4اِرم  ،گوهر  ،زر  ،سينا و كاليفرنيا
مقدار بذر :
مقدار بذر جوهاي آبي حدود  100-200كيلوگرم و جوهاي ديم حدود  30-60كيلوگرم در هكتار مي باشد.
زمان كاشت :
جوهاي پائيزه را به محض خنك شدن هوا و جوهاي بهاره را در انتهاي فصل يخبندان ها مي كارند.
عمق كاشت بذور جو در حدود  3سانتيمتر است.
مقدار كود :
زراعت جو به كودهاي دامي محتاج نيست ولي به  50-150كيلوگرم كود ازته و  50-60كيلوگرم كود فسفره
در هكتار نيازمند است.
روش كاشت :
جو را مي توان به روش دستپاش و يا خطي كشت نمود .در کاشت مکانيزۀ بذور جو از بذركارهاي "خطي
كار" و يا "سانترفوژ" استفاده مي نمايند.
برداشت :
دوره رشد و زندگي گياه جو پائيزه و بهاره به حدود  4-8/5ماه مي رسد.
جو را پس از زرد شدن ساقه و خوشه هايش برداشت مي كنند.
محصول جو را به دليل ريزش دانه هايش بايد زودتر از محصول گندم برداشت نمود.
عملكرد دانه جو حدود  3-5تن در هكتار مي باشد.
محصول جو را در زراعت هاي مكانيزه توسط كمباين ولي در روش هاي سنتي با داس برداشت مي كنند .دانه
هاي جو در زمان برداشت بايد در حدود  14-16درصد رطوبت داشته باشند.
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مطلب : 3

زراعـت يونجه
alfalfa
يونجه گياهي از خانواده بقوالت است و داراي ريشه هاي عميقي مي باشد.
بر روي ريشه هاي يونجه نظير ساير گياهان اين خانواده غده هايي توليد مي شوند كه حاوي سلول هاي
بزرگي مملو از موجودات ريز (باکتری های رايزوبيوم) توليد كننده مواد ازته مورد نياز گياهان مي باشند لذا
اينگونه گياهان نياز چنداني به افزودن كودهاي ازته به خاك ندارند بلكه به حاصلخيزي خاك ها براي گياهان
بعدي نيز كمك مي كنند و مي توانند بخشي از نيازهاي کودی زراعت ای بعدی را برآورده سازند.
زراعت يونجه در نقاط مختلف از جمله مناطق سردسيري تا گرمسيري داراي  3-18برداشت در سال است.
انتخاب نوع بذر :
نجر  ،يونجه تركستاني
الف -نقاط سردسير  :يونجه همداني " ،قره يونجه" ِ ،ر ِ
ب – نقاط معتدل  :مائوپا  ،شيرازي  ،يزدي
پ – نقاط گرمسير  :بمي " ،نيك شهري"  ،بغدادي
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مقدار بذر :
مقدار بذر زراعت يونجه بستگي به نوع زمين و شيوه زراعت از  25-50كيلوگرم در هكتار تغيير مي كند.
زمان كاشت :
الف -كشت پائيزه  :شهريور تا اوايل مهر ماه
ب – كشت بهاره  :اواخر اسفند تا اوايل فروردين
عمق كاشت :
بستر بذور يونجه را بايد كامالً آماده ساخت .بذور يونجه را به سبب ريزي در عمق  1-2سانتيمتری خاك مي
كارند  .مقابله با علف هاي هرز و آفات و همچنين آبياري كافي زراعت يونجه بايد به موقع انجام گيرند.
مقدار كود :
الف -به ميزان  100-150كيلوگرم كود فسفاته در هكتار
ب – مقدار  50-100كيلوگرم در هكتار كود ازته به عنوان استارتر
پ – مقدار  10-30تن كود دامي پوسيده در هكتار
تمامي كودهاي مورد نياز مذكور را بايد قبل از كاشت بذور يونجه به زمين افزود سپس هرساله به ميزان
اول به زمين اضافه نمود.
 100-50كيلوگرم كود فسفاته در هكتار بعد از برداشت ّ
زمان برداشت :
برداشت محصول علوفه اي يونجه زارها را زماني انجام مي دهند كه  20-50درصد بوته ها به گل نشسته
باشند چونكه :
الف -جوانه هاي گياه براي رشد بعدي آماده شده اند.
ب – حداكثر ذخيره مواد غذايي در ريشه هاي يونجه براي تسريع در رشد بعدي انجام گرفته است.
پ – حداكثر عملكرد محصول علوفه اي از نظر كمي و كيفي فراهم مي باشد.
وسايل برداشت :
الف -روش سنتي  :داس دسته كوتاه و داس دسته بلند (شاميله)
ب – روش مكانيزه  :موور (براي درو علوفه)  ،ريك (براي بهمزدن و رديف كردن علوفه)  ،سواتر (براي
خرد كردن علوفه)
بريدن و رديف كردن علوفه)  ،بيلر (براي بسته بندي علوفه)  ،چاپر (براي ُ
يونجه بذري :
سوم (فقط يك چين در سال) به برداشت بذر اختصاص مي
دوم و يا ّ
اغلب مزارع يونجه علوفه اي را در چين ّ
دهند وليكن ضروري است كه اينگونه مزارع را با تراكم كمتري و به صورت اختصاصي كشت كنند و نسبت به
تلقيح گل ها به كمك قراردادن كندو زنبوران عسل و يا كشيدن طناب كلفت در جهت عكس جهت وزش باد اقدام
نمايند .برداشت محصول بذري در زمان قهوه اي شدن  70-80درصد غالف هاي مارپيچي يونجه انجام مي
پذيرد .بذور حاصله را در آفتاب خشك مي كنند و سپس برای فصل کاشت آتی انبار مي نمايند.
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مطلب : 4

زراعـت ذرت
Corn

اين گياه نيز از خانواده غالت است و آن را مي توان جهت تغذيه انسان و دام بكار گرفت .ذرت را به دو
منظور  :دانه اي و علوفه اي كشت مي كنند .زراعت ذرت در هر دو صورت داراي راندمان توليد زيادي است.
اين گياه را غالبا ً در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري به عمل مي آورند.
ذرت داراي ارقام  :زودرس ( 60روزه)  ،متوسط رس ( 125روزه) و ديررس ( 300روزه) است.
گياه ذرت احتياج به تابستان گرم  ،نور كافي خورشيد و پائيز خشك با حداقل حرارت  8درجه سانتيگراد دارد.
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كود مصرفي :
ذرت نيازمند  400كيلوگرم اوره و  200كيلوگرم فسفات آمونيوم در هكتار است .كود فسفاته را در زمان
كاشت ذرت با خاك مخلوط مي سازند ا ّما نيمي از كود اوره را در زمان كاشت و نيم ديگر آنرا به صورت
سرپاش حدودا ً يك ماه پس از سبزشدن در داخل نهرچه هاي آبياري مي پاشند .ارقام پابلند و ديررس ذرت به
كود بيشتري نيازمندند زيرا محصول بيشتري توليد مي كنند.
مقدار بذر :
مقدار بذر مورد نياز  25-35كيلوگرم براي ذرت دانه ای و علوفه اي در هكتار است .هميشه مقدار بذر را
براي كسب بالل ذرت كمتر از حالت علوفه اي آن در نظر مي گيرند.
زمان كاشت :
اين محصول را از اواخر فروردين تا اواخر خرداد مي توان كشت نمود وليكن آن را در خوزستان و ديگر
مناطق گرمسيري در اواخر زمستان مي كارند.
انتخاب ارقام :
الف -ارقام زودرس ذرت شامل "SC46A" ، "DC370" :
ب – ارقام ديررس ذرت شامل "DC790" ، "SC704" :

روش كاشت :
بهترين طريقه كاشت ذرت را روش رديفي با فاصله  75-100سانتيمتر و فاصله بين بوته هاي 25-30
سانتيمتر مي دانند كه در اين حالت تعداد  45-80هزار بوته در هكتار حاصل مي آيد.
ذرت به آب زياد جهت حداكثر عملكرد نيازمند است بطوريكه بايد آن را هر  7-8روز يكبار آبياري نمود وليكن
ذرت به شرايط كم آبي تا حدودي زيادي مقاوم است.
عملكرد محصول :
محصول دانۀ ذرت حدودا ً  2/5-8تن و علوفه سبز سيلويي آن حدود  50-100تن مي باشد.
ذرت فقط يک برداشت در هر فصل رشد ارائه می کند و برخالف سورگوم قادر به رشد مجدد نيست.
چرانيدن محصول سبز ذرت هيچگونه مشکلی برای دام ها بوجود نمی آورد.

24

25

26

27

28

29

30

31

مطلب : 5

زراعت سورگوم
Sorghum
سورگوم از گياهان خانواده غالت می باشد که به مصارفی چون  :تعليف دام ها  ،تغذيه انسان  ،توليد شربت و
تهيّه جارو می رسد .سورگوم در انواع  :علوفه ای  ،دانه ای (خوشه ای)  ،جاروئی و شيرين کاشته می
شود .اين گياه در هر حال دارای توليد محصول نسبتا ً زيادی است .سورگوم را غالبا ً در مناطق گرمسيری و
نيمه گرمسيری کشت می کنند زيرا مقاومت زيادی در برابر بروز خشکی و کم آبی دارد و از اين نظر به "شتر
گياهان" معروف شده است .سورگوم به  100-125روز برای رسيدن به مرحله بلوغ نيازمند است .اين گياه
خواهان تابستان گرم  ،نور شديد خورشيد و پائيز خشک و بدون يخبندان است .گياه زبور در دمای کمتر از
 +10درجه سانتيگراد پائيز خشک می شود لذا آخرين برداشت بايد قبل از آن صورت پذيرد .سورگوم در
بسياری از نقاط ايران می تواند دارای  2-3برداشت باشد لذا بهتر است تا حد ممکن زودتر کشت گردد.
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کود مصرفی :
سورگوم نيازمند  300-400کيلوگرم اوره و  150-200کيلوگرم فسفات آمونيوم در هکتار است .کود فسفاته
را در زمان کاشت با خاک مخلوط می سازند ا ّما نيمی از کود اوره را در زمان کاشت و نصف ديگر آنرا به
صورت سرپاش حدودا ً  1-1/5ماه پس از سبزشدن بذور در داخل نهرچه های آبياری می پاشند.
ارقام ديررس و پُر محصول سورگوم خواهان کودهای بيشتری هستند.
مقدار بذر :
مقدار بذر مصرفی سورگوم ها  15-25کيلوگرم در هکتار است .مقدار بذر سورگوم دانه ای کمتر از حالت
علوفه ای آن است زيرا بوته هايش با فواصل بيشتری کشت می گردند.
زمان کاشت :
گياه سورگوم را از اواخر فروردين تا اواخر خرداد می توان کشت نمود وليکن آن را در مناطق گرمسيری
ايران نظير خوزستان در اواخر زمستان می کارند.
ارقام سورگوم :
معروف ترين ارقام سورگوم شامل " :اسپيد فيد" و سودانگراس از نوع دانه قرمز و سورگوم خوشه ای از
نوع دانه سفيد هستند.
روش کاشت :
بهترين شيوه کاشت سورگوم ها را روش رديفی با فواصل  65-75سانتيمتر و فاصله بين بوته ای 20-25
سانتيمتر می دانند که در اين حالت حدود  100-125هزار بوته در هکتار حاصل می آيند.
سورگوم به آب نسبتا ً زيادی برای حداکثر عملکرد نيازمند است بطوريکه بايد هر  7-10روز يکبار آبياری
گردد و گرنه در ارتفاع کمتری به بلوغ می رسد و عملکرد کمتری را ارائه می دهد.
عملکرد محصول :
سورگوم دارای بيش از يک برداشت علوفه ای در سال است زيرا سورگوم بالفاصله پس از برداشت مجددا ً از
ناحيه طوقه به توليد ساقه های جديد می پردازد.
ميزان علوفه سبز توليدی سورگوم به  90-200تن در هکتار می رسد.
علوفه تازه سورگوم تا قبل از مرحله گلدهی بويژه در شرايط نامطلوب يعنی بروز تنش ها (خشکی  ،شبنم ،
سرما) برای دام های نشخوارکننده ای چون گاو و گوسفند به شدت س ّمی است .حدود يک کيلوگرم علوفه تازه
سورگوم برای گوسفندان و  3-5کيلوگرم از آن برای گاوها می تواند کُشنده باشد.
شدت کُشندگی علوفه سبز سورگوم ها برای زمانی نظير صبحگاهان که دام ها گرسنه هستند ،بسيار بيشتر
است .همواره توصيه شده است که دام ها را قبل از چرانيدن بقايای مزرعه سورگوم ها اندکی با علوفه های
ديگر از جمله کاه تعليف نمايند.
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مطلب : 6

زراعـت چغندر قند
Sugarbeet

گياه چغندرقند از خانواده اسفناج مي باشد .اين گياه داراي ريشه های عميق و برگ هاي پهن است .چغندرقند
دوم
اول فقط به توليد برگ ها و ريشۀ غده مانند مي پردازد ا ّما در سال ّ
گياهي دوساله است بطوريكه در سال ّ
اول زندگي به برگدهي
اگر برداشت نشود  ،شروع به گلدهي و بذردهي مي كند .بدين ترتيب چغندرقند در سال ّ
و حجيم نمودن ريشه اش مي پردازد سپس در ادامه دورۀ رشد به ذخيره سازي مواد قندي در درون ريشه اش
اقدام مي كند.
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انتخاب بذر :
اول به
چغندرقند داراي دو نوع بذر " :تك جوانه اي" (منوژرم) و "چندجوانه اي" (پلي ژرم) است كه از نوع ّ
دوم به ميزان  25-35كيلوگرم در هكتار مصرف مي شود.
ميزان  8-10كيلوگرم در هكتار و از نوع ّ
گاها ً بذور چغندرقند را قبل از كاشت با مواد غذايي مورد نياز گياهان و همچنين برخي سموم كشاورزي روكش
مي كنند تا از گزند آفات و بيماريها در امان بمانند و بهتر سبز شوند.
روش كاشت :
چغندرقند را با فواصل رديف هاي  65-80سانتيمتر مي كارند ا ّما بوته هاي نسبتا ً متراكم روي رديف ها را
توسط دو مرحله تُنك كردن به فواصل  25-30سانتيمتر مي رسانند .بذور چغندرقند را موقع كاشت در عمق
 2-4سانتيمتري خاك قرار مي دهند .چغندرقند را نبايد در سال هاي پي در پي در يك زمين كشت نمود زيرا
موجب افزايش آفات و بيماري ها مي شود.
كود مصرفي :
چغندرقند نيازمند شخم عميق و عناصر غذايی زياد است لذا به زراعت چغندرقند در حدود  250-300كيلوگرم
در هكتار كود فسفات آمونيوم و حدود  300-350كيلوگرم كود اوره در هكتار مي دهند .كودهاي فسفاته را
قبل از كاشت ولي نيمي از كود اوره را در زمان كاشت و نيمۀ ديگر را بصورت سبزپاش استفاده مي كنند.
مصرف ديرهنگام كود اوره در زراعت چغندرقند زيانبخش است زيرا از درصد قند قابل اندازه گيري غده هايش
در زمان تحويل به كارخانه قند كاسته مي شود.
زمان كاشت :
مناطق گرمسير و معتدل  :از اوايل اسفند تا اوايل فروردين ماه
مناطق سردسير  :از اوايل فروردين تا اوايل ارديبهشت ماه
در زراعت چغندرقند براي حصول به محصول مطلوب بايد به مسائلی چون  :آبياري  ،تنك كردن  ،وجين كردن
 ،سله شكني و مبارزه با آفات و بيماري ها تو ّجه كافي مبذول داشت.
برداشت محصول :
زمان برداشت غده هاي چغندرقند آنگاه است كه برگ هاي پائيني زرد شده اند و برگ هاي باالئي ديگر رشد
ندارند ،يعني در اين هنگام غده ها به حداكثر رشد و ذخيره مواد قندي رسيده اند.
مزرعه چغندر قند داراي  30-80تن غده و  35-40تن برگ در هكتار است .غده هاي چغندرقند معموال ً داراي
عيار قند از  15-22درصد مي باشند وليکن ارقامی با درصد قند بيشتر نيز وجود دارند.
از برگ هاي چغندرقند مي توان براي تعليف دام ها بهره گرفت.
در شيوه برداشت مكانيزه ابتدا برگ هاي چغندرقند را سرزني مي كنند و سپس عمليات برداشت (كندن و جمع
آوري) غده ها را انجام مي دهند.
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مطلب : 7

زراعـت پنبه
cotton
پنبه گياهي از خانواده خطمي است .اين گياه داراي ريشه هاي عميق و برگ هايي پهن با حاشيه هاي حاوي
چندين بريدگي مي باشد .پنبه شرايط شوري  ،باتالقي و عدم حاصلخيزي خاك را نمي پسندد.
انتخاب نوع بذر :
الف -مازندران و گرگان  :رقم ساحل  ،رقم كوكر
ب – فارس  :رقم آكاال  ،رقم "هوپي كاال"
پ – خوزستان  :رقم "دلتاپاين"
ت – جيرفت  :رقم گيزا  ،رقم تادال
ث – خراسان  ،اصفهان  ،تهران  ،مركزي  ،آذربايجان  ،مغان و كرمان  :رقم ورامين  ،رقم فيلستانی
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مقدار بذر :
وزن هزار دانه بذور پنبه در تعيين مقدار بذر مصرفي در هكتار اهميّت زيادي دارد.
بذور مصرفي بايد با خلوص  99درصد  ،داراي  12درصد رطوبت باشند بطوريكه  80درصد آنها بخوبي
جوانه بزنند.
بذور پنبه را بايد قبل از كاشت از كُرك هاي ريزي ( ِلينتر) كه دارند  ،پاك نمود (بذور ِد ِلينته) .براي هر هكتار
پنبه كاري به  25-40كيلوگرم بذر پاك نيازمنديم.
زمان كاشت :
حداقل حرارت هوا در زمان كاشت بايد حدود  14درجه سانتيگراد باشد و چون از زمان كاشت تا برداشت به
 6-6/5ماه زمان نياز است لذا بايد زمان كاشت را بگونه اي انتخاب نمود كه برداشت محصول پنبه با آغاز
باران هاي پائيزه مصادف نگردد.
پنبه در ماه هاي نسبتا ً ماليم بهار به صورت بهتري رشد مي نمايد.
مقدار كود :
الف -در حدود  100-150كيلوگرم در هكتار كود فسفاته كه آنرا قبل از كاشت با زمين مخلوط مي كنند.
ب – در حدود  150-180كيلوگرم در هكتار كود اوره كه نيمي از آنرا در زمان كاشت و نيمي ديگر را
بصورت سرپاش به زمين اضافه مي كنند.
كاشت پنبه :
زمين پنبه را بايد شخم عميق بزنند و آبياري  ،تنك كردن  ،وجين و سله شكني را به دقت انجام داد.
روش جوي -پشته اي (فارو) بهترين شيوه كاشت بذور پنبه است .در اين روش فاصله بين رديف ها را -80
 70سانتيمتر و فاصله بين بوته ها را  15-20سانتيمتر در نظر مي گيرند.
بذور پنبه را در عمق  3-5سانتيمتري خاك قرار مي دهند.
پنبه را بايد در تناوب با محصوالت ديگري قرار داد كه ريشه هاي عميق نداشته باشند.
برداشت پنبه :
اول بسيار با اهميّت است .براي تسهيل در برداشت محصول پنبه مي توان
پنبه داراي  2-3چين است كه چين ّ
زماني كه  70-80درصد غوزه ها باز شده اند  ،از مواد برگريز استفاده نمود سپس  8-14روز بعد اقدام به
برداشت غوزه هاي بازشده نمود.
تو ّجه داشته باشيد كه محصول هر چين را جداگانه جمع آوري و انبار كنيد.
اول انتخاب نمائيد.
بذور مورد نياز زراعت سال بعد را از محصول چين ّ
برداشت پنبه را توسط كارگران در صبحگاهان و يا به كمك ماشين هاي برداشت پنبه ("پيكر" و "استريپر")
انجام مي دهند .
متوسط برداشت "وش" (دانه بعالوه الياف) پنبه در حدود  1/5-2تن در هكتار است.
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مطلب : 8

زراعـت سیب زمینی
potato
سيب زميني از مهمترين محصوالت كشاورزي و طالب آب و هواي خشك مي باشد.
غده هاي سيب زميني پس از برداشت بايد يك دورۀ خواب و استراحت را در انبار بگذرانند تا دوباره آمادۀ
كاشت و جوانه زني شوند .براي كاشت سيب زميني بهتر است قسمتي از مزرعه را انتخاب كنيد كه علف هاي
هرز كمتري داشته است .زمين سيب زميني را بايد شخم عميق بزنيد و بخوبي آماده سازيد.
روش كاشت :
بهتر است سيب زميني را بصورت رديف هايي با فاصله  65-75سانتيمتر بكارند .در اين صورت غده هاي
آماده شده را با فواصل  25-30سانتيمتر بر روي رديف ها و در عمق  8-12سانتيمتري قرار مي دهند.
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انتخاب بذر :
يك بذر مناسب جهت كاشت سيب زميني بايد داراي وزني حدود  35-55گرم و قطري حدود  5سانتيمتر باشد
بطوريكه در داخل دست جا بگيرد .چشم هاي فرورفتۀ اينگونه بذور بايد حاوي جوانه هاي قوي باشند .هر
غده بايد حاوي  3-5عدد چشم سالم و بالغ باشد.
زمانيكه اجبارا ً از غده هاي درشت سيب زميني براي كاشت استفاده مي شود  ،الجرم بايد آن ها را به طوری
قطعه قطعه كرد كه هر تكه اش داراي  3-5جوانه قوي باشد .بريدن غده ها را يك هفته قبل از كاشت انجام مي
دهند سپس آن ها را در اتاقي مرطوب با دماي ماليم قرار مي دهند تا محل بردگی ها خشک گردد.
براي هر هكتار زراعت سيب زميني به  800-2000كيلوگرم غده سالم جهت كاشت نياز مي باشد.
در زمان كاشت نبايد از غده هاي بيماري كه هنگام بريدن داراي خال ها يا لكه هاي قهوه اي دايره اي شکل
در درون بافت غده سيب زميني هستند  ،استفاده نمود.
كودها :
سيب زميني نيازمند :
الف 20-30 -تن كود دامي در هكتار
ب –  300كيلوگرم كود اوره در هكتار
پ –  200كيلوگرم كود فسفات آمونيوم در هكتار مي باشد.
كود فسفاته مورد نياز سيب زميني را در هنگام كاشت غده ها با خاك مخلوط مي كنند ولي نيمي از كود اوره
را در زمان كاشت و نيمي ديگر را به صورت سرپاش استفاده مي نمايند.
خاك دادن بوته ها :
پاي بوته هاي سيب زميني را بايد در موقع گاورو شدن مزرعه و در زماني كه بوته ها به اندازه كافي رشد
يافته اند  ،يعنی چند روز پس از آبياري ها خاكدهي نمود تا باعث افزايش محصول شود.
آبياري سيب زميني را در خاك هاي سبك و شني با فواصل زماني زودتر ( 6-5روزه) انجام مي دهند ولي در
خاك هاي رسي مي توان آبياری را با فواصل  10-12روز اجرا کرد.
خشكي خاك مزرعه سيب زميني در زمان غده بستن مصادف با گلدهي بوته ها موجب بدشكلي و ريزشدن غده
های محصول خواهد شد.
مبارزه با علف هاي هرز  ،آفات و بيماري هاي سيب زميني بايد با دقت پيگيري شوند.
برداشت سيب زميني :
برداشت سيب زميني را در پايان دورۀ رشد بوته ها در زماني انجام مي دهند كه اغلب برگ ها خشك شده
باشند و پوست غده ها را نتوان با ماليدن انگشتان دست جدا نمود.
بهتر است ساقه هاي گياه سيب زميني را يك هفته قبل از برداشت از سطح زمين قطع نمود تا غده ها در زمان
برداشت داراي پوست كامل تري گردند.
غده هاي برداشت شدۀ سيب زميني را بايد در جاي خنك و با ارتفاع مناسب انبار كرد.
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مطلب : 9

زراعـت حبوبات
Pulse crops
گياهاني نظير  :لوبيا  ،نخود  ،ماش  ،سويا  ،باقال و عدس از جملۀ حبوبات محسوب مي شوند .تمامي گياهان
مذكور از انواع گياهان يكساله اي هستند كه زراعت آنها موجب حاصلخيزي زمين مي شود زيرا بعد از
خودشان مقاديري كود زيستي به زمين مي افزايند .اين موضوع از آنجا سرچشمه مي گيرد كه موجودات
ريزي درون ريشه هاي آنها بصورت غده هاي كوچكي زندگي مي كنند كه باعث توليد مواد حاصلخيز كننده
خاك مي شوند .حبوبات در اندازه هاي مختلف و به رنگ هاي متفاوتی وجود دارند .اين گياهان داراي ريشه
هاي نسبتا ً عميق با ساقه هايي منشعب و برگ هاي پهن هستند .بذور حبوبات در داخل غالف ها قرار دارند.
زمين متعلق به حبوبات را بايد به عمق  30سانتيمتر شخم زد و به خوبي آماده ساخت .براي كاشت حبوبات
هرگز از بذور كهنه استفاده نكنيد.
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زمان كاشت :
در نقاط مختلف ايران اقدام به كاشت لوبيا  ،سويا  ،ماش و عدس در اواخر فروردين تا اواخر ارديبهشت مي
كنند .اين گياهان را هرچه زودتر در اوايل بهار بكارند  ،به خوبي با استفاده از باران هاي بهاره رشد خواهند
نمود لذا به آبياري كمتري نياز خواهند داشت.
باقال و نخود از جمله حبوباتي هستند كه آنها را در مناطق معتدل به صورت پائيزه ولي در مناطق سردسير در
اواخر زمستان مي كارند.

روش كاشت :
اغلب حبوبات را در رديف هاي  65-75سانتيمتر و فاصله  25-35سانتيمتر بر روي رديف ها می کارند.
عمق کاشت بذور حبوبات بستگی به نوع خاک و اندازۀ بذور در حدود  2-5سانتيمتر می باشد.
حبوبات را بستگي به اندازه بذورشان به ميزان  35-130كيلوگرم در هكتار كشت مي نمايند.
مزرعه حبوبات را بر اساس تغيير رنگ و حالت برگ ها مجددا ً آبياري مي كنند و نهايتا ً زمانيكه حدود يك
چهارم غالف ها برسند آنگاه آبياري مزرعه حبوبات را قطع مي نمايند.
در ضمن دوره رشد حبوبات بايد عمليات  :تنك كردن  ،وجين و سله شكني با دقت انجام پذيرند.

كودهاي مصرفي :
حبوبات نيازمند كودهاي دامي هستند وليكن در مقايسه با ساير زراعت ها فقط به ميزان اندكي كود اوره الزم
دارند بنابراين حدود  50-150كيلوگرم کود اوره و  150-200كيلوگرم فسفات آمونيوم در هكتار ضمن كاشت
به زمين اضافه مي شوند.
معموال ً در زميني كه قبالً حبوبات كشت شده اند  ،براي سال هاي بعد از گياهان خانواده غالت مي كارند تا از
حاصلخيزي موجود به خوبي بهره برداري كنند.

برداشت حبوبات :
برداشت حبوبات دانه اي زماني صورت مي پذيرد كه ساقه ها و غالف ها كامالً خشك شده باشند .برداشت
حبوبات را مي توان با دست و يا توسط كمباين هاي غالت با تغيير كوبنده ها انجام داد .
از هر هكتار مزرعه حبوبات مي توان  1/5-4تن دانه حاصل نمود.
دانه هاي حاصل از برداشت مزرعه حبوبات را بايد به دقت و در شرايط مناسب انبار كرد.
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مطلب : 10

زراعـت هندوانه
watermelon

محصوالت كشاورزي از جمله هندوانه  ،خيار  ،كدو  ،خربزه  ،طالبي  ،فلفل  ،بادنجان و نظاير آنها جزو جاليز
محسوب مي گردند .اين محصوالت به دليل مقدار انبوه توليد و فروش فوري بعنوان محصوالت "درآمدزا"
شمرده می شوند و بازگشت سرمايه سريعی دارند.
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مقدار بذر :
اغلب اين گياهان به صورت بذركاري ولي برخي ديگر توسط نشاءهايي كه از خزانه هايشان بدست مي آيند ،
كاشته مي شوند.
براي هر هكتار زراعت هندوانه به  2/5كيلوگرم بذر براي كاشت و  0/5كيلوگرم بذر براي واكاري نيازمنديد.
بذور را  24-48ساعت قبل از كاشت مي خيسانند سپس در عمق  2-4سانتيمتري خاك مي كارند.

زمان كاشت :
هندوانه و ديگر انواع جاليز را مي توان از اواخر فروردين تا اواخر ارديبهشت ماه كشت نمود.

مقدار كود :
جاليزكاري به  100-150كيلوگرم كود فسفاته و به همين مقدار كود ازته در هكتار نياز دارد كه بهتر است
آنها را در نزديكي بوته ها و در داخل خاک تعبيه نمود (پاگوده كردن).

روش كاشت :
جاليز را معموال ً بر پشته هايي كه داراي نهرچه هاي نسبتا ً عميقي است  ،بصورت "غالم گردشي" مي كارند.
در ضمن مي توان كود مصرفي سرپاش را قبل و يا بعد از آبياري در نهرچه ها ريخت.
جاليزكاري به لحاظ حساسيت و ظرافتش نيازمند آبياري دقيق هفتگي  ،وجين مداوم براي پاك كردن سطح
مزرعه از طغيان علف هاي هرز و سمپاشي هاي به موقع و ضروري براي مبارزه با آفات و بيماري هاي
جاليز می باشد.
براي انتخاب بذر مناسب بايد دقت نمائيد تا هر ساله از بذور گواهي شدۀ جديد استفاده شود زيرا اين بذور در
سال هاي بعد محصول قابل مالحظه و مطلوبي توليد نخواهند نمود و به همين دليل نبايد بواسطه ارزاني از
بذور حاصل از محصوالت سال هاي قبل بهره گرفت.
دوم در هر قطعه زمين توصيه مي شود زيرا جاليزها را بايد
كاشت هر  4-6سال يکبار جاليز براي مرتبه ّ
براي كنترل آفات  ،بيماري ها و علف هاي هرز با غالت و حبوبات در قالب تناوب زراعي قرار داد.

برداشت و بازاريابي :
هر هكتار جاليزكاري در فضاي آزاد از  20-50تن محصول توليد مي نمايد .محصول جاليزی قابليت نگهداري
در مزرعه و تأخير در برداشت را ندارند لذا قبل از كاشت جاليز بايد به فكر بازاريابي  ،نگهداري در سردخانه
 ،انبارداری و يا تبديل آنها به انواع مواد غذايي باشيد.
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مطلب : 11

زراعـت آفتابگردان
Sunflower
گياهاني نظير  :آفتابگردان  ،گلرنگ  ،بادام زميني  ،كتان روغني  ،كرچك  ،كنجد و مشابه آنها اغلب به
مصرف تهيّه روغن مي رسند ا ّما از بسياري بذور و محصوالت ديگر اين گياهان در تغذيه انسان و دام نيز
بهره مي گيرند .گواينكه امروزه درصد عمده اي از روغن مصرفي مردم ايران از طريق واردات تأمين مي
گردد لذا کاشت اينگونه محصوالت در اراضی کوچک و حاشيه ای توصيه می گردند.
آفتابگردان را مي توان بجز در زمين هاي باتالقي  ،اراضي خيلي شور و سرماي زير صفر كشت نمود.
جاكشت نمودن آفتابگردان بعد از حبوباتي نظير  :يونجه و شبدر به محصول بسيار خوبي منتهي مي شود.
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ارقام آفتابگردان :
الف -ارقام زودرس و متوسط رس  :زاريا  ،چرنيانكا " ،ان اس پي"
ب – ارقام ديررس  :ركورد  ،لوچ  ،ونيمك
كود مصرفي :
الف -كود دامي به ميزان  20-30تن در هكتار
ب – كود اوره به ميزان  100-150كيلوگرم در هكتار
پ – كود فسفاته به ميزان  50-100كيلوگرم در هكتار
تاريخ كاشت :
دوم دي ماه تا اواسط اسفند
الف -مناطق گرمسيري  :نيمه ّ
ب – مناطق معتدله  :اوايل اسفند تا اواخر فروردين
پ – مناطق سردسير  :اوايل فروردين تا اواسط ارديبهشت
روش كاشت :
بذور آفتابگردان را به صورت رديف هايی با فواصل  70-80سانتيمتر و فواصل  25-35سانتيمتری بوته ها
بر روي رديف ها و در عمق  2-4سانتيمتري خاك مي كارند.
آفتابگردان نيازمند مراقبت هاي  :وجين  ،تنك كردن  ،واكاري  ،دفع آفات و آبياري به موقع است.
آبياري آفتابگردان بويژه در زمان گلدهي بسيار حائز اهميت است و در غير اين صورت اغلب بذورش پوك مي
شوند .از عواملي كه در افزايش محصول آفتابگردان حائز اهميت است همانا قرار دادن كندوي زنبوران عسل
به تعداد  2-3عدد در هر هكتار مي باشد زيرا گل هاي آفتابگردان بخودي خود و يا توسط باد قادر به تلقيح و
توليد دانه ها نيستند.
برداشت :
زمان برداشت آفتابگردان موقعي است كه گلبرگ هايش خشك و طبق هايش قهوه اي شده باشند .
طبق ها را پس از برداشت براي چند روز رو به زمين در برابر آفتاب قرار مي دهند سپس مي تكانند.
عملكرد بذور آفتابگردان حدود  3تن در هكتار است كه با آبياري و كوددهي به موقع مي توان بر اين مقدار
افزود.
براي سيلوكردن و مصرف علوفه اي آفتابگردان بايد آنها را قبل يا اوايل گلدهي برداشت نمود زيرا وجود طبق
هاي كامالً ُخرد نشده و آبدار باعث بروز مشكالتي در توليد علوفه سيلويي مي گردند و غالبا ً مواد سيلو را
فاسد مي سازند.
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مطلب : 12

زراعـت زعفران
Saffron

زعفران از گياهان زراعتي قديمي ايران است كه موارد استفاده صنعتي  ،داروئي و غذايي متعددي دارد .اين
گياه در اغلب مناطق جنوب خراسان و اصطهبان فارس كشت مي شود .زعفران به سبب نيازمندي به آب كم
در خارج از فصل زراعي و همچنين ايجاد درآمد مناسب براي زارعين از اهميّت فراواني در مناطق خشك
كشور ايران برخوردار است.
زعفران را مي توان در دشت ها و دامنه هاي آفتابگير كه سرماي زمستانه سخت ندارند و نيز داراي تابستان
گرم  ،آفتابي و نسبتا ً خشك ولي بهار و پائيز مالئم هستند  ،كشت نمود.
قسمت خوراكي زعفران همان مادگي سه شاخه اي است كه در وسط گل هاي بنفش رنگش وجود دارد.
زعفران خواهان زمين هاي نسبتا ً سبك  ،فاقد شوري و با كود دامي زياد مي باشد.
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انتخاب بذر :
اندازه پيازهاي زعفران حدودا ً حدواسط فندق و گردو است .
در مواقع كاشت پيازهاي زعفران بايد غالف اليه مانند و قهوه اي رنگ روي آنرا با دقت جدا نمود بطوريكه
فقط آخرين اليۀ نازك بر روي پياز باقي بماند.
هر هكتار کاشت زعفران به حدود  2-3تن پياز نياز دارد.
مزرعه زعفران در سال هاي  7-10زيرورو مي شود و پيازهاي حاصله براي كشت نمودن مزارع جديد
استفاده مي شوند.
كاشت زعفران :
زمين زراعت زعفران را در پائيز شخم مي زنند و آن را در ضمن بهار و تابستان با افزودن كود دامي تقويت
مي كنند و همچنين با علف هاي هرزش به خوبی مبارزه مي نمايند.
پيازهاي زعفران را به روش هاي زير مي كارند :
الف -روش پشته اي كه پيازها را به صورت رديفي بر روي پشته هاي كم ارتفاع مي كارند.
ب – در داخل كرت هايي به عرض  5-10متر و طول  30-40متر درون شيارهاي موازي با فاصله 30
سانتيمتر و بر روي رديف ها به فاصله  25سانتيمتر كشت مي نمايند.
عمق كاشت :
پيازهاي زعفران را در عمق  20سانتيمتري به صورت كپه هايي شامل  1-3پياز بنابر ريزي يا درشتي آنها
مي كارند.
زمان كاشت :
زعفران را در استان خراسان طي مرداد ماه تا اواسط شهريور و در اصطهبان فارس در شهريور ماه مي
كارند.
برداشت زعفران :
اولين آبياري زعفران را پس از كاشت در مهر ماه به زمين مي دهند بطوريكه گل هاي زعفران حدود  20روز
بعد از آن ظاهر مي شوند كه بايد سريعا ً در صبحگاهان قبل از طلوع آفتاب برداشت شوند .كالله هاي سه
شاخه را از درون گل ها خارج مي سازند و در سايه خشك مي كنند سپس در ظروف دربسته اي و انبار مي
نمايند.
دوم آماده گردد.
دوم اقدام مي شود تا زمين براي برداشت ّ
اول نسبت به انجام آبياري ّ
بعد از خاتمه برداشت ّ
زعفران به  2-3آبياري ديگر در ماه هاي بعد تا بهار نياز دارد سپس از فروردين ماه تا سال بعد نبايد آبياري
شود و گرنه پيازهايش در داخل زمين مي پوسند.
متوسط عملكرد زعفران  6-10كيلوگرم در هكتار است و حداكثر عملكرد در سال هاي  6-7حاصل مي شود.
برگ هاي زعفران در بهار ظاهر مي شوند و به مصرف دام هاي غيرشيرده مي رسند.
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مطلب : 13

زراعـت ارزن
Millet

بطور كلي ارزن ها به غالتي اطالق مي شوند كه داراي دانه هايي كوچك مي باشند و بيشتر متعلق به مناطق
گرمسير و پُر آفتاب دنيا هستند .ارزن گياهي يكساله و بهاره است كه مانند ديگر غالت به خوبي پنجه مي زند
ولي همه پنجه هايش توليد خوشه نمي كنند .ميوۀ ارزن مانند ساير غالت از نوع گندمه است  .دانه هايش به
شكل بيضي و اندكي پهن هستند و رنگي نسبتا ً روشن دارند .ارزن ها غالبا ً زودرس می باشند و به مصرف
تغذيه انسان و دام در بعضي مناطق دنيا مي رسند .ارزن ها از هزاران سال قبل كشت و زرع مي شوند.
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ارزن ها بعد از جوانه زدن و در طول ريشه دهي داراي رشد كندي مي باشند ولي بعد از مدتي بر سرعت
رشدشان اضافه مي گردد .خاك هاي سبك بهترين نوع بستر براي کاشت ارزن ها هستند .ارزن ها خاك هاي
رسي سنگين و اسيدي را نمي پسندند .ساقه هاي ارزن توخالي و بندبند هستند .ارزن به دليل داشتن ساقه
هاي قوي بدون خوابيدگي است .ارتفاع ارزن بعضا ً تا  150سانتيمتر مي رسد .گاها ً از علوفه سبز ارزن ها
بعنوان خصيل يا قصيل جهت تغذيه دام ها استفاده مي كنند.

مقدار بذر :
ميزان بذر ارزن جهت توليد دانه در حدود  15-30كيلوگرم و براي توليد علوفه  30-40كيلوگرم در هكتار
است .بستر بذر ارزن بايد به خوبي نرم گردد.
عمق كاشت بذرهاي ارزن را نسبتا ً سطحي مي گيرند.

كاشت ارزن :
متوسط حرارت شبانه-روز براي جوانه زني بذور ارزن در حدود  13درجه سانتيگراد است.
ارزن معمولي داراي رشد سريعي است لذا زودتر از هر غله اي مي رسد.
ارزن مي تواند زمين هاي شني و فقير را اصالح نمايد.
ارزن خوشه اي را در مناطق گرم با دوره بارندگي كوتاه و خاك هايي كه براي ساير زراعت ها فقير و محدود
كننده است  ،كشت و كار مي كنند.
ارزن در بين غالت به كمترين ميزان آب نياز دارد.
بهتر است ارزن را بعد از يونجه و شبدر كشت نمايند چون مسئله خوابيدگي ندارد.
تاريخ كاشت ارزن در نيمه دوم بهار انتخاب مي شود .

برداشت ارزن :
ارزن به  70-80روز از زمان جوانه زني تا مرحله رسيدگي بذور نيازمند است.
ارزن ها در موقع رسيدگي كامل داراي ريزش دانه ها مي باشند لذا برداشت آنها را كمي زودتر آغاز مي كنند.
زمان برداشت ارزن دانه اي هنگامي است كه برگ ها و ساقه هاي گياه زرد و دانه ها سفت شده باشند.
زمان برداشت ارزن علوفه ای در مرحله گلدهي گياه مي باشد.
متوسط محصول ارزن دانه اي حدود  800-1500كيلوگرم در هكتار است.
دانه هاي ارزن كامالً صاف و در انتها داراي زائده كوچك و نوك تيزي هستند.
بذور ارزن محتوي  10درصد پروتئين و  4درصد روغن مي باشند و از اين لحاظ در تغذيه انسان هاي برخي
مناطق و همچنين در تغذيه طيور اهميّت فراواني دارند.
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مطلب : 14

زراعـت برنج
Rice

برنج را در ايران قديم در نواحی بابل و شوش كشت مي نموده اند.
برنج گياهي است كه معموال ً در آب به عمل مي آيد ولي انواعي از آن نيز بصورت ديم در ارتفاعات كشت مي
شوند.
برنج به خاك هاي اسيدي با  5/0 -5/6 PHنيازمند است.
بهترين خاك براي برنج از نوع خاك هاي رسي حاصلخيز با مواد آلي فراوان و حالت اسيدي مي باشد.
برنج داراي ساقه اي راست و توخالي به ارتفاع  50-200سانتيمتر با  10-18گره و برگ مي باشد.
ريشه هاي برنج به صورت گسترده و افشان هستند لذا هيچگاه به عمق خاك نفوذ نمي كنند.
ريشه هاي برنج داراي يكنوع بافت هدايت كنندۀ اکسيژن حاصل از فتوسنتز برگ ها به ريشه ها براي
جلوگيری از خفگی هستند.
گل هاي برنج بصورت خوشه هاي مركب يا پانيکول مي باشند.
تعداد دانه هاي هر خوشه برنج در حدود  50-500عدد است.
برنج به آب و هواي گرم و مرطوب نياز دارد لذا بيش از  90درصد برنج دنيا را به صورت برنج زمستانه در
نواحی عاری از يخبندان کشت می کنند.
امروزه برنج را در ايران در استان هاي  :گيالن  ،مازندران  ،خوزستان  ،اصفهان  ،فارس  ،آذربايجان ،
كرمانشاه  ،خراسان و سيستان و بلوچستان مي كارند.
مقدار آب مصرفي براي هر هكتار شاليزار غرقابی بستگي به نوع خاك و اقليم منطقه در حدود  15-25هزار
مترمكعب برآورد شده است.
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انتخاب بذر :
الف) برنج هاي درجه يك ايران شامل  :ساالري  ،صدري  ،اميري  ،اربابي  ،حسن سرا  ،هاشمي  ،علي
كاظمي
ب ) برنج هاي درجه دو ايران شامل  :چمپا  ،آكوله  ،طارم  ،بينام  ،خزر
پ ) برنج هاي درجه سه ايران شامل  :مواليي  ،گرده هستند.

مقدار بذر :
براي كاشت برنج بايد از بذور (شلتوك) سالم و سنگين استفاده نمود كه ميزان آن براساس نوع ارقام برنج و
شيوۀ تهيّه خزانه از  60-180كيلوگرم در هكتار متفاوت است.

زمان كاشت :
دورۀ رشد و نمو گياه برنج حدود  120-180روز است.
تاريخ كاشت برنج را بايد از زمان خيساندن بذورش در نظر گرفت كه از سيزده نوروز تا اواخر فروردين ماه
متغيّر است.
طول دوره خزانه داري برنج به شرايط محيطي و شيوۀ نشاء بستگي دارد و معموال ً  20-30روز است.
نسبت سطح خزانه به مساحت زمين اصلي از

𝟏
𝟐𝟕

تا

𝟏
𝟎𝟓

يعني حدودا ً  140-200مترمربع براي هر هكتار

شاليزار در نظر مي گيرند.
زمان انتقال نشاء هاي برنج به زمين اصلي به طريقه نشاء دستي در موقعي است كه نشاء هاي جوان به
ارتفاع  20-25سانتيمتر ( 4برگ کامل) رسيده باشند درحاليكه بوته هاي نشاء براي نشاء مكانيزه بايد به
ارتفاع  16-18سانتيمتر ( 3برگ کامل) باشند.
كشت برنج به صورت كپه اي (با  3-6عدد نشاء در هر كپه) و با فاصله كپه هاي  25سانتيمتر از همديگر
انجام مي گيرد.
تاريخ نشاءكاري در شمال ايران معموال ً ارديبهشت ماه است.
زراعت برنج را عالوه بر روش نشاءكاري به صورت بذرپاشي (كشت مستقيم) نيز انجام مي دهند .كشت
مستقيم برنج مي تواند در اراضي غرقاب و يا به صورت خشكه كاري انجام پذيرد.
شاليزارها را معموال ً طي  2-3مرحله براي كنترل علف هاي هرز وجين مي كنند.
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مقدار كود :
به اراضي شاليزاري عالوه بر كودهاي دامي و گياهي پوسيده به ميزان  100-150كيلوگرم كود ازته -100 ،
 50كيلوگرم در هكتار كود فسفاته و پتاسه نيز مي افزايند.
برداشت برنج :
تاريخ برداشت برنج هنگامي است كه اندام هاي بوته ها به رنگ زرد در آيند و دانه هايش سفت شده باشند.
تاريخ برداشت محصول برنج در شمال ايران طي مرداد و شهريور ماه و در خوزستان طي آبان ماه است.
رطوبت دانه هاي برنج در موقع برداشت حدود  18-25درصد است كه آنرا به روش سنتي در اتاقك هاي ويژه
و يا توسط خشك كن ها به  12-14درصد مي رسانند.
شلتوك ها را كه توسط خرمنكوب از ساقه هاي برنج جدا شده اند  ،بعد از خشك كردن توسط دستگاه هاي
تبديل اصطالحا ً مي كوبند و به برنج سفيد تبديل مي نمايند .شلتوك داراي  17درصد پوست است و بقيه آنرا
خرد شده تشكيل مي دهند.عملكرد برنج به صورت شلتوك (دانه برنج با پوسته قهوه
دانه هاي برنج سالم و يا ُ
اي) در حدود  2-6تن معادل  1600-4800كيلوگرم برنج سفيد در هكتار است.
از هر هكتار شاليزار حدودا ً  3-8تن كاه بدست مي آيد كه به مصرف تغذيه دام ها در زمستان مي رسد.
معموال ً نسبت دانه به كاه توليدي در زراعت برنج حدودا ً  1به  1/5است .ضريب تبديل شلتوك به برنج سفيد
نيز در ارقام مختلف و براساس مراقبت هاي داشت در حدود  65-70درصد مي باشد.
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مطلب : 15

زراعـت سويا
Soybean
سويا (سوژا) يا "لوبيا ژاپني" از جمله گياهاني است كه از دانه هايش براي تهيّه روغن و از كليه اندام هايش
به عنوان علوفه جهت تغذيه انواع دام ها بهره مي گيرند .دانه هاي سويا حاوي  18درصد روغن خوراكي
بسيار مرغوب و  30-50درصد پروتئين مي باشند .روغن سويا به صورت مايع و به رنگ زرد متمايل به
قهوه اي روشن است .كنجاله سويا داراي  40-50درصد پروتئين است كه براي تغذيه انسان و دام استفاده
مي گردد .سويا گياهي يكساله با ريشه هاي راست و عميق است كه داراي غده هاي كودساز بر روي ريشه
هايش مي باشد .ساقه سويا معموال ً راست همراه با انشعابات زياد است ولي گاها ً داراي ساقه خزنده يا پيچنده
مي باشد .ارتفاع ساقه هاي سويا از  40-200سانتيمتر متفاوت است .ساقه سويا و گاها ً برگ هايش پوشيده
از كُرك هستند .برگ هاي سويا از نوع مركب با دمبرگ بلند و معموال ً كُركدارند .ميوۀ سويا به شکل پيله
(نيام) يا غالف مي باشد كه داخل هر كدام از آنها به تعداد  2-4دانه وجود دارند .دانه هاي سويا به رنگ
هاي :سفيد  ،قرمز  ،قهوه اي  ،سياه و زرد كمرنگ ديده مي شوند .سويا در گيالن و مازندران به صورت ديم
ولي در ديگر نقاط ايران به صورت آبي كشت مي گردد .سويا خاك هاي اسيدي با  6-7 PHرا مي پسندد.
بهترين خاك براي زراعت سويا داراي ساختمان رسي-شني است.
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انتخاب بذر :
الف) ارقام زودرس شامل  :چيپوآ  ،آكمي  ،هاوك آي  ،هاراسوي  ،ليندارين  ،استيل
ب ) ارقام متوسط رس شامل  :شلبي  ،وين  ،كالرك  ،كنت  ،كالند  ،ويليامز
پ ) ارقام ديررس شامل  :هيل  ،هود  ،دير
مقدار بذر :
مقدار بذر در هكتار سويا را براساس فواصل خطوط كاشت و ريزي يا درشتي بذور بين  25-60كيلوگرم در
هكتار درنظر مي گيرند و آنها را با بذركارهاي رديفكار كشت مي كنند.
زمان كاشت :
دوم
سويا را در ايران برحسب انواع آن از اوايل بهار بعنوان زراعت اصلي و تا اواسط تيرماه بعنوان زراعت ّ
پس از برداشت گندم و جو كشت مي نمايند .چون سويا نسبت به سرماي بهاره حساس است لذا كشت بهاره
آن را با تأخير و از ارديبهشت ماه آغاز مي كنند .فاصله رديف هاي سويا را  50-60سانتيمتر و فاصله بوته
ها را بر روي خطوط  5-10سانتيمتر انتخاب مي نمايند .بذور سويا را در عمق  3-5سانتيمتري خاك مي
كارند .سويا احتياج زيادي به آب دارد بنابراين هر  7-8روز يكبار در مناطق خشك و هر  10-15روز يكبار
در نواحي سردسير آبياري مي شود .آبياري سويا در زمان پيله بستن از اهميت بيشتري برخوردار است.
مقدار كود :
بذور سويا را در زمان كاشت با باكتري مخصوصي آلوده مي سازند .اين باكتري ها از انواع موجودات ذره
بيني هستند كه در درون ريشه هاي سويا زندگي مي كنند و توليد كود ازته مي نمايند سپس آنرا در اختيار
بوته هاي سويا قرار مي دهند .اينگونه باكتري ها را به صورت پاكت هايي در بازار عرضه مي كنند كه هر
پاكت براي آلوده كردن بذور يك هكتار زراعت سويا كافي است .محتوي هر پاكت را در يك ليتر آب حل مي
كنند و  100گرم شكر به آنها اضافه مي نمايند سپس بر روي بذور مورد نياز جهت هر هكتار زراعت سويا
مي پاشند و به خوبي بهم مي زنند تا سطح بذور را آلوده سازند .چنين بذوري بايد سريعا ً كشت گردند و
آبياري شوند وگرنه تأثير خود را از دست مي دهند .سويا به حدود  50كيلوگرم كود اوره و  200كيلوگرم
كودهاي فسفاته و پتاسه در هر هكتار احتياج دارد كه بايد تمامي آنها را در زمان كاشت به زمين افزود.
برداشت سويا :
تاريخ برداشت سويا هنگامي است كه غالف هايش قهوه اي گردند و رنگ سبز آنها از بين بروند  ،برگ
هايش زرد شوند و شروع به ريزش نمايند .تأخير در برداشت محصول سويا با دست و يا ماشين در صورت
كاشت رديفي امكان پذير است .برداشت محصول سويا را با دست و يا كمباين انجام مي دهند .حداقل برداشت
محصول دانه اي سويا حدود  500كيلوگرم و حداكثر حدود  4تن در هكتار است .در ايران حدود  50هزار
هكتار سوياكاري با ميانگين عملكرد  1/8-2تن دانه در هكتار وجود دارند.
سويا از جمله گياهان وجيني محسوب مي شود لذا بعد از برداشت آن مي توان زمين زير کشت را به كاشت
گندم  ،جو و يا ذرت اختصاص داد.
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زراعـت بادام زمینی
Groundnut ; peanut
بادام زميني گياهي يكساله از خانواده حبوبات است و انواع آن را براساس نوع ساقه ها تقسيم مي نمايند :
الف) انواعي كه ساقه هاي راست دارند و وجود انشعابات جانبي باعث ايجاد حالت بوته اي در آنها مي شود.
ب ) انواعي كه داراي ساقه هاي خزنده و فقط يك ساقۀ راست و كوتاه مركزي هستند.
ارتفاع اين گياه از  15-35سانتيمتر متغيّر است .ريشه هاي بادام زميني به حالت راست و عميق با انشعابات
جانبي زياد هستند .اين گياه نيز همانند ساير حبوبات داراي غده هاي كودساز بر روي ريشه هايش مي باشد.
گل هاي بادام زميني به رنگ زرد هستند كه پس از لقاح به طرف زمين خم مي شوند و به عمق 5-10
سانتيمتري خاك فرو مي روند و آنگاه ميوه ها را در زير خاك تشكيل مي شوند و مي رسند .ميوه بادام زميني
به شكل پيله هايي با  1-4عدد دانه هستند .بادام زميني را غالبا ً براي توليد روغن بويژه در مناطق گرمسير
مي كارند .دانه هاي بادام زميني حاوي  40درصد روغن خوراكي هستند كه روغن حاصله براي مصرف در
ساالد و ديگر موارد بكار مي رود .كنجاله بادام زميني بيش از ديگر گياهان مشابه داراي پروتئين است که به
مصرف تغذيه دام ها مي رسد .بادام زميني نيازمند مناطق آفتابي و گرم با خاك هاي شني تا شني-رسي
برخوردار از زهكشی مناسب است .خاك مزارع بادام زميني نبايد زياد اسيدي و يا زياد قليايي و شور باشد لذا
خاك هاي خنثي بسيار مناسبند.
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زمان كاشت :
(هيرم) مي توان كشت نمود وليكن در صورت امكان
بادام زميني را به دو طريق  :خشكه كاري و "نم كاري"
ُ
طريقه "نم كاري" ترجيح دارد زيرا بذورش بهتر جوانه مي زنند.
تاريخ كاشت بادام زميني را در بهار بعد از بر طرف شدن سرماي بهاره انتخاب مي نمايند.
زمين بادام زميني را كامالً نرم و عاري از علف هاي هرز مي كنند سپس بذور آنرا بر روي پشته هايي با
فواصل  60-80سانتيمتر و به فواصل  10-15سانتيمتر روي خطوط مي كارند.
براي اين منظور ابتدا  2-3عدد بذور پوست كندۀ بادام زميني را در هر سوراخ مي كارند وليكن بعدا ً بايد آنها
را تنك نمود.
در صورت كشت مكانيزه احتمال دارد كه دانه هاي بادام زميني در زمان كاشتن صدمه ببينند و در نتيجه سبز
نشوند.
عمق كاشت بذور بادام زميني را معموال ً حدود  5سانتيمتر در نظر مي گيرند.
بذور بادام زميني را قبل از كاشت با باكتري مخصوصي مخلوط و آلوده مي سازند كه روش آلوده سازي در
مورد بذور سويا تشريح شده است.

انتخاب بذر :
براي كاشت بادام زميني توسط كارگران به حدود  20كيلوگرم بذر و براي كاشت ماشيني به دليل احتمال
صدمه ديدن به  25-30كيلوگرم بذر در هكتار نياز مي باشد.

مقدار كود :
معموال ً به  80كيلوگرم كود اوره  150-200 ،كيلوگرم كود فسفاته و  100كيلوگرم كود پتاسه براي هر هكتار
زراعت بادام زميني نياز مي باشد.

برداشت بادام زميني :
زراعت بادام زميني تا مرحله گل دادن به آب نسبتا ً زيادي نيازمند است ولي پس از مرحله گل دادن از مقدار
آبياري كاسته مي شود وگرنه موجب پوسيدگی ميوه ها می شود.
در مواقعي كه برگ هاي فوقاني بادام زميني به رنگ زرد در آيند و ساقه و برگ هاي تحتاني گياه خشك شوند
و كپسول ها كامالً رشد كرده باشند آنگاه مي توان اقدام به برداشت محصول بادام زميني نمود.
بوته هاي برداشت شده را براي چند روز در هواي آزاد خشك مي كنند سپس مابقي محصول را بعد از جدا
كردن پيله ها به مصرف دام ها مي رسانند.
بذور بادام زميني براي انبار شدن بايد در حدود  12درصد رطوبت داشته باشند.
محل انبار بايد كامالً هواگير  ،خشك و تا حدودي خنك باشد.
ميزان محصول بادام زميني حدود  5-40تن پيله در هكتار است.
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زراعـت شبدرها
Clovers
 )1شبدر ايراني :
اين نوع شبدر از نظر چراي دام ها و تهيّه علوفه مرتعي بسيار اهميّت دارد .شبدر ايراني گياهي يكساله پائيزه
است كه در اواخر زمستان تا اوايل بهار به توليد علوفه مي پردازد وليكن رشد اصلي آن در طي زمستان و به
حالت خوابيده است .بذور آن را در پائيز مي كارند كه رشد كند خود را به حالت خوابيده آغاز مي كند وليكن با
شروع بهار به سرعت رشد مناسبي دست مي يابد .زندگي اين گياه در سراسر بهار و اوايل تابستان ادامه مي
يابد سپس توليد بذر مي كند و به رشدش خاتمه مي دهد .ارتفاع شبدر ايراني  30-70سانتيمتر است .گل
هايش زرشكي يا ارغواني هستند .شبدر ايراني عالقمند خاك هاي مرطوب و سنگين با خاصيت اسيدي است.
اين گياه با وجود پائيزه بودن داراي مقاومت زيادي به سرماي زمستان ها نيست .كاشت بهاره شبدر ايراني
موجب كندي رشد و عدم توليد بذور كافي مي گردد .مقدار بذر الزم براي كاشت حدودا ً  4-8كيلوگرم در هكتار
است .چرانيدن اين گياه بويژه در صبحگاهان موجب بروز نفخ در دام ها مي شود .شبدر ايراني به توليد -25
 10تن در هكتار علوفه تازه معادل  2-5تن علوفه خشك (با ضريب تبديل  5به  )1و  100-400كيلوگرم بذر
در هكتار مي پردازد.
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 )2شبدر مصري (برسيم) :
شبدر مصري گياهي يكساله و بهاره با ريشه هاي عميق است.
طول ساقه هاي هوايي آن تا يك متر مي رسد.
اين گياه در نواحي خوزستان تا  5چين در سال محصول مي دهد.
كاشت مخلوط شبدر مصري با غالت به توليد محصول مطلوبي از نظر كميّت و كيفيت منتهي مي گردد.
اين گياه نيازمند آب كافي و گرماي مناسب است.
خاك مناسب براي رشد شبدر برسيم بايد از انواع سبك باشد .
شبدر برسيم يا مصري خاك هاي اسيدي و مرطوب را نمي پسندد.
بهترين شرايط براي كاشت شبدر مصري را خاك هاي سبك يا نيمه سبك با اقليم مرطوب و نسبتا ً گرم مي دانند.
قدرت پنجه زني مناسب و رشد و نمو كافي بعد از هر چين جزو خصوصيات اين گياه علوفه اي به شمار مي
آيند .اين گياه به  150كيلوگرم كود فسفاته  50-80 ،كيلوگرم كود پتاسه و  50كيلوگرم كود اوره در هكتار به
صورت قبل از كاشت نيازمند است.
شبدر مصري را نبايد در اوايل بهار كه هوا نسبتا ً خنك است  ،كشت نمود لذا اندكي تأخير در كاشت بهاره آن
ضروري است.
 )3شبدر سفيد :
شبدر سفيد گياهي چندساله با ريشه هاي عميق به طول تا  50سانتيمتر و ساقه هاي خزنده اي كه از محل
تماس با خاك مرطوب خارج مي شوند .اين گياه در بسياري از مناطق رشد مي نمايد و توقع بسيار كمي دارد.
شبدر سفيد به نور فراوان نياز دارد وليكن مي توان آنرا حتي در خاك هاي رسي نيز كشت نمود.
زراعت مخلوط شبدرسفيد با غالت بسيار مناسب است.
كاشت آن در چراگاه ها مطلوب مي باشد ا ّما گوسفندان تمايل چنداني به خوردن آن ندارند.
اين گياه شهد زيادي در گل هايش توليد مي كند لذا براي زنبورداري بسيار مطلوب است.
بهترين شرايط رشد شبدرسفيد در اقليم مرطوب  ،سرد و خاك هاي اسيدي برخوردار از آهك و فسفر كافي مي
باشد .اصوال ً شبدرسفيد را در بهار مي كارند ولي امكان كاشت پائيزه نيز در مناطق معتدل وجود دارد.
مقدار بذر مورد نياز آن حدود  2-10كيلوگرم در هكتار است.
 )4شبدر قرمز :
شبدر قرمز گياهي دائمي است ولي اغلب به صورت دوساله زراعت مي گردد.
موارد استفاده از آن شامل  :علوفه سبز  ،علوفه خشك و چرانيدن مي باشند.
كاشت مخلوط شبدر قرمز با غالت بسيار مناسب است.
اين گياه را مي توان در پائيز و بهار كشت نمود.
مقدار بذر آن  5-10كيلوگرم در هكتار توسط بذركار و يا  10-15كيلوگرم در هكتار بصورت دستپاش است.
ارتفاع شبدر قرمز حدود  10-50سانتيمتر و برگ هايش پوشيده از كُرك هستند.
رنگ گل هايش ارغواني می باشد.
اين گياه داراي بذوری تخم مرغي شكل به رنگ زرد در درون نيامكي دوكي شكل مي باشد.
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مطلب : 18

زراعـت كنجد
Sesame

كنجد گياهي يكساله و دارای ساقه هاي راست همراه با شاخه هاي فرعي پوشيده از كُرك است .ساقه هاي
كنجد شياردار و ارتفاع آنها بين  50-150سانتيمتر هستند .برگ هاي قسمت انتهايي ساقه ها پهن و اغلب
مضرس هستند درحاليكه برگ هاي فوقاني گياه نيزه اي مي باشند .گل هاي كنجد به صورت
شكافدار با حاشيه
ّ
منفرد ظاهر مي گردند .ميوه هاي كنجد به فرم كپسول (پيله) و به طول  2-3سانتيمترند كه محتوي تعداد
زيادي بذور كوچك تخم مرغي شكل مي باشند .پوستۀ بذور كنجد به صورت صاف يا شبكه دار و رنگ آنها از
سفيد  ،زرد  ،قرمز  ،قهوه اي تا سياه متغيّر است .دانه هاي كنجد داراي  50-60درصد روغن هستند وليكن
كيفيت روغن دانه هاي كنجد در ارقام سفيد رنگ بهتر است.
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زمان كاشت :
كنجد بيشتر به مناطق گرمسير و نيمه گرمسير تعلق دارد لذا به هواي گرم محتاج است و هواي خنك و سرد از
رشد و نمو آن مي كاهد و باعث علوفه اي شدن گياه و تأخير در رسيدن بذور مي شود.
كنجد را در اكثر مناطق كشور در بهار به صورت ديرهنگام و يا در مناطق گرمسير كشور مي توان كشت
نمود .در مورد كاشت بهاره كنجد بايد تاريخ كشت را طوري انتخاب كرد كه درجه حرارت خاك بيشتر از 20
درجه سانتيگراد باشد كه در غالب مناطق كشور در اواسط خرداد وقوع می يابد.
كنجد به خاك هاي شني-رسي خشك و حاصلخيز نيازمند مي باشد و خاك هاي مرطوب و سرد  ،رسي سنگين
و يا شني سبك باعث كاهش محصول آن مي گردند.
كنجد به شوري خاك حساس مي باشد.

مقدار بذر :
ميزان بذر مورد نياز زراعت كنجد حدودا ً  2-10كيلوگرم در هكتار است.
بذور كنجد را نبايد بيش از  1-2سانتيمتر در خاك قرار داد.
آب مورد نياز كنجد نسبتا ً زياد است كه بايد به موقع آن را تأمين نمود.

مقدار كود :
براي تقويت مزرعه كنجد بايد به مقدار  70-100كيلوگرم كود اوره و فسفات آمونيوم به صورت قبل از كاشت
در زمين پاشيد سپس آنها با ديسك سبک به زير خاك فرستاد.

كاشت كنجد :
كشت كرتي و رديفي  ،خشكه كاري و "نم كاري" كنجد امكان پذير است.
در كاشت خطي كنجد فواصل خطوط را  50سانتيمتر و فاصله بوته ها را  5-10سانتيمتر انتخاب مي كنند.
دورۀ زندگي گياه كنجد در حدود  120روز ( 4ماه) است كه در اين مدت به چندين دفعه وجين نيازمند مي
باشد.

برداشت كنجد :
بيشتر انواع كنجد داراي ريزش دانه هستند ولي نسبت به امراض و بيماري ها مقاومند.
كپسول های کنجد بايد در زمان برداشت هنوز سبز باشند تا از ريزش دانه ها كاسته گردد.
محصول كنجد حدود  800كيلوگرم پيله در هكتار است كه بايد توسط دست و يا ماشين هاي دروگر برداشت
گردند سپس دانه ها توسط خرمنكوب جداسازي شوند.
رطوبت بذور کنجد در انبار بايد  9-10درصد باشد.

129

130

131

132

133

مطلب : 19

زراعـت حنا
Henna
حنا گياهي چندساله است كه از برگ هاي خشک كوبيده شده اش براي رنگ كردن موهاي انسان و همچنين
الياف پشمی قالي استفاده مي كنند .گياه حنا به فصل طوالني گرم و خشك نيازمند است و بدين مناسبت در نقاط
سردسير و همچنين اقاليم گرم مرطوب داراي رشد رضايت بخشي نخواهد بود ولي در مناطقي كه برخوردار از
هواي خشك و تابستان گرم و طوالني با دماي روزانه  30درجه سانتيگراد باشند  ،به خوبي رشد مي كند.
اراضي رسي براي كشت حنا مناسب نيستند ولي زمين هاي رسي -شني يا اراضي شني كه به آنها كود حيواني
کافی داده باشند  ،قابل قبول مي باشند.
كاشت حنا :
حنا را به چند روش ذيل مي كارند وليكن در هر صورت به دليل چندساله بودن حنا بايد زمين را با شخم عميق
و افزودن كودهاي دامي آماده ساخت :
دوم :
الف -روش كشت ّ
اين طريقه بيشتر در استان كرمان معمول است كه در فروردين ماه پس از اينكه بذور  1-2روز در آب
خيسانده شدند و شروع به جوانه زدن كردند بايد آنها را در داخل زراعت گندم و جو بالفاصله بعد از آخرين
آبياري به مقدار  60كيلوگرم در هكتار پاشيد تا سبز شوند سپس مزرعه حنا را بعد از برداشت گندم مرتبا ً
آبياري مي كنند.
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ب  -روش كاشت در خزانه :
در اين روش به تهيّه خزانه اقدام مي كنند و نشاءها در اواخر بهار سال بعد آماده جابجاشدن مي باشند لذا
بوته ها را از خزانه بيرون مي آورند و در زمين اصلي مي كارند .فواصل رديف ها را  80سانتيمتر و فواصل
بوته ها را  30سانتيمتر انتخاب مي كنند سپس بين رديف ها را به صورت نهرهايي درآورده و آنها را به
طريق نشتي آبياري مي نمايند.
پ – كشت در زمين اصلي :
بذور را به مقدار  60-80كيلوگرم براي هر هكتار در زمين آماده شده ،به صورت رديف هايي با فاصله حدود
 60سانتيمتر كشت مي كنند وليكن بوته هاي اضافي را بعد از سبزشدن تنك مي كنند تا فاصله بوته ها به
حدود  30سانتيمتر برسند .اين روش هزينه كمتري دارد ولي بذور بيشتري مصرف مي شوند.
ت – تكثير با قلمه هاي ساقه :
در اين روش از قلمه هايي به طول  40سانتيمتر و يا پاجوش هاي حاصل از بوته هاي قوي استفاده مي كنند
و آنها را به فواصل  80سانتيمتر در زمين اصلي طی فصل بهار مي كارند .فاصله بوته ها را در اين شيوه
حدود  40سانتيمتر انتخاب مي كنند.
بوته هاي حنا به آب زيادي نياز دارند و كم آبي باعث پژمردگی و سپس سفيدشدن برگ هايشان مي شود لذا
حناي مرغوبي حاصل نمي شود .در اوايل رشد گياه حنا هر  3روز يكبار به آبياري اقدام مي كنند ولي بعدها
طول دوره آبياري را تا هفته اي يكبار طوالني مي نمايند .آبياري زمستانه به دو هفته يكبار مي رسد وليكن در
بهار دوباره به آب بيشتري نيازمند است .اصوال ً زمين اصلي را تا مدتي پس از نشاءكاري حنا براي هر 3-6
روز يكبار آبياري مي كنند ولي در فصل زمستان نيازي به آبياري نخواهد بود .در سراسر سال بايد توسط
وجين تمامي سطح مزرعه حنا را از وجود علف هاي هرز پاك نگهداشت .انتهاي ساقه هاي نازك حنا را در
هنگام رشد بهاري قطع مي كنند و آنها را بدين نحو هرس مي نمايند.
برداشت حنا :
اول كاشت حنا به صورت سالي دو مرتبه به برداشت اقدام مي نمايند.
در استان كرمان از سال ّ
الف -برداشت بهاره در اوائل مرداد ماه
ب  -برداشت پائيزه در آخر آبان ماه انجام مي پذيرد.
در هنگام برداشت بوته ها را "كف بُر" و سپس دسته بندي مي كنند و در سايه مي خشكانند تا آفتاب باعث
پريدگي رنگ سبز برگ ها نشود.
برگ هاي خشك شده را از شاخه ها جدا مي سازند و در آسياب هاي مخصوص مي سايند و حناي پودر مانند
تجارتي را بدست مي آورند.
عملكرد حنا در حدود  600-1200كيلوگرم در هكتار است.
مقدار توليد محصول حنای بهاره بيشتر از پائيزه است.
يك مزرعه مناسب حنا مي تواند تا سال ها محصول مكفي توليد نمايد.
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مطلب : 20

زراعـت گلرنگ
Safflower
گلرنگ گياهي است كه آن را براي توليد روغن از بذور و تهيّه رنگ نارنجي از گلبرگ هايش كشت مي كنند.
گلرنگ از خانواده آفتابگردان و گياهي يكساله است .اين گياه علفي داراي ساقه هاي منشعب با ارتفاعي حدود
 30-150سانتيمتر است و ريشه هاي عميق آن تا  2متري خاك نفوذ مي نمايند .برگ هاي گلرنگ از نوع
ساده به رنگ سبز تيره  ،بدون دمبرگ و كُرك ولي در حاشيه داراي خار مي باشند .گل هايش كپه اي و ميوه
هايش از نوع فندقه و محتوي يك عدد بذر به رنگ سفيد يا خاكستري روشن  ،مخطط و بفرم مستطيلي كشيده
هستند و يك رأس آن نوك تيز مي باشد .دانه هاي گلرنگ معموال ً داراي  24-40درصد روغن 12-15 ،
درصد پروتئين و  5-10درصد رطوبت هستند .روغن گلرنگ را به مصارف صنعتي و تهيه ساالد مي رسانند.
كنجاله گلرنگ حاوي  20-55درصد پروتئين است كه براي تغذيه دام ها مصرف مي گردد.
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كاشت گلرنگ :
گياه يكساله گلرنگ را در اوايل بهار كشت مي كنند.
بعالوه كاشت پائيزه (اوايل آذر تا اوايل اسفند) گلرنگ در مناطق معتدله و گرمسير ولي كاشت بهاره اش
(اواخر اسفند تا اواخر فروردين) در نواحي سردسير رايج است.
گلرنگ قابليت رشد در اغلب خاك ها را دارد.
اين گياه را در تناوب بعد از زراعت هايی كه داراي ريشه هاي افشان هستند  ،كشت مي كنند.
زمين گلرنگ را در پائيز شخم مي زنند و در اوايل بهار به خوبي آماده مي سازند.
عمق بذور گلرنگ را در حدود  4-6سانتيمتر انتخاب مي نمايند.
بذور آن را به شكل رديف هايي با فواصل  40-50سانتيمتر و فاصله بوته های  4سانتيمتر مي كارند.
اين گياه در اوايل دورۀ رشد كه فاقد ساقه است  ،نسبت به وقوع سرما بسيار مقاوم مي باشد.
گلرنگ را مي توان در خاك هاي نسبتا ً شور و قليايي نيز كشت نمود.
اين گياه احتياج به وجين و تنك كردن دارد.
آن را در ايران به صورت هاي ديم و آبي مي كارند.
نياز آبي گياه گلرنگ نسبت به ساير گياهان زراعي كمتر است بطوريكه مي تواند با  4دفعه آبياري به توليد
مناسبي دست يابد.
بهترين مناطق كشت گلرنگ در ايران شامل نواحي نيمه خشك از جمله دشت گرگان است.
مقدار بذر :
مقدار بذور مصرفي زراعت گلرنگ در صورت كاشت مكانيزه حدود  25-35كيلوگرم و در صورت دستپاش
حدود  50كيلوگرم در هكتار است.
مهمترين ارقام گلرنگ عبارتند از :
يوت  ،ژيال  ،نبراسكا  ،فريو و تعدادي از ارقام بومي ايران
مقدار كود :
زراعت گلرنگ به  150-200كيلوگرم كود اوره و به همين ميزان كودهاي فسفره و پتاسه نيازمند مي باشد.
برداشت گلرنگ :
دوره رشد گلرنگ در حدود  3-4ماه است.
زمان برداشت گلرنگ هنگامي است كه دانه هايش كامالً سفت و سخت شده اند و به آساني از داخل طبق ها
جدا مي گردند.
امكان برداشت گلرنگ با دست و همچنين كمباين وجود دارد ولي برداشت دستي در ارقام خاردار بسيار دشوار
است .اين گياه معموال ً دچار ريزش دانه ها و خوابيدگي بوته ها نمي شود.
مقدار عملكرد بذور گلرنگ به حدود  1-5تن در هكتار مي رسد.
سطح زير كشت گلرنگ در ايران در حدود  400-500هكتار است كه داراي عملكرد متوسط 250-700
كيلوگرم در هكتار هستند.
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مطلب : 21

زراعـت زيره
Caraway
زيره از انواع گياهان يكساله (زيره سبز) و دوساله (زيره سياه) محسوب مي شود كه از بذور معطرش بعنوان
ادويه در خوراكي ها و يا به صورت بذر يا روغن جهت خوشمزه كردن نان  ،پنير  ،كيك و ساير اغذيه ها
بهره مي گيرند .بذور زيره محتوي  3-6درصد روغن هستند كه جهت داروسازي و ساخت صابون مصرف مي
شود .گياه زيره همانند شويد و جعفري جزو خانواده چتريان محسوب مي شود .اين گياه ادويه اي داراي ساقه
هايي به ارتفاع  30-80سانتيمتر است .ساقه هاي گياه زيره به فرم راست  ،باريك و شياردار هستند .گل
هاش سفيد رنگ و ميوه هايش به شكل چتر در انتهاي ساقه ها واقع مي گردند .گل ها بسيار كوچك و ميوه ها
مستطيلي شكل مي باشند .بر روي ميوه های زيره  5خط برجسته كوچك ديده مي شوند .انتهاي ميوه زيره
باريك است .اين گياه خاك هاي شني -رسي حاوي آهك را بهتر مي پسندد.
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كاشت زيره :
زيره را به چند صورت كشت مي كنند:
الف -طريقه كشت مستقيم در زمين اصلي
ب – شيوه كاشت در خزانه و سپس انتقال نشاءها به زمين اصلي
زيره را به صورت "نم كاري" و يا "خشكه كاري" مي توان كاشت.
آن را بهتر است بعد از گياهان وجيني كشت نمود.
زمين زيره را در پائيز شخم مي زنند و سپس در بهار با ديسك و ماله کامالً آماده مي سازند.
بذور زيره را به دو فرم زير مي كارند :
الف) زراعت رديفي زيره مناسب تر است .در اين روش فواصل رديف ها را  30سانتيمتر و فواصل بوته ها
را در روي رديف ها  15سانتيمتر انتخاب مي نمايند.
ب ) كاشت كرتي زيره بعد از آبياري منجر به مشكالتي در رابطه با سله بستن مي گردد كه بايد مقداري كود
دامي براي جلوگيري از معضالت سله بستن در كرت ها پاشيد.
امروزه گياه زيره را در بسياري از كشورهاي آسيا  ،اروپا و شمال آفريقا كشت مي كنند.

زمان كاشت :
عالوه بر كشت بهاره زيره مي توان در بعضي نقاط معتدله كشور اقدام به كاشت آن در پائيز نمود تا بدين
طريق قبل از فرارسيدن سرما سبز شود و از احتمال خطر سرمازدگي كاسته گردد.

مقدار بذور :
ميزان بذور مصرفي زراعت زيره در نقاط مختلف كشور متفاوت است.
زيره را در روش دستپاش بمقدار  15 -20كيلوگرم و در روش مكانيزه بمقدار  10-12كيلوگرم در هكتار مي
كارند.
عمق كاشت بذور زيره نبايد بيشتر از  1/5سانتيمتر باشد.

برداشت زيره :
محصول زيره را موقعي كه بذورش در اواخر بهار به رنگ قهوه اي در مي آيند  ،برداشت نمود.
از هر هكتار زراعت زيره مي توان تا  1/5تن محصول در هكتار برداشت نمود.

147

148

149

150

151

152

مطلب : 22

زراعـت شاهدانه
Cannabis ; Hemp
شاهدانه گياهي يكساله است كه داراي ساقه هاي نازك و بلند به ارتفاع  1-4متر مي باشد .ساقه شاهدانه از
اولين مراحل رشد داراي الياف مي گردد و به تدريج رشته رشته و شياردار مي شود .اين گياه براساس شرايط
محيطي داراي شاخه هاي فرعي متعددي مي شود وليكن معموال ً حاوي يك ساقه اصلي و بدون انشعاب است.
برگ هاي شاهدانه به فرم پنجه اي و بزرگ هستند .گياه شاهدانه داراي پايه هاي مذكر و مؤنث است .بوته
هاي مؤنث شاهدانه كوتاهتر ولي تنومندتر از بوته هاي مذكر مي باشند و بخش انتهاي آنها حاوي برگ هاي
بيشتري هستند و گل ها را احاطه مي كنند .ميوه شاهدانه فندقي شكل و داراي رنگ قهوه اي يا خاكستري
است .از الياف ساقه هاي شاهدانه براي تهيّه  :طناب  ،گوني  ،قالي و برزنت بهره مي گيرند .اين الياف به
رنگ هاي سفيد مات تا قهوه اي سير ديده مي شوند .الياف مذكور نسبتا ً ز ُمخت  ،بادوام و محكم تر از الياف
كتان مي باشند .آنها فاقد حالت ارتجاعي هستند و آب بر آنها تأثيري نمي گذارد .از الياف اين گياه جهت
مصارف طبي  ،تهيّه لوله هاي آتشنشاني  ،چادرهاي مخصوص قايق هاي بادباني  ،تورهاي ماهيگيري و
ساخت كمربند بهره مي گيرند .استفاده داروئي از اين گياه طي صدها سال پيش از اين نيز در ايران مرسوم
بوده است .دانه هاي اين گياه به منظور  :تنقالت  ،روغن كشي و از گل آذين بوته های ماده به عنوان مخدر
بهره می گيرند .دانه هاي شاهدانه سبز رنگ و محتوي  30-35درصد روغن خشك هستند.

153

كاشت شاهدانه :
شاهدانه را در ايران غالبا ً در مناطق شمالي و به صورت ديم مي كارند.
اين گياه در طي  3-4ماه به توليد محصول مي رسد بنابراين آن را :
الف) در مناطق سردسير به صورت بهاره
ب ) در مناطق گرمسير به صورت پائيزه كشت مي كنند.
گياه مذكور خاك هاي شني -رسي حاصلخيز حاوي تخلخل نظير رسوبات رودخانه ای را مي پسندد ولي خاك
هاي شور  ،خيلي سبك يا سنگين و خيلي سرد براي رشد شاهدانه مناسب نيستند.
توقع گياه شاهدانه براي خاك هاي حاصلخيز نسبتا ً زياد است.
شاهدانه را به صورت خطي و با فواصل خطوط  60سانتيمتر مي كارند.
شاهدانه را در اوايل رشد وجين مي كنند.
اين گياه نسبت به بروز سرما حساس است لذا نيازمند شرايط اقليمي گرم جهت رشد بهينه است.
عمق كاشت بذور شاهدانه  3-5سانتيمتر مي باشد.
شاهدانه را در تناوب زراعي بعد از گياهان وجيني و يا گياهان خانواده حبوبات كشت مي كنند وليكن كشت
مجدد آن در همان قطعه زمين نيز امكان پذير است.

كود مصرفي :
در زمان آماده سازي زمين بهتر است از مقاديري كود دامي  ،حدود  100-150كيلوگرم كود اوره -300 ،
 250كيلوگرم كود فسفاته و  100كيلوگرم كود پتاسه در هكتار بهره گرفت.

انتخاب بذر :
به منظور زراعت هاي اليافي به  100كيلوگرم بذر و براي توليد دانه به  60-70كيلوگرم بذر در هكتار نياز
می باشد.

برداشت شاهدانه :
برداشت شاهدانه را در زمان رسيدن دانه ها ولي به منظور تهيّه الياف در آغاز گلدهي انجام مي دهند.
عملكرد محصول شاهدانه براي تهيّه الياف به حدود  7تن ساقه خشك در هكتار مي رسد.
عملكرد دانه زراعت شاهدانه نيز در حدود  600كيلوگرم در هكتار است.
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مطلب : 23

زراعـت كلزا و منداب
Canola
نوعي از اين گياه كه بومي ايران است ،از نواحي سيستان و بلوچستان تا نواحي اطراف خزر يافت مي شود.
ترب هستند .آنها در بسياري از مناطق
كلزا و منداب گياهاني يكساله با رشد و نمو سريع و از خانواده شلغم و ُ
گرمسيري جهان بويژه شرق آسيا بعنوان سبزي ساالد ولي در برخي ديگر از كشورها براي توليد روغن
خوراكي زراعت مي گردند .منداب داراي ساقه هاي راست و بلند با ارتفاع  50-140سانتيمتر مي باشد .برگ
هاي منداب داراي بريدگي هايي هستند .گل آذين منداب در انتهاي ساقه ظاهر مي گردد و داراي گلبرگ هاي
زرد رنگ با رگه هاي ارغواني است .ميوه ها به صورت غالف (نيام) و حاوي بذوري ريز به رنگ قهوه اي
تا خاكستري هستند .اين نيام ها به طول  3-10سانتيمتر هستند .هر نيام حاوي  5-40دانه مي باشد.
بذور منداب محتوي  32درصد روغن با طعم تند است كه به روش "پرس كردن" استخراج مي گردد .از
روغن منداب را براي توليد ترشيجات و همچنين چرب كردن ساالنه بدن برخي حيوانات اهلي نظير شتر بكار
مي برند .روغن منداب در صنعت و تغذيه نيز كاربرد دارد .منداب را در كشور ايران به عنوان توليد علوفه و
تهيّه روغن كشت مي كنند .روغن منداب نيازي به تصفيه شدن ندارد.
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كاشت منداب :
مناطق مرطوب و معتدل براي كاشت منداب مناسب است گواينكه مقاومت اين گياه به سرما نيز خوب مي باشد.
منداب را مي توان در اغلب مناطق ايران و اكثر خاك ها مگر خاك هاي اسيدي كشت نمود.
منداب را مي توان در مناطق معتدله و سردسير ايران ضمن پائيز كشت نمود و در اوايل بهار به عنوان
علوفۀ سبز برداشت كرد.
از منداب براي توليد كود سبز جهت اصالح ساختمان و حاصلخيزي خاك ها نيز مي توان بهره گرفت.
ريشه هاي منداب عميق و مقاومتش به خشكي زياد است.
بهتر است كلزا را بعد از گندم بكارند زيرا زمين گندم به موقع آزاد مي گردد.
بعد از كاشت كلزا بهتر است زمين آنرا براي حداقل يك سال آيش بگذارند زيرا بذور زيادي از آن ريزش داشته
اند كه در اين مدت سبز مي گردند و چرانيده مي شوند تا ايجاد علف هرز ننمايند.
منداب در اراضي رسي  ،آهكي و حاصلخيز به خوبي به عمل مي آيد.

كود مصرفي :
در تهيّه زمين كلزا بايد شخم عميق پائيزه را منظور نمود و آنرا با كودهاي حيواني تقويت كرد.
منداب به  150-200كيلوگرم كود اوره  100 ،كيلوگرم كود فسفاته و پتاسه در هكتار نيازمند است.

انتخاب بذور :
مقدار بذور الزم  10-15كيلوگرم در هكتار به روش مكانيزه است كه با فواصل رديف هاي  40-50سانتيمتر
و فواصل بين بوته هاي  3-5سانتيمتر و عمق  2سانتيمتر كشت مي شوند.
مقدار بذور در روش دستپاش حدودا ً  20كيلوگرم است.
بهترين تاريخ بذركاري كلزا در اواسط شهريور تا اواسط مهرماه مي باشد.

برداشت كلزا :
برداشت كلزا و منداب بايد قبل از رسيدگي كامل آنها انجام پذيرد زيرا ريزش دانه ها باعث كاهش عملكرد
محصول مي شود.
سوم نيام های گل آذين به رنگ قهوه اي متمايل شوند.
بهترين زمان برداشت كلزا هنگامي است كه دو ّ
بوته هاي كلزا را بعد از برداشت خشك مي كنند و سپس مي كوبند.
محصول دانه اي زراعت پائيزه كلزا حدود  2تن در هكتار وليكن محصول زراعت بهاره اش حدود  1تن است.
وجود شبنم در زمان برداشت از ريزش دانه هاي كلزا مي كاهد.
تفاله خشك كلزا با  25درصد پروتئين و  10درصد روغن به مصرف دام ها مي رسد.
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مطلب : 24

زراعـت كتان
Flax
كتان زراعي گياهي است يكساله و بهاره كه آن را در مناطق معتدله در پائيز نيز مي كارند .ارتفاع كتان -150
 30سانتيمتر است .كتان روغني يا "بذرك" داراي ارتفاع كم ولي كتان ليفي داراي ارتفاع زيادتري مي باشد.
كتان داراي يك ريشه اصلي و ساقه هاي منشعب موازي است .ارتفاع گياه كتان به دليل انتخاب شيوه برداشت
 ،مقاومت به خوابيدگي  ،ميزان عملكرد و ارزش الياف حائز اهميّت مي باشد .ساقه كتان در موقع رسيدگي
گياه به حالت توخالي و استوانه اي در مي آيد .ساقه های آن اصوال ً فاقد كُرك و صاف مي باشند و به رنگ
سبز متمايل به خاكستري ديده مي شوند .برگ هاي كتان نيزه اي شكل و نوكدار هستند .رنگ گل هاي كتان :
سفيد  ،بنفش  ،آبي و ارغواني مي باشد .هر كپسول كتان محتوي  10عدد بذر به رنگ هاي  :قهوه اي  ،زرد
 ،زرد متمايل به سبز تا قهوه اي روشن است .بذرهاي كتان به فرم هاي  :كتابي شكل  ،پهن  ،تخم مرغي و
بيضوي ديده مي شوند بطوريکه يكطرف آنها گرد و سمت ديگرشان داراي نوك كجي هستند.
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كتان را براي تهيّه روغن و الياف كشت مي كنند.
از الياف كتان براي  :تهيّه پارچه  ،كاغذ  ،نخ و كاغذ سيگار بهره مي گيرند.
از روغن كتان براي  :مصارف خوراكي  ،رنگ و جال  ،مركب  ،صابون و از كنجاله اش براي تعليف دام ها
بهره مي گيرند.
دانه هاي كتان حاوي  30-43درصد روغن به رنگ قهوه اي متمايل به زرد و به حالت مايع مي باشد.
كتان روغني نسبت به كتان ليفي به سرما حساس تر است بنابراين آن را در مناطق گرمسير و يا در بهار پس
از گرم شدن هوا مي كارند.
خاك هاي شني -رسي حاصلخيز و هوموسي با عمق مناسب و تهويه خوب براي زراعت كتان مناسبند.
 PHخاك در حدود  7براي كاشت كتان ارجح تر است.
كتان ليفي در خاك هاي حاصلخيز و قوي دچار ورس و خوابيدگي مي شود.

زمان كاشت :
كتان را در مناطق معتدل و سردسير به صورت بهاره و در مناطق گرمسير به صورت پائيزه كشت مي كنند.
بذور كتان را در بيشتر موارد به صورت مكانيزه و بر روي خطوطي با فواصل  15-20سانتيمتر مي كارند.
بذور كتان را در عمق  2سانتيمتر كشت مي كنند.
انجام وجين و سله شكني به موقع در زراعت كتان بويژه كتان روغني ضرورت دارند.

مقدار بذر :
ميزان بذور مصرفي كتان ليفي  100-150كيلوگرم در هكتار و براي كتان روغني  40-100كيلوگرم در
هكتار است.
كود مصرفي :
كودهاي ازته بيشتر براي كتان ليفي و كودهاي فسفاته براي كتان روغني مناسب هستند.
از كودهاي ازته به مقدار  100-150كيلوگرم و كود پتاسه به ميزان  80-100كيلوگرم در هكتار بهره مي
برند.
مقدار زياد كودهاي ازته موجب ورس يا خوابيدگي ساقه ها  ،تأخير در رسيدگي محصول و ضخيم شدن الياف
مي شود.
برداشت كتان :
كتان ليفي را در زمان زرد شدن گياه و در آغاز ريزش برگ ها برداشت مي كنند ولي زمان برداشت كتان
روغني به هنگام رسيدگي كامل ساقه ها و قهوه اي شدن كپسول ها و زردي بذور و آزادشدن دانه ها در
درون كپسول مي باشد كه البته ارزش الياف كتان در اين زمان شديدا ً كاهش مي يابد.
عملكرد دانه كتان  800-1000كيلوگرم در هكتار و مقدار الياف حاصله  5-10تن در هكتار است.
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مطلب : 25

زراعـت كنف
Kenaf
كنف گياهي يكساله از خانواده خطمي است كه داراي ساقۀ طويل و ريشه هاي راست مي باشد .اين گياه را
غالبا ً در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير دنيا مي كارند .مناسب ترين مناطق كاشت كنف در ايران را نواحي
شمالي و استان خوزستان تشكيل مي دهند .ساقه اصلي كنف از سطح زمين توليد ساقه هاي فرعي متعددي مي
كند .ساقه های کنف خاردارند و به رنگ هاي قرمز  ،ارغواني تا سبز ديده مي شوند .برگ های کنف بر روي
ُدمبرگ هاي بلند و نسبتا ً خاردار قرار دارند .آنها داراي بريدگي هاي زيادي نيز هستند .گل هاي كنف زرد
رنگ مي باشند و در كنار هر ُدمبرگ ظاهر مي گردند .ميوه هايش به فرم كپسول  ،نوك دار و به رنگ قهوه
اي روشن و پوشيده از كُرك هاي ظريف مي باشند و توسط شكاف هايي به  5قسمت تقسيم مي گردند .بذور
کنف به رنگ قهوه اي يا خاكستري و به شكل كروي مي باشند.
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دانه هاي كنف داراي  20درصد روغن نيمه خشك هستند كه مي توان آنرا به مصرف پخت و پز رسانيد.
كيفيت روغن كنف نظير روغن پنبه دانه و با عطري ماليم تر است.
كنجاله دانه هاي كنف را براي تغذيه دام ها استفاده مي كنند.
كنف را براي استفاده از پوست ساقه ها جهت تهيّه الياف مي كارند .الياف كنف بسيار سفت و محكم هستند.
طول رشته هاي الياف كنف از  150-350سانتيمتر متغير است.
از الياف كنف مي توان  :گوني  ،پارچه هاي كلفت  ،پرده  ،چتايي و انواع قماش كنفي تهيّه نمود.
كاشت كنف :
كنف تا حدودي نسبت به شوري خاك تا مرحله گلدهي مقاوم است .کنف در خاك هاي اسيدي شمال ايران تا
خاك هاي نسبتا ً قليايي خوزستان داراي رشد و نمو كافي مي باشد.
خاك هاي شني -رسي و يا شني -لومي حاصلخيز و قابل نفوذ بهترين خاك براي كاشت كنف هستند.
زمان كاشت :
كنف را در اكثر نقاط ايران در اوايل بهار هم زمان با آغاز گرم شدن هوا كشت مي كنند.
مقدار بذر :
مقدار بذر مورد نياز زراعت كنف جهت بذرگيري حدود  8كيلوگرم در هكتار ولي براي توليد الياف حدود -20
 15كيلوگرم در هكتار است.
كنف را مي توان به صورت هاي كرتي يا رديفي و همچنين "نم كاري" يا "خشكه كاري" زراعت نمود.
كود مصرفي :
استفاده از كود دامي و نيز كودهاي اوره به ميزان  200-250كيلوگرم و كود فسفاته به مقدار 150-200
كيلوگرم در هكتار مناسب هستند.
ديمكاري كنف در مناطق شمالي ايران مرسوم است ولي فواصل آبياري در ديگر نقاط كشور هر  7-8روز
يكبار صورت مي پذيرد.
كنف در دوره رشد به چند مرتبه وجين و سله شكني احتياج دارد.
برداشت كنف :
كنف به دوره رشد حدود  120روز احتياج دارد.
تاريخ برداشت كنف به منظور الياف در هنگام گلدهي ولي براي بذرگيري در زماني است كه كپسول ها رسيده
باشند.
الياف ساقه هاي كنف در زمان برداشت به منظور حصول دانه بسيار خشن و زمخت خواهند بود و به سادگی
گسيخته مي شوند.
ميزان محصول الياف كنف در هكتار براساس شرايط محيطي و مديريت زراعي از  500-1000كيلوگرم
متفاوت است.

177

178

179

180

181

182

مطلب : 26

زراعـت توتون
Tobacco
توتون گياهي يكساله و بهاره است كه رشد ابتدايي اش به فرم كپه اي است وليکن متعاقبا ً تا ارتفاع 90-150
سانتيمتر مي رسد .توتون داراي يك ريشه اصلي عميق است كه حائز انشعابات جانبي زيادي است .برگ هاي
توتون گاها ً فاقد ُدمبرگ و بعضا ً داراي ُدبرگ كوتاهي هستند .ميوه هاي توتون در موقع رسيدن به صورت
طولي شكاف بر مي دارند و تعداد بيشماري بذور ريز از آنها به خارج مي ريزند .بذور توتون به رنگ قهوه
اي هستند و قدرت جوانه زني خود را تا  10سال حفظ مي كنند .براي جوانه زني بذور توتون بايد نور كافي
به آنها بتابد لذا در زمان کاشت بايد در سطح خاک قرار گيرند .محصول توتون را براي مواردي چون  :سيگار
معمولي  ،سيگار برگ  ،چپق  ،قليان و پيپ مصرف مي نمايند.
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انتخاب بذر :
امروزه دو گونه مهم توتون براي كشت و كار استفاده مي شوند كه :
اولي داراي اهميّت ويژه اي در تأمين سيگار دنيا است وليكن ،
ديگري به دليل وجود نيكوتين زيادتر غالبا ً براي توليد داروهاي طبي و حشره كش هاي طبيعي بكار مي رود.
گياه توتون سازگار با مناطق گرمسير  ،نيمه گرمسير و حتي اقليم معتدله است.
اين زراعت با توجه به هزينه هاي زياد همچنان سودآور مي باشد.
توتون نيازمند خاك هاي شني-رسي و يا لومي برخوردار از زهكش است .توتون در خاك هاي خيلي شني
محصول خوبي توليد نمي كند .اين گياه به خاك هاي اسيدي و حاصلخيز عالقمند است.
انتخاب بذر :
مقدار  50-150گرم بذر توتون براي كاشت در خزانه جهت يك هكتار كفايت مي كند.
خاك خزانه ها بايد كامالً حاصلخيز باشد.
اره مخلوط كرد.
به دليل ريزبودن بذور توتون بايد آنها را در موقع كاشت با خاكستر  ،گرد گچ و يا خاك ّ
از هر متر مربع خزانه توتون مي توان حدود  1000عدد نشاء بدست آورد.
زمان كاشت :
انتقال نشاءها در روزهاي ابري انجام مي گيرد.
قبل از انتقال نشاءها بايد خزانه را آبياري نمود تا ريشۀ نشاءهاي جوان همراه با خاك زيادتري كنده شوند.
فواصل خطوط نشاءكاري را  60سانتيمتر انتخاب مي نمايند.
توتون به چند مرحله وجين و سله شكني نيازمند است.
توتون هاي غير بذري را سرزني مي كنند يعني انتهاي ساقه هاي گلدار را قطع مي نمايند .اين عمل را از
زمان  9برگي تا  20برگي بوته ها انجام مي دهند .سرزني زودهنگام موجب ايجاد ساقه هاي جانبي مي شود
كه از كميّت و كيفيت برگ ها مي كاهد.
مقدار كود :
كود دامي براي زراعت توتون الزم است لذا اغلب آن را به زراعت قبلي مي افزايند.
توتون همچنين به  60-150كيلوگرم كود اوره  350-400 ،كيلوگرم كود پتاسه براي مرغوبيت برگ ها و
 100كيلوگرم كود فسفاته در هكتار نيازمند مي باشد.
برداشت توتون :
محصول توتون با آغاز زرد شدن برگ هاي تحتاني ساقه ها آماده برداشت مي باشند.
برداشت برگ های توتون را در هواي خشك انجام مي دهند .برگ هاي رسيده را از دمبرگ ها مي چينند و با
دقّت در سايه خشك مي كنند .برگ هاي توتون که به خوبی خشک شده باشند ،داراي رنگ زرد طاليي در
قسمت فوقاني و رنگ زرد روشن در قسمت تحتاني و فاقد لكه هستند.
عملكرد برگ هاي خشك توتون در حدود  800-1200كيلوگرم در هكتار مي باشد.
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زراعـت اسپرس
Sainfoin
اسپرس گياهي از خانواده حبوبات است كه تحمل نسبتا ً زيادی به گرما و خشكي دارد ولي مقاومت چنداني در
برابر يخبندان نشان نمي دهد .اسپرس گياهي دائمي و چندساله است كه داراي ريشه هاي طويل تا حدود 3
متر مي باشد .ساقه اسپرس به فرم ايستاده و به ارتفاع  10-100سانتيمتر مي رسد .برگ ها به شكل مركب
و حدود  5-16سانتيمتر طول دارند .برگچه هاي اسپرس در رأس به زائده اي منتهي مي شوند كه شباهت
ويژه اي به خار دارند .گل هاي اسپرس به رنگ قرمز روشن بر روي د ُمگل بلندي مجتمع مي شوند .دانه های
اسپرس درون غالفي قرار گرفته اند كه داراي سطحي خاردار است و در هنگام رسيدن به رنگ قهوه اي مايل
به خاكستري در مي آيد.

190

اسپرس از جمله گياهان علوفه اي محسوب مي گردد كه در قديم به مصرف تعليف اسب ها مي رسيده اند.
اين گياه كه در مواجهه با خشكي متحمل است  ،در اراضي گچي  ،عميق و اقاليم گرم مناسبت دارد ولي در
اوايل كشت به سرما حساس است و صدمه مي بيند.
اسپرس داراي مواد معدني بويژه امالح كلسيم مي باشد لذا اغلب حيوانات با رغبت از آن تغذيه مي كنند.
اسپرس را مي توان در زمين هايي كه قادر به توليد يونجه و شبدر نيستند  ،با موفقيت به عمل آورد.
معموال ً تعداد فراواني از رستني هاي مراتع طبيعی را اسپرس تشكيل مي دهند.
گل هاي اسپرس جلوۀ بيشتري براي حشرات بويژه زنبورها دارند.
اسپرس به آفات كمتري از جمله سرخرطومي يونجه دچار مي شود.

انتخاب بذور :
مقدار بذر مورد نياز زراعت اسپرس در حدود  70-150كيلوگرم است كه بايد بر روي خطوطي به فاصله 30
سانتيمتر از همديگر كاشته شوند.
از كشت مخلوط اسپرس به همراه شبدر قرمز و يا يونجه مي توان عملكرد بيشتري بدست آورد.
اسپرس در نواحي مرتفع و كوهستاني ايران بويژه در خاك هايي كه بطور موقت آبياري مي شوند  ،به خوبي
رشد مي كند لذا از آن مي توان براي كاشت در ديمزارها بهره گرفت.
انواع اسپرس كه تعدادشان در ايران به  60نوع مي رسد ،را مي توان در شرايط آب و هوايي متفاوت بويژه
نواحي نيمه جلگه اي و يا جاهايي كه امكان احداث جنگل وجود دارد  ،به عمل آورد.
اسپرس را بايد به علت سبز ماندن چندين ماهه  ،تكثير طبيعي بوسيله بذور  ،مقاومتش در برابر چراي مفرط
و دوام چندين ساله مورد تو ّجه بيشتري قرار داد.
بذور برخي گونه هاي اسپرس به سختي جوانه مي زنند بطوريكه اغلب جوانه ها  1-2سال پس از بذرپاشي
ظاهر مي شوند.
اسپرس را غالبا ً مخلوط با گياهان خانواده گندم و يا ساير نباتات مرتعي جهت تكثير طبيعي مطلوب كشت مي
نمايند.

برداشت اسپرس :
مقدار محصول علوفه خشك اسپرس طي دو برداشت در سال به  4-8تن در هكتار و مقدار بذور حاصله در
زراعت هاي بذري به  400-800كيلوگرم در هكتار مي رسد.
اول به مراتب محصول بيشتري دارد.
اسپرس معموال ً دو دفعه در سال برداشت مي شود كه چين ّ
مصرف علوفه سبز اسپرس بر خالف يونجه و شبدر در حيوانات توليد نفخ نمي كند.
سيلوكردن علوفه تازه اسپرس به مراتب از سيلوكردن يونجه و شبدر آسان تر است.
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زراعـت كرچك
Castor
كرچك گياهي يكساله با بوته هاي بلند و ايستاده است كه ريشه هايي ضخيم و عميق دارد .اين گياه بومي
مناطق گرمسير و نيمه گرمسير جهان است لذا به صورت وحشي در اينگونه مناطق يافت مي شود .كرچك در
مناطق گرمسير به حالت چندساله است تا ح ّدي كه به صورت درخت رشد مي يابد ا ّما در مناطق سردسير به
فرم يكساله مي باشد .ساقه هاي كرچك با بزرگ شدن گياه ب حالت توخالي و پوك در مي آيند .برگ هاي ارقام
زراعي كرچك داراي رنگ سبز تيره ولي ارقام زينتي (کينتو) داراي رنگ قرمز هستند .گل هايش در انتهاي
ساقه به صورت مجزا يعني گل هاي ماده در باال و گل هاي نر در پائين ظاهر مي گردند .ميوه كرچك داراي 3
حفره است كه هر حفره حاوي يك عدد دانه مي باشد .رنگ دانه ها از زرد نخودي روشن تا تيره متغيّر است و
بر روي آنها خطوط رنگارنگي ديده مي شوند .دانه ها به شكل تخم مرغي يا بيضوي و تا اندازه اي پهن
هستند و در انتهاي آنها يك برآمدگي وجود دارد .غالب ميوه های کرچک كه به شكل كپسول خاردار هستند ،
در موقع رسيدگي با  3شكاف باز مي شوند و دانه ها به خارج پراكنده مي گردند.

196

کرچک غالبا ً به منظور تهيّه روغن كشت مي شود.
كرچك را از ساليان بسيار قديم در ايران به عنوان تزئين حاشيه مزارع مي كاشته اند.
امروزه كشورهاي هندوستان  ،برزيل  ،آمريكا و روسيه از توليدكنندگان عمدۀ گياه كرچك محسوب مي گردند.

كاشت كرچك :
كرچك به خاك هاي متوسط بافت و آبياری فراوان و منظم احتياج دارد.
اين گياه نسبت به سرماي اوايل بهار بسيار حساس است.
كرچك را در بهار مي كارند وليكن بايد تاريخ كاشت آن را با تأخير انتخاب نمود ،تا سرماي بهاره به آن صدمه
اي وارد نسازد.
كرچك از جمله گياهان وجيني و نيازمند مراقبت هاي وجين و سله شكني است.
فواصل كاشت كرچك را به دليل بزرگي بوته هايش بيشتر از ساير گياهان زراعي مشابه انتخاب مي كنند
آنچنانكه فواصل رديف ها را  60-70سانتيمتر و روي خطوط را  30-40سانتيمتر برمي گزينند.

برداشت و مصارف :
ميزان روغن دانه هاي كرچك  35-55درصد است.
روغن كرچك را براي مصارف  :صنعتي  ،صابون سازي و روغن كاري هاي موتور هواپيما استفاده مي كنند.
روغن كرچك همچنين در رنگرزي  ،جالدادن و لعاب كاري نيز كاربرد دارد.
از برگ هاي كرچك جهت تهيّه حشره كش و از ساقه هايش جهت تهيّه مقوا  ،كاغذ ديواري و كاغذ روزنامه
استفاده مي كنند.
كنجاله كرچك و دانه هايش به شدت س ّمي هستند بنابراين براي تغذيه احشام مصرف نمي شوند و از آنها
بعنوان كود جهت افزايش حاصلخيزي اراضي بهره مي گيرند.
از هر هكتار زراعت كرچك در حدود  2-4تن بذر حاصل مي آيد.
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زراعـت يوالف
Oat

اين گياه كه از جمله غالت بشمار مي آيد  ،در زمان حكومت روميان جزو غذاي مردم محسوب مي شد وليكن
به تدريج فقط براي تعليف دام ها استفاده گرديد.
يوالف داراي ساقه اي بلند است كه به حدود  100سانتيمتر مي رسد.
گل هاي يوالف به شكل خوشه و دانه هايش داراي  1-1/2سانتيمتر طول هستند كه غالبا ً داراي ريشك هاي
بلند و زانويي مي باشند.
يكي از تفاوت هاي ريشه يوالف با ديگر غالت همانا رشد زياد  ،عمق و قدرت بيشتر آنها براي جذب مواد
غذايي و آب از خاک مي باشد.
ساقه يوالف توخالي  ،صاف و گره دار است.
يوالف معموال ً داراي  6-10عدد برگ مي باشد.
بذور يوالف پس از جوانه زدن شروع به پنجه زني مي كنند.
معموال ً دانه هاي يوالف در خاك هاي فقير حائز رنگ روشن تري نسبت به خاك هاي قوي هستند.
يوالف را مي توان در پائيز و يا اواخر زمستان كشت نمود.
ميزان بذر مورد استفاده يوالف  60-100كيلوگرم در هكتار است.
يوالف علوفه اي را در زمان خوشه دهي ولي يوالف دانه اي را در اوايل دوره رسيدگي دانه ها برداشت مي
كنند زيرا تأخير در برداشت موجب ريزش دانه هاي يوالف بويژه در اثر وزش باد مي شود.
مقدار توليد محصول دانه اي حدود  700-1000كيلوگرم در هكتار است.
از محصول دانه اي يوالف عموما ً جهت تعليف اسب هاي مسابقه بهره مي گيرند.
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زراعت چاودار
Rye
چاودار اغلب بصورت وحشي مي رويد.
اين گياه علفي و يكساله از خانواده غالت است.
چاودار داراي ريشه هاي بيشتر ولي سطحي تري در مقايسه با گياه گندم است.
ارتفاع ساقه چاودار  1/5-2متر مي باشد.
بذور چاودار بعد از جوانه زني از عمق  2-3سانتيمتري خاك شروع به پنجه زني مي كند.
طول سنبله چاودار بين  10-20سانتيمتر مي باشد و هر سنبله اش مي تواند تا  80عدد بذر توليد كند.
دانه های چاودار به حالت پهن و نسبتا ً خشبي هستند.
چاودار مناسب ترين غله جهت برداشت مكانيزه است.
چاودار در مرحله رسيدگي داراي ريزش دانه زيادي مي باشد.
رنگ بذور چاودار از زرد روشن  ،قهوه اي روشن  ،زرد مايل به سبز تا زرد متمايل به قرمز متغيّرند.
دانه هاي چاودار كه رنگ روشن تري دارند  ،داراي محاسن بيشتري جهت تهيّه آرد با بازارپسندي فراوان تر
هستند.
بذورچاودار بعد از  4روز در حرارت  4-5درجه ای خاك جوانه مي زنند درحاليكه گندم در اين شرايط به 7
روز زمان نيازمند است.
بذور چاودار براساس چگونگي انبار كردن  ،ميزان رطوبت دانه و چگونگي برداشت قادرند قوه ناميه خود را
تا  15سال حفظ كنند.
چاودار را در پائيز با  100-120كيلوگرم بذر در هكتار و در عمق  3-4سانتيمتري خاك مي كارند.
برداشت محصول دانه اي چاودار را در زمان رسيدگي دانه هايش انجام مي دهند ا ّما برداشت چاودار علوفه
اي در زمان خوشه دهي صورت مي پذيرد.
مقدار محصول دانه اي چاودار  1/5 -2تن در هكتار است.
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زراعت نیشکر
Sugarcane
نيشکر گياهی چندساله از خانواده غالت (گندميان) می باشد که گونه های مختلف آن را برای استحصال شکر
و يا تعليف دام ها پرورش می دهند .اين گياه در هندوستان  ،پاکستان  ،کوبا  ،برزيل  ،آرژانتين  ،استراليا ،
آفريقای جنوبی و جنوب غربی ايران (هفت تپۀ دزفول در خوزستان) کشت می گردد .حدود  70درصد شکر
مصرفی دنيا از گياه نيشکر حاصل می آيد.
نيشکر به ندرت توليد بذر می نمايد لذا همواره از طريق قطعات ساقه ها تکثير می شود .برای اين منظور
قلمه هايی به طول  20-25سانتيمتر از بخش های ميانی ساقه ها انتخاب می نمايند و آنها را در زمان مناسب
و پس از آماده سازی زمين بر روی پشته ها و يا درون شيارهايی که به فاصله  100-120سانتيمتر ايجاد
شده اند ،بطور افقی و به عمق  30-40سانتيمتر می خوابانند تا جوانه ها بزودی از محل گره های قلمه ها
خارج گردند و گياهان جديدی را بوجود آورند .ريشه های نابجای نيشکر از سطح زيرين قلمه ها بويژه از
محل گره ها و در تماس با خاک مرطوب ظاهر می شوند.
کاشت نيشکر در خاک های دارای رس زياد و اراضی شور رضايت بخش نخواهد بود .نيشکر تحمل سرمای
کمتر از  3درجه سانتيگراد را ندارد لذا منحصرا ً در مناطق گرمسيری جهان زراعت می گردد.
زمان کاشت نيشکر در خوزستان حدودا ً اوايل تا اواسط پائيز است و  12-13ماه بعد برداشت می شود .دوره
بهره برداری گياه نيشکر  4-5سال است.
نيشکر بيشترين نياز آبی را در بين تمامی گياهان زراعی (ساالنه حدود  35هزار مترمکعب) دارد.
نياز کودی نيشکر بسيار زياد است بطوريکه به  450کيلوگرم نيترات آمونيوم  350 ،کيلوگرم فسفات و 250
کيلوگرم پتاس در هکتار نيازمند است که بايد همراه با شخم و در طی فصل رشد به صورت تقسيطی مصرف
گردند.
ساختمان ساقه های نيشکر از جنس سفت و سخت است .طول ساقه نيشکر در گونه های مختلف از  2-5متر
متغيّر می باشد .قطر ساقه های مذکور نيز از  2-5سانتيمتر متفاوتند .نيشکرهايی که دارای ساقه های
باريکتر هستند ،معموال ً ساقه های بيشتری توليد می کنند.
برگ های نيشکر که از محل گره های ساقه ها بوجود می آيند ،به صورت متناوب و در دو رديف استقرار می
مضرس هستند و به طرف رأس باريک می گردند.
يابند .آنها بسيار بلند  ،نوک دار و دارای حواشی
ّ
گل آذين نيشکر از نوع خوشه ای و شامل تعداد زيادی انشعابات باز و پرمانند به طول  30-80سانتيمتر می
باشد.
ميزان محصول سبز نيشکر حدودا ً  50-250تن در هکتار است ا ّما محصول آن در خوزستان ايران حدود
 100تن در هکتار می باشد .ساقه های نيشکر دارای  12-14درصد قند قابل استخراج هستند.
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