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نام اثر :رهنمود علمی کشت و پرورش جواری
تهیه  :دیپارتمنت اگرانومی و زراعت حفاظتی
ترتیب و تصحیح  :قدرت اهلل صوفی زاده ،نثار احمد نثار ،عبدالقیوم نعیمی و فردوس برومند
چاپ و نشر :کمیته ی نشرات انستیتوت تحقیقات زراعتی
تیراژ500 :
سال چاپ1397 :
حق چاپ و نشر این اثر صرف برای انستیتوت تحقیقات زراعتی محفوظ می باشد.
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پیشگفتار
یکییییی از وظییییایت کلیییییدی تمییییام نهییییاد هییییای تحقیقییییاتی در زراعییییت ،عیی ی وه از تحقییی ی و
پیییشوهو روی تکنیییالوژی هیییای جدییییدی زراعتیییی ،معرفیییی ییییوه هیییای میییدر  ،معرفی یی انیییوا
مختلیییت نباتیییات اصییی

یییده ،تولیییید میییتپ هیییای پشوهشیییی اسیییت کیییه بیییر اسیییاس نتیییای

تجیییار تحقیقیییاتی اسیییتوار با ییید بیییدو تولیییید میییتپ هیییای پشوهشیییی تحقیقیییات و کیییارکرد
های محققیپ اثربخشی قابل م حظه ای را نخواهد دا ت
خو ییییبختانه در ایییییپ زمینییییه کمیتییییه ی نشییییرات ریاسییییت تحقیقییییات ت بیقییییی و تییییوافقی
انسیییتیتوت تحقیقیییات زراعتیییی  ،همیییه سیییاله تییی ش و پیکیییار نمیییوده اسیییت ،تیییا نتیییای و یافتیییه
هییییای پییییشوهو هییییای زراعتییییی و ت حقیقییییات انجییییام ییییده در کشییییور را بییییه ر ییییته ی تحریییییر در ورده و بییییه خییییدمت
ع قمنیییدا و دهیییاقیپ عسییییس برسیییاند نتیییای پیییشوهو هیییای تحقیقیییاتی همیییه سیییاله از سریییی ژورنیییال ملیییی انسیییتیتوت
تحقیقات زراعتی ،برو رها و هم چنا از سری بسته های اگرانومیکی چاپ و بدست نشر سپرده می ود
رهنمییییود علمییییی کشییییت جییییواری حاصییییل تیی ی ش و پییییشوهو هییییای محقیقیییییپ زراعتییییی در مرکییییس والیییییات مختلییییت
کشور می با د ،که بی هیچ تردیدی در بلند برد حاص ت جواری نقو قابل م حظه و ارزنده ی را دارد
همیییا گونیییه ای کیییه بیییه همیییه ی میییا معلیییوم اسیییت ،حاصی یلدهی نبیییات بسیییته گیییی بیییه عوامیییل متعیییددی دارد کیییه ورایتیییی
اصی ی

یییده و پرحاصیییل یکیییی از فکتیییور هیییای تیییاثیرگسار درقسی یمت ازییییاد حاصیییل میییی با ییید فکتیییور هیییای دی یییری از

قبییییل زمیییا مناسیییب کشیییت ،مقیییدار مناسیییب تخمرییییس ،مقیییدار اسیییتفاده از کیییود هیییای کمییییاوی و عزیییوی نییییس از جملیییه ی
فکتیییور هیییای تاسییییر گیییسار در ازدییییاد سییی ح تولیییید جیییواری ر فیییی واحییید سیییاحه میییی با ییید در رسیییاله ی فعلیییی "
رهنمییییود علمییییی کشییییت و پییییرورش جییییواری" نتییییای

پییییشوهو هییییای تحقیقییییاتی پیرامییییو عوامییییل متییی کره گنجانیییییده

ا ت
از درس ریاسیییییت تحقیقیییییات ت بیقیییییی و تیییییوافقی نباتیییییات از دپیارتمنیییییت اگرانیییییومی و زراعیییییت حفیییییاظتی ،همیییییه ی
محققییییپ عسیسکیییه در ت بیییی تجیییار دخییییل بیییوده انییید و هم نیییا از کمیتیییه ی نشیییرات بابیییت تییی ش و زحمیییات بیییی
ایبه ا به منظور ماده سازی رساله ی فعلی برای نشر ،قلبا ارج گساری می نمایم
با حرمت
قدراهلل صوفی زاده
ریاست ت بیقی و توافقی
وزارت زراعت ،بیاری و مالداری
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مقدمه
جواری بعد از گندم و برن سومیپ نبات غله ای مهم جها میبا د درجها در درجه اول جواری برای تولید دانه و در
درجه دوم به منظور تولید علوفه و مواد خام تولیدات صنعتی کشت می ود دانه جواری هم برای انسا ها و هم برای حیوانات
به مصرف میرسد جواری در مناس گرمسیر ،نیمهگرمسیر و معتدل که بارا یا

به مقدار کافی وجود دارد کشت می ود

خواست اه اصلی جواری کشور های امریکای مرکسی ،امریکای جنوبی وکشور مکسیکو گفته می ود جواری نظر به ارزش
غ ایی و اهمیت که در حیات انسانها وحیوانات دارد ،ساالنه حدود  140ملیو هکتار یا  %18مساحت زراعتی جها را
بخود اختصاص داده است تولید مجموعی

 480ملیو تپ میبا د که بعد از گندم و برن مقام سوم را در جها دارد

اوسط حاصل جواری درجها در یک هکتار زمیپ  2700کیلو گرام میبا د( .)FAOدر افغانستا جواری در مساحت تقریبا
 800هسار تپ و اوسط حاصل در یک هکتار  1.7تپ میبا د

 130000هکتار زمیپ کشت میگردد ،که تولید مجموعی

) .)CIMMYT AF,2017جواری در اکثر مناس کشور تواف دا ته ،عمدتآ به حیث مواد خوراکی انسا ها ،حیوانات
وپرنده گا مورد استفاده قرارمیگیرد (ار یت نظریات 1391،عبدالتوا نعیمی )
جواری بصورت عمده در مناس

مال رق ،جنو

،جنو

غر  ،مناس

رق و درمرکس در بعزی مناس کشور ب ر

وتولید میگردد اقسام جواری به لحاظ رنگ که معموال در افغانستا تولید میگردد عبارت اند از جواری سفید ،زرد وسرخ
میبا د
 .1خصوصیات بوتانیکی نبات جواری
نام علمی جواری) )zea maysL.به فامیل ( )Poaceaeتعل دارد از جمله نباتات یک ساله بوده یعنی در سال که بی ر
می ود حاصل

در هما سال بردا ته میشود جواری سیستم ریشوی قوی دارد ،ریشه اصلی و جانبی نبات م کور در عمی

 40-20سانتی متر در خاک فرو می رود ریشه جواری دراوایل فصل نمویی  20-10سانتی متر در خاک وسعت دا یته کیه
در مراحل بعدی ریشه ها در ساحه وسیعتر انکشاف مییابد جواری در  3-2هفته اولی بعد از کشت به مواد غی ايی و رسوبیت
کافی ضرورت دارد
جواری تحت رایط نورمال بعد از ب ر ،نمو نموده و بعد از چند روز تشکیل برگ مینماید ریشه هیا در مرحلیه نمیویی
 8-6برگ وظیفه مهم ج

و مواد غ ايی را سریع تر میسازند ریشه ها در مراحل نهايئ انکشاف الی  1متر وسعت پییدا

میکنند و وظیفه اصلی خود را که استوار ن هدا تپ بته جواری میبا د ،بدوش دارد هر قدر سیستم ریشوی نبات قوی با د به
هما اندازه از چپه د نبات در مقابل حوادث خارجی مانند وزید باد جلوگیری مینمایید سیاقه جیواری یکل مسیتقیم و
استوانه يی دا ته ارتفا

از  50سانتی متر(انوا محلی) تا  2.5متر ویا بیشتر میرسید ق یر

از  7-2سیانتی متیر تخمییپ

ده است ساقه جواری از پرانشیمای نرم واسفنجی ساخته ده که دارای بندهای متعدد میبا د هیر بتیه جیواری 2-1 ،یته
تولید نموده ودربعزی انوا چندیپ توقه نیس مشاهده ده است برگ ها معموال دارای س ح وسیع وپهپ میبا د تعداد برگهیا
در یک بته جواری  45-8عدد میبا د جواری از جمله نباتات است که الیه تی کیر و تانییث ا در ییک نبیات قیرار دا یه و
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ازجمله نبات یک خانه ای (ئ ( Monoecismبه حسا می اید که در قسمتهای مختلیت موقعییت دارنید سیسیتم ریشیه
جواری امل  5-3ریشه اولیه ،ریشه های ثانوی متشکل از اولیپ گره نسدیک به س ح خیاک و ریشیه هیای هیوايی مییبا ید
ریشه های هوايی از گره های نسدیک س ح خاک تشکیل می وند و ع وه بر اینکه در ج

و مواد غ ايی سهیم هسیتند،

پایداری و استقامت نبات را در مقابل وزید باد های تند قوت میبخشد قسیمت اعظمیی ریشیه هیای جیواری کامیل در عمی
 75-70سانتی متر در خاک فرو میرود ولی در بعزی انوا ریشه ها تا عم  200سانتی متیری ییا بیشیتر نییس مشیاهده یده
است ساقه های جواری دارای  12-8گره(بندک) میبا ند جواری بر خ ف سایر غ ت ،پنجه (تیلر) تولیید نمییکننید ،امیا
تعداد کمی پنجه ها ممکپ است از بند های تحتانی تشکیل ود که ایپ پنجه ها به خو ه انکشاف نمی یابند تولید زیاد پنجیه
ها در رایط کمی رسوبت باالی حاصل اثرات ناگوار ببارمی ورد  ،زیرا مواد غ ايی از سیاقه اصیلی بیه پنجیه هیا منتقیل یده
وخو ه هایی اصلی ضعیت میگردند در محل هر گره ( بندگ) یک برگ تولید می ود و هر برگ امل یک غ ف است
تعداد برگ در جواری از خصوصیات نسبتاً ثابت ورایتی اسیت و از  48-8عیدد متغییر بیوده و خیلیی کیم تحیت تیاثیر عوامیل
محی ی قرار میگیرد بیپ تعداد برگهای روی ساقه اصلی و سول دورة ر د گیاه جواری یک راب ه مثبت وجود دارد متفیاوت
با سایر غله جات ،گلهای جواری حالت خاص دارند،گلهای فوقانی دارای یک کاکل ،حیاوی انیدام هیای نیر و هرگیل دارای
گل ه هابوده که هر کدام سه پرچم دارند هر کاکل میتواند حدود  10میلیو دانه گرده تولید نماید ع وتاً مقیدار دانیه گیرده
(پالپ) از خصوصیات ورایتی است گل جانبی که در قسمت های وس ی ساقه قرار دارنید گلهیای میاده مییبا یند و خو یه را
تشکیل میدهند ته های جواری به وسیله پوست) )Huskکه از تغیر کل غ ف برگ هیا انکشیاف میینمایید پو ییده یده
است دانه های جواری به محور خو ه به سختی چسپیده اند و پوست چنیا

نیرا پو یانیده اسیت کیه جیواری نمیتوانید بیدو

کمک انسا دانه خود را در سبیعت پراگنده سازد تعداد دانه در هر ته( (Copeمعموالً بیپ 1000 -300دانه مییبا ید کیه
نظربه ورایتی فرق میکند) A.R. chawdry, 1994 ).
 .2تاریخچه نبات جواری
منشه اولیه جواری امریکای مرکسی است جواری در حدود  4500سال قبل از می د در نجا کشت میگردید جواری تنها به
عنوا غ ای اصلی مردم محسو

ده و نقو و اهمیت بسیار ارز مند در زنده گی ،ادا و مراسیم می هبی و تیاریخی میردم

در امریکای جنوبی ،مرکسی و مالی در

زما دا ت پس از کشت قارة امریکا توسط کریستت کولمیب در سیال 1493

جواری وارد اسپانیا گردید و از نجا به ایتالیا ،پرت ال و سایر کشور ها گسترش یافت پرت الی هیا در اواییل قیر  16میی دی
جواری را وارد اندونیسیا ،هندوستا و چیپ نمودند پس از ورود جواری به اروپا قر ( )14-19سالهای سوالنی تصیورمی ید
که منشای جواری کشور های سیایی است ،به همیپ دلیل نرا جواری ترکیی ( )Turkish Cornمیینماینید ،عقییده دا یتند
که جواری از سیای صغیره یا مصر وارد اروپا ده است
در سال  1737لینه (linea’sجواری را ()Zeamaysنامید جواری در ساحه بیو از  130میلییو هکتیار اراضیی زراعتیی
در جها کشت میگردد بعد از گندم بسرگتریپ س ح کشت دنیا را نشا میدهد اهمیت و باال بیود سی ح زییر کشیت اییپ
نبات درجها به علت تواف وسیع نبات با رایط گوناگو اقلیمی میبا د ،بیدیپ جهیت یکیی از عمیده تیریپ پییداوار منیاس
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معتدل ،گرم سیر ،نیمه گرم سیر و مرسو بشمار میاید ایپ گیاه به علت ارزش غ ايی خاص که دارد مورد توجه کشیور هیای
جها قرار گرفته است از واهد مختلت و متعدد چنیپ به نظر میرسد که کشت و کار جواری قرنها قبیل بوسییله بومییا سیرخ
پوست امریکايی رواج داده ده است
جواری سفید( جواری دندا اسپی) نسبت به انوا دی ر جواری قیدرت توافی بیشیتر بیا یرایط مختلیت

و هیوا را دارا

میبا د ،ایپ نو جواری بیشتر مورد توجه سفید پوستا امریکا قرار دا ت ( وب ک زراعت و مبارزه با گرسن ی)
 .3همیت اقتصادی جواری
جواری مهم تریپ نبات زراعتی دنیا محسو می یود و بیه ییوه هیای مختلیت در تهییه میواد غی ايی از

اسیتفاده صیورت

میگیرد در دانة جواری  12-10فیصد پروتیپ 4.8 ،فیصد یحمیات موجیود اسیت هم نیا در دانیة جیواری ویتیامیپ هیای
 A,E,Cوجود دارد بر ع ه دارای امینواسید های مفیده ،نمک های منرالی و عناصر کم مصرف میبا د بیه سیویه جهیانی 25
فیصد مواد خوراکی از جواری تهیه می گردد و از

غ ا های متنو و مسه دار تهیه می ود در بعزی ممالیک ماننید تانسانییا،

نایجریا ،اتوپیا ،مکسیکو وکشورهای اسیایی وسیایرممالک جهیا از رد جیواری نیا تهییه نمیوده ومنحییث میواد غی ایی بیه
مصرف میرسد با وصت ایپ همه از دانة جواری روغپ نهایت عالی که در اکثیر پختنیی هیا از

کیار گرفتیه میی یود تهییه

می ود هم نا از دانة جواری ( )Ascorbic acidنشایسته ( )Starchو گلوکوز را نیس استحصال مینمایند از دانیه ،بوتیه،
ته و برگ جواری برای تغ یه حیوانات کار گرفته میشود یک کیلو گرام دانة خشیک جیواری در حیدود  78گیرام پیروتیپ
قابل هزم دارد بقایای نبات جواری غ ای با ارزش حیوانات مرده میشود در یک کیلو گرام بقایای نبات  18گیرام پیروتیپ
وجود دارد جواری تقریباً در تمام ممالک جها کشت میگردد ودر جمله غله جات مقام سوم را بخود اختصاص داده اسیت
دانة جواری مملو از مواد غ ايی است مواد خام جیواری  12فیصید پیروتیپ 58-57 ،فیصید نشایسیته و  6.5فیصید روغیپ و
ویتامیپ های متنو را دارا میبا د ( وب ک مسرعه ،محمد صفر .)1394
هرگاه جواری یکجا با نباتات پلی دار (نخیود ،لوبییا) سیایل کیرده یود مقیدار پیروتیپ سیایل زییاد یده و کیفییت

بهتیر

میگردد دانة جواری در صنعت برای استحصال رد ،دلده ،نا و در صنعت قنادی برای تولیید نشایسیته ،ییرینی بیا  ،تولیید
الکول  96فیصده و غیره بکار برده می ود از دانه جواری روغپ عاری از کلسترول استحصال میی یود از بیرگ و ییا گیل
مونث جواری در ساختپ کانسرو و هم نا جواری بریا

ده استفاده می ود

 .4خواص ایکالوژی جواری
جواری دارای تواف وسیع بوده و در رایط مختلت اقلیمی و انوا مختلت خاک ها میی توانید بیه گونیه ی نورمیال
ر د و نمود کند
 1.5خاک  :جواری به دلیل دا تپ ریشه های عمی و قدرت کافی که در جی

میواد غی ايی دارد ،میتیوا

را در زمییپ

های مختلت که از نظر حاصل خیسی ،بافت خاک و  pHفرق دارند کشت نمود جواری در مقابل یوری و خاکهیای نمکیی
حساس بوده و باید از کا ت

در چنیپ خاک ها جلوگیری صورت گیرد بهتریپ اراضیی بیرای ر ید ونمیوی بهتیر جیواری

خاک ها عمی با بافت متوسط ،زهکشی ده و خاک های که قابلیت ن هداری زیاد
6

را دارند میبا د  PHمناسب برای

نبات جواری  8 -5.5میبا د زمیپ های حاصلخیسکه قدرت ن هداری رسوبت خاک را دا ته با ید ،بیرای کشیت جیواری
مساعد است زیرا ایپ گونه اراضی در بهار خیلی زود گرم ده و رایط ر د ریشه هیا را فیراهم مییکنید خاکهیای سیبک بیه
دلیل اینکه خاک خیلی سریع رسوبت خود را از دست میدهد عملکیرد ونمیوی بیدنی جیواری بیدو

بییاری چنیدا رضیایت

بخو نیست در ایپ نو اراضی (سبک) جواری در مرحلة ر د سریع خود با کمبود مواد غ ايی روبروخواهد د
 5.2حرارت :عوامل مختلت جوی ،بخصوص وجود گرمای مناسیب و رسوبیت کیافی دو عامیل مهیم و اولییه ر ید و تولیید
محصول کافی و هم نیپ زود رسی جواری بوده که هر کدام میتوانند اثر بسیار زیادی در تغیر ر ید نبیات وهم نیا کمییت و
کیفیت حاصل ایفا میکند نیاز حرارتی جیواری درمرحلیه ر ید نبیات نسیبت ًا زییاد بیوده و کا یت

در منیاس گیرم بهتیریپ

محصول را تولید مینماید قسمیکه تجربه نشا میدهد نیاز حرارتی جواری نسبت بیه گنیدم و جیو در مرحلیه جوانیه زد تخیم
بیشتر میبا د حد اقل درجه حرارت مورد نیاز در ایپ مرحله حدود  6درجه سانتی گیراد اسیت در صیورتیکه درجیه حیرارت
محیط کمتراز  10-6درجه با د تولید جوانه به کندی صورت میگیرد در مرحلة جوانه زنی تخم درجه حیرارت محییط بییپ
 15-12و حرارت خاک بخصوص در  5سانتی متر اول که نسدیک به س ح زمیپ قرار دارد بایید حیدود  10درجیه با ید در
چنیپ حالت جواری بعد از مدت زما  20-10روز جوانه زده وبه س ح زمیپ ظا هر مییگیردد در خاکهیای کیه حیرارت
 20-16درجه با د مدت تولید جوانه حدود  6-5روزرا در بر مییگییرد مناسیبتیریپ درجیه حیرارت درسیول دورة ر ید و
نموی جواری  30-20درجه سانتی گراد میبا د
5.3آب :جواری را میتوا از س ح بحر تا ارتفا  300متری کشت کرد جواری در ایپ ارتفا به خوبی ر د مییکنید لییکپ
در ارتفاعات زیادتر دیر رس ده واحتمال میرود که جواری به مرحله پخت ی نرسد جواری در دورا زنده گی خود بیه
زیاد نیاز دارد مناس که میسا بارندگی ساالنه  700-600ملی متربا د و بارندگی در وقفه هاو زما مناسب صورت گییرد،
به خوبی ر د و نمو مینماید مقدار

مورد نیاز برای ساختپ یک کیلو گرام ماده خشک در جواری هیای زود رس حیدود

 300-250لیتر و در جواری های دیر رس  400-350لیتر میبا د مقدار

مورد نیاز در مرحله ر د بدنی( vegetative

 )growthنسبت به تغیرات درجه حرارت و مراحل مختلت ر د نبیات متفیاوت بیوده و در زمیا تولیید گیل و گیرده افشیانی
ضرورت به

بیشتر میبا د

 5.4نور :یکی از عوامل محی ی بسیار مهم و موثر برای ر د و نمو ،زود رسی وتولید محصول بهتر جیواری ،موجودییت نیور
کافی میبا د بنا بر ایپ در مناس که در دروة ر د جواری نور کافی وجود ندا ته با د ایپ نبات نمیتواند ر د سبیعیی خیود
را ب ور کامل انجام داده و نه تنها دیر رس خواهد د بلکه در نتیجه کاهو عملیه فوتوسنتیس در تولید دانه کاستی قابل م حظیه
نیس بوجود خواهد مد در صورتیکه در مراحل نموی نبات جواری درجه حرارت مناسب وجیود دا یته با ید نبیات از انیرژی
خور یدی استفاده بیشتر می نماید انرژی کیمیاوی ذخیره ده در دانه های جواری درحقیقت انرژی خور یدی است که نبات
در مراحل ر د و نموی خود دریافت مینماید ( ر ت نظرییات دیپارتمنیت اصی م نباتیات ،انسیتیتوت تحقیقیات زراعتیی،
)1396
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 .5مشخصات بیولوژیکی جواری:
جواری یک نبات زراعتی گرم دوست بوده و تخم

در حرارت  12-10درجه سانتی گیراد زییر خیاک جوانیه مییزنید از

دروة ب ر تخم تا پیدا د ابریشمک(سلک) یا تاج برای جواری حرارت  25-20درجه سانتی گراد خیلیی مناسیب مییبا ید
حرارت بلند تر از  35درجه سانتی گراد در مرحله گل کرد به انکشاف جواری تاثیر منفی دارد جوانه های جواری به سیردی
 3-2درجه سانتی گراد تحت صفردر موسم بهار مقاومت کرده میتواند در تیره ماه به سردی  2-1.5درجه سانتی گراد تحت
صفر مقاومت ندا ته بنا بر ایپ جواری ،تا رسید ایپ سردی جمع وری گردد سول فصل نمیویی جیواری اصی

یده بییپ

 130_100روز ویا بیشتر ازا می با د که نظر به ورایتی فرق میکند اما جواری محلی به زما کمتر برای تکمییل دورا خیود
ضرورت دارد گرچه جواری به خشکی مقاومت دارد ولی با
تخم به مقدار  45-42فیصد وز دانه خود ،به
ورد حاصل بیشتربه

هم به

زیاد ضرورت دارد برای میاس کیرد (پندیید )

ضرورت دارد (تحقیقات باالی انوا جواری اصی

زیاد ضرورت است زیادتریپ مقدار

یده) بیرای بدسیت

مورد ضرورت جواری بعد از مرحله تشکیل تاج میبا ید

ایپ مدت از رو تشکیل تاج تا سه هفته دوام میی کنید هیوای خشیک و رسوبیت ناکیافی در اییپ دوره سیبب گیرده افشیانی
ضعیت و پايیپ مد حاصل میگردد جواری یک نبات بی ری روز متوسیط اسیت روزانیه ب یور اوسیط  14-12سیاعت بیه
رو نایی ضرورت دارد عدم رو نايی کافی جواری را متزرر میسازد و بنا بر ایپ جواری کیه بیه منظیور تخیم بی ر می یردد
ایجا مراعات فاصله بیپ بته ها را مینماید جواری از جمله نباتات زراعتی است که سبیعتاً از سری گرده افشیانی غییر خیودی
القا میگردد در زمیپ های حاصل خیس که خاک نرم دا ته و دارای قدرت تهویه بلند با ند جواری حاصل زیاد تیر میدهنید
برای کشت جواری خاکهای ور و نمکی و هم نا خاکهای که

زیر زمینی ا نسدییک بیه سی ح زمییپ با ید مناسیب

نمیبا د
 .6تنظیم مزرعه جواری
ازدیاد حاصل یک نبات) (Crop productivityبستهگی به عوامل متعدد دارد .مجموعه عملکرد ها ی عوامل تولید در
یک پروسه مغل و پی یده ،از غاز کشت الی رفع حاصل نقو اساسی و تعیپ کننده در بلند برد حاصل نبات دارد دسترسی
نبات به عوامل تولید در وقت و زما مناسب  ،بکار برد وت بی عوامل تولید به یوه های میوثر متناسیب بیه نیو نبیات ،یرا
اقلیمی ونوعیت خاک از اساسات علمی پرورش نبات بخاسر تولید بهتر میبا د درصورتیکه دهاقیپ م اب رهنمود های علمیی
که از نتیجه تحقی بدست امده با ند فعالیت های زراعتی خویو را به پیو ببرند ،نتیجه زحمات

هیا مثمیر وقناعیات بخیو

میبا د
اوسط حاصل جواری درس ح کشور در موجودیت خ ی معلومات تخنیکی و فقدا تکنالوژی های میوثر در چهیار دهیه
اخیر از حد انتظارکمتر است از گ ته های سوالنی الی اکنو عملیات زراعتی عمدتاً به روش های کهنه و به اتکای معلومیات
و تجار

خصی زارعیپ صورت میگیرد ،که نتیجه زحمات ومصارف زارعیپ برای بازدهی قابل پ یرش نیستند

ریاست انستیتوت تحقیقات زراعتی افغانستا در چند سال اخیر در موضو معرفی ورایتی هیای اصی
برنامه های تحقیقاتی علمی را موفقانه انجام داده است یک ورایتی خو و اص
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یده ای جیواری

ده به تنهیایی بیدو در نظیر دا یت سیایر

عواملیکه در ر د ونموی نبات میوثر انید بیه انیدازه قیدرت و پوتنشییل کیه در نبیات موجیود اسیت قیادر تولیید نخواهید بیود
()Aslamy &Nabi 1997
ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی در بخو معرفی ورایتی های اص

ده ،دارای قدرت حاصل دهی بلنید و مقیاوم

در مقابل امراض و افات کارهای مثبت را انجام داده است اما در بخو م العات اگرانومی نبات که عمد تیا مشیخس سیاختپ
رایط مناسب محی ی ،اقلیمی و عوامل تولیید وانکشیاف بسیته هیای اگرانومیکی،کیه قیب وجیود دا یت ،ریاسیت تحقیقیات
زراعتی نرا از نظر دور ندا ته است برنامه های تحقیقاتی غرض تهیه بسیته هیای اگرانیومیکی زراعتیی بیاالی نباتیات مختلیت
گندم ،جو و جواری سایر نباتات مختلت از سری دیپارتمنت اگرانومی در حالت ت بی واجرا است
هم نا تجار نشا میدهد که ورایتی های یک نبات برای ر د و نموی بهتر و حاصل دهی خو به یک محیط مناسب کیه
تامیپ کننده همه ضروریات نبات با د ضررورت دارد بناء ناسای ضروریات نبات و فراهم ساختپ محییط مناسیب در جهیت
بلند برد قدرت تولید نبات یکی از چالو ها برای زارعیپ کشور در حال حاضر میبا د زیرا یک ورایتیی هیر قیدر کیه تیوا
تولید بیشتر را دا ته با د در یک محییط غییر معییاری و ناسیازگارکه قیادر بیه تیامیپ یرایط مناسیب بیرای نبیات نمیی توانید
خصوصیات ارثی و توانای قدرت تولید خود را تبارز دهد بنابرا تحقی وازمایشات باالی نباتات مختلیت بیه هیدف انکشیاف
ورایتی های اص

ده وانکشاف بسته های اگرانومیکی مربو ورایتی م اب زو هیا ی اقلیمیی از اولوییت هیای انسیتیتیوت

تحقیقات زراعتی افغانستا است
زیرا تواف ورایتی های نباتات مختلت وهم نا انکشاف تکنالوزی های جدید زراعتی و م ابقت داد انها درمناس مختلیت
کشور نظربه دا تپ زونهای اقلیمی متفاوت ،یکسا نمیبا د
 .7عوامل موثر در ازدیاد حاصل جواری
 8.1آماده کردن زمین
زمیپ که برای کا ت جواری انتخا میگیردد بایید بیه سریقیه ای انیرا میاده نمیود تیا ذرات وعمی خیاک کیام ً
یکنواخت و یکسا

ده و رسوبت کافی را در اعماق زمیپ بقدر کافی حفظ نماید و در تمام حصس خاک مواد غ ايی کافی

وجود دا ته با د ع وه بر مسایل فوق زمیپ گ ا ته ود تا گرم ود ،تخم به خوبی نییو زده و ریشیه نبیات بیه سیادگی در
خاک گسترش یافته به عم کافی در خاک نفوذ نماید زمیپ در وقت ب ر جیواری معمیوالً  3-2مرتبیه قلبیه میی یود سیعی
گردد تا زمیپ در وقتیکه وتر است قلبه ود بعد از هر قلبه ماله ود تا کلیوخ هیای بیسرگ مییده یده و رسوبیت خیاک حفیظ
گردد زمیپ باید سوری ماده گردد تا تمام گیاها هرزه مسار از بیپ برود
 8.2روش های کاشت جواری
پس ازاتمام عملیات قلبه و تهیه زمیپ ،برای ایپکه ب ر جواری ب ور یکنواخت جوانه بسند ،بهتر اسیت ابتیدا زمییپ را
بیاری نموده و جواری بعد از وتر زمیپ کشت گردد کشت بصورت خشکه نه تنها باعث ضایع د تخم بی ری یده بلکیه
جوانه زنی تخم(جرمنشپ) بصورت یکنواخت صورت نمیگیرد ب ور کل جواری را میتوا به دو روش کشت کرد:
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 8.2.1کشت دست پاش روی پشته ها
برای ایجاد جویه و پشته ابتدا باید زمیپ را قلبه عمی نموده و سپس (نه فال) گردد ،تیا کلیوخ هیای بسرگتیر نیرم و
میده گردند و توسط جویه کو پشته ها به عرض  60ویا  70سانتی متر ساخته می ود تخم با دسیت در خیط وسی ی روی
پشته به عم  5الی  7سانتی متر در فاصله های معیپ جا بجا ده ویا پاش داده می یود بعید از کیه جیواری سیبس ید ،ساقیه
کاری صورت میگیرد کود های حیوانی قبل از کشت در هن ام قلبه در زمیپ ع وه ده و کود کیمیاوی ( یوریا وکود سیاه)
در داخل جری به اندازه  5سیانتیمتیر پاییانتر از سی ح ریشیه نبیات انداختیه وبیا خیاک پو یانیده یده ،فیورا ابییاری گیردد
مقدارتخم ریس با ایپ میتود وسریقه کمترمصرف ده ونبات از ا وکود ونور افتا حد اکثر استفاده میینمایید میاده سیاختپ
زمیپ و ب ر جواری توسط دست ساقت فرسا بوده و گرا تمام می ود جواری که به ایپ سری کشت میگردد ،نموی نبات
درابتدا ضعیت بوده ولی بعدا درنتیجه ذخیره مقدار کافی رسوبت نبات به سرعت انکشاف نموده ،هم نا صدمه نا یی از ییخ
بندا های بهاری را کاهو میدهد
 8.3کشت پاشکی
کشت پا کی روی زمیپ هموار در کشور ما عمومیت دارد در ایپ روش تخم بروی زمیپ قلبه یده  ،پیاش داده میی یود در
ایپ روش بهتر است کود های کیمیاوی همراه با تخم روی زمیپ یکجیا پیاش داده یود بعیداز سیبس ید  ،ساقیه کاری(یکیه
نمود ) به منظور ایجاد فاصله حد اقل  10الی 15سانتی متر صورت گیرد کنترول گیاه هرزه وسایرعملیات زراعتیی در کشیت
پا کی مشکل افریپ است ع وتا موثریت استفاده ا و کود توسط نبات دریپ یوه کشت کمتر است کشت ق یاری توسیط
ما یپ تخم پاش در س ح هموار نیس ممکپ است که عملیات خم وکشت در ییک مرحلیه ب یور همسمیا صیورت مییگیرد
هم نیپ ممکپ است فاصله بیپ ق ار های کا ت مراعات گردد ایپ روش در زمیپ های سبک بسیار موفقیت میس میبا د

کل  2کشت :علوفه ای

پا کی
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ق اری

کشت جواری در پشته

 8.3مقدار تخمریز) تراکم نبات) و عمق بذر
مقدارتخم ریسجواری نظر به حاصل خیسی خاک ،مقدار رسوبت،فیصدی جوانه زد تخم و مقصدازکشیت جیواری
متفاوت است درخاک های الغروکم

اگرتعداد بته های جواری درفی واحد زمیپ زییاد یود ،مقیدار کیافی میواد غی ای

ورسوبت برای نبات تهیه ده نمیتواند درصورت که فیصدی جوانه زد تخم پاییپ با د باید مقدارتخمریس فیی واحید زمییپ
زیادگردد هم نا اگرجواری به مقصد علوفه حیوانی با د مقیدارتخمریسزیاد را بایید درنظیر گرفیت معمیوال مقیدارتخمرییس
جواری که به ق ارکشت می ود ،نظربه جواری دست پاش کم تراست درصورت کیه کشیت درق یار مدنظربا ید تخمریسبیه
مقداری  25تا 30کیلو گرام کافی است ( ) CIMMYT AF 207اما درکشت پا کی مقیدارتخم رییس50تیا 70کیلیوگرام
درهکتاربایداستعمال گردد درخاک های که خ رکرمهایی ق ع کننده موجودبا د در

صورت تخمریسجواری ازحید معییپ

زیاد تر استعمال گردد ایپ که تخم به کدام عم زیر خاک ود مربو به ساختما خاک و رایط اقلیمی است ب ور عمیوم
درخاک های ری ی ونرم تخم عمی تر ب ر گردیده درحالیکه درخاک های سخت(کلی) تخم باید س حی ب ر گیردد تخیم
جواری باید به عم 5تا  7سانتیمتر زیری خاک ود ،درصورت که عم ب ر بییو ازحید با ید تخیم بیرای نمیو وجوانیه زد
ازخاک به انرژی زیاتر ضرورت دا ته وبعزی نها ممکپ اززیر خاک بر مده نتواند اگرتخم بسیارس حی کشت ود ممکیپ
جوانه های جواری ازرسوبت خاک درست استفاده کرده نتواند که درنتیجه فیصیدی جوانیه زدنیه جیواری پیاییپ خواهید بیود
()Geography of Afghanistan, 2016
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مقدار تخمریز جواری نظر به نتایج و یافته های تحقیقاتی انستیتوت تحقیقات زراعتی افغانستان که طی
سالهای() 2015-2016-2017درزون های اقلیمی افغانستان ،تطبیق شده بود ،در جدول ذیل با تفکیک هر
روزن به گونه ی واضیح ذکر گردیده است.

زون

والیات
مربوط زون

نوع کشت
کشت ق ار

جنو
غر

رق

هلمند ،کندهار،

زابل ،نمیروز ،کشت پا کی
ارزگا

کشت علوفیی

بیشتر از 150

کشت ق ار

80 - 75

کشت علوفیی

بیشتر از 150

کشت ق ار

70 - 65

کشت پا کی

120- 100

کشت علوفیی

بیشتر از 150

کشت ق ار

70 - 65

کشت پا کی

120 - 100

کشت علوفیی

بیشتر از 150

 ،بدخشا ،
کندز ،تخار

کاپیسا ،پن شیر،
لوگر ،میدا
وردک

 23فیصد اظافتر از

120- 100

نن رها ،لغما  ،کشت پا کی
کنر و نورستا

کابل ،پروا ،
مرکس

65- 60

34 - 32

 20 – 60سانتی متر

هکتار ()1000

120- 100

مال بغ
رق

تعداد نبات در

مقدار تخم ریز
kg/ha

فاصله بین دو قطار و نبات )(cm

کشت ق اری
 45فیصد اظافتر از

حد اقل فاصله بین نبات کتر از
cm 7

40 - 38

 20 – 60سانتی متر

کشت ق اری

 20فیصد اظافتر از
کشت ق اری

حد اقل فاصله بین نبات cm 15

 35فیصد اظافتر از

حد اقل فاصله بین نبات کتر از
cm 7

35 - 33

 20 – 60سانتی متر

کشت ق اری

 23فیصد اظافتر از
کشت ق اری

حد اقل فاصله بین نبات cm 15

 50فیصد اظافتر از

حد اقل فاصله بین نبات کتر از
cm 7

35 - 33

 20 – 60سانتی متر

کشت ق اری

 23فیصد اظافتر از
کشت ق اری
 50فیصد اظافتر از
کشت ق اری
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حد اقل فاصله بین نبات cm 15

حد اقل فاصله بین نبات cm 15
حد اقل فاصله بین نبات کتر از
cm 7

 8.4زمان کاشت جواری
افغانستا کشوری است که درکمر بند مناس خشکه ونیمه خشکه قرار دارد زمستا اکثر مناس کشور سرد و تابستا
خیلی گرم دارد س ح بارندگی سور اوسط 100الی  250ملی متر میبا د ضخامت سبقه برف در زمستا در بعزی مناس
مرکسی هندوکو و کوه های پامیر اضافه تر ازیک متر میرسد بارندگیها در کشور اکثرا از جبهات سرد سایبریا و جبهات
گرم بحر هند میبا د والیت کنر و نورستا از بارا های موسمی هند مستفید می گردند ایپ والیت ها دارای بارندگی 400
تا  450ملی متر در سال میبا د بنابر

اکثر ساحات ایپ والیت ها مملو از جن

ت نشتر ،سرو و جلغوزه میبا د

اقلیم افغانستا از یک من قه تا من قه دی ر تفاوت فاحو دارد دانشمندا از لحاظ ا

وهوا افغانستا را به و زو

اقلیمی تقسیم نمودند
 8.5مناطق گرم و خشک بیابانی :ایپ نو
بخار ا

خیلی کم است نواحی جنو

وهوا دارای تابستا گرم و خشک میبا د مقدار رسوبت نسبتی و

غربی قندهار ،جنو

والیت هلمند و فراه و تمامی والیت نیمروز را احتوا

مینماید در ایپ ناحیه مقدار بارندگی ساالنه بیپ  70تا  80میلیمتر بوده و برف باری در ایام زمستا ندارد گرمای زیاد
و بارندگی کم در ناحیه (جنو

غربی کشور) ،د ت و ری ستانهایی مانند د ت مارگو ،د ت خا رود ،د ت بکوا،

د ت سیستا و د ت جهنم را بوجود وردهاست.
 8.6مناطق کوهستانی:

و هوای مناس کوهستانی درتابستا اکثرا معتدل و در زمستا خیلی سرد میبا د در

بعزی نواحی و دره های کوه پامیر ،کوه بابا ،سفید کوه ،هندوکو ،سالنگها ،بامیا و غور برف باری و یخ بندی الی
تابستا سول میکشد ارتفاعات پست و بلند ایپ مناس باعث بادهای دید و ازدیاد دما دهاست ایپ مناس دارای
تابستانی خیلی گوارا میبا د
 8.7مناطق مدیترانه ای :مناس

رقی و جنو

رقی کشور را تحت نفوذ خود دارد تابستا ایپ مناس خشک و

بسیار گرم و زمستا معتدل دارد بارندگی بیشتر در ایام زمستا صورت میگیرد ،اوسط درجه حرارت ایپ مناس در
تابستا از  22درجه باالتر میرود اوسط مقدار بارندگی در سول سال و بخصوص در فصل زمستا

250

ملیمترمیبا د دربعزی اوقات مقدار بارندگی از  350تا  400میلیمتر نیس میرسد (ج ل باد) بارندگی در نقا
مرتفع سفید کوه به کل برف و در نقا همواره به صورت نسول بارا صورت میگیرد.لغما  ،نن رهار پغما  ،کنر
دارای

و هوای مدیترانه ای هستند.

 8.8مناطق استیپی :اقلیم ایپ مناس از یک ساحه نسبت به ساحه دی ر تفاوت دارد ایپ نو
کشوررا ،در زو

مال مانند والیات  :بلخ ،جوزچا و زو
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مال رق مانند :بغ

هوا قسمت وسیعی

 ،قندوز ،تخارو زو مرکسمانند:

کابل ،غسنی پروا وزو جنو غر مانند :قندهار ،هلمند ،وزو غر مانند :هرات ،فراه  ،وغور را در بر گرفتهاست .
حرارت بانه روزمناس مت کره از  20درجه سانتی گرید تجاوز میکند و گاه ایپ تغییرات به  30تا  35درجه
نیسمیرسد اوسط میسا بارندگی در ایپ مناس الی  300میلیمتر است که بارندگی اکثرا در زمستا صورت میگیرد
 8.9مناطق موسمی  :دریپ نواحی مقدار بارندگی در هر فصل بوده ،حتی در تابستا نیس بارا میبارد والیت پکتیا و
پکتیکا و نواحی اسراف

و هوا میبا ند میسا بارندگی ساالنه در ایپ ناحیه  460تا  680میلیمتر

دارای ایپ نو

میبا د که اکثریت مناس ایپ نواحی عمدتا از جن
 8.10مناطق تندرالپی:
مناس

و هوای ایپ مناس

ت سبعی پو یده میبا د.

باهت بیشتر به اقلیم نواحی اسراف کوههای لپ اروپا دارد نباتات دریپ

بشکل بوتهیی و علفی روییده و فاقد ناحیه جن لی غلو هستند ایپ نو مناس در افغانستا در ارتفاعات  2500تا

 3000متر بلندی کوه ها واقع ده اند اکثر قسمت مناس غسنی و بامیا و نقا مرتفع کوه بابا ،سفید کوه ،سیاه کوه امل
ایپ نو

و هوا هستند در ایپ مناس بسیار برف میبارد زمستا بسیار سرد و تابستا معتدل دارد ( Aslamy & Nabi

)1997
افغانستا متشکل از مناس است که و نو

اقلیم مت کره فوق را دارا میبا د بنا برا

مختلت و هم نا نبات جواری موضو مشکل وحتی نا ممکپ میبا د وایجا
مختلت در زونهای اقلیمی کشور در جهت دریافت و تعیپ زما

تعیپ زما کا ت برای نباتات

میکند که تحقی وم العات باالی نباتات

مناسب کشت صورت گیرد نباتات بصورت کل

بخاسرانکشاف مکمل اجسای بدنی خود ومهتراز همه برای تولید حاصل بیشترمتاثر از عوامل اگرو تخنیک متعدد وخصوصا
کشت در زما مناسب میبا د
جواری از جمله نباتات مناس گرم سیربوده که به حرارت نسبتا بلند ونور کافی ضرورت دارد در افغانستا معموال در فصل
بهار وهم نا در تابستا بعد از رفع حاصل گندم کشت میگردد کشت جواری در فصل بهار(منا س معتدل وسرد)
هن امیکه خ ر یخ بندا های بهار مرفو گردد و زمیپ به اندازه کافی گرم ود میتوا ب ر جواری را رو کرد در موقع
کشت الزم است به درجه حرارت محیط توجه و دقت ود که درجه حرارت روز کمتر از  12-10درجه سانتی گراد نبا د
هرگاه در زما ب ر درجه حرارت کمتر از  10درجه با د جوانه زد تخم به کندی مواجه می ود در صورتیکه درجه
حرارت به  6درجه کاهو یابد جوانه زد متوقت میگردد در فصل بهار باید دقت الزم به عمل ید تا تخم در زما مناسب
کا ت ود زیرا ع وه بر نکه برای ر د نموی اولیه خود از هوای معتدل بهار استفاده خواهد نمود
هم نا محصول از اثر درجه حرارت بلند و باد های تند تابستا محفوظ باقی میماند در مناس گرم مانند ج ل اباد  ،لغما
 ،هلمند  ،کندهار و مناس گرم جنو
جواری در موسم تابستا

 ،جواری بعد ازرفع حاصل گندم درماه جوزا وسررسا ب ر میگرد زما کشت

سوری تنظیم ود که قبل از فرا رسید سرمای زمستا در برج عقر

خسانی،جواری باید رفع حاصل گردد بنا برا جواری با در نظر گرفتپ رایط اقلیمی من قه
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و قبل از کشت گندم

دروقت مناسب کشت گردد کشت بی موقع و در زما غیر مناسب اثر ناگوارباالی ر د و انکشاف بدنی دا ته وهم نا
باالی حا صل نبات اثر منفی بجا میگ ارد
ریاست انستیتوت تحققات زراعتی در زون های مختلف کشور پژوهش ها و تحقیقات مختلف را جهت در
یافت وقت مناسب کشت جواری طی سال های  2015الی  2017ا انجام داده ،که اینک نتایج تجارب
متذکرده در جدول ذیل به گونه ی واضیح با تفکیک هر زون تذکر یافته است.

شماره

زون

والیات مربوط زون

وقت مناسب کشت

1

جنوب غرب

هلمند ،کندهار ،زابل ،نمیروز ،ارزگا

جوزا-سرطان10-20:

2

شرق

نن رها ،لغما  ،کنر و نورستا

سرطان20-1:

3

شمال شرق

 ،بدخشا  ،کندز ،تخار

جوزا30-10:

4

مرکز

بغ

کابل ،پروا  ،کاپیسا ،پن شیر ،لوگر ،میدا وردک

ثور25-10:

 8.11اضرارکشت قبل از وقت
 1احتمال متزرر د فراست( )frostو ریسش رگبار(رعدوبرق وژاله) دراوایل بهار وجود دارد
 2ر د علت های هرزه در اوایل بهار بیشتر میبا د
 3به علت موجودیت رسوبت نسبتی زیادتردر اوایل بهار احتمال بروز وانکشاف بیماری های قارچی بیشتر است
 4به علت نبود حرارت مناسب تخم دیر تر جوانه میزند
 8.12اضرارکشت نا وفت
 1به علت افسایو درجه حرارت مصرف

بیشتر خواهد بود

 2به تدری گرما و خشکی زیادتر ده و س ح

زیر زمینی پايیپ تر قرار خواهد گرفت

 3بردا ت در اواخر تابستا و یا خسا دیرتر انجام خواهد گرفت( )Aslamy & Nabi 1997
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 .8.13آبیاری مزرعه ی جواری
برای بدست ورد حاصل زیاد خصوصاً در مناس که بارندهگی کم دارند مسرعه جواری باید چندیپ بار بیاری
گردد تعداد دفعات بیاری نظر به رایط اقلیمی ،مقدار وموجودیت

و نو خاک فرق میکند هر موقع که نبات جواری

پشمرده می ود باید بیاری ود بهتر است که بیاری قبل از ظهرویا عصرصورت گیرد
جواری در مراحل حساس نموی به ا ا د ضرورت دارد که مسرعه باید بیاری گردد جواری بعد از 20الی  30روز از زما
کشت وقتیکه بروی زمیپ سبس د (خاک ا ) و هم چنا وقتی که جواری به ارتفا  30سانتی متر قد میکشد باید ابیاری
ود در مناس گرم مسرعه جواری به وقفه های  5الی  7و در مناس سرد به وقفه های  7الی  10روز بیاری گردد هم نا
قبل از تشکیل ابر یمک(سلک) و هم وقتیکه دانه جواری در حال یره با د باید بیاری گردد حد اکثر دفعات بیاری
مسرعه جواری به هدف دانه  6الی  7و جواری علوفه ای  3الی  4مرتبه در رایط نورمال کافی است ( A.R Chowdhury,
)1994

شکل  3آبیاری مزرعه جواری بشکل عنعنوی
 7.14مبارزه با گیاه هرزه
مبارزه کیمیاوی با گیاها هرزه مسار جواری را میتوا قبل از جوانه زد ب ر جواری و یا بعد از سبس کرد
مخلو

انجام داد

ترازیپ و یوتی ت  1.5لیتر در هکتار برای کنترول علفهای هرزه قبل از کا ت جواری بکار میبرند ترازیپ یک

علت کو عمومی است و میتواند علت های هرزه پهپ برگ و سوزنی برگ را از بیپ ببرد اما علت کشهای :یوتی ت،
گرامینا مختس برای کنترول علتهای هرزه از خانواده گندمیا بکار برده می ود علت کو های (2, 4 D, dalapon
) & Divronبه مقدار  2 – 1.2لیتر در هکتار برای کنترول گیاها هرزه س ح مسرعه جواری استعمال میگردند تجربه نشا
میدهد که خسارات نا ی از علت های هرزه به میسا قابل م حظه تولید دانه را در مقایسه با مسار بدو گیاها هرزه
کاهو میدهد با از بیپ برد گیاها هرزه پناگاه بعزی حشرات و امراض از بیپ رفته و مقدار زیاد
خاک در معرض استفادة نبات جواری قرار میگیرد ( )A.shad 1980
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و عناصر ضرروی

کل  4مسرعه جواری قبل و بعد از کنترول گیاه هرزه
 8.15استعمال مقدار مناسب کود در مزرعه ی جواری
کود برای بلند برد حاصل ،تولید با کیفیت بهتر و زود رسی جواری استعمال می ود اگر در یک من قه امکا خنک
زد جواری موجود با د جهت زود رسید و پخته د جواری استعمال کود سفارش می ود در موجودیت مقدار کافی
کود یوریا (کود سفید) نموی نباتات خو بوده و رنگ

سبس تیره میبا د عدم موجودیت تواز بیپ کود نایتروجپ دار و

دی ر کود ها و یا استعمال بیو از حد کود نایتروجپ دار نموی نباتات را زیاد ساخته پخته د دانه را به تعوی انداخته و
باعث چپه د نباتات میگردد ع وتاً نموی بیو از حد ،نبات را در مقابل امراض و حشرات حساس میسازد در صورت
قلت نایتروجپ برگ نبات کم رنگ و زرد ده و بصورت عادی نمو نمیکند زردی رنگ برگ ابتدا از برگهای پايیپ رو
می ود و در برگهای پايیپ زردی از قسمت انجام برگ غاز گردیده و به دو سرف وس ی برگ انکشاف مییابد ،اما کناره
های برگ سبس باقی میماند ()Aslamy & Nabi, 1997
مقدار استعمال کود های کیمیاوی( نایتروجپ وفاسفیت) نظر به نو نبات  ،خاصیت وحاصلخیسی خاک  ،مقداربارندگی
ومقدارا  ،حرارت ،میتود کشت ،زما کشت و هدف تولید فرق میکند
تجربه نشا میدهد که استعمال کود های کیمیاوی به مقدار زیاد و یا کمتر از حد ضرورت و نیاز نبات هم چنا استعمال کود
های نامبرده بصورت غیر متواز باالی ر د و نموی نبات و هم نا باالی حاصل دهی

اثر نام لو بجا می گ ارد بنابرا

دانستپ استفاده مقدار مناسب و متواز کود های کیمیاوی و استعمال به موقع انها باالی حاصل خیسی جواری موثر میبا د (
دیپارتمنت امراض نباتی ،ریاست انستیتوت تحقیقات زراعتی )1396
دیپارتمنت اگرانومی انستیتوت تحقیقات زراعتی و زارت زراعت ،بیاری و مالدرای به مقصد دریافت مقدار مناسب و متواز
کود نایتروجپ و فاسفیت ،مقادیر متفاوت کود نایتروجپ ( )115 ،92 ،69 ،0و فاسفیت ( )92 ،69 ،46 ،0کیلوگرام در فی
هکتار باالی یک نو جواری بنام زود رس ( )zoodras08را در استشیپ تحقیقاتی والیات تحت م العه و ز مایو قرار داده
است نتای سه سال تحقی بعد از تجسیه وتحلیل احصاییوی ارقام حاصل با مدنظر گرفتپ راپورمشاهداتی مسول ت بی کننده
وارزیابی مسول دیبارتمنت نتیجه در صورت ذیل خ صه می ردد
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استعمال مقدار مناسب کود کیمیاوی باالی جواری اصالح شده به اساس تحقیق سالهای (- 2016 – 2015
 )2017در زون های اقلیمی افغانستان

نایتروج
شماره

1

2

3

4

والیات مربوط زون

زون
جنو

هلمند ،کندهار ،زابل ،نمیروز،

غر

ارزگا

رق
مال
رق
مرکس

فا
وقت استعمال

سفیت
ن
Kg/ha Kg/ha
120

70

نن رها ،لغما  ،کنر و نورستا

120

60

 ،بدخشا  ،کندز ،تخار

115

فا سفیت()DAPقبل از کشت در
اخیریپ قلبه انداخته ده و با خاک
خو مخلو گردد
نایتروجپ (یوریا) در دو مرحله
استعمال

بغ

70

گردد نصت

تایتروجپ

وقتکه قد نبات به اندازه 40 - 30متر
نمو کرده با د و نصت باقیمانده قبل

کابل ،پروا  ،کاپیسا ،پن شیر ،لوگر،
میدا وردک

120

60

از تشکیل اله تانیث (ابر مک)
استعمال گردد

شکل  .5کمبود قلت عنصر نایتروجن در جواری
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شکل  .6کمبود عنصر فاسفورس در جواری

شکل  .7کمبود عنصر پوتاشیم در جواری
 8.16امراض جواری
امراض یکی از عوامل بازدارنده حاصل و انکشاف جورای در جها می با د زیرا امراض باعث کاهو حاصل و هم نا
سبب خرا

د کیفیت محصول میگردد عامل امراض عموماَ اجسام حیه کوچک و مایکروسکوپیک میبا د که بصورت

پرازیت ها باالی اجسام حیه نباتی و حیوانی حیات به سر می برند امراض بدو قسم هستند ،امراض ساری و غیر ساری ،عامل
عمدتاَ :امراض قارچی ،ویروسی ،بکتریایی ،مایکوپ زمایی و نیماتودها میبا د
بعزی حشرات و یکتعداد از نباتات سفیلی نیس در نباتات امراض را تولید میکند و یا زمینه ساز برای انکشاف امراض می با د
قلت عناصر نیس در کاهو حاصل و کیفیت محصول فوق العاده اثر گ ار است جواری دارای امراض گوناگو بوده که از
جمله ( )Corn Smutسیاه قاق جواری ،سرخی جواری ( )Corn Rustو پوسیدگی ساقه جواری ) )stalk rotایپ مرض
بیشتر مورد توجه میبا د حاص ت جواری را به پیمانه زیادی خساره مند میسازد مرض سیاقاق جواری تقریبا در تمام
مناسقیکه جواری کشت میگردد پیدا می ود در مناس که دارای ا وهوای گرم وخشک با د خساره ا زیادتر است
کنترول :کنترول کیمیاوی ایپ امراض موثر نیست اما برای جلوگیری ا  ،از ت بی روش های زراعتی وتخنیکی مانند:
مراعات نمود تناو

زراعتی ،دورکرد پندیدگیها ازجواری قب از پخته د  ،انتخا
19

ورایتی مقاوم ،ن هدا تپ مسرعه

عاری از گیاها هرزه وپاک نکهدا تپ ما یپ االت زراعتی وغیره استفاده می ود درکنترول کیمیاوی امراض ازادویه های
مانند تبکونازول و ویتاواکس برحسب 2گرام در فی کیلوگرام تخم تداوی ب ری گردد ( ))A.R. Chowdhury 1994
 8.17حشرات جواری
الروای حشرات مختلت نبات جواری را مورد حمله قرارمیدهد که از جمله کرم های ق ع کننده ( (cut wormوسوراخ
کننده ساقه ( )stem borerاز مخر تریپ

ها میبا ند الروای حشرات مت کره قسمت های سبس نبات را در مراحل مختلت

نمویی برگ،ساقه  ،گل و ته های جوا را مورد حمله قرار داده و باعث ایجاد خساره در نبات جواری میگردد نبات جواری
زمانیکه اززیرخاک به س ح زمیپ سبس می ود درقسمت هم س ح زمیپ توسط کرمهای ق ع کننده مورد حمله قرار گرفته وق ع
می وند درصورتیکه حشره قب کنترول ن ردد خساره دریپ مرحله وخیم میبا د الروای کرمهای سراخ کننده به داخل ساقه
نفوذ نموده وانساج داخل ساقه را متزررساخته که باعث ضعیت د ساقه ده و به اسانی می کند
8.17.1کنترول
برای کنترول و کاهو خساره حشرات روش های زیاد بکار برده می ود قلبه کرد عمی زمیپ به مقصد ازبیپ برد گیاها
هرزه ونباتات میسبا در تیرماه و اوایل بهار ،کشت نبات در ق ار به فاصله های مناسب ،قلبه واز بیپ برد نباتات اسراف مسرعه،تغیر
درزما کشت قبل ازانکه حشره بالغ تخم گ اری نماید وتناو

زراعتی از یوه های مناسب برای کنترول ویا کاهو خساره میبا د

در کنترول کیمیاوی معموال از حشره کشهای از قبیل سایپرمیتریپ(  2سی سی دریک لیترا ) ،دپترکس (  3گرام دریک لیترا )
وقتیکه حشره باالی نبات مشاهده گردید استعمال گردد ویا ادویه فیرودا  %3که بشکل گرانیول میبا د به مقدار  25کیلوگرام در
هکتار قبل از کشت و یا در بیاری اول استفاده ود پودر  sevin %85به مقدار  2.5کیلوگرام در هکتار در زمیپ ع وه گردد و یا
پودر  sevin 50%در

حل ده ،باالی نبات اسپری گردد برای کنترول حشرات م کور موثر است ) )Dr Nabi 1997ویا

درزمیپ قبل ازکشت ویابعد ازانکه جواری بروی زمیپ سبس د استعمال ده وابیاری صورت گیرد

ا کال 7حشره دانه خوار جواری

حشره سوراخ کننده ساقه جواری
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اشکال  .8سیاه قاق شته و ساقه جواری
 8.18رفع حاصل و ذخیره جواری
زما چید جواری وقت صورت میگیرد که برگهای ساقه و غ ف ته ها بکلی زرد ده با د بعد از چید

ته ها،

ساقه و برگ جمع اوری ده که ازا به مقصد تغ یه حیوانات استفاده میگردد و دانه جواری بعد از خشک د وپاکاری
به انبارانتقال میشود بهتریپ موقع رفع حاصل جواری زمانی است که ته ها به پخت ی کامل رسیده ودانه بقدر کافی سخت
ده با ند زمانیکه جمع اوری حاصل به تعوی افتد  ،ته ها و ساقه نبات بسمیپ افتاده پوسیده میگردند که باعث کاهو قابل
م حظه حاصل می ردد امر روزه بردا ت جواری با استفاده از وسایل گوناگو مانند دست اه خو ه چیپ و دانه کپ و غیره
صورت میگیرد رسوبت مناسب دانه ها در موقع رفع حاصل باید بیپ  25-20فیصد با د اگرمقصد از محصول برای تغ یه
و مصارف حیوانات با د دریپ صورت رسوبت دانه جواری درحد  28-25فیصد با د  ،رفع حاصل گردد و نیازی به خشک
کرد محصول نخواهد بود مقدار محصول جواری در هر هکتار زمیپ زراعتی تابع عوامل مهم :روش کا ت ،حاصل خیسی
خاک ،رسوبت محیط ،بیاری ،ساختما خاک ،زما کا ت ،استفاده مناسب از کود کیمیاوی ،حرارت مناسب در دورا
حیات نبات و غیره میبا د رسوبت دانه در هن ام جمع اوری حاصل از مسار معموالً بیپ  28-21فیصد متغیر است برای
ذخیره کرد جواری باید قب ً رسوبت نها تا  12الی  15فیصد پايیپ ورده ده و در حرارت کمتر از  10درجه سانتی گراد
انباروذخیره گردد در صورتیکه رسوبت دانه ها بیشتر از  15فیصد با د حرارت ذخیره خانه نباید از  10درجه سانتی گراد
تجاوز کند اما میتوا جواری را در رسوبت کمتر از 17فیصد در حرارت نسبتا باال تر ن هداری کرد و اگر رسوبت دانه و
حرارت ذخیره خانه ها از حد معمول زیادتر با د از مواد کیمیاوی ضد عفونی کننده استفاده صورت گیرد
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ا کال  9جمع وری و خشک کرد جواری در هوای ازاد (فارم تحقیقاتی داراالما )

دانه جواری بعد از خشک د و ماده برای ن هداری
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