
 گرفته میشود.

   وقت مناسب -2

وقت کشت شالی نظر به عوامل مختلفلم ملانلرله دراله  لرار   

ارتفاع از سطح بحر  تعهاد ساعا  روشری آفتاب و غیره ازیل  

مرطقه تا مرطقه دیگر متفاو  می باشه. درسا اتی که ارتفاع بفرله 

است مانره بغالن  کرهز  تخار وغیره  وقت مراسب شلاللی کلار  

 مل الی اخیر ثلور بلوده و در الاکلایلتله ارتلفلاع  لا لیل   02از 

ثلور اللی اخلیلر  02دارنه  مانره نرگرکار و لغمان کشت شالی از 

اوزا سفارش میگردد. باز کم دکاقی  از انهوختله وتلبلربله خلود 

میتوانره وقت مراست کشت را نظر به ایباب اقفیم ومرطلقله تلعلیل  

   .بهارنه

 کنترول گیاه هرزه -3

کرترول گیاه کان کرزه در وقت و زمان معی  ان صور   گرفته 

روز بعه از غرس نهالی  در سا ه و کرتلرول بلار  01شود یعری 

  .دوم گیاه کان کرزه در زمان  برامهن  خوشه اولیه تطبیق گردیه

 :روشهای کشت -4

  :مستقیمروش  -الف

روش مستقیم که مستقیما توسط دست ویا توسط ماشی  تخم  لاشلی  

شانهن تخم به وسیفه دست درزمی  میباشه بعلها    درسطح خاک ویا

سطح زمی  که درآن شالی کشت شهه باشه بلا آب  لوشلانلیلهه ملی 

شود. درافغانستان درمراطق مرکز  بعه از الملآ آور   لاصلل 

گرهم و یامیهه کردن شبهر زمی  را آبیار  کرده بعها  آن را قلفلبله 

نموده و  فوان کا را اهت تهلیله کلردکلا آملاده ملی نلملایله زملیل  

رابعها  دوباره آبیار  نموده شالی را در آن بذر نموده بعها  زملیل  

 .را در الیته آب درکردکا واود دارد ماله می نمایه

   :روش نهالی کردن -ب

شالی بطلور علملوم او    آماده ساختن زمین برای قوریه شالی:

قوریه شهه بعهأ نهالی می گردد. اما بعضی  صص ممفتت تلخلم 

 مقدمه:

(Oryza sativaشالی نبا  ی  ساله بوده و نام عفلملی آن  

تلا  02ای  نبا  شامل فامیل گرهمیان بوده قادر به تلوللیله   میباشه.

ساقه میباشه کر ساقه  تیفر( ساختمان  عفیحهه را تشلتلیلل و  12

سطح  اصفهکی را با  میبرد. شالی غذا  عمهه تقریبآ اضافه تلر 

از نیم نفوس اهان را تشتیل میهکه. شالی در مراطق  اره  نلیلمله 

 اره و بسیار  از ممال  دنیا بذر شهه ولی ممال  علملهه تلوللیله 

کررهه برنج را امریتا  چی   انهونیزیا  اا ان  تایفره و برما  کرله  

 اکستان و ففیپی  تشتیل میهکره. کلرله کله در الرلوب شلر  آسلیلا 

موقیعت دارد اا   یهایش برنج تثبیت گردیهه و برنج امروز  از 

نللوع و شللی آن ارتللقللآ نللمللوده اسللت. بللرنللج غللذا  عللمللهه مللردم 

کتتار زمیل   002222افغانستان را تشتیل داده و سا نه بیش از 

تحت زرع شالی قرار دارد. تولیه سلا نله شلاللی افلغلانسلتلان  در 

ت  میباشه. با در نظر داشت ای  ا صاییه ملعلفلوم  122222 هود 

کلیلفلو گلرام  0012میشود که  ه اوسط تولیه شالی در فی کتتار 

میرسه که وا ه بسیار کم شمرده میشود. بهتری  و مراسبتری  نوع 

بلوده و  PH  7اللی  5.5خاک برا  بذر شالی تا انلهازه تلیلزابلی 

 قرار میگیرد .     5.5تا  1خاک آن بی    PHمعموآل 

 اهمیت اقتصاد 

نبا  مهم غذایی بوده و بیشتر از نصم نلفلوس کشلورکلا    برنج

و بلرازیلل   ففپی    برما  کوریا  تایفره   اا ان   مردم چی   کره 

فلیلصله شلاللی دنلیلا در  30تلقلریلبلا    .از کمی  نبا  تغذیه میترلرله

مراطق شر   تولیه میشود کمچران ای  نبا  در امریلتلا  ایلتلاللیلا  

مصر وبسیار  از ممال  غربی و شلر  ملیلانله تلوللیله   کسپانیا 

کلیلفلوگلرام بلرنلج بله  72-  55در اهلان تلخلملیل  از   می گردد. 

سا ه ملبلملوعلی تلحلت بلذر آن  مصرف سا نه ی  نفر میرسه.

میفیون کتتار زمی  اسلت. سلا له تلحلت بلذر   (010.0دراهان  

کزارکتتار زمی  است که ازآن  000مبموعی شالی در کشورما 

کزار ت  برنج بهست می آیه درکشورما اوسط  اصل برنج   122

0050  kg/h  تلا  0122ملیلبلاشله. اوسلط  لاصلل بلرنلج درالهلان-

0522kg/ha     میبلاشله. دربلعلضلی کشلورکلا  ارو لا لی بلفلرلهتلریل

 .ت  در کتتار امآ آور  می نمایه 5–1 اصل برنج 

 

 عملیات زراعتی سفارش شده برای کشت برنج )شالی(

 آماده ساختن زمین برای کشت  -1

در آماده ساخت  زمی  برنج دو نوع قفبه معمول می باشه یتی قفلبله    

معمولی  اولیه( ودیگر  قفبه که در داخل آب زده شهه و مرحصر بله 

نلیلز ملی گلویلرله. در قلفلبله اوللیله   (Pudding) فرد میباشه و به آن

در قیقت کمان اکهاف بله  لیلش بلرده ملی شلود کله در قلفلبله سلایلر 

محصو   زراعتی مورد نظر انه. قفبه اولیه معموأل کفته کا قبلل از 

آماده شهن بستر بذرانبام میلگلیلرد. بلقلایلا  نلبلا  قلبلفلی و کلودکلا  

 یوانی را بایه با ای  قفبه کامأل زیر خاک نلملود تلا ضلمل   لوسلیلهن 

مواد عضو  اوانه زنی گیاه کا  کرزه مواود در خاک نیز تسریلآ 

شود.  کهف از قفبه دوم که در داخل آب انبام می شود ضلمل  ایلبلاد 

ی   یه غیرقابل نفوذ در خاک که ملانلآ نلفلوذ بلیلش از  له آب بله 

اعما   ا لیل  ملیلشلود از اتلالف وشلسلتلشلو  علرلاصلر غلذا لی نلیلز 

افوگیر  میتره. عالوه برایل  رو  کلود کلا  بلتلار رفلتله را ملی 

خاک در خاکها  اسیه   کاکش آن در  (pH)  وشانه  باعث افزایش

و مبارزه مبهد با گیاکان کرزه می شلود.   خاکها  قفو   شوره زار

درای  قفبه آب و گل کامأل با کم مخفوط شهه ودر عی   ال  یله زیلر 

خاک فشرده می شود. ای  قفبه توسط ادوا  سلرلتلی   لیلش کلاول کله 

شبیه کج بیل است( ویا ماشی  کا  اهیه که به بازار عرضه شلهه از 

امفه تیفر  تراکتلورکلا  ملخلصلو  چلر  آکلرلی وغلیلره صلور  

میگرد وبه کم  آنها کفیه عمفیا  در داخل آب انبلام ملیلگلردد.  ل  

از ای  عمفیا  مزرعه برا  کشیهن ماله  کموارکار    شلتله بلرله   

کردبره   بلا اسلتلفلاده از وسلایلل دسلتلی  للیلسلتلر ویلا دیسل  کلا  

 مخصو   شته بره  انبام میشود( و با خره آبیار  آماده می گلردد

کیفلو گلرام در نلظلر  00الی  02مقهار تخمریز در کر اریب بمقهار 
1 
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 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

 دیپارتمنت تحقیقات اگرانومی

معرفی عملیات اگرانومیکی 
 شالی 

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی، بادام  باغ، کابلآدرس: 

 www.aria.gov.afویب سایت: 

 دیپارتمنت  تحقیقات گرانومیکی  تهیه کننده:

کمیته نشراتی ریاست تحقیقات تصحیح کننده: 

شالی بطور  اشتی و راسأ در زمیل  نلیلز بلذر ملی گلردد. بلایله 

دانست که در بی   اصل ایل  دو طلریلقله بلذر تلفلاوتلی ملوالود 

فیصه  لاصلل بلیلشلتلر  02-5است. شالی ایته نهالی می شود از 

تولیه میتره. عالوه بر آن در طریقه نهالی چون بلتله کلا  شلاللی 

بفاصفه کا  معی  شانهه میشونه. قلبلل ازبلیل  بلردن علفلم کلا  

کرزه از مزرعه شالی آسان تلر صلور  گلرفلتله و کلود  لاشلی 

واستعمال ادویه و ملراقلبلت ازملزرعله بله سلهلوللت انلبلام شلهه 

   .میتوانه

( ملتلر 002  -022تخم شالی اگر غرض تهلیله بلذد  درسلا له  

مربآ کشت شود  بذد  رویهه شهه برا  ی  اریب کلافلی تلهلیله 

می شود. در زمی  قوریه بایه مقهار کافی انبار  یوانلی و علفلم 

 وسیهه عالوه گردیهه بعهأ با قفبه زیرخاک گردد. زمی  یلتلی دو 

مرتبه قفبه شود تا کفخ کا  آن خوب میهه وخاک آن نرم و لاشلان 

استعمال انبار یوانی وعفم  وسیهه زمی  را  لاصلفلخلیلز   شود.

وخاصیت فزیتی خاک را اصالح میهارد. کمچران کشیهن بلذد  

از قوریه بلآسلانلی و بلهون صلهمله زدن بله ریشله کلا صلور  

 گلرام کلود 02گلرام یلوریلا و  02میگیرد. قبل از کشت ملقلهار

(DAP)  در کلرملتلر ملربلآ زملیل  قلوریله علالوه و خلوب  بایه

 باخاک مخفوط گرد.

 استعمال کود کیمیاوی -5

دور اول استعمال کود نایتروا  ی  روز  یش از انتلقلال شلاللی 

در بسلتلر اصلفلی صلور  گلرفلتله  دفلعله دوم  اسلتلعلملال کلود 

روز بعه از غرس نهالی انبام  شود  دفعه سلوم و  01نایتروا  

دفعه چهارم در  الت خوشه کشیهن یا کیهنگ بله واسلطله دسلت 

کلیلفلو گلرام در یل    002استعمال گرده است. مقهار فاسفورس 

کتتار میباشه که تمامآ کود متلذکلره  قلبلل از غلرس نلهلاللی در 

 سا ه تطبیق  میگردیه.  

 آبیاری -6

مزرعه شالی بطور مرظم و بمقهارکافی آبیار  شود طوریته از 

روز آب بطور دایلم بله انلهازه  05-02زمان غرس نهالی برا  مه  

 سانتی متر  ی  انگشت( در مزرعه اریان داشته باشه.  1 - 0

کیفوگرام کود یوریا  را بطور مساویانه  اش داده و آبیار  را  02  -3

برا  مه  چهارروز قطآ میگردد. بعه از چهار روزدو باره مزرعه 

کیفوگرام کلود بلاقلیلملانلهه یلوریلا در  02-  3مقهار شالی آبیار  گردد.

وقت گل کردن شالی تطبیق گردد. آبیار  شالی تا وقتی دوام می کلرله 

که شالی خوشه کشیهه ودانه کا  برنج نمو  خود را تتمیل کره. بعهأ 

 آب شالی را قطآ میرماییم. 

 :شرایط مناسب برای نمو -7

برنج برخالف سایر غفه اا  زیاد به اکسیلبل  آزاد ا لتلیلار نلهارد  

وقادر است در زیر آب اوانه بزنه. ای  خاصیت به علفلت بلذر اسلت 

که در ی  اوانه زدن با فعالیت انزایمی خود مقهار اکسیبل  را آزاد 

می سازد. چرانته آبیار  زمی  امتان  ذیرباشه  بطورکفی بلرنلج در 

کر نوع خاک کشت می شود اما اراضی رسی لوم برا  برنج کلار  

بهتر از اراضی ریگی ویا سایر انواع اراضی است. از خصوصیا  

ای  نبا  ایرست که امتان کشت آن کم در زمی  کا  اسیه  وکلم در 

زمی  کا  قفو  و یا نمتی واود دارد. شالی اصو  نبا  ملقلاوم بله 

شور  خاک و شور  آب آبیار  است. البته دراه مقاومت درانلواع 

مختفم مثل سایر غفه اا  کامال متفاو  است بهی  الهلت اسلت کله 

در صور  واود آب کافی بلرا  شلسلتلشلو نلمل  خلاک ودر رونله 

اصالح  خاک کا از کشت نبا  شالی استفاده میشود. شالی در مر فه 

 ربه زنی نسبت به شور  خاک بسلیلار  سلاس اسلت وکلرچله سل  

نبا  افزایش  یها کره در برابر شور  خاک مقلاوملت بلیلشلتلر   لیلها 

امتان  لذیلر بلوده و   1میتره کشت برنج درزمی  کا  اسیه   تی تا 

pH    7-  5.5سب برا  ای  نبا  بیل   مرا  pH ( ملیلبلاشله واراضلی

 .قفو  برا  کشت برنج مراسب نیستره
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 فارم تحقیقاتی  پوزه ایشان والیت بغالن


