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وصاست جهاد كطاوسصي 

هعاونت اهوس تاغثاني 

 دفتش اهوس گلخانه ها، گياهاى داسويي و قاسچ

 

فلفل یضوابط و الزامات اختصاصی توليد مكانيزه نشا  

  

  1396 ماه اردیبهشت
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 هطخصات تهيه كننذگاى ضواتط و الضاهات اختصاصي  توليذ هكانيضه  نطاي فلفل

 سديف نام و نام خانوادگي سوت هحل كاس

ٍ قبرذ هسيزكل زفتز اهَر گلربًِ ّب، گيبّبى زارٍيي زفتز اهَر گلربًِ ّب، گيبّبى زارٍيي ٍ قبرذ هؼبًٍت اهَر ثبغجبًي  1 سيسهحوس كيبيي 

 2 ػلي ػصوتي  هؼبٍى هسيزكل  زفتز اهَر گلربًِ ّب، گيبّبى زارٍيي ٍ قبرذ، هؼبًٍت اهَر ثبغجبًي

 3 هؼصَهِ حجطي رئيس گزٍُ تَليس هحصَالت سجشي ٍ صيفي زفتز اهَر گلربًِ ّب، گيبّبى زارٍيي ٍ قبرذ ، هؼبًٍت اهَر ثبغجبًي

سِ تحقيقبت ػلَم ثبغجبًيپژٍّطكسُ سجشي ٍ صيفي، هَس ٍ هسيز زاًص ٍ اعالػبت هَسسِ  ػضَ ّيئت ػلوي   4 سيس حسي هَسَي  

 5 رضب صبلحي ػضَ ّيئت ػلوي زاًطكسُ كطبٍرسي، زاًطگبُ تْزاى

 6 احوسرضب رئيس سازُ هسيز ثبغجبًي  سبسهبى خْبزكطبٍرسي استبى اصفْبى

هشُ ػجبسي پَرح هسيز ثبغجبًي  سبسهبى خْبزكطبٍرسي استبى ثَضْز  7 

 8 هسؼَز گزگيح هسيز ثبغجبًي  سبسهبى خْبزكطبٍرسي استبى ّزهشگبى

 9 كيبًفز كبظوي هسيز ثبغجبًي  سبسهبى خْبزكطبٍرسي استبى الجزس

 10 پيوبى سيسيي رئيس گزٍُ  سبسهبى حفظ ًجبتبت 

ُ فزًگيرئيس گزٍُ خبليش ٍ گَج زفتز اهَر هحصَالت ػلَفِ اي ٍ خبليش، هؼبًٍت سراػت  11 ثٌْبم پبز 

 12 رذسبرُ ًَرٍسي ٍلسي  رئيس گزٍُ  سبيز سجشيدبت  زفتز اهَر هحصَالت ػلَفِ اي ٍ خبليش، هؼبًٍت سراػت س

 13 سيسخَاز قزيطي اثْزي هؼبٍى سبسهبى ًظبم هٌْسسي كطبٍرسي ٍ هٌبثغ عجيؼي سبسهبى ًظبم هٌْسسي كطبٍرسي ٍ هٌبثغ عجيؼي كطَر

يسكٌٌسُ ًطبءتَل استبى ذَسستبى  14 ػلي هَقز ػصبرُ 

 15 اهيس رحوي پَر كبرضٌبس سبسهبى ًظبم هٌْسسي كطبٍرسي ٍ هٌبثغ عجيؼي  سبسهبى ًظبم هٌْسسي كطبٍرسي ٍ هٌبثغ عجيؼي كطَر

 16 افسبًِ حسيٌي كبرضٌبس سجشي ٍ صيفي زفتز اهَر گلربًِ ّب، گيبّبى زارٍيي ٍ قبرذ، هؼبًٍت اهَر ثبغجبًي

گلربًِ ّب، گيبّبى زارٍيي ٍ قبرذ، هؼبًٍت اهَر ثبغجبًيزفتز اهَر   17 فزساًِ قسيوي كبرضٌبس سجشي ٍ صيفي 
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  ي سثضي و صيفي اضواتط و الضاهات ههن و عووهي دس توليذ هكانيضه نص

عول گلخانه ضواتط و دستوسال "  ًسرِ  تَليس هكبًيشُ  ًطبي سجشي ٍ صيفي زر هزثَط ثِ  ضَاثظ ٍ الشاهبت هْن ٍ ػوَهي 

هؼبٍى هحتزم ٍسيز زر اهَر  20/10/95هَرخ  800/11475ًبهِ ضوبرُ  كِ عي)   "توليذ هكانيضه نطاي سثضي و صيفي 

ثِ عَر كبهل تجييي ضسُ است ٍ ّوچٌيي  اس عزيق هزاخؼِ ثِ سبيت ( اثالؽ گززيس ثبغجبًي  ثِ سبسهبى خْبزكطبٍرسي كليِ استبى ّب 

( 3). ًيش قبثل زستزس هي ثبضس    www.horticulturenet.agri-jahad.orgرس  هؼبًٍت اهَر ثبغجبًي ثِ آز

فلفل   يدس توليذ هكانيضه نطا ختصاصیضواتط و الضاهات ا

:  تستش كطت هطلوب( الف

( 1ٍ2) زاضتي ظزفيت ذَة ًگْساري آة ٍ ػٌبصز -1

( 1ٍ2)  ثزذَرزاري اس تَْيِ هٌبست -2

( 1ٍ2) (زر زستزس ثَزى)زستزسي آسبى  -3

( 1ٍ2) (ػبري اس ّز گًَِ ػَاهل ثيوبري سا ، آفبت   ٍ ثذٍر ػلف ّبي  ّزس )استزيل ثَزى  -4

( 1ٍ2)  ذٌثي ثَزى -5

( 1ٍ2)  زاضتي ظزفيت تجبزل كبتيًَي ثبال -6

( 1ٍ2). پيت هبس، پزليت ٍ ٍرهي كَليت هي ثبضسهَاز هحيظ كطت هٌبست هؼوَال ضبهل هرلَعي اس  : 1نكته

( 3) .ضزٍري است (خْت تَْيِ هحيظ ريطِ)تَْيِ اس پبييي سيٌي ّبي كطت اًدبم : 2نكته

:  ضت تزس دس سيني هاي كطتک( ب

( 1ٍ2). زر ٍسظ سلَل كطت ضَز فلفلسيٌي كطت ثبيس فقظ يک ػسز ثذر ّيجزيس (  حدزُ/ذبًِ)زر ّز سلَل -1

( 1ٍ2). ٍ ثِ عَر يكٌَاذت پَضبًسُ ضَز (  ي هتزسبًت 5/0 -1ثِ ضربهت  )رٍي ثذر ّب ثبيس ثب  اليِ ًبسكي اس هحيظ كطت  -2

( 1ٍ2) .ثبيس  سيٌي ّبي كطت آثيبري ضًَسپس اس پَضبًسى رٍي ثذرّب  -3

( 1ٍ2) .حفظ ضَز  2السم است تب سهبى خَاًِ سًي ثذر، رعَثت ثستز كطت ثِ هيشاى هٌبست ٍ ثز حست خسٍل ضوبرُ  -4

 (1ٍ2) .ًِ ّب رٍي سيٌي ّبي كطت ثب پَضص پالستيكي پَضبًسُ ضَزثِ هٌظَر حفظ رعَثت تب سهبى ظَْر خَا :توصيه 

    :  جوانه صني تزس( ج 

( 1ٍ2) ).سبل است لذا تَخِ ثِ تبريد تَليس ثذر ضزٍري است 2هست سهبى حفظ قَُ ًبهيِ ثذر فلفل ،  : 1نكته    
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 ( است فلفلي هغلَة ثزاي خَاًِ سًي ثذر كِ زهب)زرخِ سبًتي گزاز 24زر زهبي   .خَاًِ سًي ثذر فلفل كٌس است  :2نكته 

 (6).صَرت هي گيزز(رٍس  3-4زر هست خَاًِ سًي 

 

  فلفلجوانه صني تزس  و  ي خاکساتطه دها -1جذول

حذاقل دها 

 (دسجه سانتيگشاد )

حذاكثش دها 

  (سادگدسجه سانتي) 

دهاي تهينه 

( سادگدسجه سانتي )

هحذوده دهايي  

( سادگدسجه سانتي )

ها تا جوانه صني تعذاد سوص 

  

5/15 35 5/29 35- 3/18 21- 14 

 Waynel.Schrader.2013. Using transplants in vegetable production., University of California.8013:            7هنثع 

publication. 

 

:  ي سثضي و صيفيضشايط هحيطي هناسة  دس طول دوسه سضذ  نطا( د

 (5).تٌظين ضَز  2رضس ًطب ٍ ثزحست خسٍل ي  ُ  ثبيس ثب تَخِ  ثِ هزحلِزهبي هٌبست گلربى -1

( 5). .تٌظين ضَز  2رضس ًطب ٍ ثزحست خسٍل ي رعَثت ًسجي َّا  ثبيس ثب تَخِ  ثِ هزحلِ -2

( 5). .تبهيي ضَز  2رضس ًطب ٍ ثزحست خسٍل ي هٌبست ثبيس ثب تَخِ  ثِ هزحلِ   ضست ًَر-3

ي سثضي و صيفي نطاسضذ  ل هختلفهشاح يضشايط هحيط  -2جذول 

دهاي سوصانه هشحله سضذ 

دسجه سانتي )

( گشاد

 سطوتت نسثي

( دسصذ)

ضذت  نوس 

( لوكس) 

كنتشل آفات و تيواسي ها تهويه تغزيه آتياسي 

تستش كطت تذوى نياص  * F.Cتاالتش اص تذوى نياص دسصذ  95-98 24-26جوانه صني 

هناسة تا 

ضشية نفور 

تهويه تاال 

تزس و سيني  ضذعفوني

هاي كطت 

 تذوى نياص  * F.Cتاالتش اص  12000دسصذ  85 25-27ظهوس تشگ لپه اي 

 "

ضذعفوني تستش و هحيط 

كطت ، نصة كاست هاي 
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  4ٍ زر هزحلِ ي(  ظَْر ثزگ ّبي حقيقي ) 3زرخِ سبًتي گزاز ثيي زهبي رٍس ٍ ضت زر هزحلِ ي  4-5اذتالف زهبي  : 1نكته 

ًقص كليسي زارز ٍ ايي اذتالف زهب هَخت رضس ًبهتَاسى  (  افشايص يب كبّص) زر تٌظين ارتفبع ًطب (  هزحلِ ظَْر ثزگ ّبي اصلي)

 .ًطب هي ضَز

. رّب  ثزاي تَليس ًطب هٌبست تزًس ًسهرلَط ّبي كطت حبٍي كَزّبي کُ : 2نكته 

 (4).ّفتِ هي ثبضس 6-8ٍز فلفل حسهست سهبى السم ثزاي  تَليس ًطبي  : 3نكته 

:  تغذيه نطا( ه

 (1ٍ2).تغذيِ ًطب ثبيس ثِ رٍش كَز آثيبري اًدبم ضَز -1

 (1ٍ2) .ر آة استفبزُ ضَزثزاي كَزآثيبري ثبيس اس كَزّبي هحلَل ز -2

 (1ٍ2) .كَزآثيبري ثبيس پس اس ظَْر ٍ ثبسضسى ثزگ ّبي لپِ اي ًطب آغبس ضَز -3

 (1ٍ2) .ثزاي  رضس سزيغ تز ٍ يكٌَاذت تز ًطب ّب ثبيس  اس كَزّبي استبرتز استفبزُ ضَز -4

( 1ٍ2) .ي ًطب هي ضَز زر تغذيِ ًطب استفبزُ  اس كَزّبي غليظ ثبػث صسهِ ثِ ريطِ ٍ ايدبز تٌص ّبي آة: 1نكته 

( 1ٍ2). كَزّبي استبرتز هحلَل رقيقي اس كَزّبي قبثل حل زر آة ّستٌس كِ حبٍي هيشاى فسفز ثبال هي ثبضٌس  :2نكته 

(نطاي توپي) دس سيني نطا فلفل توليذ نطاي هحيطي خاظ  ضشايط -3جذول   

كل دوسه 

پشوسش نطا 

EC   تستش

دسي صيونس )

-10-20كود  تغزيه تا

 15-0-15دس تناوب  20

 صهاى

(سوص)  

 دهاي تستش سطوتت

(دسجه سانتيگشاد)  

 هشاحل

 ضكاسگش

كودهاي تا  * F.Cدس حذ  15000دسصذ  75 28-30ظهوس تشگ حقيقي 

پايه فسفشي 

و كلسيوي 

 

 "

 

 "

ظهوس تشگ هاي 

اصلي 

كودهاي  * F.Cدس حذ  20000دسصذ  70 30-28

و  هاكشو كاهل

هيكشو 

 

 "

 

 "

 -FAO information products are available on the FAO website (www.fao.org/publications) and can be purchased through publications:             5 هنثع

les@fao.org.2013. Good  Agriculture Practices for greenhouse  vegetable  Crops.Rome, 2013. 
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( تش هتش (هفته )   (پي پي ام)  

 

8-7  

- - 7- 5 24-25 هتوسط  (كاضت تزس تا خشوج سيطه چه ) هشحله اول     

- - 10- 5 24-25 خطک  خشوج سيطه چه تا توسعه تشگ ) هشحله دوم  

(هاي لپه اي  

5/1- 5/0  100 35- 28  - 24- 21 توسعه تشگ هاي لپه اي تا )  هشحله سوم  

(سضذ تشگ هاي حقيقي   
تاس دس هفته 2  

1- 5/0  100 10 - 21- 20 سضذ تشگ هاي حقيقي تا ) هشحله چهاسم  

(صهاى انتقال نطا   
تاس دس هفته 1 -2  

سانتيوتش  5/2;  انذاصه سيني نطا *   

 .Waynel.Schrader.2013. Using transplants in vegetable production., University of California.8013 publication:             7هنثع

 

:  هقاوم ساصي نطا قثل اص انتقال ( و

ٍ كبّص رعَثت ًسجي ( گزاز زرخِ سبًتي 3-5ثِ هيشاى ) رٍس قجل اس اًتقبل ٍ ثب كبّص زهب  3-5ثبيس  هقبٍم سبسي ًطب  -1

( 1ٍ2) .اًدبم ضَز( است هزحلِ ظَْر ثزگ ّبي اصلي)رضس ًطب   4ًسجت ثِ هزحلِ (   زرصس 15-20ثِ هيشاى  ) َّا

. الشاهي است(  هقبٍم سبسي ًطب تؼييي ضسُ ثزاي زر هحسٍزُ )زر سهبى اًتقبل ًطب ثِ ًقبط زٍر زست ، كٌتزل رعَثت ٍ  زهب  -2

(1ٍ2 )

 (1ٍ2ٍ3).سيستن تٌظين زهب استفبزُ ضَز اس كبهيًَت ّبي زارايثبيس ثزاي حول ٍ ًقل ٍ خبثدبيي ًطب  -3

فلفل  دها و صهاى هوسد نياص دس طول دوسه سضذ و انتقال نطاي -4جذول 

( هفته)هذت صهاى ( دسجه سانتيگشاد) دها دس ضة( دسجه سانتيگشاد) دها دس سوص

8/23- 3/18 3/18- 5/15 8- 6 

   J.F.Harrington; Dept. of vegetable crops, University of California.Daivis.                                                                    :   6هنثع 
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 :هطلوب فلفل  يهطخصات نطا( ص

( 1ٍ2ٍ3).ثبضسٍ ثب عزاٍات  قَيظبّزي ًطبي تَليس ضسُ ثبيس  سبلن ٍ زاراي  -1

ضواتط و دستوسالعول گلخانه توليذ هكانيضه  " سرِزر ى رػبيت كليِ ضَاثظ هٌسرج ، ًطب سالهت زر ذصَظ   :تثصشه 

( 3) .الشاهي است  "نطاي سثضي و صيفي 

هَاز غذايي ٍ  يب آلَزگي ثِ آفبت ٍ هسوَهيت ثبيس فبقس رًگ پزيسگي، سرزي  ٍ  ّزگًَِ ػالئن هزثَط ثِ  كوجَز يب  ظبّز ًطب -2

( 3ٍ 1ٍ2) .ثيوبري ّب ثبضس

( 3ٍ 1ٍ2) .(ضيطِ اي ٍ ضفبف ًجبضس/ًبسک/تزز ٍضكٌٌسُ/ آثكي/ پيچيسُ/ذويسُ ) . زثبيس راست ٍ هحكن ثبش  سبقِ ي ًطب -3 -3

( 3ٍ 1ٍ2) .سبًتي هتز ثبضس است 15-20قبثل اًتقبل ثبيس حسٍز   يعَل ًطب -4

( 3ٍ 1ٍ2) .ثبضس (ذطجي)سجش رًگ ٍ كوي ضرين"فلفل ثبيس كبهال ي ثزگ ّبي ًطب -5

( 3ٍ 1ٍ2) .ثزگ رٍي سبقِ اصلي ثبضس 5-7ًطبي قبثل اًتقبل فلفل  ثبيس زاراي  -6

( 3ٍ 1ٍ2) .سيستن ريطِ اي ًطب ثبيس قَي ، تَپز،  سفيس رًگ ، ػبري اس  پَسيسگي ٍ زرّن پيچيسگي ثبضس -7

( 3ٍ 1ٍ2) .ًجبيس اس اًتْبي سلَل سيٌي كطت ذبرج ضسُ ثبضس  ريطِ ًطب -8

:هناتع هوسد استفاده   

.صفح256ِ.اًتطبرات خْبز زاًطگبّي هطْس.چبح اٍل.ٍ ػولي تَليس ًطبي سجشي ٍ صيفي هجبًي ػلوي. 1388. خوبل .خَاًوززي -1  

.صفح376ِ.اًتطبرات خْبز زاًطگبّي هطْس.تزخوِ. چبح اٍل. راٌّوبي تَليس ًطبء ٍ ًطبي تَپي. 1389. خوبل .خَاًوززي -2  

ضَاثظ ٍ زستَرالؼول گلربًِ  تَليس هكبًيشُ  ًطبي . 1395. زفتز اهَر گلربًِ ّب، گيبّبى زارٍيي ٍ قبرذ ، هؼبًٍت اهَر ثبغجبًي، -3

.سجشي ٍ صيفي  

4-.Charles S. Vavrina1998. Transplant age in vegetables. University of Florida, Southwest 

Florida Research and Education Center, Immokalee, FL 34142. Florida Agricultural Experiment 

Station Journal series R-06270. HortTechnology October-December 1998 8(4). 
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5- FAO information products are available on the FAO website (www.fao.org/publications) and 

can be purchased through publications Good  Agriculture Practices for greenhouse  vegetable  

Crops .2013. Rome - les@fao.org. 

  6-J.F.Harrington; Dept. of vegetable crops, University of California.Daivis.   

7- Waynel.Schrader.2013. Using trnsplants in vegetable production., University of 

California.8013 publication.  

 

 


