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 هذيشيت بْاسُ باغات پستِ
 

 هذيشيت هباسصُ با آفات 

 سدييفشٍ

دسايٚ ٗاٟ تشاي ٗثاسصٟ تا آكاتي اص ر٠ٔ٘ پشٝا٠ٛ صٞتخٞاس پست٠، پشٝاٛه٠ ٗوهٟٞ اهٞاس پسهت٠، پشٝاٛه٠ پٞ ه        

اٞاس ٗوٟٞ پست٠)ًشاش(،  ٚ ١ا ٝ  ٜي ١اي پست٠،  شاشعٞٗي پست٠، ضپطهي ٝاٝي ٝ تٜه٠ اي پسهت٠ ٝ    

 صٛزشٟ پست٠ )ضوشٟ تش( تايذ تشٛا٠ٗ سيضي ًشد.

 اسديبْشت

تي اص ر٠ٔ٘ پسوْ ٗؼ٘ٞٓي پست٠ )ضوشٟ اطي(، صٛزشٟ پست٠ )ضهوشٟ تهش(،  هٚ ١ها ٝ     دس ٗاٟ اسديث٢ط  آكا

 ٜي ١اي پست٠، ضپطي ت٠ٜ اي پست٠،  ٞ ي  ش ضاا٠ اٞاسپست٠، صٛثٞس١اي ٗـضاهٞاس پسهت٠، پشٝاٛه٠    

پٞ   اٞاس ٗوٟٞ پست٠)ًشاش(، ١ٔوٞتوس پست٠، پشٝا٠ٛ ١اي تشُخٞاس پسهت٠ اسهاسو ٝاسد ٗهي ًٜذًه٠     

 سصٟ اهذإ ًشد.تايذ ٛسث  ت٠ ٗثا

 خشداد

دس ايٚ ٗاٟ ٛوض تايذ ت٠ ًٜتشّ آكاتي صٞٙ پسوْ ٗؼ٘ٞٓي پست٠)ضوشٟ اطي(، ٚ ١ها،  پشٝاٛه٠ پٞ ه     

اٞاس ٗوٟٞ پست٠، ٠ًٜ ١اي پست٠، پشٝا٠ٛ رٞا٠ٛ اٞاس پست٠، ١ٔوٞتوس پست٠، پشٝا٠ٛ ١هاي تشُخٞاس١هاي   

 پست٠ تش ا اس ر٘ؼو  اهذإ ًشد.

 هباسصُ با آفات 

ضهٞٛذ. كػهْ ت٢هاس     ٙ ت٠ دكؼاو ٗزثٞس ت٠ ٗثاسصٟ ضو٘وايي ٝ ؿوشضو٘وايي تا اٛٞاع آكاو ٗهي ١ش اّ تاؿذاسا

صٗاٙ  ثضضذٙ دساتاٙ پست٠ ٝ ُٔذ١ي آ٢ٛا  . تا ضشٝع  ثضضهذٙ دساتهاٙ پسهت٠، اص اٝا هظ ا هلٜذٗاٟ      

اس ٝ ، تٞيژٟ دس اٝايْ كػْ ت٢ ضٞد. تا تٞر٠ ت٠ عضٞس ١٘ضٗاٙ صٜذ آك  دس تاؽ كؼآو  آكاو ٛوض آؿاص ٗي

آكاو ػ٘ذٟ پسهت٠ دس ايهٚ كػهْ، اّٝ تايهذ داٛسه  ًهذإ آكهاو         تٞدٙ صٗاٙ ٗثاسصٟ ضو٘وايي ػٔو٠ ٜٗا ة

اغٔي ٝ ٢ٖٗ ١ستٜذ ٝ ًذإ سا تايذ دس دسر٠ دٕٝ ٝ  ٕٞ ا١٘و  هشاس داد، تا تشاي ًا١ص تؼهذاد دكؼهاو   

ٟ » ٘پاضي ٝ دس غٞسو اٌٗاٙ، ٗثاسص٣ ١٘ضٗاٙ تا تشاي آكهاو اسهاستضا،    تشًوهة  »ٝ ١هٖ   «سٝش ٗثهاسص

ًص ٝ  ًص )ٝ يا يي عطشٟ عطش2ًٟشدٙ  سا اٛتخاب ًشد. دس غٞسو ٓضٕٝ تايذ اص ٗخٔٞط« ٜٗا ة  ٖ

  .ًص(، ٠ً ااتالط آ٢ٛا ٗزهاص تاضهذ، تهشاي ًٜتهشّ ١٘ضٗهاٙ دٝ يها  ه٠ آكه  ا هتلادٟ ضهٞد           يي هاسس

 

  (پشٍاًِ چَبخَاس پستِ )کشهاًيا
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١اي ضهلوشُي   ايٚ آك ، اص اٝايْ ا لٜذٗاٟ ٝ تطٌوْ پو٠ٔتا تٞر٠ ت٠ دٝسٟ اشٝد الس١ٝاي صٗستاِٛزساِٙ 

١ا دس د٠١  ٕٞ  ١ا )دس ضشايظ آب ٝ ١ٞايي ا تاٙ ًشٗاٙ(، ٝ اٝد ظ٢ٞس ٝ تطٌوْ ضلوشٟ تش سٝي  شضاا٠

تٞاٙ تا تٞغو٠ ًاسضٜا اٙ ٗغٔهي اص عهذٝد    ا لٜذٗاٟ، دس غٞسو صيادتٞدٙ ر٘ؼو  ايٚ آك  دس تاؽ ٗي

  .تا آ٢ٛا ٗثاسصٟ ًشدكشٝسديٚ ٗاٟ  5ا لٜذ تا  20

 :)كپسيل هعوَلي پستِ )شيشُ خش

ضٞٛذ، ٝ تا تـزي٠ اص  ١اي پست٠ ظا١ش ٗي ١اي صٗستاِٛزساٙ، اص اٝا ظ ا لٜذٗاٟ دس تاؽ عطشاو ًاْٗ پسوْ

تٞدٙ ر٘ؼو  ٛسْ  ًٜٜذ. تا تٞر٠ ت٠ پائوٚ سيضي ٗي ١اي دس عاّ  ثضضذٙ پست٠، تش سٝي آ٢ٛا تخٖ رٞا٠ٛ

١اي كشٝسديٚ ٝ اسديث٢ط ، ٛواصي ت٠ ٗثاسصٟ ااتػاغي ػٔو٠ ايٚ آكاو ٛوس   عي ٗاٟاّٝ پسوْ، تٞيژٟ دس 

ٝ اُش  ٕ٘ٞ ٜٗا ة تشاي ٗثاسصٟ تا  ايشآكاو پست٠ تٌاس سٝد، تٔلاو ًاكي تش سٝي ر٘ؼو  ايٚ آك  ٛوض 

 اٞا١ذ ُزاض . ٗثاسصٟ ااتػاغي ػٔو٠ پسوْ ٗؼ٘ٞٓي تا تٞر٠ ت٠ ر٘ؼو  ٝ عسا و  اسهإ پست٠، توشيثاً

  .اص اٝااش اسديث٢ط  ٝ اٝايْ اشدادٗاٟ ضشٝسي ا  

  

 شپشك ّاي پستِ 

ٛسهْ دس  هاّ ا ه  ٝٓهي كوهظ دس ٛسهْ اّٝ        2ضپطي ٝاٝي، يا ضپطي  شضاا٠ ٝ تشٍ پست٠: داساي 

١هاي  هٚ يهي آٙ ٗثهاسصٟ ًهشد. ٜٗا هثتشيٚ صٗهاٙ ٗثهاسصٟ، اٝااهش كهشٝسديٚ ٝاٝايهْ             تٞاٙ ػٔو٠ پٞسٟ ٗي

١هاي  هٚ يهي     دسغذ پٞسٟ ١70ٞايي ا تاٙ ًشٗاٙ( ٝ ١٘ضٗاٙ تا اشٝد  دس ضشايظ آب ٝ ) اسديث٢ط 

  .تاضذ ٗي

اي( پست٠: ايٚ آكه  داساي يهي ٛسهْ دس  هاّ ا ه  ٝ توشيثهًا ١٘ضٗهاٙ تها اهشٝد           اي)ًٜذٟ ضپطي ت٠ٜ

ضهٞٛذ. )ااهتالف صٗهاٛي     ١اي  ٚ يي ايٚ آكه  ٛوهض اهاسد ٗهي     يي ضپطي ٝاٝي، پٞسٟ ١اي  ٚ پٞسٟ

ٜٗا ثتشيٚ صٗاٙ ٗثاسصٟ، اٝااش كشٝسديٚ ٝ اٝايْ اسديث٢ط ، ١٘ضٗاٙ تها   (ٝص ا  س 4تا  ١3ا  اشٝد پٞسٟ

١ها ٝ   ١اي  ٚ يي ا  . دس غٞسو تهاالتٞدٙ ر٘ؼوه  ١شيهي اص ايهٚ ضپطهي      دسغذ پٞسٟ 70اشٝد 

١لت٠ تؼذ اص  ٘پاضي ٛٞت  اّٝ، ٗزذداً  ٘پاضي سا  2تٞاٙ عذٝد  ًٜٜذ، ٗي اساسو ضذيذي ٠ً ٝاسد ٗي

  .تٌشاس ًشد

 )شُ پستِ) شيشُ تشصًج

١هاي  ها٢ٓاي ااوهش     دس  ا٢ٓاي ُزضت٠ ر٘ؼو  ايٚ آك  دس تاؿ٢اي پست٠ اؤي صياد تٞد،اٗا تا  ٘پاضهي 

  ٟ   .١ههاي آكهه  ا هه  ر٘ؼوهه  آٙ ًهها١ص ياكتهه٠ ا هه . ت٢تههشيٚ صٗههاٙ  ٘پاضههي، ١ِٜههإ ظ٢ههٞس پههٞس
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 سٌك ّاي پستِ 

ذٟ ا ه . دس اٝايهْ كػهْ ت٢هاس ٝ اص     ١اي پست٠ ًطٞس ٗطا١ذٟ ضه  ايٚ آكاو دس صٜذ اّ ااوش دس اًخش تاؽ

ٟ        ٗشع٠ٔ تطٌوْ ٗوٟٞ تا ضشٝع  خ  ١هاي ٛاتهآؾ ٝ    ضذٙ پٞ ه  ا هتخٞاٛي ٗوهٟٞ پسهت٠، تها تـزيه٠ اص ٗوهٞ

تشاي ٗثاسصٟ تا ايٚ آك  « آٛذٝ ٞٓلاٙ»ًٜٜذ. دس ُزضت٠ تاؿذاساٙ اص  ٖ  عساس، اساسو ضذيذ ٝاسد ٗي

زاص ًطٞس، الصٕ ا   اص  ٕ٘ٞ ٜٗا ة ٗٞرٞد دس ًشدٛذ، تا عزف ايٚ  ٖ اص ٓوس   ٕ٘ٞ ٗ ا تلادٟ ٗي

 .تاصاس تا ٛظش ًاسضٜا اٙ ٗغٔي ا تلادٟ ضٞد

 

 سشخشطَهي پستِ 

١هاي سٝيطهي ٝ    ضهٞٛذ ٝ اص رٞاٛه٠   عطشاو ًاْٗ ايٚ آك  ٠ً ٗشع٠ٔ ٢ٖٗ ٝ اساستضاي آٙ ٗغسٞب ٗي

شٝسديٚ تػهٞسو  ًٜٜهذ، اص اٝااهش ا هلٜذ ٝ اٝايهْ كه      صايطي دس عاّ تاصضذٙ، ت٠ ضذو ضذيذاً تـزي٠ ٗي

ضٞٛذ، ٠ً الصٕ ا   دس ايٚ صٗاٙ تا  هٕ٘ٞ   ١اي پست٠ ٗطا١ذٟ ٗي عطشاو ًاْٗ ااًستشي سَٛ دس تاؽ

  .ٜٗا ة تا آ٢ٛا ٗثاسصٟ ضٞد

 سَسك سششاخِ خَاس پستِ 

ٞ "ت٠ ايٚ عطشٟ دس ا تاٙ ًشٗاٙ  ُٞيٜهذ. عطهشاو ًاٗهْ آكه  اص اٝااهش ا هلٜذٗاٟ اص        ٛوهض ٗهي   " ٞ هٌ

ًٜٜذ ااسد ضذٟ ٝ ته٠  ه٘  دساتهاٙ     ١ا تػٞسو السٝ، صٗستاِٛزساٛي ٗي ١اي اطي ٠ً دس آٙ صٞب

ًٜٜذ. اٝد اشٝد عطشاو ًاْٗ ٝ ظ٢ٞس آ٢ٛا تش سٝي دساتهاٙ پسهت٠، اٝااهش كهشٝسديٚ ٝ      پست٠ پشٝاص ٗي

ًٜٜذ،  اٛذ، ع٠ٔ٘ ٗي ١اي رٞاٙ ٠ً ١٘اٙ  اّ سضذ ًشدٟ اٝايْ اسديث٢ط  ٗاٟ ا  . عطشاو تآؾ ت٠ ضاا٠

ًٜٜهذ. تها تٞره٠ ته٠       هاٛتو٘تش علهش ٗهي    5تها ١3ايي ت٠ عّٞ  ١ا داالٙ اٞسٛذ ٝاص ٗغْ رٞا٠ٛ ١ا سا ٗي رٞا٠ٛ

١هاي اطهٌوذٟ، ٗثهاسصٟ     ضٜا هي ايهٚ آكه  ٝ صٗسهتاِٛزساٛي آٙ تػهٞسو السٝ دس دااهْ ضهاا٠        صيس 

ٝره٠ ٛوهاص ته٠ ٗثهاسصٟ      ؿوشضو٘وايي تا آٙ تسواس  ادٟ ٝ اهتػادي ا   ٝ اُش تغٞسًاْٗ اٛزإ ُوشد ت٠ ١وش

 .وايي ػٔو٠ آٙ ٛخٞا١ذ تٞدضو٘

  :سٝش ٗثاسصٟ

١اي تاصٟ ١شس ضذٟ ٝ  ٞصاٛذٙ ًاْٗ  ضذٟ ٝ ضاا٠ ١اي اطي ١ا ٝ ضاا٠ آٝسي صٞب ر٘غ     -

١اي پست٠ تشاي ٗػاسف  ٞاتي دس ٜٗاعن ٝ اٛثاس١اي  ١ا ٝ ضاا٠ ارتٜاب اصاٛثاسًشدٙ صٞب  آ٢ٛا؛

  .١اي پست٠ ٛضديي ت٠ تاؽ
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اطٌوذٟ ٝ يا تاصٟ ١شس ضذٟ دس ٛاعو٠ يو٠ دساتاٙ ٝ يا هشاسدادٙ  ١٠٘اي ٛو ُزاسي تا صٞب ت٠ٔ    -

آٝسي ٝ  ٞصاٛذٙ آ٢ٛا ٝ  ٗتش اص ١ٖ، ٝ  پس، ر٘غ ١100اي صٞب دس صيشدساتاٙ ت٠ كٞاغْ  د ت٠

 .٢ٗش تا اٝا ظ ا لٜذٗاٟ ١اي صٞب رذيذ تزاي آ٢ٛا تػٞسو ٗا١وا٠ٛ اص اٝا ظ رايِضيٜي د ت٠

  

 بْضساعيذيشيت ه
 

 گلذّي:

 ضاا٠ ١هاي يهي  ها٠ٓ ظها١ش     ٝ تغٞس راٛثي سٝي ٗادٟ ٗزضا ٝ ٛش ١اي پاي٠ ، ُْ دٝ ا   ٠ ُوا١يپست

ًا ثشٍ ١ستٜذ ٠ً ُا١ي تؼذاد ً٘تشي ديذٟ ٗهي   ٢ُٔ5ا تي رٜس، تذٝٙ ُٔثشٍ ٝ داساي  .ٗوطٞٛذ

 ضٞد ٠ً ت٠ دٓوْ اص توٚ سكتٚ ًا ثش٢ُاي دسٝٛي ا  .

ٝ ١ٞايي، تاك  ااى ٝ تـزي٠، ٛٞع سهٖ ٝ پاي٠، رٞا٠ٛ ١اي دس اٝايْ كشٝسديٚ ٗاٟ تا تٞر٠ ت٠ ضشايظ آب  

سٝص  10-15ُْ راٛثي ٗٞرٞد سٝي ضاا٠ ١اي يٌسا٠ٓ اص اٞاب صٗستا٠ٛ توذاس ٗي ضهٞٛذ ٝ عهي ٗهذو    

ػذد ( ضٌٞكا ٗي ُشدٛذ ٝ دس ُْ آريٚ ٛش ُشدٟ ٝ دس ُْ  100 -٢ُٔ300اي ١ش اٞض٠ دس ١ش دسا  )

دس يي سهٖ ااظ ٢ُٔاي دساتاٙ ٛش صٝدتش اص ٢ُٔاي دساتاٙ  .آريٚ ٗادٟ تخ٘ذاٙ سا تٞرٞد ٗي آٝسٛذ

ت٠ ٗشع٠ٔ ضٌٞكايي ٗي س ٜذ ٝ ُشدٟ آصاد ٗي ًٜٜذ. ١ش اٞض٠ ُْ توص اص يٌػهذ ُهْ    ٗادٟ ١٘اٙ سهٖ

 ٜٗلشد داسد ٝ تؼذاد ٢ُٔا دس اٞض٠ ١اي ُْ ٛش توطتش ا  .

 

 «ُْ ٗادٟ پست٠»                                «                            ُْ ٛش پست٠»                 

 

تاسش تاساٙ دس صٗاٙ ُٔذ١ي ٝ سضذ ٗوٟٞ ٗطٌْ  اص ٗي تاضذ. ايٚ ٗطٌالو اص عشين اكضايص سعٞته    

 ٛسثي ٗغوظ تاؽ، ضستطٞي ًال٠ٓ ٝ ايزاد ٗغوظ ٗساػذ سضذ ػٞاْٗ هاسصي ٗي تاضذ.

ّٞ  اّ هثْ، ضٞسي توص اص عذ آب ٝ ضؼق دساتاٙ ت٠ دٓوْ ً٘ثٞد آب ٝ ٗٞاد ؿزايي، اكضايص ٗغػ

 ااى ٝ ػذٕ تاٗوٚ ٛواص  شٗايي ٗي تٞاٛذ تاػج تااوش ُٔذ١ي ٝ ُٔذ١ي ٛاٜٗظٖ ُشدد. 

 گشدُ افشاًي:
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ػٞاْٗ ٛوطي دس ُشدٟ اكطاٛي ٛذاسٛذ. صٛثٞس  ُشدٟ اكطاٛي دس پست٠ اص عشين تاد اٛزإ ٗي ضٞد ٝ  ايش

ذ ٝٓي دس ُشدٟ اكطاٛي ٛوطي ٛذاسد. ٝرٞد ػسْ ر٢  ر٘غ آٝسي ُشدٟ ٢ُٔاي ٛش سا ٓ٘س ٗي ًٜ

دس صٗاٙ ُٔذ١ي آضاٗي ا   ٝٓي تاد١اي ُشٕ ٝ اطي،  km/h 10تاد١اي ٗاليٖ تا  شػ  عذٝد 

عٞكاٛي ٝ ١٘شاٟ تا ُشد ٝ ااى ٗطٌْ  اص ٗهي تاضهٜذ. ػهذٕ ٝرهٞد رشيهاٙ ١هٞا، تاد١هاي ُهشٕ ٝ         

تاضٜذ. اكهضايص سعٞته  ٛسهثي     عٞكاٛي ٝ ١ٞاي تاساٛي ضشايظ ٛاٗساػذي تشاي پشاًٜذُي ُشدٟ ٗي

ٗغوظ اص عشين تاسٛذُي، ١ٞاي ٜٗغو٠ ٝ  ٘پاضي ١اي ٛاٜٗا ة ٝ تي سٝي٠ تهش سٝي ًهاسآيي ُهشدٟ    

اكطاٛي ٗٞحش ا  . ُشدٟ  ايش ٠ُٛٞ ١اي پست٠ اص ر٠ٔ٘ ت٠ٜ ٝ ًسٞس تهش سٝي اسههإ پسهت٠ ٗهٞحش ٝٓهي      

 تاػج ًا١ص اٞاظ ً٘ي ٝ ًولي ٗوٟٞ ٗي ُشدد. 

سٝص ٗي تاضذ. دس ايهٚ ٗشعٔه٠    5-10سٝص ٝ تشاي ١ش دسا   2-١3اي ٗادٟ  دٝسٟ پزيشش ًال٠ٓ ُْ

ًال٠ٓ ت٠ سَٛ  ثض سٝضٚ ٗي تاضذ ٝ  غظ آٙ داساي تشرستِي ٝ ٗادٟ صسثٜاًي ٗي تاضهذ ًه٠ دس   

رزب دا٠ٛ ُشدٟ ٛوص ٗخثتي داسد. ايٚ ٗشع٠ٔ ٜٗا ة تشيٚ صٗاٙ تشاي اٛزإ ُشدٟ اكطاٛي عثوؼي يها  

 ٗػٜٞػي  ٗي تاضذ. 

 ل هيَُ:تشكي

% ٗهي  10دسغذ ُْ ١ايي ٠ً ت٠ ٗوٟٞ تثذيْ ٗي ضٞٛذ اص  آي ت٠  اّ ديِش كشم ٗي ًٜذ ٝ عهذٝد  

١لت٠ پس اص ٗشع٠ٔ ت٘إ ُْ سيضش ٗي ٛ٘ايٜهذ.   3-4تاضذ. ُْ ١اي ُشدٟ اكطاٛي ٛطذٟ ظشف ٗذو 

ص تا اٛتواّ ُشدٟ تٞ ظ تاد، دا٠ٛ ُشدٟ دس  غظ ًال٠ٓ رزب،  پس ٠ٓٞٓ ُشدٟ سضهذ ًهشدٟ ٝ پهس ا   

ػثٞس اص اا٠ٗ ت٠ دسٝٙ ًوس٠ رٜوٜي )تخ٘ذاٙ( ٛلٞر ًشدٟ، تا تخ٘ي تشًوة ٝ رٜوٚ سا تٞرٞد ٗهي  

آٝسد. پس اص تطٌوْ رٜوٚ، رذاسٟ تخ٘ذاٙ سضذ ًشدٟ ٝ ٗوٟٞ ١اي پست٠ ظا١ش ٗي ضٞٛذ. دسغهذي  

اص ُْ ١اي ُشدٟ اكطاٛي ٛطذٟ سٝي اٞض٠ تاهي ٝ سضذ ٗي ٛ٘ايٜهذ ًه٠ ٜٗزهش ته٠ تٞٓوهذ ٗوهٟٞ ١هاي        

١لته٠ پهس اص    3-٢ُٔ4هاي ُهشدٟ اكطهاٛي ٛطهذٟ ظهشف ٗهذو        ًٜٞاسج )تذٝٙ ٗـض( ٗي ُشدٛذ.پاست

  ًاْٗ )ت٘إ ُْ( سيضش ٗي ًٜٜذ. ٗشع٠ٔ ضٌٞكايي

 

 سشذٍ ًوَ هيَُ:

اص اٝااش كشٝسديٚ تا اشدادٗاٟ پٞ   ٗوٟٞ )رهذاسٟ تخ٘هذاٙ( سضهذ عهٞٓي ٝ     پس اص تطٌوْ ٗوٟٞ،  

سضذ تاهي ٗي ٗاٛذ ٝ رهذاسٟ داأهي ٗوهٟٞ اهآي ٗهي      هغشي صيادي ًشدٟ، دس عآي ٠ً رٜوٚ تذٝٙ 

تاضذ. دس عي ايٚ ٗذو پٞ   ٗوٟٞ تسواس ٛشٕ ٝ آتذاس ٗي تاضذ ٝ ٛسث  ت٠ ع٠ٔ٘ آكاو تسواس عساس 

ٗي تاضذ. اص اٝااش اسديث٢ط  ٗاٟ پٞ   ٗوٟٞ ت٠ دٝ الي٠  خ  دسٝٛي ٝ الي٠ ٛشٕ توشٝٛي تثذيْ ٗهي  

 ٗاٟ ت٠ عذاًخش اٞد ٗي س ذ.  ضٞد ٝ  لتي پٞ   دسٝٛي دس اٝااش اشداد

اص اٝااش اشداد ٗاٟ تا ٗشداد ٗاٟ ٗـض ٗوٟٞ دس دسٝٙ ٗغلظ٠ داأي سضذ ٗي ٛ٘ايهذ ٝ ٗغلظه٠ دااهْ     

 سٝص ٗي تاضذ. 30-60ٗوٟٞ سا پش ٗي ٛ٘ايذ. ايٚ ٗذو دس اسهإ ٗختٔق ٗتلاٝو ٝ عذٝد 
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 پيًَذ دسختاى پستِ : 

دٙ دٝ هس٘  ُوا١ي ت٠ ٛغٞي ًه٠ آٙ دٝ هس٘ ،تٞ هظ تهاصصايي    پوٞٛذ صدٙ ػثاسو ا   اص ٗتػْ ًش 

دس ٗغْ اتػاّ تا ١ٖ يٌي ضذٟ ٝ ت٠ ػٜٞاٙ ُوا١ي ٗستوْ ت٠ سضذ ادا٠ٗ ٗي د١ٜذ. هسه٘تي ًه٠ دس تهاالي    

 پوٞٛذ هشاس داسد پوٞٛذى ٝ هس٘  صيشيٚ ٠ً سيط٠ سا تطٌوْ ٗي د١ذ، پاي٠ ٛاٗوذٟ ٗي ضٞد. 

 س ايشاٙ ٗش ٕٞ ا   :دٝ ٛٞع سٝش پوٞٛذ صٛي تشاي پست٠ د

 پوٞٛذ ٠ٓٞٓ اي-1

 پوٞٛذ ضٌ٘ي -2 

 خساست عَاهل هحيطي: 

 سشهاي ديش سس بْاسُ:

اُش پس اص ضشٝع سضذ دس ت٢اس ، دسر٠ عشاسو ٗغوظ عذاهْ تا ٛوغ٠ اٛز٘اد ًا١ص ياتذ  هشٗاي ت٢هاسٟ   

 ٗ وثاضهذ، صيهشا دس   سا ايزاد ٗوٜ٘ايذ ٠ً ٢ٗ٘تشيٚ ػاْٗ اغش تشاي ضٌٞك٠ ٝ ٗوٟٞ ١اي رٞاٙ دساتاٙ پسهت٠ 

 .ايٚ ٗٞهغ ٗوذاس آب دس تاك  ١اي رٞاٙ صياد ا  

پست٠ ٛسث  ت٠  شٗاي ديشسس ت٢اسٟ عساس ٗي تاضذ ٝ دٗاي اٛز٘اد ٝ عتي ٛضديي ت٠ آٙ ٛوهض اسهاسو   

كشاٝاٛي ايزاد ٗي ٛ٘ايذ. الصٕ ت٠ رًش ا   ٗوضاٙ اساسو تا تٞر٠ ت٠ ٗشع٠ٔ سضذ ُواٟ، ٛٞع اٛذإ ُوا١ي، 

 شٗا صدُي ٗؼ٘هٞال تؼهذ اص ٛو٘ه٠     ٝ ٗذو صٗاٙ  شٗا ٝ ٗوضاٙ تشٝدو ٗتلاٝو ٗي تاضذ. صٗاٙ ٝهٞع  شٗا

 ضة ٝ هثْ اص عٔٞع آكتاب ٝ دس اٝا ظ ٝ يا اٝااش كشٝسديٚ ٝ ُا١ي اٝايْ اسديث٢ط  ٗاٟ اتلام ٗي اكتذ.
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 سٍشْاي کٌتشل سشهاصدگي:

ي ٗتلاٝتي ٝرٞد داسد ٠ً تا پوص توٜي ٝ تشاي رُٔٞوشي اص اساسو  شٗاي ت٢اسٟ ٝ يا ًا١ص آٙ سٝض٢ا

ُههضاسش دهوههن تـووههشاو رههٞي دس ضههشٝع كػههْ سضههذ تٞ ههظ ًاسضٜا ههاٙ ١ٞاضٜا ههي، اٌٗههاٙ ًٜتههشّ 

 شٗاصدُي تا عذي ٝرٞد داسد. اعذاث تاؿاو دس اساضي ضوثذاس، ا تلادٟ اص اسهإ ديشُْ، اٛزإ ١شس 

ٖ ٝ اص تهوٚ تهشدٙ پٞضهص ُوها١ي، ا هتلادٟ اص      كشٕ ٜٗا ة، اٛزإ آتواسي تٞيژٟ آتواسي تاساٛي، اٛزإ ضخ

تادتض٢ٛاي تضسٍ ٝ صا١ي ٗؼٌٞس اٛتخاتي، ا هتلادٟ اص تخاسي٢هاي تهاؿي )پهالس تهاؿي(، ًهاستشد ٗهٞاد        

 ضو٘وايي تٜظوٖ ًٜٜذٟ سضذ، ا تلادٟ ت٠ ٗٞهغ ٝ غغوظ ًٞد١اي عوٞاٛي ٝ ضو٘وايي

 گشهاي صٍدسس بْاسُ:

دٗاي تهاالتش   .،ٓواط ٝ تطٌوْ ٗوٟٞ تخٞتي غٞسو ٗي ُوشد دسر٠ ، ُشدٟ اكطاٛي 1/21تا  5/15دس دٗاي 

ُشٗهاي صٝدسس ت٢هاسٟ    دسر٠ تاػج اطٌوذُي  غظ ًال٠ٓ ٝ اص توٚ سكتٚ ًوس٠ رٜوٜي ٗوطٞد. 1/32اص 

تاػج اص توٚ تشدٙ ُْ ٝ ٗوٟٞ دس اتتذاي كػْ ٝ ُشٗاي توص اص عذ دس صٗاٙ ٗـض تستٚ ٝ سضذ ٗـض ٗوهٟٞ  

 پًٞي ٗوٟٞ ٗي ُشدد. تاػج  وظ رٜوٚ ٝ اكضايص دسغذ

 تگشگ:

تِشٍ دس اتتذاي كػْ سضذ تاػج ايزاد اساسو ضذيذ تش سٝي ُْ، ٗوٟٞ، تشٍ ٝ عتي ضهاا٠ ٝ  

ت٠ٜ دساتاٙ تاسٝس ٝ ٢ٛاّ ٗي ُشدد. اٛذاصٟ دا٠ٛ ١اي تِشٍ، ضذو تاسش، ٗذو تاسش، صٗاٙ تاسش 

ش ٗي تاضٜذ. ٛغٟٞ ٝ ٗشع٠ٔ سضذ ُواٟ اص ر٠ٔ٘ ػٞاٗٔي ١ستٜذ ٠ً تش سٝي ضذو اساسو تِشٍ ٗٞح

 اساسو تِشٍ دس دساتاٙ پست٠ ضاْٗ:

 پاسُي ٝ اص توٚ سكتٚ تشٍ - 

 اص توٚ سكتٚ ضاا٠ سضذ كػْ راسي ٝ رٞا٠ٛ اٛت٢ائي  -

 پاسُي ٝ ايزاد ضٌاف دس پٞ   دسا   -
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 ه ايزاد صاٖ ٝ پاسُي پٞ   ٗوٟٞ

 ه سيضش ٗوٟٞ ،اٞض٠ ٝ تشٍ

  ؼ٠.ه اصتوٚ سكتٚ ٝ سيضش رٞا٠ٛ ١اي ُْ دس عاّ تٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذيشيت تغزيِ باغات پستِ دس فصل بْاس

 

ضشٝع كػْ ت٢اس ١٘ضٗاٙ تا ضشٝع سضذ دسا  پست٠ ٗي تاضهذ. اٝٓهوٚ اههذإ تـزيه٠ اي دس ايهٚ      

ٗشع٠ٔ دادٙ ًٞد١اي اصو تػٞسو  شى ٗي تاضذ. اٝٓوٚ هسظ اصو اص اٝااش ا هلٜذٗاٟ تها اٝااهش    

ٙ دادٙ هسهظ اّٝ اصو دس ٛو٘ه٠ دٕٝ كهشٝسديٚ ٗهاٟ     كشٝسديٚ تٞغو٠ ٗي ضٞد. آثت٠ دس غٞسو اٌٗها 

ًؤهُٞشٕ دس ١ٌتهاس    200ت٢تش اص ٛو٠٘ اّٝ كشٝسديٚ ا  . ٗوذاس ًٞد تٞغهو٠ ضهذٟ دس ايهٚ ٗشعٔه٠     

 ًؤُٞشٕ دس ١ٌتاس اٝسٟ تشاي آت٢اي ضوشيٚ ٗي تاضذ. 150 -175 ٞٓلاو آٗٞٛوٕٞ يا 

٢ٛا ٗطا١ذٟ ضذٟ ا   ٗغٔهّٞ  دس تاؿاتي ٠ً ػاسض٠ ٠ٌٓ پٞ   ا تخٞاٛي  ا٢ٓاي ُزضت٠ دس آ

 ي  ي دس ١ضاس ٓوتش آب دس د٠١  ٕٞ كشٝسديٚ دس سكهغ   750تا  500پاضي ًالو ًٔسوٖ تا ؿٔظ  

ٝ ًا١ص اساسو ػاسض٠ ٗٞحش ا  . ت٢تشيٚ صٗاٙ تشاي ضشٝع ٗغٔهّٞ پاضهي ١هاي تـزيه٠ اي اّٝ     

ٝ ١ٖ ٛلٞرپهزيشي  اسديث٢ط  ٗاٟ ٗي تاضذ. دس ايٚ صٗاٙ ١ٖ  غظ تشٍ ت٠ اٛذاصٟ ًاكي تضسٍ ا   

آٙ ٛسثتاً  شيغ تٞدٟ ٝ ٜٗا ة ا  . تشاي ٗغّٔٞ پاضي  ؼي ضٞد اص ًٞد١ايي ا تلادٟ ضهٞد ًه٠ تها    

 تشًوة دٝ يا  ٠ ٠ٛٞ٘ٛ اص آ٢ٛا تا ١ٖ ت٘إ ٛواص دسا  ت٠ ػٜاغش ٗاًشٝ ٝ ٗوٌشٝ پٞضص دادٟ ضٞد. 

ت٠ تشاي ااهز ت٢تهشيٚ   الصٕ ت٠ رًش ا   ٠ً تٌشاس ٗغّٔٞ پاضي اّٝ تا كاغ٠ٔ صٗاٛي دٝ تا  ٠ ١ل

ٛتوز٠ الصٕ ٝ ضشٝسي ا  . اشدادٗاٟ ٝ هثْ اص ٗـض سكتٚ دادٙ ٛٞته  دٕٝ ًٞد١هاي اصو ته٠ ٗوهضاٙ     
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ًؤُٞشٕ اٝسٟ تشاي اساضي ضهوشيٚ تٞغهو٠ ٗهي     150ًؤُٞشٕ دس ١ٌتاس  ٞٓلاو آٗٞٛوٕٞ ٝ يا  175

شدٙ اص ػاسضه٠  ضٞد. هثْ اص ٗـض سكتٚ ٗغٔهّٞ پاضهي تها ًهالو پتا هوٖ ٝ اٝسٟ تهشاي رٔهُٞوشي ًه        

  ٞاتِي ٝ پًٞي ٗٞحش ا  .
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 آبياسي   هذيشيت

 تيشهاُ:

تا تٞر٠ ت٠ اي٠ٌٜ سضهذ ٗـهض دس ايهٚ ٗهاٟ      .آتواسي ٜٗا ة دس توشٗاٟ اص ا١٘و  ااغي تشاٞسداس ا  

ٝس١هاي آتوهاسي عهٞالٛي ٝ هغهغ     غٞسو ٗي ُوشد، اػ٘اّ تٜص اطٌي ت٠ دساتاٙ تا ًٖ آتواسي، د

٠ً تا اكضايص ضهذيذ   عٞسي٠ ت .آتواسي دس ايٚ ٗاٟ، احشاو رثشاٙ ٛاپزيشي سا ت٠ ١٘شاٟ اٞا١ذ داض 

  .دسغذ پًٞي، تاػج ًا١ص هاتْ ٗالعظ٠ اي دس ٗوضاٙ ٗغػّٞ ٢ٛايي اٞا١ذ داض 

 

 هشدادهاُ:

اتْ تٞر٢ي دس ٗوهضاٙ اٜهذاٛي   دس تشاي اصاسهإ صٝدسس آتواسي ًاكي دس ٗشداد ٗاٟ تاػج اكضايص ه

تهش تهٞدٟ ٝ ٛوهاص آتهي دساه        ١اي توش ٝ ٗشداد ١ٞا ُشٕ تا تٞر٠ ت٠ اي٠ٌٜ دس ٗاٟ. ٗغػّٞ ٗي ُشدد

سٝص( تٞغو٠ ٗهي   35تا  25تش تش عسة ٛٞع ااى ) دٝس١اي آتواسي ًٞتاٟ تٜاتشايٚاكضايص ٗي ياتذ، 

 .ُشدد

 شْشيَسهاُ:

ٜذاٙ ضذٙ ٝ س وذُي ًاْٗ ٗوٟٞ، آتواسي ض٢شيٞس ٗاٟ دس اؿٔة اسهإ تزاسي، ٢ٗ٘تشيٚ آب تشاي ا 

سا ٗهذ ٛظهش ههشاس داد ًه٠      ٗسأ٠ٓآثت٠ تايذ ايٚ  .ٝ يا آاشيٚ آتواسي هثْ اص تشداض  ٗغػّٞ ٗي تاضذ

ٙ سعٞت  تاال دس تاؽ دس صٗاٙ س وذُي ٗغػّٞ، اعت٘اّ آٓٞدُي پست٠ ١اي صٝداٜذاٙ ٝ تشى ٞص

تش عسة صٝدس هي يها ديشس هي     تٜاتشايٚكضايص ٗي د١ذ اٞسدٟ سا ت٠ هاسص٢اي ٗٞٓذ آكالتًٞسوٚ ا

سٝص هثْ اص تشداض  ٗغػّٞ اٛزإ ضٞد تا  10سهٖ ٗٞسد ٛظش،  ؼي ٗي ضٞد آتواسي آاش عذاًخش تا 

 .١ٖ اعت٘اّ آٓٞدُي ً٘تش ضذٟ ٝ ١ٖ ٗطٌٔي دس ػ٘ٔواو تشداض  ايزاد ِٛشدد

 هْشهاُ:

ٗاٟ دساتاٙ ١ٜٞص توهذاس   ٚتا تٞر٠ ت٠ اي٠ٌٜ دس اي .ٗؼ٘ٞال ٗاٟ ٢ٗش تا ات٘إ صٗاٙ تشداض  ١٘شاٟ ا    

  .اٛزإ يي ٛٞت  آتواسي دس٢ٗشٗاٟ ر٢  علظ رٞا٠ٛ ١اي  اّ تؼذ ٗلوذ ٗي تاضذ تٜاتشاي١ٚستٜذ، 

 

 هذيشيت بِ صساعي  

 هشداد هاُ: 
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 ؼي ضٞد ضاا٠ ١اي ٗوٟٞ د١ٜذٟ اي ٠ً دس ت٘اس تا صٗوٚ يا ٛضديي صٗوٚ ١ستٜذ، تا ا تلادٟ اص  

تي اص صٗوٚ كاغ٠ٔ پوهذا ٛ٘ايٜهذ تها اٌٗهاٙ آٓهٞدُي پسهت٠ ته٠ عهذاهْ ٌٗ٘هٚ ًها١ص ٝ           هوٖ صٞ

 ٗغػٞٓي  آٖ ٝ ت٢ذاضتي تٞٓوذ ُشدد.

 شْشيَس هاُ:

تا تٞر٠ ت٠ ضشايظ آب ٝ ١ٞايي ٜٗغو٠، ٛٞع سهٖ ، تاك  اهاى ٝ ٝضهؼو  ٗهذيشي  آتوهاسي ٝ      

وٟٞ ضاْٗ  ه٢ٞٓ   دس غذ ٗغػّٞ ػالئٖ ظا١شي س وذٙ ٗ 60-70تـزي٠،  ؼي ضٞد صٗاٛي ٠ً 

پٞ   د١ي، تـووش سَٛ پٞ    ثض ٝ ًا١ص هذسو اتػاّ دٕ ٗوهٟٞ ته٠ ٗوهٟٞ ايزهاد ُشديهذ،      

ٗغػّٞ دس يي ٗشع٠ٔ تشداض  ٝ كشآٝسي ُشدد. صٜاٛض٠ ٗػشف تاصٟ اٞسي ٗوٟٞ ٗذٛظش ٗي 

تاضذ، تشداض  صٜذ ٗشع٠ٔ اي ٗوٟٞ تا تٞر٠ ت٠ صٗاٙ س وذٙ ٗوٟٞ ١اي ١ش سهٖ ٛوهض هاتهْ تٞغهو٠    

 ذ ٠ً دس ايٚ غٞسو ٗغػّٞ تٞٓوذي دس تاؽ آٓٞدُي ً٘تشي داسد.ٗوثاض

پس اص ايزاد ػالئٖ س وذُي ٗوٟٞ ، تايسهتي ٗغػهّٞ ١هش سههٖ دس ًٞتهاٟ تهشيٚ صٗهاٙ ٌٗ٘هٚ          

تشداض  ٝ كشآٝسي ُشدد ٝ ٢ِٛذاسي ٗغػهّٞ س هوذٟ تهش سٝي دساه  ت٢هش دٓوهْ اص ر٘ٔه٠:        

ال تهٞدٙ  هغظ تاؿهاو ٝ ... هاتهْ     ً٘ثٞد ظشكو  تشٗوٜاّ، ً٘ثٞد ٛوشٝي ًاس ر٢  تشداض ، تها 

 تٞرو٠ ٛ٘ي تاضذ.

 

 هْش هاُ:

تٞغو٠ ٗي ضٞد ٗوٟٞ ١اي كشآٝسي ٝ اطي ضذٟ دس  اػاو اٜهي ضهثا٠ٛ سٝص ته٠ ٗغهْ اٛثهاس       

ٜٗتوْ ضٞٛذ دس ايٚ ضشايظ دٗاي پايوٚ ٗغػّٞ دس  اػاو اٜي تشاي ٗهذو صيهادي علهظ ٝ    

 تاػج اكضايص ػ٘ش اٛثاسداسي ٗغػّٞ ٗوِشدد.          
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 تغزيِ:

(Fruit set)

(SAR)

 

 هْشهاُ:

ٗؼ٘ٞال ايٚ ٗاٟ تا ات٘إ صٗاٙ تشداض  ١٘شاٟ ا  . تا تٞر٠ ت٠ اي٠ٌٜ دس ايٚ ٗاٟ دساتاٙ ١ٜٞصتوذاس تهٞدٟ ٝ  

تثخوش ٝ تؼشم اٛزإ ٗي ضٞد، تٜاتشايٚ اٛزإ يي ٛٞت  آتواسي پهس اص تشداضه  ٗغػهّٞ ر٢ه  علهظ      

 رٞا٠ٛ ١اي  اّ تؼذ ٗلوذ ٗي تاضذ. 

 آباى هاُ:
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پايوض ٜٗا ثتشيٚ صٗاٙ ر٢  تشس ي ٝضؼو  آتواسي دس عّٞ كػْ دس استثهاط تها تـووهشاو ضهٞسي     كػْ 

٠ٛٞ٘ٛ ُوشي تؼذ اص كػْ تشداض  ٗغػّٞ، اسصيهاتي اهٞتي اص ٝضهؼو  ضهٞسي ٛاعوه٠      ااى ٗي تاضذ. 

ٚ ا داسيٖ تشاي ٗا سسيط٠ دساتاٙ دس صٗاٛي ٠ً ٗؼ٘ٞالً توطتشيٚ ضٞسي  ٗهي ًٜهذ. ٗؼ٘هٞالً  دس عهّٞ      تهأٗو

آتواسي تا  ،تشداض  ٗغػّٞ ، اػٞغا دس ٗاٟ ١اي توش ٝ ٗشداد ٠ً تثخوش ٝ تؼشم صياد ا   ٝ صٗاٙػْك

ٝ يا ً٘تش اص عذ ٗٞسد ٛواص )ًٖ آتواسي( اٛزإ ٗي ُوشد ٝ ١٘وٚ اٗش تاػج تز٘غ ٛ٘هي دس ٜٗغوه٠    تأاوش

تشاي ٗا ٗطخع ي ١ا، ٝ هثْ اص ضشٝع تاسٛذ٠ُٛٞ٘ٛ تشداسي دس اٝااش كػْ پائوض  تٜاتشايٚسيط٠ ٗي ُشدد. 

 ٗي ًٜذ ٠ً آيا آتواسي اضاكي ر٢  ًٜتشّ ٛ٘ي ١اي تز٘غ ياكت٠، دس كػْ صٗستاٙ ضشٝسي ٗي تاضهذ 

اص عشكي دس ايٚ صٗاٙ صٗوٚ  شد تٞدٟ ٝ دساتاٙ دساٞاب ١ستٜذ. آتواسي اضاكي ر٢  آتطهٞيي  يا اوش. 

ٗطهٌالو ٗشتههٞط تهه٠  ٝ ٗاٛهذاتي ضههذٙ اهاى ٗطههٌٔي سا تهشاي دساتههاٙ ايزهاد ٛ٘ههي ًٜهذ ٝ اص عشكههي      

  تو٘اسي٢ايي ٛظوش ُ٘ٞص سا ٛوض ٛخٞا١وٖ داض .

 

 آرسهاُ:

دس غٞستو٠ٌ تش ا اس ٠ٛٞ٘ٛ تشداسي ١اي اٛزإ ضذٟ اص ااى، ٗطٌالو ضٞسي داضت٠ تاضوٖ، آتواسي دس 

 ايٚ كػْ غشكا ر٢  آتطٞيي ٛ٘ي ١اي تز٘غ ياكت٠ دس عّٞ كػْ اٛزإ ٗي ضٞد.

 

 هذيشيت بِ صساعي  دسختاى 

 

-     

-   

-  

-  

-    
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كػْ صٗستاٙ ٠ً سيط٠ ١اي دسا  اٞاب ٗي تاضٜذ ت٢تهشيٚ صٗهاٙ    ػ٘ٔواو ًٞدد١ي صٗستا٠ٛ: -1

تشاي تـزي٠ ٝ اغالط ااى ا  . تـزي٠ صٗستا٠ٛ ضاْٗ ًٞد١اي كسلشٟ ٝ پتا ٠ ٝ سيضٗـزي٢ا ته٠  

ٓلاو  ٝ ًٞد داٗي ٗي تاضذ. ت٠ دٓوهْ تغهشى ًهٖ ًٞد١هاي پتا هو٘ي ٝ كسهلشٟ ٝ       غٞسو  ٞ

١٘ضٜوٚ  ٞٓلات٢اي ػٜاغش ًٖ ٗػشف دادٙ ايٚ ػٜاغش دس ػ٘وي ٠ً عذاًخش كؼآو  سيطه٠ سا  

 40دسغذ آب ٝ ؿزاي ٗٞسد ٛواص اٞد سا اص ػ٘ن  80داسيٖ تٞغو٠ ٗوطٞد. دسا  پست٠ توص اص 

كو  تخثو  ااى دس توطتش ٜٗاعن پست٠ ًاسي تاال ا ه  . ٓهزا    اٛتو٘تش رزب ٗي ًٜذ. ظش 80تا 

 اٛتو٘تشي ٠ً ١هوش   20دادٙ ًٞد دس  غظ صٗوٚ ٝ ١ل  توْ ًشدٙ ًٞد١ا سا عذاًخش دس ػ٘ن 

سيط٠ كؼآي ٝرٞد ٛذاسد هشاس ٗي د١ذ. پس اص علش ًاٛاّ تا ػ٘ن ٜٗا ة يي الي٠ ًٞد عوٞاٛي 

ٛاّ سيخته٠ ضهذٟ ٝ  هپس ٗوهاديش تٞغهو٠ ضهذٟ        اٛتو٘تش ًق ًا 10پٞ وذٟ ت٠ ضخاٗ  توشيثي 

ًٞد١اي ضو٘وايي سٝي آٙ سيخت٠ ضٞد. ًاٛاّ علش ضذٟ تايذ عذاًخش تا د٠١ اّٝ ا هلٜذ ٗهاٟ تها    

ااى پش ضٞد. ًٞد داٗي ١ش ص٠ پٞ وذٟ تش تاضذ رٞاب ت٢تشي ٗي د١ذ. ًٞد١اي عوٞاٛي تاصٟ 

ص دس عهوٚ پٞ هوذٟ ضهذٙ اصو    ػالٟٝ تش آٓٞدٟ تٞدٙ ت٠ يٌسشي تاًتشي٢اي تو٘اسيضا ٝ ػٔق ١هش 

ااى سا رزب ًشدٟ ٝ ت٠ ػٜٞاٙ سهوثي تهشاي دساه  ػ٘هْ ٗهي ًٜٜهذ. تهشاي اعهالع اص ٛغهٟٞ         

پٞ اٛذٙ ًٞد داٗي ٗوتٞاٙ اص سٝش تِٜٔٞس ٝ يا ٛطشي٠ ٛغٟٞ پٞ هاٛذٙ ٝ ػ٘هْ آٝسي ًٞد١هاي    

 داٗي ٠ً تٞ ظ ٗؤ س٠ تغووواو پست٠ ًطٞس ٜٗتطش ضذٟ ا   ٗشارؼ٠ ضٞد.

ٗا دس كػْ صٗستاٙ ػ٘ٔواو اغالط اا٢ًاي ضٞس ٝ هٔوا ٝ  ِٜوٚ اٛزإ ٗي اغالط ااى: ػ٘ٞ -2

ضٞد. ت٢تشيٚ ٗادٟ اغالط ًٜٜذٟ ٠ً اسصاٙ ٝ دس د تشس ٗي تاضذ  ٞٓلاو ًٔسوٖ يا ١٘اٙ ُهش  

ٗي تاضذ. ُش تش غظ اهاى تغهٞس يٌٜٞاعه  سيخته٠ ضهٞد ٝ ١شُهض دااهْ ًاٛهاّ ًهٞد ًه٠           

ت٘اس تا ًٞد  ٞپشكسهلاو آٙ سا تثهذيْ ته٠     ًٞد١اي كسلشٟ ١ستٜذ دادٟ ٛطٞد. ُش دس غٞسو

يٌسشي اٗالط ًٖ ٗغّٔٞ تا ٛا ٗغّٔٞ ٗهي ٛ٘ايهذ. تٜهاتشايٚ  هؼي ضهٞد ُهش دس  هغظ اهاى         

 پاضوذٟ ضذٟ ٝ ت٠ دٛثاّ آٙ آتواسي  ِٜوٚ غٞسو ُوشد.

اٝااش ا لٜذ ٗاٟ ٠ً ١٘ضٗاٙ تا ٗشع٠ٔ تٞسٕ رٞا٠ٛ ١ا ٗي تاضذ ٗغّٔٞ پاضي تاؽ تا ػٜاغهشي ًه٠    -3

طاٛي ٝ ػْ٘ تٔووظ تاحوش ٗسهتووٖ ٝ تؼوهوٚ ًٜٜهذٟ اي داسٛهذ ضهشٝسي ا ه . اص تهوٚ        دس ُشدٟ اك

ػٜاغش ؿزايي  ٠ ػٜػش سٝي، تٞس ٝ اصو ٢ٗ٘تش ١ستٜذ. كشّٗٞ پوط٢ٜادي ضاْٗ ًهالو سٝي )  

دس ١ضاس ( ٗي تاضذ. تشاي تشداض  ٗغػّٞ اٞب  5-3دس ١ضاس( + اٝسٟ)  2دس ١ضاس( + تٞس )  2

٠ ١ٜٞص ُشدٟ اكطاٛي ٝ تطٌوْ ُْ ٝ اٞض٠ اٛزإ ٛطذٟ ا  . ٗتا هلا٠ٛ  تايذ صٗاٛي اهذإ ًٜوٖ ً
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اًخش تاؿذاساٙ اص اٝايْ اسديث٢ط  ٠ً اٞض٠ ًاْٗ ضذٟ اض  تـزي٠ سا ضشٝع ٗي ٛ٘ايٜذ. تـزيه٠  

ٝ ٗغّٔٞ پاضي تؼذ اص تاص ضذٙ ٝ تطٌوْ اٞض٠ توطتش تش ٗغػّٞ  اّ آيٜذٟ تاحوش ُزاس ا   تا 

ٗغّٔٞ پاضي ١ا تش سٝي اٛهس ٝ پهًٞي ٗهٞحش ١سهتٜذ. دس ضهشٝع      ٗغػّٞ  اّ راسي. آثت٠ ايٚ 

كػْ رٞا٠ٛ ١ا صٝدتش اص سيط٠ دسا  كؼاّ ضذٟ ٝ ضشٝع ت٠ سضذ ٗهي ًٜٜهذ. دس غهٞسو ػهذٕ     

تـزي٠ ٜٗا ة  تؼذادي اص رٞا٠ٛ ١ا تاص ٛطذٟ ٝ يا دس غٞسو تاص ضهذٙ ت٢ٜها تؼهذاد اٛهذًي داٛه٠      

 سٝي ١ش اٞض٠ تطٌوْ ٗي ضٞد.

ادٟ اص صيشضٌٚ تشاي تاؿاتي ٠ً ػثٞس ٗاضوٚ آالو ًطاٝسصي صياد تهٞدٟ ٝ  هخ    دس كػْ صٗستاٙ ا تل

 الي٠ داسٛذ ١ش  ٠ تا ص٢اس  اّ يٌثاس تٞغو٠ ٗوطٞد.

 

 هذيشيت آبياسي دسختاى  دس صهستاى 

 

دس كػهْ صٗسهتاٙ ًه٠ دساتهاٙ دس      تش ا اس تغووواو اٛزإ ضذٟ دس ٗؤ س٠ تغووواو پست٠ ًطٞساغٞالً

٠ رض دس ٜٗاعوي ٠ً اص ضٞسي آب ٝ ااى سٛذ ٗي تشٛذ، ٛواص ت٠ آتواسي ٛ٘ي تاضذ. اٞاب تسش ٗي تشٛذ ت

دس ٜٗاعن تا آب ٝ ااى ضٞس، اكضايص ضٞسي دس ٛاعو٠ سيط٠ دساتاٙ ٌٗ٘ٚ ا    هثة سضهذ ٛاًهاكي    

ضاا٠ ١ا، آكتاب  ٞاتِي ٝ صشًٝوذُي ٗـهض ُهشدد.  هٞاتِي ٛهٞى ٝ عاضهو٠ تش٢ُها ٛوهض اص ػالئهٖ         

ٞسي دس تاك  ١اي ُوا١ي ٗي تاضذ. دساتاٙ پست٠ اُشص٠ تغ  ضشايظ ضٞسي اكضايص رزب ٝ تز٘غ ض

تاال ٝ اا٢ًاي اضثاع صٛذٟ ٗي ٗاٜٛذ اٗا تشًوة ايٚ ضهشايظ هغؼهًا  هثة ًها١ص تثخوهش ٝ تؼهشم ٝ سضهذ        

دساتاٙ ٗي ضٞد. دس ٛٞاعي ٠ً ٗستؼذ ايٚ ضشايظ ١ستٜذٝ ت٠ دٓوْ ٗطٌالو ٛلٞرپزيشي ااى دس عّٞ 

د، اؿٔة آتواسي دس دٝسٟ اٞاب ُوهاٟ )صٗسهتاٙ( ر٢ه  آتطهٞيي اهاى، هاتهْ       كػْ آتطٞيي ٛ٘ي ُشد

تٞغو٠ ٗي تاضذ. اص آٛزائو٠ٌ اغٞال دس ايٚ كػْ ػ٘ٔواو ًٞدد١ي )ًٞد١اي عوٞاٛي ٝ ضو٘وايي( ٛوض دس 

صآٌٞد اٛزإ ٗي ضٞد، ر٢  ايزاد ضشايظ ٜٗا ة رهزب ًهٞد تٞ هظ ُوهاٟ دس ضهشٝع كػهْ، اٛزهإ        

 س اص پش ًشدٙ صآٌٞد١ا ٗلوذ ٗي تاضذ.عذاهْ يي ٛٞت  آتواسي پ

 

 

 هذيشيت بِ صساعي دسختاى  دس صهستاى 
 : ّشس

يٌي اص ػ٘ٔواو تاؿثاٛي ا   ٠ً ١٘شاٟ تا  ايش ػ٘ٔواو داض  اص هثوْ آتواسي، ًٞدد١ي ٝ تـزي٠، ١شس 

اٙ ٗوٟٞ تا ١شس دس دسات ًٜتشّ آكاو ٝ تو٘اسي٢ا، تٞٓوذ ٗوٟٞ ت٢تش ٝ توطتشي سا تاٗوٚ ٝ تض٘وٚ ٗي ٛ٘ايذ.

 اٛزإ ٗوطٞد: تٞر٠ ت٠  ٚ دسا  ت٠ دٝ ضٌْ ًٔي
 ّشس فشم دّي :
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١ذف اص اٛزإ ١شس كشٕ ايزاد ا ٌٔ  هٞي ٝ ٗغٌٖ، ضٌْ ٜٗا ة ٝ ٗٞسد ٛظش، تغشيي سضذ ضاا٠  

 .١اي ٜٗا ة  تشاي ايزاد تاد ٗتشاًٖ ٝ اكضايص ٗوضاٙ سضذ ضاا٠ ١اي ٢ِٛذاسي ضذٟ ٗي تاضذ

٢ٛاّ ًاضت٠ ضذٟ دس تاؽ آؿاص ٝ دس كػْ اٞاب پٜزٖ  يذ اص اٝٓوٚ كػْ اٞابٗشاعْ اٛزإ ١شس كشٕ، تا

  تٌ٘وْ ضذٟ تاضذ.
 ّشس  باسدّي :

ت٠ ًٔو٠ ػ٘ٔواتي ٠ً دس دٝسٟ اٞاب صٗستا٠ٛ تش سٝي دساتاٙ تاسدٟ ٝ ت٠ ٜٗظٞس هغغ هس٘تي يا ت٘إ ضاا٠  

ادٙ ٝ ١ذاي  ٛغٟٞ سضهذ  ١ذف تغ  تاحوش هشاس د يي دسا  اٛزإ ٗي ضٞد، ١شس تاسد١ي ٗي ُٞيٜذ.

 دساتاٙ پست٠ دٝ سٝش تٌاس ُشكت٠ ٗي ضٞد: تاسد١ي ٝ تاسٝسي ُواٟ ٗي تاضذ. ٗؼ٘ٞالً دس ١شس
 : (Heading back)ّشس سشبشداسي  -4

ػثاسو ا   اص هغغ هس٘تي اص  ش يا اٛت٢اي كٞهاٛي تاصٝ، ضاا٠ ٝ  شضاا٠ ١اي دسا  ٠ً دس ايٚ عآ  

تشيذُي تغشيي ٗي ضٞد ٝ سضهذ رٞاٛه٠ ١هاي رهاٛثي سا تطهذيذ ٗهي       ضاا٠ يا  شضاا٠ ٝ تاصٝ اص ٗغْ 

 ٛ٘ايذ. 
 :(Thining out)ّشس تٌك شاخِ  -4

ايٚ سٝش ػثاسو ا   اص توخ تش ًشدٙ ضاا٠ اص اٛت٢اي تغتاٛي، ايٚ سٝش  اٝالً تهشاي تسه٢وْ ٛلهٞر ٛهٞس     

ٟ   اٞسضوذ ٝ رُٔٞوشي اص ايزاد  اي٠ دس دسا ، تسشيغ دس سضذ ضاا٠ ١اي ٗخ٘شٟ ٗشًضي ٝ  تٞٓوهذ ٗوهٞ

حاٛوًا تشاي ٗغذٝد ًشدٙ سضذ ػشضي دسا  دس تهوٚ سديهق ١ها اٛزهإ ٗهي ُوهشد. ايهٚ         ،ٗي ضٞد اٛزإ

 سٝش ١شس تاحوش صيادي دس توٞي  ٝ تغشيي سضذ سٝيطي راٛثي ٗخْ ١شس  شتشداسي ٛذاسد. 

س ته٠ عهذٝد   ٗؼ٘ٞالً ت٠ ٜٗظٞس ًا١ص  اّ آٝسي، تؼذاد ضاا٠ ١اي ٗوٟٞ د١ٜذٟ پست٠ سا هثْ اص  هاّ پشتها  

ًا١ص ٗي د١ٜذ ٠ً ايٚ ػ٘ٔواو تاػج توٞي  ضاا٠ ١ا ٝ رٞا٠ٛ ١ا ٝ اٞض٠ ١اي ُْ تاهي  3/2ٛػق تا 

ٗاٛذٟ ٝ ٛوض تاػج س وذٙ آب ٝ ٗٞاد ؿزايي توطتش ت٠ رٞاٛه٠ ١هاي ُهْ دس عهاّ تطهٌوْ ، ر٢ه  تٞٓوهذ        

حش ٗخثه  داسد. ايهٚ   ٗغػّٞ  اّ آيٜذٟ ضذٟ ٝ ٢ٛايتاً تش سٝي تٞٓوذ ٗغػّٞ يٌٜٞاا  ٝ اكضايص تٞٓوذ ا

 ػ٘ٔواو تايستي دس كػْ اٞاب صٗستا٠ٛ اٛزإ ُوشد.

 فصل ّشس:  

دسا  پست٠ سا ١٘اٜٛذ  ايش دساتاٙ ٗوٟٞ  شد وشي ٠٘١  ا٠ٓ دس صٗستاٙ ١ِٜإ اٞاب ُواٟ ١هشس ٗهي   

 ٛ٘ايٜذ. ١شس صٗستا٠ٛ تاػج  ضؼق ً٘تش ٝ توٞيه  توطهتش رٞاٛه٠ ١هاي تهاهي ٗاٛهذٟ دساه  ٗهي ضهٞد.         

تايستي پس اص سيضش تشٍ)اضاٙ( ٝ هثْ اص ٗتٞسٕ ضذٙ رٞا٠ٛ ١ا دس اٝااش صٗستاٙ اٛزإ ػ٘ٔواو ١شس 

دس غٞستي ٠ً ١شس تاتستا٠ٛ ؿآثاً دس ٗٞسد دساتاٙ رٞاٙ پست٠ هثْ اص تاسد١ي اٛزإ ٗي  ٝ ت٠ ات٘إ تش ذ.

آٗذ تهاؽ  ضٞد ٝ دس دساتاٙ تآؾ غشكاً ر٢  عزف ضاا٠ ١اي تو٘اس، ٗؼوٞب ٝ ٗاٛغ ٠ً دس ٗسوش سك  ٝ 

 ١ستٜذ، اٛزإ ٗي ضٞد. 
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ر٢  ٗغذٝد ٢ِٛذاضتٚ اٛذاصٟ دسا ، اٛزإ ١شس  شتشداسي ٝ تٜي ضهاا٠ تػهٞسو  هآوا٠ٛ آضاٗهي     

 ا  . 
 ًياص سشهايي:

پست٠ ١٘اٜٛذ  ايش دساتاٙ اضاٙ داس ر٢  تٞ ؼ٠ ٝ تٌ٘وْ سضهذ رٞاٛه٠ ١ها اعتوهاد ته٠ عهذاهْ  هشٗاي        

دس عّٞ دٝسٟ اٞاب صٗستاٛي داسد. ٗوضاٙ ٛواص  شٗايي c ْ7اص  اػ  تا دٗاي ً٘تش  1000ٗؼوٜي ت٠ ٗوضاٙ 

دس اسهإ ٗختٔق پست٠ ٗتلاٝو ٗوثاضهذ. تها تشس هي آٗهاس ١ٞاضٜا هي دس دٝسٟ سًهٞد ُوهاٟ صٜاٛضه٠ ٛوهاص          

 شٗايي سهٖ ٗٞسد ٛظش تاٗوٚ ٛطذٟ ا ه ، تايسهتي دس ٗا٢١هاي ت٢٘هٚ ٝ ا هلٜذ ٛسهث  ته٠ ٗغٔهّٞ پاضهي          

اي ٗؼذٛي يا  ايش ٗٞاد هاتْ تٞغو٠ ٠ً ٗوتٞاٛذ رايِضيٚ ٛواص  شٗايي ُشدد دساتاٙ تا ا تلادٟ اص سٝؿٚ ١

 ، اهذإ ٛ٘ٞد.
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 تَليذ ًْال:

ٗتذاٝٓتشيٚ ضوٟٞ تٌخوش پست٠، تٞٓوذ ٢ٛاّ ٝ پوٞٛذ صدٙ آٙ پس اص اٛتواّ ٢ٛاّ ت٠ صٗوٚ  اغٔي ا  . ت٠ 

وذ ٢ٛاّ تزس پست٠ سا دس ُٔذاٙ يا اضا٠ٛ ٗي ًاسٛذ. ٢ٛا٢ٓاي تٞٓوذي دس صٗستاٙ  اّ اّٝ يا دٕٝ ٜٗظٞس تٞٓ

 .ت٠ صٗوٚ اغٔي ٜٗتوْ ٗي ضٞٛذ

 

 دس صهستاى  هذيشيت آفات 

دس ايٚ كػْ الس١ٝاي  ٞ ي  شضاا٠ اٞاس پست٠ صيش پٞ   ضاا٠ ١اي ضؼوق ضذٟ دساتاٙ پست٠     

ف ضهاا٠ ١هاي ضهؼوق ضهذٟ دس تهاؽ ١هاي پسهت٠ تاػهج ًها١ص          صٗستاِٛزساٛي ٗي ًٜٜذ.  ١شس ٝ عز

ر٘ؼو  ايٚ آك  اٞا١ذ ضذ. ػالٟٝ تش آٙ ت٠ٔ ُزاسي تا صٞب ١اي تاصٟ ١شس ضذٟ ٝ پس اص يهي ٗهاٟ   

ر٘غ آٝسي ٝ  ٞصاٛذٙ آ٢ٛا ٝ رايِضيٜي صٞب ١اي رذيذ دس ًها١ص ر٘ؼوه  آكه  ٝ رٔهُٞوشي اص     

 اساسو آٙ دس  اّ آيٜذٟ تسواس ٗٞحش ا  . 

اٛثاس١اي پست٠ اي ٠ً دسر٠ عشاسو اٛثاس دس ايٚ كػْ تاال ٗي سٝد اعت٘اّ اساسو آكهاو اٛثهاسي   دس     

تخػٞظ ضة پشٟ ١ٜذي ٝرٞد داسد. تشاي ًٜتشّ ايٚ آك  دس ايٚ كػْ  شد  هاّ تايهذ تٞ هو٠ٔ ت٢ٞيه٠     

 13ش عتي االٌٗاٙ دسر٠ عشاسو اٛثاس سا پايوٚ ٢ِٛذاض  ٝ دس غٞستي ٠ً دٗاي اٛثاس تٞ و٠ٔ ت٢ٞيه٠ صيه  

 دسر٠  اٛتي ُشاد تٜظوٖ ضٞد ايٚ آك  هادس ت٠ سضذ ٝ اساسو ٛوس .

يخ آب صٗستا٠ٛ تشاي ًا١ص ر٘ؼو  تؼضي اص آكاو ٠ً صٗسهتاِٛزساٛي آ٢ٛها دس اهاى ٗهي تاضهذ،          

ٗٞحش ا  . تٜاتشايٚ آتواسي ًشدٙ تاؽ ١اي پست٠ دس سٝص١اي  شد صٗستاٙ ٠ً تاػج يخ صدٙ آب دس ضة 

 ي اص آكاو اص ر٠ٔ٘ پشٝا٠ٛ پٞ تخٞاس پست٠ ٗي ُشدد. ُشدد تاػج ًا١ص تؼض

ضخٖ تاؽ ١اي پست٠ دس كػْ صٗستاٙ تاػج ًا١ص ر٘ؼو  تؼذادي اص آكاو ٗي ضٞد.  تشاي ًها١ص      

ر٘ؼو  عطشاو ًاْٗ صٗستاِٛزساٙ پسوْ ٗؼ٘ٞٓي پست٠ ضخٖ توٚ سديق ١اي دساتاٙ پست٠ تٞغو٠ ٗهي  

ٗـضاٞاس پست٠ ٝرٞد داضت٠ تاضهذ تايهذ ت٘هإ پسهت٠ ١هاي       ضٞد. دس غٞستي ٠ً دس تاؽ اساسو صٛثٞس١اي

سٝي دساتاٙ ٝ سٝي صٗوٚ دس ايٚ كػْ ر٘غ آٝسي ٝ ٗؼذٕٝ ُشدد ٝ دس ض٘ٚ ضخٖ تاؽ ١اي پست٠ تؼذ 

 اص ر٘غ آٝسي ٝ  ٞصاٛوذٙ پست٠ دس ًا١ص ر٘ؼو  صٛثٞس١اي ٗـضاٞاس ٗٞحش ا  .
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