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مقذمه
دا٘ٞ ٝبي سٚغٙي دغ اص غالر ،دٔٚيٗ رخبيش غزايي خٟبٖ سا سـىيُ ٔيدٙٞذ .ايٗ ٌيبٞبٖ ػال ٜٚثش داسا ثٛدٖ
رخبئش غٙي اػيذٞبي چشة ،حبٚي دشٚسئيٗ ٘يض ٔيثبؿٙذ .دس ثيٗ دا٘ٞٝبي سٚغٙي ،وّضا (،)Brassica napus L.
ٜةػٛٙاٖ يىي اص ٕٟٔششيٗ ٌيبٞبٖ سٚغٙي دس ػٌح خٟبٖ ٌٔشح ٔي ثبؿذ .وّضا يىي اص ٕٟٔششيٗ ٌيبٞبٖ سٚغٙي
اػز و ٝدس ؿشايي آة ٛٞ ٚايي ٔٙبًك ٔخشّف ايشاٖ لبثّيز وـز ٌ ٚؼششؽ داسد  .وّضا ثٝدِيُ داؿشٗ كفبر
صساػي ثؼيبس ٔٙبػت ٔب٘ٙذ سحُٕ ٘ؼجي ث ٝؿٛسي ،اسصؽ سٙبٚثي ثبال ،ػِٟٛز ػّٕيبر وبؿز ،داؿز  ٚثشداؿز،
ٞضي٘ ٝٙؼجشبٌ دبييٗ سِٛيذ ،داسا ثٛدٖ دشب٘ؼيُ ػّٕىشد  ٚدسكذ سٚغٗ ثبال  ٚداؿشٗ سٚغٙي ثب ويفيز ٌّٔٛة ثشاي
صساػز دس وـٛس ثؼيبس ٔٙبػت ثٛدٔ ٚ ٜي سٛا٘ذ خٟز وـز دس اوثش ٘مبى وـبٚسصي ايشاٖ سٛكي ٝؿٛد  .دس حبَ
حبهش وّضا ثٟششيٗ ٌٌ ٝ٘ٛيبٞي ثشاي لشاس ٌشفشٗ دس ػيؼشٓ ٞبي صساػي ٔجشٙي ثش ٌٙذْ  ٚخ ٛدس ايشاٖ اػز وٝ
ٔي سٛا٘ذ دس كٛسر سٛػؼ ٝػٌح صيش وـز  ٚسفغ ٔؼبئُ ٔشثٛى ث ٝصساػز آٖ ػال ٜٚثش ايٗ و٘ ٝمؾ صيبدي دس
افضايؾ سِٛيذ سٚغٗ  ٚوبٞؾ ٚاثؼشٍي ث ٝسٚغٗ داؿش ٝثبؿذٔ ،ي سٛا٘ذ ثؼيبسي اص ٔـىالر ٔشثٛى ث ٝوـز
ٚا٘ذ دس سٙبٚة ثب صساػز ٌٙذْ  ٚخ ٛلشاس
ٔشذاٌٙ ْٚذْ  ٚخ ٛدس يه لٌؼ ٝصٔيٗ سا وٓ وٙذ  .ثٙبثشايٗ وّضا ٔير
سشان ثيٕبسيٞب ،آفبر  ٚػّف ٞبي ٞشص ثىبٞذ  ٚثبػث افضايؾ ػّٕىشد دا٘ ٝايٗ ٔحلٛالر ؿٛد  .دس
ٌشفش ٚ ٝاص ْ
ٚالغ ثب وـز وّضا صساػز ٌٙذْ  ٚخ ٛثؼذي ث ٝاكٌالح ثيٕ ٝؿذ ،ٜالشلبديسش  ٚدبيذاسسش ٔيؿٛد.
اص ًشفي ،ثشٚص سٙؾ خـىي دس ٔشاحُ ٔخشّف ٕ٘ ٛيىي اص ٕٟٔششيٗ داليُ ٘بدبيذاسي سِٛيذ دس ٌيبٞب٘ي ٘ظيش
وّضاٌٙ ،ذْ  ٚخ ٛاػز .دس وّضا ،سبثيش سٙؾ خـىي ثش ٞش وذاْ اص اخضاي ػّٕىشد ثؼش ٝثٔ ٝشحّ ٚ ٝؿذر سٙؾ
ٔشفبٚر ثٛد ٚ ٜدس ٘شيدٔ ٝي سٛا٘ذ سبثيش ٔشفبٚسي ثش ػّٕىشد دا٘ ٝداؿش ٝثبؿذ .ثذيٟي اػز ثب داؿشٗ يه ٔذيشيز
ٔضسػٙٔ ٝبػت ٔي سٛاٖ سبثيش سٙؾ خـىي ثش ٌيب ٜوّضا سا ث ٝحذالُ سػب٘ذ  ٚدس ٚالغ وبٞؾ ػّٕىشد ٘بؿي اص
ؿشايي سٙؾ سا وبٞؾ داد .يه ٌيب ٜدس حبَ سؿذ دس ٔضسػ ٝدس ثيـشش ً َٛفلُ سؿذ سحز سبثيش سٙؾ ٞبي
سًٛثشي  ٚحشاسسي لشاس داسد .دٔبٞبي ثبال ػشػز ٌٕ٘ ٛيب ٜس ا صيبد وشد ًَٛ ٚ ٜدٚس ٜسؿذ  ٚدشب٘ؼيُ ػّٕىشد سا
وٓ ٔيوٙذ .سٙؾ ؿذيذ ٔٙبثغ فشٛػٙشضي سا ٔحذٚد وشد ًَٛ ٚ ٜدٚس ٜسؿذ صايـي سا وٓ ٔي وٙذ

 .سٙؾ ٞبي

خـىي ٌ ٚشٔب ٔي سٛا٘ٙذ اص ًشيك سبثيش ثش ٔٙبثغ ٔ ٚمبكذ ٔٛاد فشٛػٙشضي ػجت وبٞؾ ػّٕىشد دا٘ ٝؿ٘ٛذ  .ثٙبثشايٗ
غييشار ػّٕىشد دا٘ ٚ ٝوبسايي ٔلشف آة ث ٝؿشايي ٔحيٌي ًي دٚسٞ ٜبي ٕ٘ٛي ٔخشّف
ثخؾ ثضسٌي اص ر
ثؼشٍي داسد .سحز ؿشايي ٔذيششا٘ ٝاي ،ثٚ ٝيظٚ ٜلٛع خـىي ٌ ٚشٔبي ا٘شٟبي فلُ سؿذ ٔي سٛا٘ذ ػجت وبٞؾ
سـىيُ دا٘ ،ٝوبٞؾ وبسايي ٔلشف آة  ٚدس ٘شيد ٝوبٞؾ ػّٕىشد دا٘ ٝؿٛد.
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 -1تاثیر تنص خطکی در مراحل مختلف رضذ و نمو بر کلسا
 -1-1مرحله سبس ضذن
خـىي ثؼشش ثزس دس صٔبٖ وبؿز  ٚوٕجٛد آة دس اٚايُ دٚس ٜسؿذ ػجت سبخيش دس خٛا٘ ٝص٘ي وّضا ،غيش
يىٛٙاخشي ػجضؿذٖ ٕٞ ٚچٙيٗ وبٞؾ دسكذ ػجض ٔيؿٛدٕٟٔ .ششيٗ اثش سٙؾ خـىي ًي ايٗ دٚس ٜثش اخضاي
ػّٕىشد ،وبٞؾ سؼذاد ثٛس ٝدس ٚاحذ ػٌح اػز (فشخي ٕٞ ٚىبساٖٚ .)2008 ،لٛع سٙؾ خـىي دس صٔبٖ ػجض
ؿذٖ ٔٙدش ث ٝوبٞؾ سؼذاد ثٛس ٝدس ٚاحذ ػٌح ٔيؿٛد .افضايؾ ؿذيذ سشاوٓ ػّف ٞبي ٞشص يىي اص ػٛالت
٘بؿي اص وبٞؾ ثٛسٞ ٝبي ػجض ؿذ ٜوّضا دس اٚايُ فلُ سؿذ اػز ؤ ٝي سٛا٘ذ ػجت افضايؾ ٞضيٞ ٝٙبي سِٛيذ ٚ
ٕٞچٙيٗ وبٞؾ وٕيز  ٚويفيز ٔحل َٛؿٛد (ؿىُ .)1
سبثيش ٔيضاٖ سًٛثز خبن ثش ػشػز  ٚدسكذ ػجض ؿذٖ ثزٚس ٌٞ ٝ٘ٛبي ٔخشّف خٙغ ثشاػيىب دس ٌٔبِؼبر
صيبدي ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفش ٝاػز (ؿىُ  ،2اػذي  ٚفشخي .)1388 ،ثب افضايؾ سًٛثز خبن دسكذ ػجض
ؿذٖ ٟ٘بيي افضايؾ ٔ ٚيضاٖ صٔبٖ الصْ سب  50دسكذ ػجض ؿذٖ وبٞؾ يبفش ٝاػز ٔ .يضاٖ دسكذ ػجض ؿذٖ ٟ٘بيي
ثشاي دسكذ سًٛثز ٚص٘ي خبن  18 ٚ 15 ،13 ،11دسكذ ث ٝسشسيت حذٚد  83 ٚ 58 ،45 ،4دسكذ اػز ،وٝ
ثيبٍ٘ش سبثيش ٔيضاٖ سًٛثز خبن دس ػجض ؿذٖ  ٚاػشمشاس اِٚي ٝثزٚس اػز.

ة

اِف

ؿىُ -1اِف) سشاوٓ ثٛس ٝدبييٗ وّضا  ٚسٛػؼ ٝػّفٞبي ٞشص ،ة)ثذػجضي ٘بؿي اص سٙؾ خـىي
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ؿىُ  -2سبثيش ٔيضاٖ سًٛثز خبن ثش دسكذ ػجض ؿذٖ ٟ٘بيي ٕٞ ٚچٙيٗ ٔيضاٖ صٔبٖ الصْ سب  50دسكذ ػجض ؿذٖ
ثزٚس ٚاسيش ٝسبثيٗ .اػذاد داخُ دشا٘شض ثيبٍ٘ش سؼذاد سٚص سب  50دسكذ ػجض ؿذٖ ثزٚس ٞؼشٙذ.

إٞيز ٔٛهٛع صٔب٘ي افضايؾ ٔي يبثذ و ٝآة وبفي ثشاي خٛا٘ ٝص٘ي ٚخٛد داؿش ٝثبؿذ ِٚي سؿذ خٛا٘ٞ ٝب ٚ
ٌيبٞچةٞبي خٛاٖ ثب وٕجٛد آة ٔٛاخٌ ٝشدد (اكٌالحبٌ ث ٝآٖ د ٓ٘ ٚؿذٖ ٌفشٔ ٝي ؿٛد) .ايٗ ٔؼبِ ٝيىي اص
ٔـىالر ػٕذ ٜصساػز وّضا دس ٘ٛاحي ديٓ وـٛس اػز .ثٙبثشايٗ سٛكئ ٝيؿٛد و ٝلجُ اص وبؿز نِضا ثبيؼشي اص
ٚخٛد سًٛثز وبفي دس خبن ثشاي ػجض ؿذٖ  ٚاػشمشاس اِٚيٌ ٝيبٞچٞ ٝب ٌٕٔئٗ ؿذ  .ث ٝػجبسر ديٍش دس صساػز
ديٓ ،دس كٛسر ػذْ ٚخٛد ثبس٘ذٌي ٔٙبػت دس صٔبٖ وبؿز وّضا ثبيؼشي سبسيخ وبؿز چٙذ سٚصي ث ٝسبخيش افشذ
سب دغ اص ثبس٘ذٌي ٚ ٚخٛد سًٛثز وبفي دس خبن ٘ؼجز ث ٝوب ؿز وّضا الذاْ ٕ٘ٛد  .دس ٚالغ اٌشچ ٝاحشٕبَ
وبٞؾ ػّٕىشد دا٘ ٝثب سبخيش دس وبؿز ٚخٛد داسد ِٚي دس ػٛم سيؼه سِٛيذ وبٞؾ يبفش ٚ ٝاحشٕبَ اص ثيٗ
سفشٗ ثزٚس خٛا٘ ٝصد ٜوبٞؾ ٔييبثذ.
دس ٌٔٙمٌٙ ٝجذ  ،دس كٛسر داؿشٗ ثبس٘ذٌي وبفي  ٚيب ٚخٛد آة آثيبسي خٟز وبؿز ،ثٟشش اػز

ثشاي

دػشيبثي ث ٝػّٕىشد ثبال وبؿز وّضا دس ٘يٕ ٝا َٚآثبٖ ٔب ٜكٛسر ٌيشد ِٚ .ي دس اثش ػذْ ٚخٛد ثبس٘ذٌي ٚ
سًٛثز وبفي دس خبن ثٟشش اػز و ٝدس ؿشايي ديٓ وـز وّضا دس ٌٔٙمٌٙ ٝجذ دس ٘يٕ ٝد ْٚآثبٖ ٔب ٚ ٜدغ اص
إًيٙبٖ اص ٚخٛد سًٛثز وبفي دس خبن كٛسر ٌشفش ٝسب ٌيب ٜثشٛا٘ذ عّٔىشد لبثُ لجِٛي سِٛيذ وشدٕٞ ٚ ٜچٙيٗ
خٌش اص ثيٗ سفشٗ ٌيبٞچٞٝبي ػجض ؿذ ٜدس اثش سٙؾٞبي خـىي ثؼذ اص ػجض ؿذٖ ث ٝحذالُ ثشػذ (فشخيٚ 1382 ،
 .)1383ثزٚس ٌيب ٜوّضا ثؼيبس سيض ثٛدٚ ٚ ٜصٖ دا٘ ٝآٟ٘ب حذٚد  3سب ٔ 5يّيٌشْ اػز .ػجض ؿذٖ ثزٚس وّضا اص ٘ٛع
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اديطيُ ثٛد ٚ ٜدس ٔٛلغ ػجض ؿذٖ ٔحٛس صيش ِذ ٝسؿذ وشدِ ٚ ٜذٞ ٝب اص خبن خبسج ٔي ؿ٘ٛذ  .ايٗ ٔؼبِ ٝإٞيز
ثؼشش ثزس ٔٙبػت خٟز وبؿز وّضا سا د ٚچٙذاٖ ٔي وٙذ.
ٚخٛد ثؼشش ثزس ٔٙبػت  ٚثب سًٛثز وبفي ػجت ػجض ؿذٖ ػشيغ  ٚيىٛٙاخز ثزٚس ٔي ؿٛد .دس ؿشايٌي وٝ
سًٛثز ٔٛخٛد دس خبن خٟز ؿخٓ وب في ٘جبؿذ الصْ اػز لجُ اص ا٘دبْ ػّٕيبر خبن ٚسصي ،صٔيٗ سا آثيبسي
ٕ٘ٛد  ٚدغ اص ٌبٚس ٚؿذٖ ٔجبدسر ث ٝا٘دبْ ؿخٓ ٕ٘ٛد  .ثشاي وبٞؾ اثشار خـىي ثبيؼشي سٛخ ٝؿٛد و ٝآة
ٔٛسد ٘يبص ٌيب ٜث٘ ٝحٛي ثشاي ٌيبٞچٞ ٝبي ػجض ؿذ ٜسبٔيٗ ؿٛد ٙٔ .بثغ سبٔيٗ آة خبن ؿبُٔ ٔيضاٖ آة رخيشٜ
ؿذ ٜدس خبن٘ ،ضٚالر ا٘دبْ ؿذً ٜي دٚس ٜفٛق  ٚآة آثيبسي اػز  .سحز ؿشايي ديٓ ٔيضاٖ آة رخيش ٜؿذٜ
دس خبن إٞيز ثؼيبس صيبدي خٟز سبٔيٗ سًٛثز خبن ًي اٚايُ فلُ سؿذ داسد ،ثٙبثشايٗ ثبيؼشي
رخيشٜػبصي سىٚثز خبن ثشاي سبٔيٗ سًٛثز ٔٛسد ٘يبص ثشاي ثؼشش ثزس

حفظ ٚ

خٟز ػجض ؿذٖ ٌٕٔئٗ  ٚسؿذ اِٚيٝ

ٔٙبػت ٌيبٞچٞ ٝب ٔٛسد سٛخ ٝثيـششي لشاس ٌيشد  .دس ايٗ اسسجبى اػشفبد ٜاص سٚؽ ٞبي خبنٚسصي حفبظشي يب وٓ
خبنٚسصي و ٝثب سّفبر سًٛثز وٕششي ػّٕيبر خبن ٚسصي  ٚوبؿز ا٘دبْ ٔي ؿٛد ٔٛسد سٛخ ٝثيـششي لشاس
ٌيشد.
 -2-1مرحله روزت و ساقهدهی
ٔشحّ ٝسٚصر ،يه ٔشحّ ٝثؼيبس ٔ ٟٓث ٝخلٛف دس اسلبْ سيخ صٔؼشب٘ ٝوّضا اػز

 .ثًٛ ٝس وّي ٘ؼجز ثٝ

ٔشاحُ ػجض ؿذٖ ٕٞ ٚچٙيٗ ٔشحّ ٝسؿذ صايـئ ،شحّ ٝسٚصر  ٚچٙذ ٞفش ٝلجُ اص آٖ دس وّضا حؼبػيز وٕششي
٘ؼجز ث ٝخـىي داسدِٚ ،ي ثٞ ٝش حبَ ثشٚص سٙؾ خـىي ًي ايٗ دٚس ٜػجت وبٞؾ ػٌح ثشي ،وبٞؾ سِٛيذ
ٔبد ٜخـه ،وبٞؾ سؿذ سٚيـي  ٚدس ٘شيد ٝوبٞؾ دشب٘ؼيُ سِٛيذ دا٘ٔ ٝي

ؿٛد .سٙؾ خـىي دس ايٗ ٔشحّٝ

ٔيسٛا٘ذ ػجت ؿٛد سب ثشيٞب ث ٝسً٘ ػجض سيش ٜسب اسغٛا٘ي دس آٔذ ٚ ٜسمشيجبٌ ث ٝحبِز ايؼشبد ٜلشاس ٌيس٘ذ.
ٕٞضٔبٖ ثب ٌشْ ؿذٖ ٛٞا  ٚخشٚج ٌيب ٜاص ٔشحّ ٝسٚصر ٔشحّ ٝسؿذ ػشيغ آغبص ٔي ؿٛد .دس ايٗ ٔشحّ ٝثيٗ
ٔيبٖ ٌشٞ ٜب فبكّ ٝافشبد ٚ ٜػبلٞ ٝب ٔـخق ٔي ؿ٘ٛذ .ؿشٚع سؿذ ًِٛي ػبلٞ ٝبٔ ،شحّ ٝػبل ٝدٞي ٘بٔيذٔ ٜي ؿٛد.
ث ٝػجبسر ديٍش صٔب٘ي و ٝدس  50دسكذ ثٛسٞ ٝب اِٚيٗ ٔياٍ٘شٞ ٜب ثيٗ  0/5سب  1ػب٘شي ٔشش سؿذ ًِٛي وشد ٜثبؿٙذ،
ٔشحّ ٝػبلٝدٞي ؿشٚع ؿذ ٜاػز .ثب سٛخ ٝث ٝسؿذ ػشيغ ٌيب ٜدس ايٗ ٔشحّ ٝسبٔيٗ ٘يبصٞبي ٌيب ٜؿبُٔ آة ٛٔ ٚاد
غزايي ثشاي دػشيبثي ث ٝحذاوثش سِٛيذ هشٚسي اػز  .سٙؾ خـىي دس ايٗ ٔشحّٔ ٝي سٛا٘ذ ػجت وبٞؾ ػٌح
ثشي ،وبٞؾ سؽد سٚيـي ،وبٞؾ اسسفبع ثٛس ،ٝوبٞؾ سِٛيذ ٔبد ٜخـه ،وبٞؾ سؼذاد ؿبخٝ

ٞبي فشػي،

وبٞؾ سِٛيذ آغبصيٞبي ٌُ  ٚدس ٘شيد ٝوبٞؾ دشب٘ؼيُ سِٛيذ دا٘ ٝؿٛد .دس ثؼيبسي اص ٔٙبًك سحز وـز وّضاي
ديٓ دس وـٛس ٔؼٕٛالٌ دس ايٗ ٔشحّ ٝسًٛثز وبفي ثشاي ٌيبٚ ٜخٛد داسد ،و ٝاص ًشيك سًٛثز رخيش ٜؿذ ٜخبن
يب ٘ضٚالر سبٔيٗ ٔيؿٛد.
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 -3-1مرحله گلذهی و پر ضذن دانه
ثٛسٞٝبي وّضا ثب سٛخ ٝث ٝدٔبي ٛٞا ًَٛ ،سٚص  ٚثٟبس ٜػبصي (دس اسلبْ صٔؼشب٘ٚ ) ٝاسد ٔشحّ ٝغٙچٌُ ٚ ٝ
ٔيؿ٘ٛذ .صٔب٘ي و ٝدس  50دسكذ ثٛسٞٝب غٙچٞٝبي ظبٞش ؿذ ٜلبثُ سٚيز ثبؿٙذ ٔشحُ  ٜغٙچ ٝدٞي ؿشٚع ؿذٜ
اػز .ثب سٛخ ٝث ٝسؿذ ػشيغ وّضا دس ًي ايٗ دٚس ٚ ٜدس ٘شيد٘ ٝيبص صيبد ٌيب ٜث ٝآة ٛٔ ٚاد غزايي ثبيؼشي ٔٛاد
غزايي  ٚسًٛثز وبفي دس اخشيبس ٌيب ٜلشاس ٌشفش ٝثبؿذٔ .ب٘ٙذ ثؼيبسي اص ٌٞٝ٘ٛبي ٌيبٞيٌّ ،ذٞي حؼبع سشيٗ
ٔشحّ٘ ٝؼجز ث ٝسٙؾ خـىي دس وّضا ثٛدٞ ٚ ٜش ٌ ٝ٘ٛسٙؾ خـىي ٔيسٛا٘ذ ػجت وبٞؾ ؿذيذ ػّٕىشد دا٘ٝ
ؿٛد .ثٙبثشايٗ دس ا٘شخبة سبسيخ وبؿز ،سلٓ  ٚػبيش ٔذيشيز ٞبي صساػي دس وّضا ثبيؼشي ث ٝايٗ ٘ىش ٝسٛخ ٝداؿز
و ٝدٚسٌّ ٜذٞي ثب ثٟششيٗ ؿشايي آة ٛٞ ٚايي ٔلبدف ؿٛد .دس كٛسر ػذْ ٚخٛد سًٛثز ٔٙبػت دس خبن ٚ
ٕٞچٙيٗ ػذْ ٚخٛد ٘ضٚالر  ٚدس كٛسر داؿشٗ آة خٟز آثيبسي سبٔيٗ سًٛثز ٔٛسد ٘يبص ٌيبً ٜي ايٗ ٔشحّٝ
ثؼيبس هشٚسي اػز .سٙؾ ؿذيذ خـىي دس لجُ اص ٌّذٞي ،ثبػث وبٞؾ سؿذ سيـ ٝؿذ ٚ ٜاثشار سـذيذي
سٚي وبٞؾ خزة آة داسد  .سيضؽ غالفٞب ،ث ٝخلٛف غالف ٞبي خٛاٖ دس اثش سٙؾ ٞبي ؿذيذ أشي
ٔشذا َٚاػز .اٌش ايٗ سٙؾ خـىي ثب دٔبٞبي ثبال ٔلبدف ؿٛد ٔي سٛا٘ذ ػجت وبٞؾ ؿذيذ سؼذاد دا٘ ٝدس ٚاحذ
ػٌح ؿٛد.
سٙؾ خـىي ًي دٚسٌّ ٜذٞي وّضا ،اص ًشيك وبٞؾ ػٌح ثشي  ،وبٞؾ سؼشق  ،وبٞؾ فشٛػٙشض  ٚسِٛيذ
ٔبد ٜخـه ،وبٞؾ دٚاْ ػٌح ثشي  ،وبٞؾ ً َٛدٚسٌّ ٜذٞي  ،وبٞؾ سؼذاد ؿبخٞٝبي فشػي ،وبٞؾ سؼذاد
ٌُٞبيي و ٝث ٝغالف سجذيُ ٔي ؿ٘ٛذ ،وبٞؾ سؼذاد غالف ،وبٞؾ ً َٛغالف  ٚدس ٟ٘بيز وبٞؾ سؼذاد دا٘ٝ
دس غالف ٔيسٛا٘ذ ػجت وبٞؾ ػّٕىشد دا٘ ٝؿٛد .ثٙبثشايٗ ٔذيشيز صساػي ثبيؼشي ث ٝؿىّي كٛسر ٌيشد وٝ
ًي دٚس ٜفٛق ٌيب ٜثب ؿشايي آة ٛٞ ٚايي ٔٙبػجي ٔلبدف ؿٛد  .ثٙبثشايٗ حؼبع سشيٗ ٔشحّ٘ ٝؼجز ث ٝسٙؾ
خـىي ثشاي وّضا ٔشحٌّّ ٝذٞي اػز  ،اٌشچ ٝدس سبسيخ ٞبي وـز ٔٙبػت دس ثؼوي ٔٛالغ دس ٔٛلغ ٌّذٞي ثٝ
دِيُ ٚخٛد ثبس٘ذييٞبي ٔٙبػت ٔـىُ وٓ آثي ٘ذاسيٓ  .حشي اٌش ا٘دبْ آثيبسي (ٔثُ آثيبسي ثبسا٘ي ) سب حذٚدي
ػجت وبٞؾ سّميح ثـٛد ا٘دبْ آٖ الصْ اػز  .ثب يه دٚس ٜفشهي حذٚد  30سٚص ٜثشاي ٌّذٞي  ٚثب يه ٘يبص
ٔشٛػي ٔ 7يّئشش دس سٚص ٔيضاٖ آة ٔٛسد ٘يبص وّضا ًي دٚسٌّ ٜذٞي حذد ٔ 210يّئشش يب ٔ 2100ششٔىؼت دس
ٞىشبس اػز ،و ٝثبيؼشي اص ًشيك سًٛثز رخيش ٜخبن ٘ ،ضٚالر  ٚآة آثيبسي سبٔيٗ ؿٛد .الصْ ث ٝروش اػز وٝ
ايٗ ػذد سمشيجي ثٛد ٚ ٜثؼش ٝثٌٙٔ ٝم ،ٝسلٓٚ ،هؼيز سؿذي وب٘ٛدي  ٚؿشايي آة ٛٞ ٚايي ٔي

سٛا٘ذ ٔشفبٚر

ثبؿذ.
وّضا ًي دٚسٌّ ٜذٞي  ٚسـىيُ دا٘ ٝثيـششيٗ ٔيضاٖ سجخيش سؼشق  ٚدس ٘شيد ٝثيـششيٗ ٘يبص آثي سا داسد

 .ايٗ

ٔؼبِ ٝث ٝايٗ دِيُ اػز وً ٝي ايٗ دٚس ٜػال ٜٚثش ايٗ ؤ ٝؼٕٛالٌ دٔبي ٛٞا ٘ؼجز ثٔ ٝشاحُ لجّي افضايؾ ٔييبثذ،
وّضا ثيـششيٗ ػٌح ثشي  ٚدس ٚالغ ثيـششيٗ ؿبخق ػٌح

ثشي سا ٘يض داؿش ٚ ٝدس ٘شيد ٝثيـششيٗ ٘يبص آثي ٚ

ثيـششيٗ ٔيضاٖ سجخيش سؼشق سا داسد  .دغ اص ايٗ ٔشحّ ، ٝثب سيضؽ ؿذيذ ثشي ٞب ًي دٚس ٜدش ؿذٖ دا٘ ،ٝؿبخق
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ػٌح ثشي ث ٝؿذر وبٞؾ يبفش ٚ ٝدس ٘شيد ٝػّي سغٓ افضايؾ دٔبي ٛٞا ًي اٚاػي  ٚاٚاخش دٚس ٜدش ؿذٖ دا٘ٝ
٘يبص سجخيش سؼشق وّضا ٔؼٕٛالٌ وٕشش اص دٚسٌّ ٜذٞي اػز  .ثٞ ٝش حبَ ٔيضاٖ آة ٔلشفي سٛػي وّضا ػال ٜٚثش
ؿبخق ػٌح ثشي  ٚسمبهبي سجخيشي اسٕؼفش ثٚ ٝهؼيز ٌيب ٜاص ٘ظش ػشػز سؿذ ٘ ٚيبص آة ٛٔ ٚاد غزايي،
ٔيضاٖ آة لبثُ د ػششع خبنٛ٘ ،ع ػيؼشٓ آثيبسي  ،ػٕك ٘فٛر سيـ ، ٝثبفز ،ػبخشٕبٖ خبن  ٚخلٛكيبر سلٓ
ثؼشٍي داسد .روش ايٗ ٘ىش ٝهشٚسي اػز و ٝث ٝدِيُ ًٛال٘ي ثٛدٖ ً َٛدٚسٌّ ٜذٞيٌ ،يبٔ ٜي سٛا٘ذ دس كٛسر
سٙؾ ،ثب آثيبسي سب حذٚدي خٛدؽ سا ثبصيبثي وٙذ  .ثٞ ٝش حبَ ٌيب ٜدشب٘ؼيُ ٔـخلي ثشاي سِٛيذ ٌُ  ٚغالف ٚ
سٛا٘بيي حفظ ظشفيز ٔـخلي اص آٖ سا داسد.
ثًٛ ٝس وّي ،دس ثيـشش اساهي سحز وـز وّضا ،وبٞؾ سًٛثز خبن ثٔ ٝحذٚد 50 ٜسب  70دسكذ سًٛثز
لبثُ اػشفبد ٜخبن سبثيش صيبدي سٚي ػّٕىشد دا٘٘ ٝذاسدِٚ ،ي وبٞؾ ثيـشش ٔيضاٖ سًٛثز ػجت وبٞؾ ؿذيذ
ػّٕىشد دا٘ٔ ٝي ؿٛد .صٔب٘ي و ٝدسكذ سًٛثز لبثُ اػشفبد ٜخبن ث ٝحذٚد  70دسكذ ٔي سػذ ػّٕىشد دا٘ٝ
٘ؼجز ث ٝؿشايي ثذ ٖٚسٙؾ وبٞؾ ٔي يبثذ ،اٌشچ ٝدس ٔحذٚد ٜدسكذ سًٛثز لبثُ اػشفبد ٜخبن ثيٗ  50سب 70
دسكذ ايٗ وبٞؾ ػّٕىشد ٘ؼجز ث ٝؿشايي ثذ ٖٚسٙؾ ؿذيذ ٘يؼز.

 -2مذیریت مسرعه
 -1-2گسترش سریع سطح برگ
اص آٖ خبيي و ٝدس وّضا ٔب٘ٙذ ثؼيبسي اص ٌٞٝ٘ٛبي ٌيبٞي ديٍش سِٛيذ ساثٌٔ ٝؼشميٕي ثب ٔيضاٖ سؼشق ا٘دبْ ؿذٜ
سٛػي ٌيب ٜداسد ،ثٙبثشايٗ ثشاي افضايؾ سِٛيذ ٔبد ٜخـه  ٚدس ٘شيد ٝػّٕىشد دا٘ ٝثبيؼشي ػ ٟٓسؼشق اص وُ ٔيضاٖ
آة ٔلشف ؿذ ٜدس فشآيٙذ سجخيش سؼشق افضايؽ يبثذ  .دس ٚالغ ،ساٞىبسٞبي ٔذيشيشي ثبيؼشي ث ٝؿىّي ثبؽٖد وٝ
ػ ٟٓآة ٔلشفي ٌيب ٜدس سؼشق افضايؾ يبثذ  .ايٗ ٔؼبِٔ ٝيسٛا٘ذ اص ًشيك افضايؾ آة لبثُ دػششع ثشاي ٌيب ٜيب
وبٞؾ سجخيش  ٚيب ٞش د ٚسٚؽ روش ؿذ ٜا٘دبْ ؿٛد  .افضايؾ رخيش ٜسًٛثز خبن ًي دٚس ٜثشداؿز ٔحلَٛ
لجّي سب وبؿز وّضا (دٚس ٜآيؾ ) يىي اص سٚؽ ٞبي ٔٛثش خٟز افضايؾ آة لبثُ دػششع سيـٞ ٝبي ٌيب ٜث- ٝ
خلٛف دس اٚايُ فلُ سؿذ اػز.
دس ايٗ اسسجبى حفظ ثمبيبي ٌيبٞي سٚي ػٌح خبن (ثٚ ٝيظ ٜث ٝكٛسر ػشدب ) خٟز وبٞؾ سجخيش ،وبٞؾ
سٚا٘بة  ٚافضايؾ ٚسٚد آة ث ٝخبن دس كٛسر ٚخٛد ثبس٘ذٌيٞبي احشٕبِي اص ٕٟٔششيٗ اثضاسٞبي ٔذيشيشي
ٔيثبؿٙذ .ايٗ ثمبيبي ػشدب ٕٞچٙيٗ ػجت وبٞؾ ػشػز ثبد ،وبٞؾ سػيذٖ سـؼـغ ث ٝػٌح خبن

 ٚوبٞؾ

دٔبي خبن ؿذ ٜو ٝدس ٘شيدٔ ٝيسٛا٘ذ ػجت وبٞؾ ٔيضاٖ سجخيش ؿٛد .دس ايٗ دٚسٔ ،ٜذيشيز ػّف ٞبي ٞشص
خٟز وبٞؾ سّفبر آة اص ًشيك آٖ ٞب ثؼيبس مسٚسي اػز.يىي ديٍش اص اثضاسٞبي ٔذيشيشي خٟز افضايؾ ػٟٓ
سؼشق ا٘دبْ وـز ثٛٔ ٝلغ اػز  .سبسيخ وبؿز ٔٙبػت ػجت ػجض ؿذٖ ػشيغ  ٚيىٛٙاخز ثزٚس ٕٞ ٚچٙيٗ سؿذ
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ػشيغ ٌيبٞچٞ ٝبي وّضا ٔي ؿٛد .ايٗ ٔؼبِ ٝػجت ٔي ؿٛد و ٝثٛسٞ ٝب ػشيؼبٌ ػٌح صٔيٗ سا ثذٛؿب٘ٙذ و ٝدس ٘شيدٝ
ٔيضاٖ سجخيش وبٞؾ ٔ ٚيضاٖ سؼشق ٌيب ٜافضايؾ ٔييبثذ.
ٌؼششؽ ػشيغ ػٌح ثشي ػجت سؼشيغ دس خزة حذاوثش سـؼـغ خٛسؿيذي ،افضايؾ فشٛػٙشض ،افضايؾ سِٛيذ
ٔبد ٜخـه ،وبٞؾ سؿذ ػّفٞبي ٞشص  ٚحذاوثش وبسايي اػشفبد ٜاص آةٛٔ ،اد غزايي  ٚػبيش ٟ٘بدٜٞبي ٔلشفي
ٔيؿٛد .ايٗ ٔؼبِ ٝث ٝخلٛف دس ؿشايي وٕجٛد سًٛثز حبئض إٞيز ثٛد ٚ ٜثبيؼشي اص ٔيضاٖ آة ٔٛخٛد
حذاوثش اػشفبد ٜسا ثشد  .دس ٚالغ سحز چٙيٗ ؿشايٌي ٘ ٝسٟٙب ثبيؼشي حذاوثش آة ٕٔىٗ ث ٝخبي سجخيش اص ػٌح
خبن دس فشآيٙذ سؼشق اص ًشيك ٌيب ٜاػشفبد ٜؿٛد ،ثبيؼشي وبسايي سؼشق (سِٛيذ ْاد ٜخـه  ٚدس ٘شيد ٝػّٕىشد
دا٘ ٝث ٝاصاي آة ٔلشفي دس فشآيٙذ سؼشق) ث ٝثيـششيٗ ٔيضاٖ ٕٔىٗ افضايؾ يبثذ.

 -2-2خاکورزی مناسب و افسایص رطوبت خاک
دس سؼذادي اص ؿشايي ،اػشفبد ٜاص سٚؽ ٞبي ٘ٛيٗ خبن ٚسصي ٔب٘ٙذ ػيؼشٓ ٞبي خبن ٚسصي حفبظشي ؿبُٔ
ؿخٓ حذالُ ،ديؼه سٟٙب ،ثذ ٖٚؿخٓ  ٚوـز ٔؼشميٓ دس ٖٚوب ٚ ٜوّؾ ٔيسٛا٘ذ دس وبٞؾ سّفبر آة اص
ػٌح خبن ،وبٞؾ فـشدٌي خبن ٘بؿي اص سشدد صيبد ٔبؿيٗ آالر ،افضايؾ ثمبيبي ٌيبٞي سٚي ػٌح خبن ٚ
دس ٘شيد ٝثٟجٛد ٚهؼيز خبن دا٘ٞ ٝب ،ثٟجٛد ػبخشٕبٖ خبن  ٚدس ٟ٘بيز افضايؾ آة لبثُ دػششع ٌيب ٜثؼيبس
اؿذ  .دس ثؼوي ٔٛالغ و٘ ٝفٛردزيشي خبن دبييٗ اػز  ،اػشفبد ٜاص سٚؽ ٞبي خبنٚسصي و ٝوّٛخٞ ٝب سا
ٔفيذ ة
دس فلُ آيؾ ث ٝخب ٌزاؿش ٚ ٝلؼٕز ػٕذ ٜوب ٚ ٜوّؾ سا ثش ػٌح خبن

ثبلي ٔيٌزاسد ،ػجت ثٟجٛد

٘فٛردزيشي خبن ٔي ؿٛد .ايٗ ٘ٛع خبن ٚسصي ٘ؼجز ث ٝخبن ٚسصي وبُٔ ػجت وبٞؾ فشػبيؾ آثي  ٚثبدي
ٔيؿٛد .الصْ ث ٝروش اػز و ٝا٘دبْ ؿخٓ حذالُ ثبيؼشي دس اِٚيٗ فشكز ٕٔىٗ دغ اص ثشداؿز ٔحل َٛلجّي
كٛسر ٌيشد  .ثشاي ايٗ ػُٕ ثٟشش اػز سًٛثز خبن دس حذ ٔشٛػي ثبؿذ

 .ث ٝػجبسر ديٍش دس خبن ٞبي

خـه  ٚخيّي ٔشًٛة ثٟشش اػز چٙيٗ ؿخٕي كٛسر ٍ٘يشد.
روش ايٗ ٘ىش ٝهشٚسي ا ػز و ٝثبيؼشي سٛخ ٝؿٛد ثمبيبي ٔحل َٛلجّي دس ػجض ؿذٖ  ٚاػشمشاس ثزٚس سيض
وّضا اخشالَ ايدبد ٘ىٙٙذ  .دس ٔٛلغ ػجض ؿذٖ ثزٚس وّضا ،صيبد ثٛدٖ ثمبيب ي ٌيبٞي ػجت سخّخُ صيبد خبن ؿذٜ
و ٝايٗ ٔؼبِٔ ٝي سٛا٘ذ ػجت لٌغ سٕبع خبن ثب ثزس ٕٞ ٚچٙيٗ سيـٞ ٝبي ٌيبٞچٞ ٝبي وّضا ٔي ؿٛد .ايٗ أش
ٔيسٛا٘ذ ػجت وبٞؾ دسكذ ػجض ؿذٖ ثزٚس ،ػذْ يىٛٙاخشي دس ػجض ؿذٖ ،سبخيش دس ػجض ؿذٖ  ٚدس ٘شيدٝ
وبٞؾ سشاوٓ ثٛس ٝؿٛد  .ػذْ سٕبع سيـٞ ٝب ثب خبن ػجت ٔي ؿٛد سب سيـٞ ٝبي وّضا لبدس ث ٝخزة سًٛثز ٚ
ٔٛاد غزايي ٘جبؿٙذ .ثٙبثشايٗ دس صٔبٖ ثبصٌشدا٘ذٖ ثمبيب ث ٝخبن ثٔ ٝيضاٖ ٛ٘ ٚع ثمبيب ٕٞ ٚچٙيٗ ٔيضاٖ صٔبٖ ثبلي
ٔب٘ذ ٜسب وـز وّضا ثبيؼشي سٛخ ٝؿٛد  .ثمبيبي ٌيبٞي اص ٘ظش ػشػز سدضي ٝثب يىذيٍش ٔشفبٚر ثٛد ٚ ٜايٗ ٔؼبِٝ
٘يض ثبيؼشي ٔٛسد سٛخ ٝلشاس ٌيشد .ػال ٜٚثش ٘ٛع ثمبيب ،ؿشايي خبن ٔب٘ٙذ ٚخٛد ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞبي سدضي ٝوٙٙذ،ٜ

8

دٔب  ٚسً ٛثز خبن ٘يض ثش ػشػز سدضي ٝثمبيب ثؼيبس ٔٛثش اػز  .ث ٝػجبسر ديٍش دس ٔٙبًك ٌشْ سش ٕٞ ٚچٙيٗ دس
خبنٞبيي ثب ٔيضاٖ سًٛثز ٔٙبػت ٕٞ ٚچٙيٗ ٚخٛد ٔيىشٚاسٌب٘يعْ ٞبي وبفي ٔي سٛاٖ ٔيضاٖ ثمبيبي ثيـششي سا
سٚي ػٌح خبن ثبلي ٌزاؿز  .دس ايٗ اسسجبى ٔيضاٖ صٔبٖ ثبلي ٔب٘ذ ٜسب وـز وُصا ٘يض ثبيؼشي ٔٛسد سٛخ ٝلشاس
ٌيشد.
يىي اص ٔؼبئُ ٔ ٟٓدس ايٗ اسسجبى ا٘دبْ ؿخٓ ػٕيك دس اساهي اػز و ٝاليٞ ٝبي صيشيٗ خبن ػخز ؿذٚ ٜ
٘فٛر سيـٞ ٝبي وّضا دس ايٗ اليٞ ٝب ٔـىُ ثٛد ٚ ٜيب غيش ٕٔىٗ اػز ٚ .خٛد اليٞ ٝبيي ثب ٘فٛردزيشي دبييٗ ػجت
ٔيؿٛد و ٝاٌشچ ٝدشب٘ؼيُ سؿذ ًِٛي سيـ ٝاسلبْ ٔٛخٛد وّضا ث ٚ 1/5 ٝحشي دٔ ٚشش ٘يض ٔي سػذ ِٚي ػٕالٌ دس
ثؼيبسي اص اساهي صيش وـز وّضا ػٕك ٘فٛر سيـٞ ٝبي ايٗ ٌيب ٜاص  40سب  60ػب٘شئشش سدبٚص ٘ىٙذ  .ػذْ ٘فٛر
سيـٞٝب ث ٝػٕك ٞبي دبييٗ سش خبن  ٚدس حميمز ٌؼششؽ ٘بوبفي آٟ٘ب دس اليٞ ٝبي خبن ػجت وبسايي هؼيف
ٌيب ٜدس خزة آة ٛٔ ٚاد غزايي ٕٞ ٚچٙيٗ حؼبػيز ثٛسٞ ٝبي وّضا ث ٝسٙؾ ٞبي ٔحيٌي ٔب٘ٙذ سٙؾ خـىي ٚ
ػشٔب ٕٞ ٚچٙيٗ افضايؾ احشٕبَ خٛاثيذٌي آٖ ٞب ٔيؿٛد .اص آٖ خبيي ا٘دبْ ؿخٓ ػٕيك ٘يبص ثٔ ٝبؿيٗ آالر ٚيظٜ
 ٚدس ٚالغ سشاوشٛسٞبيي ثب لذسر  ٚسٛا٘بيي وــي ثبال د اسد ِزا ا٘دبْ ؿخٓ ػٕيك ٔؼٕٛالٌ دس ٔضاسع وّضا وٕشش
سايح اػز.
٘ىشٝاي و ٝثبيؼشي ث ٝآٖ سٛخ ٝؿٛد ايٗ اػز و ٝثؼيبسي اص اساهي وـٛس و ٝث ٝوـز وّضا اخشلبف دادٜ
ٔيؿٛد ًي ػبِيبٖ ٌزؿش ٝػٕذسبٌ سحز وـز ٌٙذْ  ٚخ ٛثٛد ٜاػز  .ايٗ ٌٞٝ٘ٛبي صساػي داساي سيـٝاي افـبٖ
ثٛد٘ ٚ ٜؼجز ثٌ ٝيب ٜوّضا و ٝداساي ػيؼشٓ سيـ ٝاي ٔؼشميٓ اػز حؼبػيز وٕششي ثٚ ٝخٛد اليٞ ٝبي ػخز دس
اػٕبق  40سب  60ػب٘شئششي خبن داس٘ذ  .دس ٚالغ دس ثؼيبسي اص اساهي سحز وـز وّضا دس وـٛس ،ث ٝدِيُ
وـز ٔذاٌٙ ْٚذْ  ٚخً ٛي ػبِيبٖ ٌزؿش ٚ ٝا٘دبْ ؿخٓ وٓ ػٕك دس ايٗ اساهي ،الي

ٞ ٜبي ػخز ٘ ٚفٛر

٘بدزيشي دس اليٞٝبي دبييٗسش خبن سـىيُ ؿذ ٜاػز و ٝايٗ ٔؼبِ ٝيىي اص داليُ اكّي ػذْ سٛػؼٙٔ ٝبػت سيـٝ
ثٛسٞٝبي وّضا  ٚدس ٘شيد ٝحؼبػيز ثيـشش ٌيب ٜث ٝسٙؾ خـىي ٔي ثبؿذ .وبٞؾ ٔٛاد آِي خبن ٕٞ ٚچٙيٗ سشدد
صيبد ٔبؿيٗ آالر وـبٚسصي ٘يض ٘مؾ صيبدي دس ايٗ ٔؼبِ ٝداؿش ٝاػز  .دس چٙيٗ ٔضاسػي اػشفبد ٜاص صيش ؿىٗ دس
ٔٛاسد ٔٛسد ٘يبص خٟز اص ثيٗ ثشدٖ اليٞ ٝبي ٘فٛر ٘بدزيش خبن ثؼيبس هشٚسي اػز  .ثذيٟي اػز ايٗ ػُٕ ثبيؼشي
ي لشاس داؿش ٝثبؿذ سب ثٟششيٗ ٘شيدٕٔ ٝىٗ اسفبق ثيبفشذ.
دس صٔب٘ي كٛسر ٌيشد و ٝخبن دس ٚهؼيز سًٛثشي ٔٙبػت
ٓٞچٙيٗ اػشفبد ٜاص سٚؽٞبي ٘ٛيٗ ٔذيشيشي خٟز افضايؾ رخيش ٜسًٛثز خبن ،وبٞؾ سٚا٘بة دس ػٌح ٔضسػٝ
ث ٝخلٛف دس اساهي ؿيت داس ثب سٚؽ ٞبي ٔذيشيشي ٔٙبػت  ٚاػشفبد ٜاص ثبوششي ٞبي ٔحشن سؿذ ٌيبٜ
ٔي سٛا٘ذ ٔٛسد سٛخ ٝلشاس ٌيشد.
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 -3-2رقم
ثًٛ ٝس وّي ٚخٛد سيخ ٞبي ثٟبس ،ٜصٔؼشب٘ ٚ ٝحذ ٚاػي وّضا ايٗ أىبٖ سا فشا ٔ ْ ٜي ػبصد سب ثشاي ثؼيبسي اص
ؿشايي آة ٛٞ ٚايي ايشاٖ سلٓ ٔٙبػت ثشاي وـز ٚخٛد داؿش ٝثبؿذ  .ا٘شخبة سلٓ ٔٙبػت يىي اص ٕٟٔششيٗ
اثضاسٞبي ٔذيشيشي خٟز وبٞؾ اثشار خـىي ث ٝخلٛف دس ٔٙبًمي اػز و ٝاحشٕبَ ثشٚص خـىي دس آٖ
ْ٘بًك ٚخٛد داسد  .خذٔ 1 َٚـخلبر ٔ ٟٓاسلبْ ثٟبس ٜوّضا دس وـٛس سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ (بی ًام.)1393،

خذٔ -1 َٚـخلبر ثشخي اص اسلبْ ثٟبس ٜوّضا دس وـٛس
ٞبيٛال401

ٞبيٛال308

ٞبيٛال420

آسخياع003

ٞبيٛال50

خلٛكيز
ٔجذأ

وب٘بدا

وب٘بدا

وب٘بدا

إِٓبٖ

وب٘بدا

٘ٛع سلٓ

ٞيجشيذ

ٞيجشيذ

ٞيجشيذ

آصاد ٌشد ٜافـبٖ

ٞيجشيذ

دسكذ سٚغٗ

44-47

43-46

44-47

42-45

44-47

ويفيز سٚغٗ

د ٚكفش

د ٚكفش

د ٚكفش

د ٚكفش

د ٚكفش

150-180

145-175

150 -185

155-185

150-180

ٌشْ ٔشًٛة ٚ

ٌشْ ٔشًٛة ٚ

ٌشْ ٔشًٛة ٚ

ٌشْ ٔشًٛة ٚ

ٌشْ ٔشًٛة ٚ

ٌشْ خـه

ٌشْ خـه

ٌشْ خـه

ٌشْ خـه

ٌشْ خـه

دٚس ٜسؿذ (سٚص)
ٔٙبًك وـز

دس اػشبٖ ٌّؼشبٖ ٛ٘ ٚاحي ثب الّيٓ ٔـبث ٝفؼبِيزٞبي سحميمبسي ث ٝػٕشي ٞذايز ؿذ سب سلٓٞبي ٔٛسد ٔؼشفي اص
ًشيك صٚدسػئ ،شاحُ حؼبع ٕ٘ ٛي ٔب٘ٙذ ٌّذٞي  ٚدش ؿذٖ دا٘ ٝآٟ٘ب ثب ؿشايي آة ٛٞ ٚايي ٔٙبػت ثشخٛسد
وٙذ .ثشاي ايٗ ٔٙظٛس ،ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ،دس آصٔبيؾٞبي دبيذاسي  ٚػبصٌبسي ط٘ٛسيخٞبي وّضا دس ٘ٛاحي ػٛاحُ
خضس سؼذاد صيبدي اص ط٘ٛسيخٞبي ثٟبس ٜوّضا دس ايؼشٍبٜٞبي سحميقار وـبٚسصي ٌشٌبٖ ٌٙ ،جذ  ،ػبسي ٔ ٚغبٖ
وـز داد ٜؿذ٘ذ  ٚدس ٟ٘بيز ٞيجشيذٞبي ٞبيٛالٞ ،401بيٛالٞ ،420بيٛالٞ ،50بيٛالٞ ٚ 330بيٛال ٓٞ ٚ 308ذ٘يٗ
اسلبْ آصاد ٌشد ٜافـبٖ ػبسي ٌُ  ،وٛا٘ش ، ْٛآدـٗ  ٚ 500آسخي اع 003داساي ثبالسشيٗ ػّٕىشد  ٚثٟششيٗ
خلٛكيبر صساػي ثٛد ٚ ٜخٟز وـز دس ٌٔٙمٔ ٝؼشفي ؿذ٘ذ  .سٛخ ٝؿٛد و ٝسلٓٞبي صٔؼشب٘ ٝداساي دٚس ٜسؿذ
ًٛال٘يسشي ثٛد ٚ ٜدس ٘شيد ٝدس ٔمبيؼ ٝثب اسلبْ ثٟبسٔ ،ٜؼٕٛالٌ داساي سحُٕ ث ٝػشٔبي ثبالسشي ٞؼشٙذ.
يىي اص ٘ىبر ٔ ٟٓدس ايٗ اسسجبى ايٗ اػز و ٝثبيؼشي ثشاي ٔٙبًمي و ٝاحشٕبَ سٙؾ خـىي دس آٖ ٔٙبًك
صيبد اػزٔ ،ؼشفي اسلبْ ْسحُٕ ث ٝخـىي ث ٝػٛٙاٖ يىي اص اٞذاف ٔ ٟٓدس اخشاي ثش٘بٔٞٝبي ٔخشّف ث٘ٝظادي دس
٘ظش ٌشفش ٝؿٛد .دس ٚالغ دس ا٘شخبة ٚاِذيٗ  ٚايدبد سٛٙع ط٘شيىي ثبيؼشي سحُٕ ث ٝخـىي اسلبْ ٔذ ٘ظش لشاس
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ٌيشد .ايٗ سحُٕ ث ٝخـىي ٕٔىٗ اػز اص ًشق ٔخشّف ٔب٘ٙذ صٚدسػيٌ ،ؼششؽ ثيـشش سيـٝ

ٞب  ٚيب سحُٕ

حميمي دس ٔمبثُ خـىي اسفبق ثيبفشذ  .دس ايٗ اسسجبى ،سؼييٗ  ٚا٘شخبة كفبر ٔشسجي ثب سحُٕ ث ٝخـىي ٚ
ٕٞچٙيٗ ٔمبيؼ ٝػّٕىشد ط٘ٛسيخٞبي ٔخشّف دس ؿشايي خـهي اص ٔشذاَٚسشيٗ سٚؽٞب اػز  .دغ اص ا٘شخبة
كفبر سحُٕ ث ٝخـىي ،ثبيؼشي ايٗ كفبر ا٘شخبثي ث ٝاليٗ ٞب يب سلٓ ٜاي ٔٛسد ٘ظش و ٝػٕذسبٌ اسلبْ  ٚاليٗ ٞبي ثب
ػّٕىشد دا٘ ٝثبال ٚخلٛكيبر صساػي ٌّٔٛة ِٚي فبلذ آٖ كفز سحُٕ ث ٝخلٛف ٞؼشٙذٙٔ ،شمُ ؿٛد.
داؿشٗ كفبر ٔٛسفِٛٛطيىي ٌّٔٛة ٔب٘ٙذ اسسفبع ثٛسٙٔ ٝبػت ،ا٘ذاص ٚ ٜصاٚي ٝثشي ٔٙبػت ،سيـٌ ٝؼششد،ٜ
ً َٛغالف ٔٙبػت ،سؼذاد ٔٙبػجي دا٘ ٝدس غالف ٚ ٚصٖ دا٘ ٝصيبد اص خلٛكيبر ثبسص اسلبْ خٟز وـز ٔيثبؿذ.
ثٟششيٗ حبِز صٔب٘ي اػز و ٝيه سلٓ داساي ثشي ٞبي افمي دس اثشذاي فلُ سؿذ  ٚثشيٞبي ٘ؼجشبٌ ػٕٛدي دس
اٚاػي فلُ سؿذ ثبؿذ .ث ٝػجبسر ديٍش ٚخٛد ثشي ٞبي افمي دس اثشذاي فلُ سؿذ ػجت ٔي ؿٛد سب ٌؼششؽ
ػٌح صٔيٗ  ٚدسيبفز حذاوثش سـؼـغ خٛسؿيذي ث ٝػشػز كٛسر ٌشفش ٚ ٝدس ٘شيد ٝػ ٟٓسؼشق اص ٔيضاٖ آة
ٔلشفي دس سجخيش سؼشق افضايؾ ٔي يبثذ .اص ًشفي سـىيُ ثشي ٞبي ٘ؼجشبٌ ػٕٛدي دس اٚاػي فلُ سؿذ  ٚدس
لؼٕزٞبي ٔيب٘ي  ٚثباليي ثٛسٞ ٝب ػجت ٔيؿٛد سب ٘فٛر ٘ٛس ث ٝاليٞ ٝبي دبييٗسش وب٘ٛدي افضايؾ يبفش ٚ ٝدس ٚالغ
ٌيب ٜيب سلٓ ٔٛسد ٘ظش ثشٛا٘ذ ؿبخق ػٌح ثشي ثبالسشي داؿش ٝثبؿذ  .سؼذادي اص اسلبْ يب ٞيجشيذٞبي خذيذ وّضا
و ٝدس حبَ حبهش دس ٔٙبًك ديٓ وـٛس وـز ٔيؿ٘ٛذ داساي چٙيٗ خلٛكيبسي ٞؼشٙذ.
اسلبْ ٔٙبػت خٟز وـز دس ؿشايي سٙؾ خـىي ثبيؼشي ثشٛا٘ٙذ حذاوثش وبسايي ػّٕىشد ث ٝاصاي ٔيضاٖ آة
ٔلشفي ٕٞ ٚچٙيٗ حذاوثش ؿبخق ثشداؿز سا داؿش ٝثبؿٙذ  .ث ٝػجبسر ديٍش ايٗ اسلبْ ثبيؼشي ث ٝاصاي ٔيضاٖ آة
ٔلشفي ػّٕىشد ٔبد ٜخـه ثيـششي داؿش ٚ ٝلؼٕز اػظٓ ايٗ ٔبد ٜخـه س ا ث ٝدا٘ٞ ٝبي دس حبَ دش ؿذٖ ٔٙمُ
ة دػز آٚسدٖ حذاوثش ػّٕىشد دا٘ ٝث ٝاصاي ٔيّي ٔشش آة ٔلشفي دس
وٙٙذ .ثذ ٖٚؿه دس ؿشايي سٙؾ خـىي ٜ
فشآيٙذ سجخيش سؼشق يب آة ٔلشف ؿذ ٜسٛػي ٌيب ٜحبئض إٞيز ٔيثبؿذ.
دس ٔحيي ٞبيي ثب سًٛثز ٔحذٚد  ٚسٙؾ خـىي ا٘شٟبي فلُ سؿذ وبٞؾ ً َٛدٚسٜ
وبٞؾ ٔيضاٖ سؿذ سٚيـي ٌيب ٜسب يه حذ ٔؼيٗ ٚ

سٚيـي ٕٞ ٚچٙيٗ

دس ٘شيد ٝحفظ سًٛثز خٟز ٔش احُ صايـي ٔب٘ٙذ ٔشحّٝ

ٌّذٞي  ٚدشؿذٖ دا٘ٞ ٝبٔ ،يسٛا٘ذ دس ثٟجٛد ػّٕىشد دا٘ ٝوّضا ثؼيبس ٔٛثش ثبؿذ (ٞبثىٛر .)1997 ،الصْ ث ٝروش
اػز وٞ ٝش ٔىب٘يؼٕي و ٝثشٛا٘ذ ً َٛدٚس ٜدشؿذٖ دا٘ ٝسا ثذ ٖٚسغييش دس ً َٛدٚس ٜسؿذ افضايؾ دٞذ ،غبِجبً
ٔيسٛا٘ذ دس ٔٙبًك ثب سًٛثز وٓ  ٚسٙؾ خـىي ا٘شٟبي فلُ سؿذ ،ػجت افضايؾ ػّٕىشد دا٘ ٝؿٛد  .ثٙبثشايٗ اٌش
سلٕي ثشٛا٘ذ سٌبثك دزيشي ثباليي اص ٘ظش ٕ٘ ٛداؿش ٝثبؿذ ،ثٟشش اص ٚهؼيز صٚدسػي اػز  .ث ٝػجبسر ديٍش ثٟششيٗ
ٚهؼيز ؿشايٌي اػز و ٝيه سلٓ ثشٛا٘ذ دس ٔٛالغ سٙؾ خـىي ثب صٚدسػي اص خؼبسر سٙؾ فشاس وشدٚ ٜ
ػّٕىشد ٔٙبػجي ٘يض سِٛيذ وٙذ ،دس حبِي و ٝدس ؿشايي ٔٙبػت  ٚدس ػبَ ٞبي ثب ثبس٘ذٌي خٛة دٚس ٜسؿذي خٛد
سا ًٛال٘ي وشد ٚ ٜدس ٘شيد ٝدشب٘ؼيُ سِٛيذ دا٘ ٝثبالسشي ٘يض داؿش ٝثبؿذ.
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 -4-2تاریخ کاضت
سبسيخ وبؿز يه اثضاس ٔذيشيشي ٔ ٟٓدس ث ٝحذالُ سػب٘ذٖ خٙجٞ ٝبي ٔٙفي دٔبي ثبال  ٚسٙؾ سًٛثز ًي
دٚسٜٞبي ٌّٔ ٟٓذٞي  ٚدش ؿذٖ دا٘ ٝدس وّضا اػز

 .ث ٝػجبسر ديٍش سبسيخ وبؿز ٔٙبػت ػجت ٔي ؿٛد سب

ثبس٘ذٌيٞبي دبييض ٚ ٜصٔؼشب٘ ٝثب فِٛٛٙطي ٔ ٚشاحُ حؼبع سؿذ ٌيبٌٔ ٜبثك ؿذ ٚ ٜسٙؾ ٌشٔبي ا٘شٟبي فلُ سؿذ
وبٞؾ يبثذ (ؿىُ .)3

ة

اِف

ؽوُ  -3اِف) خؼبسر ٌٙدـه سٚي ثشيٞبي وّضا و ٝدس اثش وـز خيّي صٚد اسفبق افشبد ٜاػز.
ة) خؼبسر وهٞبي ٘جبسي ٘بؿي اص سبخيش دس وبؿز  ٚسؿذ اِٚي ٝهؼيف ثٛسٞٝبي وّضا.
سبسيخٞبي وبؿز صٚد ػجت ٔي ؿٛد سب ثبس٘ذٌي ٞبي ًي فلُ سؿذ ثً ٝشيك ٔٙبػت سشي دس اخشيبس وّضا لشاس
ٌشفش ٚ ٝسبثيش سٙؾ خـىي ٌ ٚشٔبي ا٘شٟبي فلُ سؿذ ثش ٌيب ٜوبٞؾ يبثذ ،و ٝدس ٘شيد ٝسِٛيذ ٔبد ٜخـه،
وبسايي ٔلشف آة ،ؿبخق ثشداؿز  ٚػّٕىشد دا٘ ٝافضايؾ يبثذ  .فشخي ٕٞ ٚىبساٖ (٘ )2009ـبٖ داد٘ذ و ٝثب
سبخيش دس وبؿز ،وبسايي ٔلشف آة ثًٛ ٝس ٔؼٙيداسي وبٞؾ يبفز.

 -5-2آبیاری
ٚخٛد سًٛثز ٔٙبػت دس خبن خٟز ػجض ؿذٖ يىٛٙاخز  ٚػشيغ ٕٞ ٚچٙيٗ ًي دٚسٞ ٜبي ٌّذٞي  ٚدش
ؿذٖ دا٘ ٝخٟز دػشيبثي ث ٝػّٕىشد ثبال هشٚسي اػز  .دس كٛسر ٘يبص ،ا٘دبْ آثيبسي سىٕيّي دس ايٗ ٔشاحُ
ٔيسٛا٘ذ ٘مؾ ٔٛثشي دس افضايؾ ػّٕىشد دا٘ ٝوّضا داؿش ٝثبؿذ .دس اػشبٖٞبي ٌّؼشبٖ ٔ ٚبص٘ذساٖ ،ث ٝدِيُ أىبٖ
اػشفبد ٜاص ثبسؽٞبي دبييض ٚ ٜصٔؼشب٘ ٝدس صساػز وّضا٘ ،يبص ث ٝآثيبسي دس ايٗ د ٚفلُ وٕشش ثٛد ٚ ٜاٌش آثيبسي
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ا٘دبْ ٌيشد خٟز سىٕيُ خٛا٘ ٝص٘ي  ٚيب ث ٝكٛسر سىٕيّي ٔيثبؿذ  .آة فلّي ٔٛسد ٘يبص وّضا ثؼش ٝةٛ٘ ٜع
ٚاسيش ،ٝخبن ،آة ٛٞ ٚا ٔ ٚذيشيز ٌيب ٜسفبٚر داسد ِٚ ،ي ثًٛ ٝس ٔشٛػي ثيٗ  400سب ٔ 500يّي ٔشش ٔي ثبؿذ .
ٔلشف آة دس دٚس٘ ٜيبص آثي ؿذيذ ثب حذاوثش ٔلشف حذٚد ٔ 7يّئشش دس سٚص اػزٚ .اسيشٞ ٝبي صٚدسع آة
وٕششي ٘ؼجز ثٚ ٝاسيشٞٝبي ديشسع ٔلشف ٔيوٙٙذ .ثًٛ ٝس وّي ٔيسٛاٖ ٌفز ثشاي دػشيبثي ث ٝػّٕىشد ٔٙبػت
ثبيؼشي و ٝسًٛثز خبن دس ٘بحي ٝسيـ ٚ ٝدس ً َٛفلُ سؿذ ثبالي  50دسكذ سًٛثز لبثُ اػشفبد ٜخبن ثبؿذ
(فشخي ٕٞ ٚىبساٖ.)1384 ،
دس وّضا ثؼذ اص سخّي 50 ٝدسكذ وُ آة لبثُ اػشفبد ٜثبيذ ٔجبدسر ث ٝآثيبسي ٌيبٕٛ٘ ٜد سب ٌيب ٜدچبس سٙؾ وٓ
آثي ٘ـٛد .آٌبٞي اص سخّي 50 ٝدسكذ سًٛثز لبثُ اػشفبد ٜخبن ٌٔٙمٛٔ ٝثش سيـ٘ ٝيض اص ًشيك دبيؾ سًٛثز
خبن حبكُ ٔي ٌشدد .ثشاي ٔثبَ اٌش سًٛثز ظشفيز صساػي دس خبن ٔضسػ ٝثشاثش  30دسكذ ٚص٘ي  ٚدسكذ
فبد ٜايٗ خبن ثشاي ٌيب ٜثشاثش 15
حٔشدٌي دائٓ ثشاثش  15دسكذ ٚص٘ي ثبؿذ وُ سًٛثز لبثُ اػز
سًٛثز ٘مٌ ٝط
دسكذ ٚص٘ي ٔي ؿٛد و ٝثؼذ اص سخّي 7/5 ٝدسكذ سًٛثز (خشٚج  50دسكذ اص سًٛثز لبثُ اػشفبدٌ ٜيب ) ٜثبيذ
ٔجبدسر ث ٝآثيبسي ٌيبٕٛ٘ ٜد.
دس ٔٙبًك خـه و ٝسًٛثز ٔٛخٛد دس خبن خٟز ؿخٓ صدٖ وبفي ٕ٘ي ثبؿذ الصْ اػز لجُ اص ا٘دبْ
ػّٕيبر خبنٚسصي ،صٔيٗ سا آثيبسي ٕ٘ٛد  ٚدغ اص ٌب ٚس ٚؿذٖ ٔجبدسر ث ٝؿخٓ ٕ٘ٛد

(اػذي  ٚفشخي،

 .)1388دس ايٗ ٔٙبًك اٌش ٔيضاٖ ثبسؽ ثشاي ػجض ؿذٖ ثزس وبفي ٘جبؿذ الصْ اػز ثؼذ اص وبؿز صٔيٗٔ ،ضسػٝ
آثيبسي ٌشدد ،صيشا ػجض ؿذٖ يىٛٙاخز  ٚػشيغ ثزٚس ٔي سٛا٘ذ دس سؿذ ٌّٔٛة ٌيبٞچٞ ٝب دس حاييض ٘مؾ ٕٟٔي
داؿش ٝثبؿذ .ثٔ ٝحن ايٗ و ٝثزس وبسي خبسٕ ٝيبفز آثيبسي وّضا ٔيسٛا٘ذ ؿشٚع ؿٛد  .ثشاي خٌّٛيشي اص ػّٝ
ثؼشٗ سٛكئ ٝيؿٛد و ٝآثيبسي ٔشٙبٚة  ٚػجه سب صٔب٘ي و ٝخٛا٘ٞٝب ػش اص خبن دس ثيبٚس٘ذ ادأ ٝداؿش ٝثبؿذ.
ثؼذ اص ػش دس آٚسدٖ خٛا٘ٞ ٝب اص خبن آثيبسيٞب ثبيذ ًٛسي كٛسر ٌيشد وٕٞ ٝيـ ٝسًٛثز لبثُ دػششع
دس ٘بحي ٝسيـ ٝدس خبن ثبالي  50دسكذ ثبؿذ .دس كٛسر ٔحذٚديز آة ،يه ثبس آثيبسي لجُ اص وبؿز يب لجُ
اص خٛا٘ ٝص٘ي  ٚيه ثبس آثيبسي دس اٚاخش ٌّذٞي ثشاي ثذػز آٚسدٖ ػّٕىشد ٔشٛػي وبفي ٔي ثبؿذ .سأٔيٗ آة
دس ؿشٚع ٔشحِ ٝسؿذ غالف ٞب ،إٞيز صيبدي داسد .سٙؾ آة دس اثشذاي دٚس ٜسؿذ غالفٞب ثش سؼذاد غالف سأثيش
ٔيٌزاسد ،حبَ آ٘ى ٝسٙؾ آة دس ثؼذ اص ايٗ ٔشحّ ٝسؼذاد دا٘ ٝدس غالف سا ٔشأثش ٔيػبصد.
دس ايٗ اسسجبى ،يىي اص ٕٟٔششيٗ چبِؾ ٞبي ثخؾ وـبٚسصي سٛػؼ ٝسىِٛٛٙطي يب ٌضيٞ ٝٙبي صساػي ٔٙبػت
خٟز ثٟجٛد وبسايي ٔلشف آة  ٚدس ٘شيد ٝػّٕىشد دا٘ ٝدس ٌيبٞبٖ صساػي ،ث ٝخلٛف سحز ٘ٛاحي ٔذيششا٘ٝاي
ٌشْ ٘ ٚيٕ ٝخـه ،اػز (فشخي ٕٞ ٚىبساٖ .)2009 ،دس ايٗ ٘ٛاحئ ،ؼٕٛالٌ سحز دٔبي ٌشْ ٙٔ ٚبػت ٚ
ٕٞچٙيٗ سًٛثز وبفي اٚايُ فلُ سؿذ ،وّضا لبدس اػز سؿذ سٚيـي ٔ ٚبد ٜخـه صيبدي سا داؿش ٝثبؿذ ،وٝ
ٔيسٛا٘ذ سحز ؿشايي سٙؾ ٌشٔب  ٚخـىي دس دٚسٞ ٜبي ٌّذٞي  ٚدش ؿذٖ دا٘ ،ٝػجت وبٞؾ وبسايي ٔلشف
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آة (سش٘ش ٚ )2004 ،سـىيُ دا٘ ٚ ٝدس ٘شيد ٝػّٕىشد دا٘ ٝؿٛد  .سحز چٙيٗ ؿشايٌي ،ا٘دبْ آثيبسي سىٕيّي ًي
دٚسٜٞبي صايـي ٌيبٔ ٜب٘ٙذ ٔشحٌُّ ٝدٞي  ٚدش ؿذٖ دإ٘ٞ ٚ ٝچٙيٗ سبسيخ وبؿز ٔٙبػت خٟز ثشخٛسد ايٗ
ٔشاحُ حؼبع ثب ؿشايي آة ٛٞ ٚايي ٔٙبػت ٔي سٛا٘ذ اص ٌضيٞ ٝٙبي ٔٙبػت ٔذيشيشي خٟز وبٞؾ اثشار ٔٙفي
سٙؾ خـىي ٌ ٚشٔب ثبؿذ.
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