
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يزارت جهبد کشبيرزی

 سبزمبن تحقیقبت، آمًزش ي تريیج کشبيرزی

مرکس تحقیقبت کشبيرزی ي مىببع طبیعی فبرس 

 معرفی رقم پرشیه الیم ي آشىبیی

 آن هبیيیژگیبب  

 

 مهىدس امیررضب تًکلی: وگبرش

تحقیقبت کشبيرزی ي مىببع عضً هیئت علمی مرکس 

 داراة -طبیعی فبرس
در مرکس اطالعات و  ۴۷۳۲8به شماره   8/۴/9۴در تاریخ  این نشریه

 .مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است

 

 

 

 فىی یچىد وکته ي تًصیه

ّا كَاصل دسختاى دس سقن پشضیي الین تا تَجِ تِ ًَع پایِ -1

-هی هتش تَصی7ِ×7هتـیش است ٍ تشای پایِ ّای پش سضذ 

هٌظَس جلَگیشی اص ُبدس هٌاطق گشم ٍ خطك  .ضَد

 .دٍشهشتؼی استلادُ سَصی اص سیستن کاضت آكتاب

هٌظَس اكضایص ػوش اًثاسداسی دس صهاى تشداضت سؼی ُب -2

ّا دس د تِ هیَُ صذهِ هکاًیکی ٍاسد ًطَد ٍ هیَُضَ

ّای هقَایی قشاس گیشًذ ٍ اص اًتقال  هیَُ تا کیسِ جؼثِ

 .پالستیکی خَدداسی ضَد

تش تِ هحصَل دس صهاى تْیِ یاتی سشیغهٌظَس دستُب -3

ّای صایطی ٍ سالن استلادُ ضاخِ پیًَذک صا ،پیًَذک

 .گشدد

کاسّای هقاتلِ تا قاسچ ساُ ٍیژُتِ اصَل تْذاضتی تاؽ -4

 .سػایت گشدد ًاتشاسیا

اص کاضت دسختاى پشضیي الین دس  حذ هوکيتا  تایذ -5

 .ًوَد دٍسیهٌاطق گشم ٍ خطك ٍ تادّای سَصاى 

گضیٌی پشضیي الین دس هٌاطق آلَدُ تِ هٌظَس جایُب -6

ٍلکاهشیاًا ٍ ًاسًج  هاًٌذّای هقاٍم اص پایِ تیواسی جاسٍک

 .دضَاستلادُ 

 

 

 

ّای خصَظ ّشس سشضاخِتِسػایت اصَل تْذاضتی  -4 

 ّاسَصاًذى آى خطك ٍ

تاؽ تا استلادُ اص سیستن  کاّص دهای سطح دسختاى ٍ -5

 هالچ تاساًی ٍ

-جلَگیشی اص تٌص خطکی تِ آتیاسی هٌظن دسختاى ٍ -6

 دس كصَل گشم سالخصَظ 

هٌظَس ٍُی دسختاى بدسصذ تش س 2استلادُ اص کائَلیي  -7

تؼذیل ًوَدى  جلَگیشی اص تاتص هستقین آكتاب ٍ

 دهای دسختاى دس كصَل گشم سال

اکسی کلشٍس  ٍیژُتِکص ّای ًلَری استلادُ اص قاسچ -8

دس ّضاس یا هحلَل تشدٍكیکس دس صهاى كؼالیت  5هس 

 قاسچ ًاتشاسیا 

هٌظَس  اكضایص هقاٍهت دسختاى ُسػایت اصَل تـزیِ ب -9

 تحشیك سضذ دسختاى ٍ تِ تیواسی

 

 آلًدگي درخت بٍ قارچ واتراسيا -2شكل 
 

 

 
 



مقدمٍ    

تاّیتی دس آسیای  یهٌطقِ( 1ضکل )پشضیي الین  صادگاُ 

تاضذ کِ تشای اٍلیي تاس اص ایشاى تِ استشالیا ٍ آهشیکا ضشقی هی

گزاسی اًتقال دادُ ضذ ٍ تِ ایي دلیل آى سا پشضیي الین ًیض ًام

 یًْال هَجَد دس هؤسسِ اص دٍ اصلِ 1377دس سال  .اًذًوَدُ

اًجام تشسسی  تشایتحقیقات هشکثات کطَس تؼذادی پیًَذک 

ّای هختلق جٌثِ تا اقلین جٌَب کطَس تْیِ ٍ ساصگاسی آى

 .ایي سقن دس ایستگاُ تحقیقات داساب هَسد هطالؼِ قشاس گشكت

کیلی تاال ٍ  ّایٍیژگیدلیل ُاهشٍصُ کطت ٍ کاس ایي سقن ب

هقاٍهت تِ تیواسی جاسٍک لیوَتشش دس هٌاطق جٌَتی کطَس 

 .تاضذهی گستششدس حال 

 اليم َاي پرشيه آشىايي با برخي ييژگي

 پتاًسیل تَلیذ تاالی هحصَل   -1

 (پش آب، تذٍى تزس، پَست ضلاف ٍ ًاصک)کیلیت تاالی هیَُ -2

 هیَُ هٌاسة صادسات یاًذاصُ -3

 داسی آب هیَُقاتلیت ًگِ -4

 تِ لیوَی ػواًی 3ٍ 2دسجِ  یقاتلیت كشآٍسی هیَُ -5

کن تیـی دسخت ٍ سَْلت دس اهش تشداضت  -6

 دلیل پیًَذی تَدى تِ هحصَل سٍی سشیغ -7

 دس صهاى تشداضت سیضش کن هحصَل -8

تش اص تِ هذت طَالًی داسی هیَُ پس اص تشداضتقاتلیت ًگِ -9

 هکضیکي الین

 هکضیکي الین دس هقایسِ تادٍّلتِ  تِ هذت صٍدسسی -10

 هقاٍهت تِ تیواسی جاسٍک لیوَتشش -11

 حساسیت سقن ًسثت تِ قاسچ  ًاتشاسیا -12

 
 

 مىاسب پرشيه اليم يپايٍ

هٌظَس اًتخاب تْتشیي پایِ تشای پشضیي الین دس سال ُب   

ّای هختلق تش خَاظ طشح تحقیقاتی تشسسی اثشات پای1378ِ

 پشضیي الین، الین تی تیؾ ٍ)کوی ٍکیلی سِ سقن الین ضاهل 

اجشا دس  یهشحلُِ قیقات داساب بدس ایستگاُ تح( هکضیکي الین

كاص سٍیطی ٍصایطی هَسد اسصیاتی قشاس  آهذ ٍ ًتایج دس دٍ

-پایِ هَسد استلادُ پایِ 6ًتایج ًطاى داد کِ دس تیي  .گشكتٌذ

 ٍیژگیْایػٌَاى تْتشیي پایِ اص لحاظ ُّای ٍلکاهشیاًا ٍ ًاسًج ب

 .تاضٌذکوی ٍکیلی هحصَل هی

 

 يم در گلدانتًليد وُال پرشيه ال -1شكل 

چٌیي ًتایج طشح تحقیقاتی دس كاص سٍیطی ًطاى داد کِ ّن   

-پزیشی تیصتحول ّاسقندسختاى پشضیي الین ًسثت تِ سایش 

سَصی تش سٍی تشی ًسثت تِ سشها داسًذ ّش چٌذ هیضاى آكتاب

 .ُ ضذدیذتش ایي دسختاى تیص

 

 يه اليم بٍ بيماري جاريك ليمً ترشمقايمت پرش

ای تش سٍی سقن پشضیي الین گلخاًِ تحقیقات هیذاًی ٍ اًجام   

ست کِ ایي سقن ًسثت تِ تیواسی جاسٍک لیوَ ا آى گشتیاى

هطالؼات تکویلی دس هَسد هقاٍهت ایي . تاضذتشش هقاٍم هی

داد کِ پشضیي  آلَدُ ًیض ًطاى ّایسقن دس ضشایط طثیؼی تاؽ

 5سٍداى پس اص  یهٌطقِ ّایدس کاًَى آلَدگی دس تاؽالین 

تا تٌاتشایي  .تِ تیواسی جاسٍک آلَدُ ًگشدیذ ،سال استقشاس ًْال

 .تَاى ایي سقن سا هقاٍم تِ تیواسی هؼشكی ًوَداطویٌاى هی

 كارَاي مقابلٍ با بيماري واتراسيا در پرشيه اليمراٌ

دس  NatrassiaMangiferaتیواسی ًاتشاسیا تَسط قاسچ     

ّای ٍگًَِ ّاسقنخطك تش سٍی تسیاسی اص  هٌاطق گشم ٍ

-سقن کِ پشضیي الین اص جولِ ضَدخساست هی سثةهشکثات 

قاسچ ًاتشاسیا دس  .(2ضکل ) تاضذحساس تِ ایي قاسچ هی ّای

اص  سخیػٌَاى ػاهل ثاًَیِ ػول ًوَدُ کِ تا بُپشضیي الین ب

تَاى هیضاى داضتی هیّای تاؿثاًی ٍ سػایت اصَل تِهشاقثت

تشخی اص ایي . طَس هَثشی کاّص دادُصایی ایي قاسچ سا بخساست

 :هشاقثتْا تِ ضشح ریل هی تاضذ

ّای اٍل سضذ اص هحاكظت ًْال پشضیي الین دس سال -1

 پَضص تشگ خشها  تا استلادُ اصهستقین آكتاب  تاتص

صَست سیستن هشتغ ُکاضت دسختاى پشضیي الین ب -2

 تشًذاصی تیصاهٌظَس سایُِب

 2کائَلیي  ّك ٍآدسختاى تا دٍؿاب آب  یپَضص تٌِ -3

 هٌظَس حلاظت اص تاتص هستقین ًَس خَسضیذُدسصذ ب

 


