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 هقذهِ-1
. اؾز ٚظاضر ػٟبز وكبٚضظي انّيضٚغٙي يىي اظ اٞساف  زا٘ٝ افعايف ؾغح وكز ٚ ػّٕىطز ٌيبٞبٖ

ضٚغٙي اؾز وٝ ٔي سٛا٘س زض ؾيؿشٓ ٞبي ظضاػي وكٛض لطاض ٌيطز ٚ ػالٜٚ ٞبي يىي اظ ٔٙبؾت سطيٗ زا٘ٝ  وّعا،

ثط سبٔيٗ ثرف لبثُ سٛػٟي اظ ضٚغٗ ٚ وٙؼبِٝ ٔٛضز ٘يبظ، ثٝ ػٙٛاٖ يه ٌيبٜ سٙبٚثي ثؿيبض ٔفيس زض دبيساضي سِٛيس 

وٙشطَ افعايف سِٛيس ٚ ٕٞچٙيٗ  زض  ،ثب غالر وّعا سٙبٚة. ٔفيس ٚالغ قٛز ٘ظيط ٌٙسْ حهٛالر ظضاػيؾبيط ْ

وٝ ثٝ زضذٛاؾز ؾبظٔبٖ ػٟبز وكبٚضظي ٘كطيٝ ايٗ  .ٞبي ٞطظ ٔعاضع ٔٛطط ٔي ثبقس ثيٕبضي ٞب، آفبر ٚ ػّف

وّعا زض اؾشبٖ اؾز  ظضاػزذالنٝ اي اظ ٔٛاضز وبضثطزي زضذهٛل اؾشبٖ ٌّؿشبٖ سٟيٝ ٚ سٙظيٓ قسٜ اؾز، 

 .ثبقسوكبٚضظاٖ ٔفيس ثٝ ٚيػٜ وبضقٙبؾبٖ، ٔطٚػيٗ ٚ زا٘كؼٛيبٖ، وٝ أيس ٔي ضٚز ثطاي ٔحمميٗ، 
 

 کاؽتتاریخ -2
ػّٕىطز ٔغّٛة ٚ ضقس ضٚيكي ٚ زض وّعا، ضػبيز سبضيد وبقز ٔٙبؾت اظ ٟٕٔشطيٗ ٘ىبر زض زؾشيبثي ثٝ      

زض ايٗ  .اؾززض اطط سٙف ٞبي ذكىي ٚ ؾطٔبي اثشساي فهُ ضقس  ٕٞچٙيٗ وبٞف ضيؿه اظ ثيٗ ضفشٗ ٌيبٜ

ثٝ عٛض . اضسجبط، وكز وّعا زض سبضيد وبقز ٔغّٛة ٟٕٔشطيٗ اثعاض ٔسيطيشي زض زؾشيبثي ثٝ ػّٕىطزٞبي ثبال اؾز

وّي ٘شبيغ آظٔبيكبر نٛضر ٌطفشٝ زض اؾشبٖ ٌّؿشبٖ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ثٝ اظاي ٞط ضٚظ سبذيط زض وبقز اظ سبضيد 

ضػبيز . ويٌّٛطْ زض ٞىشبض دشب٘ؿيُ ػّٕىطز زا٘ٝ وبٞف ذٛاٞس يبفز 30سب  25حسٚز  (1ػسَٚ ) اقز ثٟيٙٝن

سبضيد وبقز ٔٙبؾت ؾجت ايؼبز ؾجع ٔغّٛة ٚ يىٙٛاذز، وبٞف احشٕبَ ذؿبضر آفبر، ثيٕبضي ٞب ٚ ػّف 

، فهُ ضقس ٚاؾظاثشسا ٚ ا، وبٞف احشٕبَ ذؿبضر ذكىي ٚ ؾطٔبي ضقس اثشساي فهُثٝ ٚيػٜ زض ٞبي ٞطظ 

 .ٚ ٕٞچٙيٗ وبٞف ٔيعاٖ ثصض ٔهطفي ذٛاٞس قس وبٞف احشٕبَ سٙف ذكىي ٚ ٌطٔبي ا٘شٟبي فهُ ضقس

ثٛسٝ ٞبي    اؾشمطاضٚ  يبضي ػٟز وبقزةزض نٛضر زاقشٗ آة آآظٔبيكبر ٘كبٖ زازٜ اؾز وٝ ثٝ عٛض وّي       

زض ٔٙبعك زقز اؾشبٖ ، ثٟشط اؾز وبقز وّعا يب ٚػٛز ضعٛثز وبفي ٚ اعٕيٙبٖ اظ ازأٝ ثبض٘سٌي ٞبٚ  ؾجع قسٜ

زض ٔٙبعك وكز وّعا زض نٛضر ػسْ ٚػٛز چٙيٗ قطايغي ثٟشط اؾز . ٔبٜ نٛضر ٌيطزٟٔط زٞٝ ؾْٛزض ٌّؿشبٖ 

. ا٘ؼبْ قٛز سب ذغط زٚ٘ٓ قسٖ ثصٚض ؾجع قسٜ وبٞف يبثس ٔبٜ آثبٖ زْٚزض ٘يٕٝ سطػيحبٌ  ٔيب٘ي ٚ قٕبِي اؾشبٖزيٓ 

اٌط زض ايٗ قطايظ ٌيبٜ ظٚز وبقشٝ قٛز، ٕٔىٗ اؾز ضعٛثز ػٟز اؾشمطاض ٌيبٜ ٚ ٍٟ٘ساضي ٌيبٞچٝ ٞب سب 

زٞٝ وكز زض ٚ ؾطزؾيط زض ٔٙبعك وٛٞؿشب٘ي  اظ عطفي. ثطٚ٘سٖ ثبض٘سٌي ثؼسي وبفي ٘جٛزٜ ٚ ٌيبٞچٝ ٞب اظ ثي

ٌيبٜ ثشٛا٘س ػّٕىطز لبثُ  سب قٛز ا٘ؼبْ( ثٝ قطط ٚػٛز ضعٛثز وبفي زض ذبن)سب زٞٝ اَٚ ٟٔطٔبٜ قٟطيٛض  ؾْٛ

. ثٝ حسالُ ثطؾس ٚ ؾطٔب لجِٛي سِٛيس وطزٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ذغط اظ ثيٗ ضفشٗ ٌيبٞچٝ ٞبي ؾجع قسٜ زض اطط سٙف ذكىي

 .ط ٔرشّف ضا اضائٝ ٕ٘ٛزٜ اؾزوّعا زض اؾشبٖ ٌّؿشبٖ ثب سٛػٝ ثٝ قطائٙبؾت وبقز ٞبي زأٙٝ سبضيد  1ػسَٚ 
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  ٔرشّفٚ اضلبْ وبقز وّعا زض اؾشبٖ ٌّؿشبٖ ثب سٛػٝ ثٝ قطايظ ٞبي سبضيد  -1ػسَٚ     

 تاریخ کاؽت کؾت ٍ ًَع رقن ؽزایط ردیف

 آثبٖ 15سب  1 زض سٙبٚة قبِيعاض  اضلبْ ثٟبضٜ ذيّي ظٚزضؼ 1

 آثبٖ 5ٟٔط سب  20  زض ٘ٛاحي زقز آثيظٚزضؼ اضلبْ ثٟبضٜ  2

 آثبٖ 5ٟٔط سب  20 دطثبضاٖ يب ثب ثبض٘سٌي ٔغٕئٗ زيٓزض ٘ٛاحي ظٚزضؼ اضلبْ ثٟبضٜ  3

 آثبٖ 30سب  10 زض ٘ٛاحي زيٓ وٓ ثبضاٖظٚزضؼ اضلبْ ثٟبضٜ  4

 ٟٔط 20سب  5 ٔشط 1000سب  300اضلبْ ثٟبضٜ زيط ضضؼ ٚ اضلبْ حس ٚاؾظ زض اضسفبػبر ثيٗ  5

 قٟطيٛض 31سب  20 ٔشط  1000اضلبْ دبييعٜ زض اضسفبػبر ثبالي  6
  

       هیشاى تذر ٍ الگَی کاؽت-3

 12*10اٍِٛي وبقز )ثٝ عٛض وّي ثب يه ٔيعاٖ ثصض طبثز ٞطچٝ اٍِٛي وبقز ثٝ ؾٕز قطايظ ٔطثؼي ثطٚز     

ثب سٛػٝ ثٝ سحميمبر ا٘ؼبْ قسٜ زض ايؿشٍبٜ ِصا . قطايظ ٔٙبؾت سطي ضا ثطاي وب٘ٛدي ايؼبز ذٛاٞس ٕ٘ٛز( ؾب٘شي ٔشط

ثٟشطيٗ فبنّٝ ٚ قطايظ الّيٕي حبوٓ ثط ٔٙغمٝ ٌٙجس ٚ ثب سٛػٝ ثٝ اضلبْ ٔٛػٛز ٌطٌبٖ ٚ سحميمبر وكبٚضظي ٞبي 

آق لال، ٚ ػٙٛة قطلي اؾشبٖ ٔب٘ٙس قٟطؾشبٖ ٞبي  ، قٕبِيثطاي ٘ٛاحي زيٓ ٚ ٔٙبعك قطلي ضزيف وبقزثيٗ 

وطزوٛي، ثٙسضٌع، ؾب٘شي ٔشط ٚ ثطاي ٘ٛاحي غطثي ٚ ٔيب٘ي اؾشبٖ ٔب٘ٙس قٟطؾشبٖ ٞبي  18سب  12ٌٙجس ٚ والِٝ 

 . ٔي ثبقس ٔشط ؾب٘شي 24 ػّي آثبز ، آظازقٟط،ٌطٌبٖ

ويٌّٛطْ زض  6سب  4( ٌطْ 4سب  3 حسٚز ثب ٚظٖ ٞعاض زا٘ٝ) وّعا ثصض ٔهطفي ثطاي اضلبْ ٔٛػٛز ٔيعاٖ ٔٙبؾجشطيٗ    

، قطايغي وٝ ثؿشط ثصض آٔبزٜ ثسيٟي اؾز ثطاي ذبن ٞبي ثب ويفيز ٔغّٛة ٚ ٔٛاز آِي ٔٙبؾت. ٔي ثبقس ٞىشبض

ٚ اضلبْ ثب دشب٘ؿيُ قبذٝ زٞي ٚ ٕٞچٙيٗ سبضيد وبقز ٞبي ظٚزٍٞٙبْ  ٚ ٔغّٛة ثبقس، قطايظ وكز ضٚي دكشٝ

 ٞبيثؿشطٚػٛز ثب سبذيط زض وبقز ٚ ٕٞچٙيٗ  اظ عطفي. ويٌّٛطْ زض ٞىشبض سٛنيٝ ٔي قٛز 4ٔيعاٖ ثصض ثبال 

 . لبثُ افعايف اؾزويٌّٛطْ زض ٞىشبض  6وبقز ٘بٔٙبؾت ٔيعاٖ ثصض سب 

 ، آظازقٟط،ٌطٌبٖوطزوٛي، ثٙسضٌع،  ٔٙبعكثطاي ثٛسٝ وّعا ٞشطيٗ سطاوٓ ثب سٛػٝ ثٝ ٔيعاٖ ثصض ديكٟٙبزي، ة    

 زض ثٛسٝ  70 -80 حسٚز ٚ والِٝ ٌٙجس ٔٙبعك آق لال،ثطاي ٚ ثٛسٝ زض ٔشط ٔطثغ  60-70 حسٚز ػّي آثبز ضأيبٖ ٚ

زض ٔٛضز ٞيجطيسٞبي ػسيس وّعا، ثب سٛػٝ ثٝ لسضر ضقس ٚ لبثّيز قبذٝ زٞي ثبال ايٗ سطاوٓ  .ٔشط ٔطثغ ٔي ثبقس

ٕٞچٙيٗ ثٟشطيٗ  .ٔطثغ وبٞف يبثس ثٛسٝ زض ٔشط 50-60ثٛسٝ زض نٛضر ضػبيز سبضيد وبقز ٔٙبؾت ٔي سٛا٘س ثٝ 

 ديكٟٙبزي ثٟشط اؾز وبقز ثب ضزيف وبضٞبي دٙٛٔبسيه ٚ يب ذغي وبضٞبي. ؾب٘شي ٔشط اؾز 2-3ر ػٕك وبـ

 . ٔٛػٛز زض ٔٙغمٝ نٛضر ثٍيطز
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 ارقام هٌاعة اعتاى گلغتاى-4

 ٔٙبؾت وكز زض اؾشبٖ ٌّؿشبٖ وّعاٞيجطيس ٔكرهبر اضلبْ  -2ػسَٚ      

خصَصیت    401ّایَال  4815ّایَال  420ّایَال  50ّایَال   

وب٘بزا وب٘بزا وب٘بزا وب٘بزا  ٔٙكب

زٚ نفط زٚ نفط زٚ نفط زٚ نفط ويفيز ضٚغٗ 

 ثٟبضٜ ثٟبضٜ ثٟبضٜ ثٟبضٜ سيخ ضقس

 ظٚزضؼ ٘ؿجشب ٔشٛؾظ ضؼ  ذيّي ظٚزضؼ  ظٚزضؼ ٌطٜٚ ضؾيسٌي

 185-200 185 -205 160-180 185-200( ضٚظ) وبقز سب ثطزاقز زٚضٜعَٛ 

 165-180 170 -185 145-160 165-180 (ضٚظ)زٚضٜ ؾجعقسٖ سب ضؾيسٌي عَٛ 

وكز  ٔٙبعك
اضاضي ٔيب٘ي ٚ 

 قٕبِي اؾشبٖ

اضاضي زض سٙبٚة 

 قبِيعاض 

 اضاضي ٔيب٘ي 

 اؾشبٖ

اضاضي ٔيب٘ي ٚ 

 قٕبِي اؾشبٖ

 آثبٖ 5ٟٔط سب  20 آثبٖ 5ٟٔط سب  20 آثبٖ 15سب  1 آثبٖ 5ٟٔط سب  20 سبضيد وبقز آثي

 آثبٖ 30سب  10 آثبٖ 30 سب 10 - آثبٖ 30سب  10 سبضيد وبقز زيٓ
 

 ٔٙبؾت وكز زض اؾشبٖ ٌّؿشبٖ وّعا آظازٌطزٜ افكبٖٔكرهبر اضلبْ  -3ػسَٚ 

 دلگاى سرفام 003اطآرجی ظفز رقن/خصَصیت

 ايطاٖ ايطاٖإِٓبٖ  ايطاٖ ٔٙكب

زٚ نفط زٚ نفط زٚ نفط زٚ نفط ويفيز ضٚغٗ 

 ثٟبضٜ حسٚاؾظ ثٟبضٜ ثٟبضٜ سيخ ضقس

 ظٚزضؼ زيطضؼ ظٚزضؼ زيطضؼ ٌطٜٚ ضؾيسٌي

 175-195 200-220 180-200 190-215( ضٚظ)وبقز سب ثطزاقز  زٚضٜعَٛ 

 160-175 180-195 165-180 175-190 (ضٚظ)عَٛ زٚضٜ ؾجعقسٖ سب ضؾيسٌي 

ٔٙبعك وكز 

ٔشط  500سب  300اضسفبع 

اضاضي )ثب الّيٓ ٔؼشسَ 

 (ٔيبٖ ثٙس

اضاضي ٔيب٘ي ٚ 

 قٕبِي اؾشبٖ

 1000سب  500اضسفبع 

ٔشط ثب الّيٓ ٔؼشسَ 

 ؾطز 

اضاضي ٔيب٘ي ٚ 

 قٕبِي اؾشبٖ

 آثبٖ 10ٟٔطسب  25 ٟٔط 15سب  1 آثبٖ 5ٟٔط سب  20 ٟٔط 20سب  5 سبضيد وبقز آثي

 آثبٖ 30سب  10 - آثبٖ 30سب  10 - سبضيد وبقز زيٓ
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  رٍػ کاؽت

وّعا زاضاي ثصٚض ضيع ثٛزٜ وٝ زض ثؿشطٞبي ٘بٕٞٛاض ٚ زاضاي وّٛذٝ ٞبي زضقز، ثٝ زِيُ لطاضٌيطي زض ظيط     

. وّٛذٝ ٞب ٚ افعايف ػٕك وبقز ٚ سبذيط زض ؾجعقسٖ، ٔؼٕٛالً ٌيبٞچٝ اي ضؼيف ؾط اظ ذبن ثيطٖٚ ٔي آٚضز

ي ٌيبٜ  ٘جٛزٜ ٚ ثبيس ضيكٝ ٚ ا٘ساْ ٞبي زض ايٗ حبِز شذيطٜ ٔٛاز غصايي زاذُ ثصضوبقشٝ قسٜ ػٛاثٍٛي ٘يبظ ضقس

ثٝ ٕٞيٗ ٔٙظٛض ثصضوبقشٝ قسٜ ثبيس ضٕٗ اؾشمطاض ٔٙبؾت زض ذبن . ٞٛايي سبٔيٗ وٙٙسٜ ضقس اِٚيٝ ٌيبٜ ثبقٙس

ثطاي اؾشمطاض ٔٙبؾت ثصض زض ذبن زض ضٚـ ٞبي . ثشٛا٘س لجُ اظ افعايف ؾطٔبي ٞٛا ٌيبٞچٝ اي ٔمبْٚ سِٛيس وٙس

زاض ٚ چٙسيٗ ثبض زيؿه زض ضعٛثز ٔٙبؾت ٚ ؾذؽ وبقز ثب ذغي وبض زض ػٕك وٓ  ؾٙشي اظ ٌبٚآٞٗ ثطٌطزاٖ

أب أطٚظٜ ثٝ زِيُ اظ ثيٗ ضفشٗ ٔٛاز آِي ذبن ٚ فطؾبيف ٚ وٕجٛز ٔيعاٖ ثبض٘سٌي ٚ آة لبثُ . اؾشفبزٜ ٔي قس

زؾشطؼ ٚ ٕٞچٙيٗ وبٞف ٔهطف ا٘طغي ٚ ؾٛذز ٚ ٔحسٚزيز ٞبي الّيٕي، ضٚـ ٞبي ؾٙشي ثٝ ؾٕز ضٚـ 

 .٘ٛيٗ ذبن ٚضظي ؾٛق ديسا وطزٜ ٚ اظ ازٚار وٓ ذبن ٚضظ ٚ يب ثي ذبن ٚضظ اؾشفبزٜ ٔي ٌطزز ٞبي

وٝ ٔٙؼط ثٝ )ؾغح ذبن ٕٞٛاضسط، وبٞف سؼساز وّٛذٝ ٞبي زضقز ٚ حفطٜ ٞبي ثعضي ثيٗ آٖ ٞب      

ي ؾجع ، سٕبؼ ثٟشط ثصض ثب ذبن ٚ يىٙٛاذز(لطاضٌيطي ثصض زض ػٕك ذبن ٚ سبذيط زض ضقس ٌيبٞچٝ ٔي ٌطزز

قسٖ ثصٚض ٚ افعايف زضنس ؾجع اظ ٔحبؾٗ ا٘ٛاع ذبن ٚضظي ؾغحي اؾز وٝ زض نٛضر سبٔيٗ ضعٛثز ٚ 

زض ٔٙبعك ٔطعٛة اؾشفبزٜ اظٌبٚآٞٗ   .ػٙبنط غصايي، اؾشمطاض ثٟشط ٚ ثيكشط ثٛسٝ ٞبي وّعا ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز

ح ذبن، زضنس ؾجع ضاوبٞف ثطٌطزا٘ساض ثطاي قرٓ ػٕيك ثٝ زِيُ افعايف سؼساز وّٛذٝ ٞبي زضقز زض ؾظ

زازٜ ٚ ذبن ٚضظي ؾغحي ثب ايؼبز ثؿشطي ٕٞٛاض، سٕبؼ ثصض ثب ذبن ضا افعايف ٚ ثبػض يىٙٛاذشي ؾجع قسٖ 

زض ايٗ قطايظ ثىبضٌيطي ذبن ٚضظٞبي ٔطوت ثب سيغٝ ٞبي ثبِساضٔٙبؾت سط اظ ؾبيط ازٚار ذبن  .ٔي ٌطزز

ويّٛٔشط زض ؾبػز ثبػض ٔي قٛز وٝ  10ثبالي  حطوز ايٗ ٘ٛع ازٚار زض ؾطػز ٞبي ديف ضٚي. ٚضظي اؾز

ذبن ٚ ثمبيبي ٔحهَٛ لجّي ثط ضٚي سيغٝ ٞب ثٝ ؾٕز ثبال ٚ عطفيٗ دطسبة قسٜ ٚ اظ حبِز ديٛؾشٍي ذبضع قٛز 

ٚ ؾذؽ ثب ػجٛض دطٜ ٞبي زيؿه ذبن ٚضظ، وّٛذٝ ٞبي سكىيُ قسٜ ذطز قسٜ ٚ زض ٟ٘بيز غّشه ا٘شٟبيي 

 .از وٙسثؿشطي ٘طْ ضا ثط ضٚي ؾغح ذبن ايغ

زض اضاضي زيٓ وٝ ٔيعاٖ دٛقف ثمبيبي ٌيبٞي آٖ وٓ اؾز وبضثطز ازٚار وٓ ذبن ٚضظ وٝ سطويجي اظ قبذٝ     

ٞبي چيعَ ٔب٘ٙس ٚ غّشه ٞبي ذطزوٙٙسٜ ٚ سؿغيح وٙٙسٜ زاض٘س ضٕٗ ايؼبز ذطاـ ٚ ثٝ ٞٓ ظزٖ ذبن، اليٝ 

ٟٔٓ زض ذبن ٚضظي ٔٙبعك زيٓ، ا٘شربة ٘ىشٝ . ؾغحي ضا ؾؿز وطزٜ ٚ ثؿشط ضا آٔبزٜ وكز ثصٚض ضيع ٔي وٙٙس

زضنس ذبن ثطاي ػّٕيبر ذبن ٚضظي اؾز وٝ اظ وّٛذٝ اي قسٖ ٚ يب فكطزٌي  20سب  15ضعٛثز ٔٙبؾت ثيٗ 

 .ثيف اظ حس ذبن ػٌّٛيطي قٛز
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اٌطچٝ زيؿه ثٝ ػٙٛاٖ يه ذطز وٙٙسٜ ٚ آٔبزٜ وٙٙسٜ ثؿشط ثصض ٔحؿٛة ٔي قٛز ِٚي ثٝ زِيُ سرطيت      

أب زض نٛضر ػسْ سبٔيٗ ذبن ٚضظٞبي ٔطوت ثٝ زِيُ ا٘ؼبْ ذبن ٚضظي . سٛنيٝ ٕ٘ي ٌطزز ؾبذشٕبٖ ذبن

ؾغحي ثطاي آٔبزٜ ؾبظي ثؿشط وّعا ثٟشط اظ ضٚـ ؾٙشي ثٛزٜ ٚ ثب ثبلي ٌصاقشٗ ثمبيب زض ؾغح ذبن ٚ ايؼبز    

 .اليٝ اي ٘طْ زض ؾغح ذبن ٔي سٛاٖ اظ آٖ اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز

 
 

 تغذیِ -6

ٔسيطيز سّفيمي سغصيٝ ٌيبٜ وّعا يؼٙي ٔهطف سٛاْ ٔٙبثغ وٛزي قيٕيبيي، آِي ٚ ظيؿشي ثطاي اضسمبء      

وّعا دؽ اظ وكز، ٘يبظ ثٝ قطايظ سغصيٝ اي ٔٙبؾت ٚ . ٔٛضز سٛػٝ اؾزاي حبنّريعي ذبن ثٝ نٛضر ٚيػٜ 

في ٚ ٔشؼبزَ ثٝ قىُ لبثُ ثٟيٙٝ زاضز وٝ ايٗ ٟٔٓ ظٔب٘ي حبنُ ٔي قٛز وٝ ػٙبنط غصايي ٔٛضز ٘يبظ ثٝ ٔيعاٖ وب

ثطاي قٙبذز ٔيعاٖ ػٙبنط غصايي ذبن ٚ سٛنيٝ وٛزي ٔٙبؾت ٘يبظ ثٝ . زؾشطؼ زض اذشيبض ٌيبٜ لطاض ٌطفشٝ ثبقس

ثٟشطيٗ ظٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي ذبن زض وّعا وٕي لجُ . ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي اظ ذبن ٚ سفؿيط ٘شبيغ حبنُ اظ آٖ ٔي ثبقس

ٞط لغؼٝ ظٔيٗ ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثبقس وٝ ثشٛاٖ آٖ ضا ٕ٘بيٙسٜ ذبن ٔعضػٝ اظ وبقز ثٛزٜ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاقز قسٜ اظ 

ثٝ عٛض وّي سغصيٝ ٌيبٜ وّعا ضا ٔي سٛاٖ زض زٚ ٔجحض وٛزٞبي قيٕيبيي ٚ غيط قيٕيبيي ٔٛضز ثحض ٚ . زا٘ؿز

 .ثطضؾي لطاض زاز
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 کَدّای ؽیویایی-6-1

ٕ٘ٛ٘ٝ . ٔي ثبقس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب (ٚ فيعيىي قيٕيبيي )سؼعيٝثطاي قٙبذز ٔيعاٖ ػٙبنط ذبن ٘يبظ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي ٚ     

ٔشط  ؾب٘شي 25وٝ ٚظٖ يه ٞىشبض ذبن ثٝ ػٕك  ػبيي اظ آٖ. اؾزثطزاضي نحيح ذبن وبضي ٟٔٓ ٚ حؿبؼ 

ٌٛ٘ٝ اي ثبقس سب ثشٛاٖ آٖ ضا ٜ ثيف اظ ؾٝ ٔيّيٖٛ ويٌّٛطْ اؾز، ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاقز قسٜ اظ يه لغؼٝ ظٔيٗ ثبيؿشي ة

 .ظٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي ذبن لجُ اظ وبقز وّعا ٔي ثبقس ثٟشطيٗ. ٔعضػٝ زا٘ؿز ٖإٓ٘بيٙسٜ وبُٔ ذبن 

 ًیتزٍصى

زض ٔمبيؿٝ ثب ثؿيبضي اظ ٌيبٞبٖ زا٘ٝ اي، وّعا ٘يبظ ثيكشطي ثٝ ٔٛاز غصايي ثطاي زؾشيبثي ثٝ ػّٕىطزٞبي ثبال زاضز      

وبضثطز . ثٙبثطايٗ الظْ اؾز اظ عطيك ٔهطف وٛز ٞبي قيٕيبيي، ظيؿشي ٚ يب آِي ٘يبظ سغصيٝ اي آٖ سبٔيٗ قٛز

وبٞف  ،افعايف زضيبفز سكؼكغ ،ظٔيٗ دٛقف ؾطيغ ؾغح ،افعايف ؾغح ثطي، سحطيه ضقس ؾجت ٘يشطٚغٖ

افعايف ٘فٛش آة ثٝ  ٚ وبٞف ضٚا٘بة اٚايُ فهُ،ٞبي ٞطظ آفبر ٚ ػّف ، وبٞف ذؿبضرافعايف سؼطق ،سجريط

 60ضيكٝ وّعا لبزض اؾز ٘يشطٚغٖ ضا اظ ػٕك  .قٛزٚ زض ٘شيؼٝ افعايف سِٛيس ٔبزٜ ذكه ٚ ػّٕىطز ٔي ذبن

ضٚغٖ ٔٛضز ٘يبظ زض وّعا ػٟز زؾشيبثي ثٝ ػّٕىطز ٔغّٛة ثؿشٝ ثٝ وٛز ٘يز. ؾب٘شي ٔشطي يب ثيكشط ػصة وٙس

ٚاوٙف ٌيبٜ ٘ؿجز ثٝ وٛز . ويٌّٛطْ ٘يشطٚغٖ ذبِم زض ٞىشبض ٔشفبٚر اؾز 240سب  50ٚضؼيز ذبن اظ 

ٌيبٜ ؾبِٓ وّعا ثب ٔمساض ٘يشطٚغٖ . ٘يشطٚغ٘ي سحز سبطيط ٘ٛع ذبن، ضعٛثز ٚ سؼبزَ ػٙبنط غصايي لطاض ٔي ٌيطز

ي ثطي ٞبيي ثٝ ضً٘ ؾجع سيطٜ ٔي ثبقس أب زض قطايظ وٕجٛز، ثطي ٞب ديطسط ٚ ؾبلٝ ٞب ػالئٓ وٕجٛز ضا وبفي زاضا

 .ثٝ قىُ وبٞف ضقس ٚ ظضزي ٘كبٖ ٔي زٞٙس

، اثشساي ؾبلٝ ضفشٗ  ٚ زض ٔطحّٝ (لجُ اظ وكز)٘ٛثز دبيٝ  3ثٝ عٛض وّي ٘يشطٚغٖ ٔٛضز ٘يبظ وّعا ثٟشط اؾز زض     

اظ آٖ ػبيي وٝ ثط اطط ثبض٘سٌي ٞبي دبئيعٜ ٚ ظٔؿشب٘ٝ أىبٖ قؿشٝ . ط ٔهطف قٛزغٙچٝ زٞي ثٝ نٛضر سمؿي

قسٖ ٚ ذطٚع ٘يشطٚغٖ اظ ٔحسٚزٜ ضيكٝ ٌيبٜ ٚػٛز زاضز ِصا ٔمساض ٔهطف ٘يشطٚغٖ دبيٝ إٞيز ثباليي ذٛاٞس 

نطف ٘يشطٚغٖ ظيبزي ْاظ عطفي . چٙب٘چٝ ٔيعاٖ ٘يشطٚغٖ دبيٝ وٓ ثبقس ضقس ضٚيكي ثٛسٝ ٞب وبٞف ٔي يبثس. زاقز

ٞبي وّعا، افعايف احشٕبَ ذؿبضر سٛا٘س ؾجت ضقس ضٚيكي ٚ اضسفبع ثٛسٝ ظيبز، ذٛاثيسٌي ثٛسٝزض ظاػز وّعا ٔي

ثٝ  .ثيكشطيٗ سبطيط ٘يشطٚغٖ افعايف سؼساز غالف زض ثٛسٝ اؾز .ٞب ٚ زض ٘شيؼٝ وبٞف قسيس ػّٕىطز زا٘ٝ قٛزثيٕبضي

ويٌّٛطْ وٛز اٚضٜ زض ظضاػز وّعا  200سب  150ٔهطف  عٛض وّي زض نٛضر ػسْ ٚػٛز ٘شبيغ آظٖٔٛ ذبن

زض ػسَٚ ظيط سٛنيٝ ٔيعاٖ ٔهطف وٛز اٚضٜ ثب سٛػٝ ثٝ ٔمساض ػّٕىطز ٔٛضز ا٘شظبض وّعا زض . سٛنيٝ ٔي قٛز

ٔمساض سٛنيٝ وٛزي  4ػسَٚ  .ٔٙغمٝ ٚ ٘يع زضنس وطثٗ آِي ذبن ثسؾز آٔسٜ اظ آ٘بِيع ذبن ثيبٖ قسٜ اؾز

 .اٚضٜ ثطاي وّعا زض ٘ٛاحي ٌطْ ٚ ٔطعٛة اؾشبٖ ٌّؿشبٖ ضا ٘كبٖ ٔي زٞس
 

Comment [g1]: بهتر است آن حذف شود 

Comment [g2]:  در بخش مقدمه به این مورد اشاره
.شده و در این قسمت دوباره تکرار شده است  
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 (کیلَگزم در ّکتار)هقذار تَصیِ کَدی اٍرُ تزای کلشا  -4جذٍل 

 ػولکزد هَرد اًتظار

 (کیلَگزم در ّکتار) 
 درصذ کزتي آلی خاک

3/0 – 1/0 6/0 – 3/0 9/0 – 6/0 2/1 – 9/0 5/1 – 2/1 8/1 – 5/1 

1000 240-230 230-215 215-200 200-185 185-170 170-155 

1400 280-240 240-230 225-215 210-200 200-185 180-170 

1800 320-280 280-240 235-225 220-210 205-200 190-180 

2200 360-320 310-280 260-235 230-220 215-205 200-190 

2600 400-360 360-310 300-260 240-230 225-215 210-200 

3000 420-400 400-360 340-300 280-240 235-225 220-210 

3400< 480-420 440-400 380-340 320-280 260-235 230-220 

 .زضػٝ ؾب٘شي ٌطاز ٔي ثبقس -7ٔٙبعمي وٝ زاضاي آة ٚ ٞٛاي ٌطْ ٚ ٔطعٛة ثٛزٜ ٚ حسالُ زٔبي ٞٛا زض ظٔؿشبٖ ثيكشط اظ *
 

قطايظ  سحز .ػٙبنط غصايي ٔٛضز ٘يبظ ٚ ٔهطف ٌيبٜ ثٝ ٔيعاٖ ضعٛثز ذبن ٚ قطايظ آٖ ثؿشٍي زاضزٔيعاٖ      

وٛز ٔٛضز ٘يبظ اظ عطيك ٔهطف  ؾْٛثيٗ يه زْٚ سب يه  ثٟشط اؾز ايثٝ زِيُ وبٞف ػٟز ػصة ضيكٝ زيٓ،

٘يشطٚغٖ زض وّعا،  دبقيزض نٛضر ٔحَّٛ. دبقي زض اذشيبض ٌيبٜ لطاض ٌيطزذبوي ٚ ٔبثمي آٖ ثٝ نٛضر ٔحَّٛ

 .قٛززضنس اٚضٜ سطػيحبٌ زض قطايظ ضعٛثشي ٔٙبؾت ذبن سٛنيٝ ٔي 3سب  1ٔؼٕٛالٌ غّظز 

  ٞبي ؾٍٙيٗ يب زض قطايظ زيٓ زض ذبن. زاضزثؿشٍي زفؼبر زازٖ ٘يشطٚغٖ ثٝ ٔيعاٖ ثبض٘سٌي ٚ ٘ٛع ذبن      

زض سٛاٖ سؼساز زفؼبر زازٖ ٘يشطٚغٖ ضا ثٝ زٚ ٔطحّٝ وبٞف زاز ٚ وٛز ٘يشطٚغٖ ضا ظٔب٘ي زاز وٝ ضعٛثز ٔٙبؾت ٔي

 .نٛضر ٌيطز سطػيحبٌ زض ثؼس اظ ظٟطٞب ٚ غطٚةايٗ ػُٕ ثبيؿشي . ٚػٛز زاقشٝ يب احشٕبَ ثبض٘سٌي ثبقسذبن 

، ٞب لطاض ٘سٞيٓيفي وٛز ضا زض ٔؿيط ػٛيٞبي ضززض ظضاػزثبيؿشي ظٔب٘ي وٝ احشٕبَ ضٚا٘بة ٚػٛز زاقشٝ ثبقس 

 .چٖٛ ايٗ ػُٕ ٕٔىٗ اؾز ؾجت قؿشكٛي ثركي اظ ٘يشطٚغٖ وبضثطزي ٚ ذطٚع آٖ اظ ٔعضػٝ قٛز

ذكىي ٞبي ؾٛظا٘سٖ ثمبيبي ٌيبٞي ٚ ٕٞچٙيٗ ٚ  ثٛزٜاظ ٘ظط ٔٛاز آِي ضؼيف  ي اؾشبٖ ٌّؿشبٖٞبثيكشط ذبن     

سٛا٘س ؾجت ٘بٔغّٛة ٔي ٔٛاز آِي ذبن وبٞف .قسٜ اؾزأط ؾجت قسر ايٗ  اذيط ثٝ ٚيػٜ زض قٕبَ اؾشبٖ

ثٙبثطايٗ، ثبظٌطزا٘سٖ وبٜ ٚ وّف ثٝ . قسٖ ؾبذشٕبٖ ذبن ٚ زض ٘شيؼٝ سضؼيف ٚضؼيز ضعٛثشي ذبن قٛز

افعايف وبٜ ٚ  ثبظ ٌطزا٘سٖ ثمبيب ٚ سٛػٝ قٛز وٝ .ٞب اظ انَٛ اِٚيٝ ٔسيطيز ثمبيب اؾزآٖ ؾٛظا٘سٖ ذبن ثٝ ػبي

٘ؿجز  ٔؼٕٛالٌ ايٗ ٔؿبِٝ ثٝ ايٗ زِيُ اؾز وٝ .ٔٛالٌ ثب وبٞف ٘يشطٚغٖ ٔؼس٘ي ذبن ٕٞطاٜ اؾزٔغزض ذبن وّف 

ٞبي ذبن ْؼٚ زض ٘شيؼٝ ٔيىطٚاضٌب٘ي( حسٚز يه ثٝ ؾي)ثؿيبض وٓ اؾز ثمبيبي ٌيبٞي ٘يشطٚغٖ ثٝ وطثٗ زض 

. وٙٙسِي سظجيز ٔيوطزٜ ٚ ثٝ قىُ سطويجبر آثطاي سؼعيٝ ايٗ وبٜ ٚ وّف ٘يشطٚغٖ ٔؼس٘ي ذبن ضا اؾشفبزٜ 
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وٝ ايٗ ٘يشطٚغٖ ٔهطف قسٜ سٛؾظ  ثبيؿشي زض ٔسيطيز ثطٌطزا٘سٖ وبٜ ٚ وّف سٛػٝ قٛزثٙبثطايٗ 

 .ذبن اظ عطيك وبضثطز ٔمبزيط ٔٙبؾجي اظ ٘يشطٚغٖ ثٝ قىُ وٛز سبٔيٗ قٛزٞبي ْؼٔيىطٚاضٌب٘ي

 فغفز

. اظ آٖ ػبيي وٝ وّعا ٘يبظ ثباليي ثٝ فؿفط زاضز، ضقس ٌيبٜ زض ذبن ٞبي ثب فؿفط دبئيٗ، ثؿيبض ضؼيف ٔي ثبقس     

وٕجٛز فؿفط زض وّعا سٛؾؼٝ ٚ ثّٛؽ ضيكٝ ضا ثٝ سبذيط ا٘ساذشٝ ٚ ٘يع ػصة ٔٛاز غصايي ٘ظيط ٘يشطٚغٖ ٚ ٌٌٛطز ضا 

ػٛأّي چٖٛ سٛؾؼٝ ضيكٝ، ضٚـ ٔهطف  ٚاوٙف وّعا ثٝ ٔهطف وٛزٞبي فؿفطي سحز سبطيط. وبٞف ٔي زٞس

وٛزٞبي فؿفطي، ٔمساض فؿفط لبثُ ػصة ذبن، ٔٛاز آِي، ضعٛثز ٚ ٘ٛع ثبفز ذبن ٚ زضنس وطثٙبر وّؿيٓ 

وٛزٞبي فؿفطي . ذبن ٔي ثبقس  ِصا سٛنيٝ وٛز فؿفط ثبيس ثط عجك ٘شبيغ حبنُ اظ آظٖٔٛ ذبن نٛضر ٌيطز

وّعا زض ٔطاحُ اِٚيٝ ضقس ثٝ ؾطػز ايٗ ػٙهط ضا ػصة وطزٜ وٝ . ٕٞعٔبٖ ثب وبقز ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔي ٌيط٘س

وبضثطز ٘ٛاضي ٚ زض ظيط ثصض لطاض زازٖ وٛزٞبي فؿفطي زض ذبن ٞبي آٞىي . ٞفشٝ ازأٝ ٔي يبثس 8ايٗ ػصة سب 

ثؿيبض ٔفيس اؾز ظيطا ؾغح سٕبؼ وٛز ٚ ذبن ضا وبؾشٝ زض ٘شيؼٝ ؾطػز سجسيُ فؿفط ثٝ سطويجبر ثب حالِيز وٓ 

زض ايٗ حبِز ٔيعاٖ ٔهطف ضا ٔي سٛاٖ سب ٘هف دبئيٗ آٚضز  زض غيط ايٗ نٛضر درف . وبٞف ٔي زٞسضا 

 125سب  75زض نٛضر فمساٖ ٘شيؼٝ آ٘بِيع ذبن، ٔمساض . ؾغحي ٚ زيؿه ظزٖ ثٟشطيٗ ضٚـ ٔهطف آٖ ٔي ثبقس

ٔيعاٖ  5ػسَٚ . اؾز ويٌّٛطْ زض ٞىشبض وٛز فؿفطي اظ ٘ٛع ؾٛدط فؿفبر سطيذُ يب فؿفبر آٔٛ٘يْٛ لبثُ سٛنيٝ

  ضا ٘كبٖ  آٔٛ٘يْٛ فؿفبر يب ؾٛدط فؿفبر سطيذُ ثطاي وّعا زض ٘ٛاحي ٌطْ ٚ ٔطعٛة اؾشبٖ ٌّؿشبٖسٛنيٝ زي

 .زٞسٔي
 

 (کیلَگزم در ّکتار)آهًَیَم فغفات یا عَپز فغفات تزیپل تزای کلشا هقذار تَصیِ دی -5جذٍل     

 

 

 ػولکزد هَرد اًتظار

 (کیلَگزم در ّکتار) 

 (ٔيّي ٌطْ زض ويٌّٛطْ)ؾفط لبثُ اؾشفبزٜ ذبن ثٝ ضٚـ اِٚؿٗ ف

3-1 7-3 11-7 15-11 

1000 110-90 90-50 50 50-0 

1400 140-110 110-70 70-50 50-0 

1800 170-140 140-90 90-50 50-0 

2200 200-170 170-110 110-70 70-50 

2600 220-200 200-140 140-90 90-50 

3000 240-220 220-170 170-110 110-70 

3400< 260-240 240-200 200-140 140-90 
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 پتاعین

. وّعا ػٟز ضؾيسٖ ثٝ حساوظط ضقس ٚ ػّٕىطز ٔغّٛة ثٝ ٔيعاٖ وبفي دشبؾيٓ زض عَٛ ضقس ٘يبظٔٙس اؾز     

ثطزٜ ٚ  دشبؾيٓ ٔمبٚٔز ٌيبٜ ضا ٘ؿجز ثٝ آفبر ٚ ثيٕبضي ٞب ٚ ا٘ٛاع سٙف ٞبي ٔحيغي ٕٞچٖٛ ذكىي ٚ ؾطٔب ثبال

دشبؾيٓ زض ٔطاحُ اِٚيٝ ضقس ثٝ ؾطػز اظ ذبن ػصة قسٜ ٚ . سِٛيس ٘كبؾشٝ ٚ وطثٛٞيسضار ضا افعايف ٔي زٞس

زض اطط وٕجٛز دشبؾيٓ ضقس وبٞف . ٔمساض آٖ زض عَٛ زٚضٜ ٌّسٞي ثٝ ثيكشطيٗ ٔمساض زض ٚاحس ؾغح ٔي ضؾس

ؾيٓ ؾجت وبٞف ػصة ػٙبنط غصايي زيٍط اظ عطفي وٕجٛز دشب. يبفشٝ ٚ ثطي ٞب ٚ ؾبلٝ ٞب ثبضيه سط ٔي قٛ٘س

زض نٛضر ػسْ ٚػٛز ٘شيؼٝ آ٘بِيع ذبن ٔي سٛاٖ ٔمساض . ٔب٘ٙس ٘يشطٚغٖ ٚ فؿفط ٚ ٘يع دػٔطزٜ قسٖ ٌيبٜ ٔي قٛز

ٔمساض سٛنيٝ وٛزي ؾِٛفبر دشبؾيٓ   6ػسَٚ  .ويٌّٛطْ زض ٞىشبض وٛز ؾِٛفبر دشبؾيٓ سٛنيٝ ٕ٘ٛز 125سب  75

 .عٛة اؾشبٖ ٌّؿشبٖ ضا ٘كبٖ ٔي زٞسثطاي وّعا زض الّيٓ ٌطْ ٚ ٔط
 

 (کیلَگزم در ّکتار)تَصیِ کَدی عَلفات پتاعین تزای کلشا  -6جذٍل  

 ػولکزد هَرد اًتظار

 (کیلَگزم در ّکتار)

 (ٔيّي ٌطْ زض ويٌّٛطْ)دشبؾيٓ لبثُ اؾشرطاع سٛؾظ ضٚـ اؾشبر آٔٛ٘يْٛ 

40> 80-40 120-80 160-120 200-160 200< 

1000 120 120-90 90-60 60-20 40-10 0 

1400 145 145-115 115-85 75-40 50-20 0 

1800 170 170-140 140-110 95-60 60-30 0 

2200 195 195-165 165-135 115-80 70-40 0 

2600 220 220-190 190-160 135-100 80-50 0 

3000 245 235-215 205-180 155-120 90-60 0 

3400< 270 240 210 160 100 0 

 

 گَگزد

ٔمساض وبفي . ٌٌٛطز چٟبضٔيٗ ػٙهط غصايي ٔٛضز ٘يبظ وّعاؾز ٚ ثطاي ضقس ٔٙبؾت ٌيبٜ ضطٚضي اؾز     

ٌٌٛطز ثٝ قىُ ؾِٛفبر زض ذبن ثٝ نٛضر لبثُ سٛػٟي سِٛيس ٔبزٜ ذكه ضا افعايف ٔي زٞس ٚ ؾجت افعايف 

  80وٕجٛز ٌٌٛطز زض وّعا ٔي سٛا٘س ػّٕىطز ضا سب . سؼساز غالف ٚ ػّٕىطز ٕٞطاٜ ثب افعايف دطٚسئيٗ زا٘ٝ ٔي قٛز

زض ٍٞٙبْ وٕجٛز ٌٌٛطز ثطي ٞبي ػٛاٖ ثٝ ظضزي ٔشٕبيُ قسٜ، ضقس آٖ ٞب ضؼيف ٌطزيسٜ . وبٞف زٞس زضنس

ػالئٓ وٕجٛز ٌٌٛطز زض اثشساي فهُ ضقس زض ٔٙبعمي وٝ زاضاي ثبض٘سٌي ظيبز اؾز . ٚ فٙؼب٘ي قىُ ٔي قٛ٘س
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ذبن ٞبيي وٝ . ٔجٛز زض اٚايُ غٙچٝ زٞي ٚ ٔطحّٝ ثٝ ٌُ ضفشٗ ٔكبٞسٜ ٔي قٛزٔؼٕٛالً ن. ٔكبٞسٜ ٔي ٌطزز

 .ٞٓ ٔي قٛ٘س ٘يشطٚغٖزاضاي وٕجٛز ٌٌٛطز ٞؿشٙس ٔؼٕٛالً زچبض وٕجٛز 

سطويجبر ؾِٛفبسي ضا ٔي سٛاٖ . زض حبَ حبضط وٛزٞبي ٔرشّف ٌٌٛطزي ثطاي وكبٚضظاٖ لبثُ اؾشفبزٜ اؾز      

ض قىُ ػٙهطي ٌٌٛطز ثٝ نٛضر دٛزضي ٚ يب دبؾشيُ اؾشفبزٜ قٛز ثبيس ٍٞٙبْ وبقز ٔهطف ٕ٘ٛز ِٚي اي

ٌٌٛطز ػٙهطي سٛؾظ ضيعػب٘ساضاٖ  اوؿيسوٙٙسٜ ٌٌٛطز زض ذبن وٝ ػٕسٜ آٖ ٞب ثبوشطي ٞبي ذب٘ٛازٜ 

سجسيُ ٌٌٛطز ػٙهطي ٘يبظ ثٝ چٙسيٗ . سيٛثبؾيّٛؼ ٔي ثبقٙس ثٝ قىُ ؾِٛفبر زضآٔسٜ سب لبثُ اؾشفبزٜ ٌيبٜ قٛ٘س

يظ ٌطْ ٚ ٔطعٛة ذبن زاضز وٝ زض ايٗ قطايظ وبضثطز ٌٌٛطز ٕٞطاٜ ثب ثبوشطي ٞبي سيٛثبؾيّٛؼ ٞفشٝ قطا

چٙب٘چٝ ٌٌٛطز ػٙهطي زض ؾغح ذبن درف قسٜ ٚ ٕٞطاٜ ثب ٔٛاز آِي ثالفبنّٝ ثٝ ظيط ذبن . سٛنيٝ ٔي قٛز

  .ٞبي سيٛثبؾيّٛؼ ؾطيغ سط ا٘ؼبْ ذٛاٞس قس ثطزٜ قٛز ػُٕ سجسيُ زض ػٛاض ضعٛثز ٚ ثبوشطي
 

 کَدّای ریشهغذی

ػٙبنط وٓ ٔهطف اظ عطيك ٔهطف ذبوي ٚ يب ٔحَّٛ دبقي ثطٌي ثطاي ػصة ٌيبٜ اؾشفبزٜ ٔي قٛ٘س وٝ      

ٔحَّٛ دبقي ثطٌي ثيكشط ثٝ ػٙٛاٖ . ٘ٛع اؾشفبزٜ ٚ ٔهطف آٖ ٞب ٔٙٛط ثٝ ؾِٟٛز وبضثطز ٚ ٔؿبئُ الشهبزي اؾز

ثٟشطيٗ ظٔبٖ ٔهطف ػٙبنط ضيعٔغصي ثٝ قىُ ٔهطف . زيه اثعاض ٔٛلشي ٚ اضغطاضي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔي ٌيط

چٙب٘چٝ ٔحَّٛ دبقي ثطٌي ا٘ؼبْ قٛز ثب سٛػٝ ثٝ ٔطاحُ ضقس فِٙٛٛغيىي . ذبوي ٚ لجُ اظ وبقز ٌيبٜ اؾز

زض نٛضر فمساٖ آ٘بِيع ذبن . ٔٙبؾت سطيٗ ظٔبٖ ٔهطف ٔي ثبقسٚ  غٙچٝ زٞي  قطٚع ؾبلٝ زٞي ٔطاحٌُيبٜ، 

   .َ دبقي وٛزٞبي ٔيىطٚ ثب ضػبيز ٘ىبر فٙي زض ٔعاضع سٛنيٝ ٔي قٛززض ٞعاض ثطاي ٔحّٛ 3غّظز 

زض ٔهطف وٛزٞبي قيٕيبيي ثٝ ٔٙظٛض سغصيٝ سىٕيّي زض ظضاػز وّعا ٔي سٛاٖ اظ ٔحَّٛ دبقي وٛزٞبي : سٛػٝ 

ٔحَّٛ فؿفط ثبال ٚ ٔحَّٛ حبٚي دشبؾيٓ ثبال ٘يع اؾشفبزٜ وطز وٝ ثٟشطيٗ ظٔبٖ ٔهطفي آٟ٘ب ثب سٛػٝ ثٝ ٔطحّٝ ضقس 

فِٙٛٛغيىي ٌيبٜ زض ٔطحّٝ ذطٚع اظ ضٚظر ثطاي اؾشفبزٜ اظ فؿفط ٚ ٔطحّٝ غٙچٝ زٞي ػٟز اؾشفبزٜ اظ دشبؾيٓ ٔي 

 . ثبقس

 کَدّای آلی

ٞي ٚ يب سطويجي اظ آٖ ٞب ػالٜٚ ثط سبٔيٗ ػٙبنط غصايي ثٝ ثٟجٛز ؾبذشٕبٖ وٛزٞبي آِي ثب ٔٙكب حيٛا٘ي، ٌيب    

ٔيعاٖ ٔهطف وٛزٞبي آِي ثب سٛػٝ ثٝ زضػٝ . ذبن ٚ افعايف ٔمساض ٞٛٔٛؼ ذبن ٘يع وٕه ٔي وٙٙس

اٌط وٛز آِي ٘ذٛؾيسٜ ثبقس . دٛؾيسٌي، ٔيعاٖ ػٙبنط غصايي ٚ ٘ؿجز وطثٗ ثٝ ٘يشطٚغٖ ٚ ٘ٛع آٖ ٔشفبٚر اؾز

چٙب٘چٝ زضػٝ . يٗ ٔبٜ لجُ اظ وكز ثب ذبن ٔرّٛط قسٜ ٚ ثب اػٕبَ ضعٛثز ٔٙبؾت، دٛؾب٘سٜ قٛزثبيس چٙس
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ثٟشط اؾز وٛز آِي ثب وٕه . دٛؾيسٌي وٛز آِي وبُٔ ثبقس ٔي سٛاٖ ٕٞعٔبٖ ثب وكز آٖ ضا ٔهطف ٕ٘ٛز

 .زيؿه زض ػٕك ٔٛطط ضيكٝ ثب ذبن وبٔال ٔرّٛط قٛز

ثٟجٛز قطايظ قيٕيبيي، فيعيىي ٚ ثيِٛٛغيىي ذبن زاض٘س ٚ وبضثطز  اؾيسٞبي ٞيٛٔيه سبطيط ثٝ ؾعايي زض     

. ٔحَّٛ ٔحشٛي اؾيس ٞيٛٔيه اظ عطيك ؾيؿشٓ آثيبضي، ٔحَّٛ دبقي ٚ يب ٔهطف ثصض ٔبَ أىبٖ دصيط ٔي ثبقس

. ٔمساض، ظٔبٖ ٚ ٘حٜٛ ٔهطف آٖ ٞب ثب سٛػٝ ثٝ زؾشٛضاِؼُٕ سٟيٝ قسٜ سٛؾظ وبضذب٘ٝ ؾبظ٘سٜ آٖ ٞب سؼييٗ ٔي قٛز

ثٝ عٛض وّي ٔٛططسطيٗ ٚ ثٟشطيٗ ظٔبٖ ٔهطف ايٗ ٘ٛع وٛزٞب ثب سٛػٝ ثٝ ٔطحّٝ ضقس فِٙٛٛغيىي وّعا ٚ زض قطايظ 

 .ثطٌي، قطٚع ؾبلٝ زٞي ٚ قطٚع غٙچٝ زٞي اؾز 3سب  2غيط ثصضٔبَ، ظٔبٖ ٞبي 
 

 کَدّای سیغتی

ظاٖ ػٟز وكز ٔٛضز اؾشفبزٜ أطٚظٜ ا٘ٛاع ٔشفبٚسي اظ وٛزٞبي ظيؿشي زض ز٘يب ٔؼطفي قسٜ وٝ سٛؾظ وكبٚض     

وٛزٞبي ظيؿشي ثٝ قىُ دٛزضي، ٔبيغ ٚ يب زض ثطذي ٔٛاضز غِٝ اي حبٚي ا٘جٛٞي اظ يه ٚ يب چٙس . لطاض ٔي ٌيط٘س

     ٘ٛع اضٌب٘يؿٓ ٔفيس ذبوعي ٚ يب فطآٚضزٜ ٔشبثِٛيه آٖ ٞب ثط ضٚي حبُٔ ٚ يب ٔبزٜ ٍٟ٘ساض٘سٜ سِٛيس ٚ ػطضٝ 

وشطي ٞبي ٔحطن ضقس ٌيبٜ ٔب٘ٙس ؾٛزٚٔٛ٘بؼ، فالٚثبوشطيْٛ، ثبؾيّٛؼ، وٛزٞبي ظيؿشي حبٚي ثب. ٔي قٛ٘س

اظسٛثبوشط ٚ آظٚؾذطيّْٛ اظ ا٘ٛاع قٙبذشٝ قسٜ ٚ ٔٛطط زض وكز وّعا ٔي ثبقٙس وٝ ثٝ ٚؾيّٝ ٔىب٘يؿٓ ٞبي ٔرشّف 

، حالِيز سظجيز ثيِٛٛغيه ٘يشطٚغٖ. ثٝ عٛض ٔؿشميٓ ٚ يب غيط ٔؿشميٓ ؾجت ثٟجٛز ٚ يب افعايف ضقس ٌيبٜ ٔي قٛ٘س

فؿفبر ٞبي ٘بٔحَّٛ، سِٛيس سٙظيٓ وٙٙسٜ ٞبي ضقس ٚ ٚيشبٔيٗ ٞب ٚ سؼسيُ اططار ٔٙفي سٙف ٞبي ظ٘سٜ ٚ غيط ظ٘سٜ 

 .اظ ػّٕٝ ٔٛاضز ٔظجز ٘بقي اظ ٔهطف وٛزٞبي ظيؿشي زض وكز وّعا ٔي ثبقس

ٔمساض ٚ ٘حٜٛ ٔهطف وٛزٞبي ظيؿشي ٔحطن ضقس ٌيبٜ ثؿشٍي ظيبزي ثٝ ٘ٛع فطٔٛالؾيٖٛ آٖ ٞب زاضز وٝ ثٝ      

زض ضٚـ ثصضٔبَ اٌط وٛز ظيؿشي ٔبيغ اؾشفبزٜ قٛز . قىُ ثصضٔبَ ٚ يب اؾشفبزٜ زض ٘كب لبثُ ٔهطف ٔي ثبقٙس

ٔيّي ِيشط  100ويٌّٛطْ ثصض ٘يبظ ثٝ ٔمساض ٔهطف ثؿشٍي ثٝ ٔيعاٖ ثصض زاضز وٝ زض ٔٛضز وّعا ثٝ عٛض وّي ٞط يه 

اٌط ٘ٛع وٛز ظيؿشي سٟيٝ قسٜ دٛزضي يب ػبٔس ثبقس، اثشسا ٔشٙبؾت ثب ٔمساض ثصض ٔمساض . ٔبيٝ سّميح ٔبيغ زاضز

دؽ اظ اعٕيٙبٖ اظ .زضنس قىط اؾز ٘يع اضبفٝ ٔي قٛز 20ٔكرهي اظ ٔحَّٛ ٔبزٜ چؿجب٘ٙسٜ وٝ ٔؼٕٛال ٔحَّٛ 

زض نٛضر أىبٖ ثٟشط . ظيؿشي اضبفٝ قسٜ ٚ ٔؼسزاٌ ثٝ ذٛثي ٞٓ ظزٜ ٔي قٛزچؿجٙبن قسٖ وّيٝ ثصٚض، وٛز 

ثبيس سٛػٝ وطز . ٚ ثالفبنّٝ وكز قٛز( زض ؾبيٝ ٚ ؾغحي سٕيع)اؾز لجُ اظ وكز ثصضٞب وٕي ٞٛاذكه قسٜ 

ؾبػز قٛز چٖٛ سبذيط زض ظٔبٖ وكز دؽ اظ سّميح  24ٍٟ٘ساضي ثصضٞبي سّميح قسٜ لجُ اظ وكز ٘جبيس ثيف اظ 

زض قطايظ وكز ٘كبيي وّعا زض ظٔبٖ ا٘شمبَ ٘كبٞب ثٝ . ة وبٞف وبضآيي وٛز ٚ اطط ثصضٔبَ ثط ٌيبٜ ٔي قٛزؾت

 20ؾذؽ ضيكٝ ٞب ثٝ ٔسر . ٔعضػٝ، ضيكٝ ٞب ثٝ ذٛثي قؿشٝ ٔي قٛز سب اططي اظ شضار ذبن ٚػٛز ٘ساقشٝ ثبقس



13 

 

ز سٛػٝ زاقز ٔمساض وٛز ٔهطفي ثبي. زليمٝ زاذُ ٔحَّٛ وٛز ظيؿشي ٍٟ٘ساضي قسٜ ٚ ثالفبنّٝ وكز ٔي ٌطزز

 .ثؿشٍي ثٝ حؼٓ ضيكٝ ٌيبٜ ٚ زؾشٛضاِؼُٕ اضائٝ قسٜ سِٛيس وٙٙسٜ وٛز ٔشفبٚر اؾز
 

 

 

 

 آتیاری -7

زض اٚايُ ضقس ٘يبظ ثٝ آة زض آٖ وٓ ٚ زض . وّعا زض ٔطاحُ ٔرشّف ضقس، ثٝ ٔمساض ٔشفبٚسي آة ٘يبظ زاضز     

ٔيّي ٔشط زض ضٚظ  3سب  2ثطٌي ثٝ حسٚز  8وٝ زض زٚضاٖ  عٛضيٜ ة ،زٚضاٖ ٌّسٞي ٚ عٛيُ قسٖ غالف ثيكشط اؾز

زضنس ؾجع قسٖ وّعا زض ضعٛثز ٔٙبؾت ذبن . ٔيّي ٔشط زض ضٚظ آة ٘يبظ زاضز 8سب  7ٚ زض زٚضاٖ ٌّسٞي ثٝ 

زض . ٔي وٙٙس ثصٚض وّعا ثطاي ػٛا٘ٝ ظ٘ي ٚ ؾجع قسٖ زضنس ظيبزي اظ ٚظٖ ذٛز ضا ػصة. ثيكشطيٗ ٔمساض اؾز

 . ضقس وّعا ايٗ ٔطحّٝ وٝ ؾبذشبض اِٚيٝ ٌيبٜ ضا سكىيُ ٔي زٞس يىي اظ ٔطاحُ ٟٔٓ آثيبضي اؾز سٕبْ ٔطاحُ
 

 تاثیز کوثَد آب در هزاحل هختلف رؽذ کلشا -7جذٍل                       

 تاثیز حغایت ًَع رؽذ هزاحل

 يىٙٛاذز ؾجع ػسْ ظيبز ظ٘ي ػٛا٘ٝ

 وٓ وٓ اي ؾجعيٙٝ

 وٙٛدي ٚ اضسفبع وبٞف ٔشٛؾظ ضفشٗ ؾبلٝ

 غالف سؼساز وبٞف ظيبز ذيّي ٌّسٞي

 غالف زض زا٘ٝ سؼساز وبٞف ظيبز ذيّي غالف قسٖ عٛيُ

 زا٘ٝ ٚظٖ وبٞف ظيبز ثؿشٗ زا٘ٝ
 

 تؼذاد آتیاری تکویلی هَرد ًیاس کلشا در اعتاى گلغتاى -8جذٍل   

 آتیاری ّای سهاى آتیاری تؼذاد آتی هحذٍدیت ًَع

 ثؿشٗ زا٘ٝ+غالف+ٌُ قطٚع +وبقز ٘ٛثز 5 سب 3 آثي ٔحسٚزيز ثسٖٚ

 ٘ٛثز 2 آثي ٔحسٚزيز ثب

 ٘ٛثز 3

 (٘يبظ نٛضر زض) ٌّسٞي قطٚع +وبقز

 غالف قطٚع +ٌُ قطٚع اظ لجُ +وبقز

 

 (هتز هکؼة در ّکتار)هقذار آب خالص هَرد ًیاس کلشا در اعتاى گلغتاى  -9جذٍل           

 دٍرُ رؽذ 
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وبقز ظٔبٖ )ٟٔط ٚ آثبٖ  ٔٙبعك

 (يب ثؼس اظ وبقز

آشض، زي ٚ 

 ثٟٕٗ

 فهُ اضزيجٟكز فطٚضزيٗ اؾفٙس

 ضقس

 2100 450 750 500 - 400 ػٙٛثي

 2370 520 800 550 - 500 زقز ٔيبٖ

 2620 520 900 600 - 600 قٕبِي

 آفات هْن کلشا در اعتاى گلغتاى( 8

 آفات هزحلۀ رٍیؾی کلشا-8-1

، Omophlusspؾجع قسٖ، ٔٛضز حّٕٝ آفبر ٔشؼسزي اظ ػّٕٝ وطْ ٞبي ٔفشِٛي، ػٕسسبً ٌٛ٘ٝ  وّعا ثؼس اظ

ثٝ ايٗ ٌطٜٚ . وطْ ٞبي عٛلٝ ثط يب اٌطٚسيؽ، وه ٞبي ٘جبسي، سكي، ذطٌٛـ، دط٘سٌبٖ ٚ غيطٜ  لطاض ٔي ٌيطز

ؾبيط ٌطٜٚ ٞب آفبر، آفبر ٌيبٞچٝ اي ٔي ٌٛيٙس ٚ زض حبَ حبضط ذؿبضر وه ٞبي ٘جبسي ٚ دط٘سٌبٖ ثيف اظ 

ذؿبضر الضٚٞبي ؾيٕي زض ٔعاضع زيٓ ، ثٝ ذهٛل ثؼس اظوبقز ٌٙسْ، ظيبز ٔي ثبقس ِٚي اغّت . ٔي ثبقس

زض ٔعاضػي وٝ ؾبثمۀ . ذؿبضر ايٗ آفبر ثٝ نٛضر  ِىّٝ اي ثٛزٜ ٚ زض حبَ حبضط ِعٚٔي ثٝ ٔجبضظٜ ٘ساض٘س

ٔشط ٔطثغ، ضٕٗ ٔسيطيز وبٜ ٚ وّف ذؿبضر ٚػٛز زاضز ثطاي ػٌّٛيطي اظ ذؿبضر ٚ وبٞف سؼساز ثٛسٝ زض 

ٔمساض ثصض زض ٚاحس ؾغح ضا افعايف زازٜ ٚ ثب وٛززٞي ؾطيغ ٔٛػجبر سؿطيغ زض  ٔحهَٛ ؾبَ لجُ، ثٟشط اؾز

 . ضقس وّعا  ضا  فطاٞٓ ٕ٘ٛز

اظ ٔطحّٝ ظٟٛض ثطي ٞبي اِٚيٝ سب ٔطحّٝ ؾبلٝ ضفشٗ ٌّٚسٞي، وّعا ٔٛضز حّٕٝ آفبر ثطي ذٛاض ٔشؼسزي اظ  

اظ ػّٕٝ وه ٞبي   Chrysomelidaeٖ ٞب، ضاة ٞب، ؾٛؾه اؾفٙبع  ٚ ؾبيط ؾٛؾه ٞبي ذب٘ٛازٜ ػّٕٝ حّعٚ

 .زض ثيٗ آفبر ٔصوٛض، زض حبَ حبضطوه ٞبي ٘جبسي زاضاي إٞيز ظيبزي ٔي ثبقس .٘جبسي لطاض ٔي ٌيطز

  وه ٞبي وّعا،  .٘جبسي اظ ٔعاضع وّعاي ايطاٖ ٌعاضـ قسٜ اؾز ٌٛ٘ٝ وه 5سبوٖٙٛ: کك ّای ًثاتی

ٌٛ٘ٝ ٞبي . ٔيّيٕشط، ثٝ ضً٘ ؾيبٜ ثطّاق، لٟٛٞبي يب آثي سيطٜ 5/4سب  5/1ؾٛؾه ٞبي ػٟٙسٜ ضيعي ٞؿشٙس ثٝ عَٛ 

ٚ ظيطذب٘ٛازٜ Chrysomelidaeاظ ذب٘ٛازPhyllotretaspp ٚPsylliodessppٜفؼّبَ زض ٔعاضع وّعا ثٝ زٚ ػٙؽ 

Alticinae  زض اؾشبٖ ٌّؿشبٖ ٞطزٚ ٌٛ٘ۀ . سؼّّك زاض٘سPsylliodescuprea  ٚPhyllotreta corrugate ثٝ عٛض

ػٕسسبً ثٝ ثطي ٞب ٚ وٛسيّسٖٚ  Phyllotretaٌٛ٘ٝ ٞبي ػٙؽ.  ٕٞعٔبٖ ٔكبٞسٜ ٚ زاضاي ذؿبضر ٔكبثٝ ٔي ثبقس

ػالٜٚ ثط سغصيٝ حكطار وبُٔ اظ ثطي  Psylliodessppٞبي وّعاي دبييعٜ نسٔٝ ٔي ظ٘ٙس ِٚي ٌٛ٘ٝ ٞبي ػٙؽ 

 . دبييع، زض فهُ ثٟبض ثٝ زٔجطي ٚ ؾبلٝ ٞبي وّعا حّٕٝ ٔي وٙس ٞب ٚ وٛسيّسٖٚ ٞب زض
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ثطي ٌيبٞبٖ ذؿبضر زيسٜ زاضاي ظبٞطي . وه ٞبي ٘جبسيبظ دبضا٘كيٓ ثطي سغصيٝ ٔي ٕ٘بيٙسثٝ عٛض وّي 

زض نٛضر . ؾٛضاخ ؾٛضاخ قسٜ زاقشٝ ٚ ؾذؽ ثبفز اعطاف سغصيٝ قسٜ ثطي، زچبض ٘ىطٚظ قسٜ ٚ اظ ثيٗ ٔي ضٚز

. ؾٛؾه ٞب ٚ سغصيٝ اظ ػٛا٘ٝ ٞبي ٔطوعي، ؾجت ذكه قسٖ ٚ اظ ثيٗ ضفشٗ ٌيبٞچٝ ٔي قٛ٘سافعايف ػٕيؼز 

ذؿبضر وه ٞب ذهٛنبً زض ٞٛاي ٌطْ ٚ ذكه ٚ فمساٖ ضعٛثز، قسر ٔي ثبثس ٚ زض ٞٛاي ؾطز ٚ ثبضا٘ي، 

ٟٔٓ سطيٗ ٔطحّٝ ذؿبضر وه ٞب زض ٔعاضع وّعا،  زض ٔطحّٝ  .فؼبِيز ٚ ذؿبضر وه ٞب وبٞف ٔي يبثس

ايٗ ؾٛؾه ٞب ثٝ نٛضر حكطٜ وبُٔ ظٔؿشبٖ ٌصضا٘ي .  يّسٚ٘ي ٚ يب ِذٝ ٞبي زض حبَ ثيطٖٚ آٔسٖ ٔي ثبقسوٛر

ٟٕٔشطيٗ ضٚـ وٙشطَ وه ٞبي وّعا، اؾشفبزٜ اظ اضلبْ ٔمبْٚ، ضسػفٛ٘ي . وطزٜ ٚ ٔؼٕٛالً يه ٘ؿُ زضؾبَ زاض٘س

ٞب ثب سٛػٝ قطايظ ػٛي ثطاي وٙشطَ آٖ  زض ثؼضي اظ ؾبَ. ثصض ٚ يب اؾشفبزٜ اظ ٌطاَ٘ٛ ٞب ٚ ٔحَّٛ دبقي ٔي ثبقس

ِيشط،  1-5/0ثٝ ٔيعاٖ( وٙفيسض)ثطاي ايٗ ٔٙظٛض ٔي سٛاٖ اظ ؾْٕٛ ايٕيساوّٛدطايس. ٞب ؾٕذبقي اِعأي ٔي ثبقس

ِيشط زض ٞىشبض اؾشفبزٜ  5/1-1ِيشط ٚ ٔبالسيٖٛ  5/2-2ثٝ ٔيعاٖ( زٚضؾجبٖ)ِيشط، وّطديطيفٛؼ 5/1-1زيبظيٖٙٛ ثٝ ٔيعاٖ

 14( ٌبچٛ)ٔيّي ِيشط ٚ ايٕيساِىٛدطايس 10ثٝ ٔمساض ( وطٚظض)ػفٛ٘ي ثصض وّعا ؾْٕٛ سيبٔشٛوؿبْثطاي ضس. ٕ٘ٛز

 . ٌطْ ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ثصض سٛنيٝ ٔي قٛز

زض ثيٗ دط٘سٌبٖ ذؿبضر ظاي اؾشبٖ ٌّؿشبٖ، چىبٚن وبوّي ٚ ٌٙؼكه : پزًذگاى خغارت سای کلشا

وبقز وّعا، چىبٚن ٚ ؾبيط دط٘سٌبٖ زا٘ٝ ذٛاض ٚاضز  دؽ اظ. ذبٍ٘ي نسٔبر ظيبزي ثٝ وّعا ٚاضز ٔي وٙٙس

ٌيبٜ سغصيٝ وطزٜ ( اِٚيٝ)قسٜ ٚ اظ ثطي ٞبي وٛسيّسٚ٘ي ( ثرهٛل ٔعاضع ظٚز وبقز ٚ ٕٞؼٛاض ضٚؾشبٞب)ٔعاضع

زض . ٚ ثبػض سرطيت ٚ نسٔبر فطاٚاٖ ٔي قٛ٘س ٚ زض ٔٛاضزي ذؿبضار غيط لبثُ ػجطا٘ي ٚاضز  ٔي وٙٙس

ؾشبٖ  چىبٚن آؾٕب٘ي ثٝ سؼساز ثؿيبض ظيبز ٟٔبػطر ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ نٛضر ٌطٚٞي زض ضٚؾشبٞبي قٕبِي اؾشبٖ ٌُ

فؼبِيز وطزٜ ٚ نسٔبسي فطاٚا٘ي ٚاضز ...  ثطذي اظ ضٚؾشبٞبي قٟطؾشبٖ ٌٙجس اظ ػّٕٝ ؾيس ٘يبظ، ٌٛظ٘ي سذٝ ٚ 

ٚسبٜ اظ ػالٜٚ ثط ايٗ، زض ٍٞٙبْ وذؿَٛ زٞي ٘يع ٌٙؼكه ٞب ثٝ نٛضر ٌطٚٞي ٚ ثب دطٚاظٞبي ن. آٚضزٜ اؾز

 . غالف ٞبي سبظٜ سكىيُ قسٜ سغصيٝ ٔي وٙٙس

ثطاي زٚض وطزٖ دط٘سٌبٖ اظ ضٚـ ٞبي ٔرشّفي اظ ػّٕٝ سٛح ٞبي ٔرهٛل، دط٘سٌبٖ قىبضي، لٛعي ٞبي 

، ا٘ٛاع ٔشطؾه  (ثؿشٗ زض أشساز يه عٙبة ٚ سىبٖ زازٖ آٖ ٚ يب ضطثٝ ظزٖ ثٝ لٛعي ذبِي سٛؾظ وبضٌط)ذبِي 

ٖ ٘ٛاضٞبي وبؾز ٚ ٚيسئٛ زض حبقيٝ ٔعاضع، اؾشفبزٜ اظ ّٔٛاز قيٕيبيي زٚضوٙٙسٜ ٚ ٞب، ٌٙؼكه دطاٖ، لطاض زاز

ثطضؾي ثط اؾبؼ ٘شبيغ ثٝ زؾز آٔسٜ اظ دطٚغٜ . ضس ػفٛ٘ي ثصٚض  ٔب٘ٙس ؾبيذطٔشطيٗ يب دطٔشطيٗ اؾشفبزٜ ٔي قٛز

وبقز : قٛز ٞبي ظيط ديكٟٙبز ٔي سٛنيٝ  زض ٔعاضع وّعاي اؾشبٖ ظيؿشٍبٞي چىبٚن آؾٕب٘ي ٚ چىبٚن وبوّي

ثطي  ٞبي دٟٗ زض ٔٙبعك زاضاي ذؿبضر دط٘سٌبٖ، ٚػيٗ ػّف( ثٛسٝ زض ٔشط ٔطثغ 100سب )وّعا ثب سطاوٓ ثصض ثيكشط 
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ٞبي وٙبض ٞبي وّعا، وبقز ٔعاضع ٌٙسْ ٚ وّعا زض وٙبض ٞٓ، ٚ وبقز وّعا زض ظٔيٗ ٞبي ثٛسٝ ثؼس اظ ضقس ثطي

 .ٞب ػبزٜ

وه ٞبي وّعا ذؿبضر قسيسي ثٝ ٔعاضع وّعا ذهٛنبً ٔعاضع  1392زض دبييع ؾبَ  :کلشا عزخزطَهی ّای

اظ  Bariscocrulescensيه ٌٛ٘ٝ ؾطذطعٛٔي ثٝ ٘بْ   1381ػّٛي زض ؾبَ . زيط وبقز ٚ ثسؾجع ٚاضز ٕ٘ٛز٘س

ٚضظي ٚ ٔٙبثغ أّب اذيطاً ٔحمميٗ ٔطوع سحميمبر وكب. ٔعاضع وّعاي اؾشبٖ ٌّؿشبٖ قٙبؾبيي ٚ ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜ اؾز

اظ ٔعاضع وّعاي اؾشبٖ  Ceutorhynchus( Curculionidae)عجيؼي ٔبظ٘سضاٖ، ؾٝ ٌٛ٘ٝ ؾطذطعٛٔي اظ ػٙؽ 

عجك  .C. picitarsis ،C. sulcicollis ،C. chalybaeus: ايٗ ؾٝ ٌٛ٘ٝ ػجبضسٙس اظ. ٔبظ٘سضاٖ قٙبؾبيي وطزٜ ا٘س

اٖ ضا زض ذبضع اظ ٔعاضع وّعا زض ظيط ثمبيبي ٌيبٞي ثطضؾي آٖ ٞب حكطار وبُٔ ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔصوٛض، ثٟبض ٚ سبثؿز

عي وطزٜ ٚ زض اٚاؾظ فهُ دبييع ٚاضز ٔعاضع وّعا ٔي قٛ٘س ٚ حكطار ٔبزّٜ سرٓ ٞبيكبٖ ضا زض زاذُ ثبفز 

الضٚٞب . الضٚٞب ثٝ ضً٘ ؾفيس ثب ؾط لٟٜٛ اي ٚ ثسٖٚ دب ٔي ثبقٙس. لطاض ٔي زٞٙس( زٔجطي،ضٌجطي ٚ عٛلٝ)ٌيبٜ

. اٚايُ ثٟبض زض زاذُ زٔجطي، عٛلٝ ٚ ؾبلٝ وّعا سغصيٝ وطزٜ ٚ ٔٛػت ذؿبضر ٔي ٌطز٘س زض عَٛ ظٔؿشبٖ ٚ

فؼبِيز حكطار وبُٔ اظ ٘يٕٝ زّْٚ آثبٖ ٔبٜ قطٚع ٚ سب اٚاذط ثٟٕٗ ازأٝ زاقشٝ ٚ قىبض حكطار وبُٔ ٘ؿُ ػسيس 

آٖ ٞب . قز ضخ زازٜ اؾزذطزاز ازأٝ يبفشٝ ٚ ديه دطٚاظ آٖ ٞب زض اٚاذط اضزيجٝ 12اضزيجٟكز قطٚع ٚ سب  9اظ 

 . ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز٘س 1390سب اٚايُ اضزيجٟكز  1389فؼبِيز سغصيٝ اي الضٚٞب ضا اظ اٚايُ آشض 

زض حبَ حبضط، زض قطق اؾشبٖ ٌّؿشبٖ ٌٛ٘ٝ ؾطذطعٛٔي ؾبلٝ ذٛاض وّعا قٙبؾبيي ٘كسٜ ٚ ثٝ احشٕبَ ظيبز اظ 

ٚؼ ٚ والِٝ زاضاي سطاوٓ ثباليي ثٛزٜ ٚ ايٗ آفز زض زٚ قٟطؾشبٖ ٌٙجسوبٚ. ٔي ثبقس Ceutorhynchusػٙؽ 

ذؿبضر ثٝ ثطي ٞب ٚ عٛلٝ ٔكبٞسٜ ٚ زض نٛضر ذؿبضر ثٝ عٛلٝ ٚ فؼبِيز . ذؿبضر ٞبي ظيبزي ضؾب٘سٜ اؾز

ثط اطط ذؿبضر آفز ثٝ عٛلٝ، ثٛسٝ ثط اطط ٚظـ ثبز ٚ ؾٍٙيٙي غالف ٚ . الضٚ، سغييطاسي زض ثٛسٝ وّعا ايؼبز ٔي قٛز

ٔحُ ذؿبضر ايٗ آفز زض عٛلٝ، ضاٜ ضا . اذٝ ٞبي ػب٘جي ظيبزي سكىيُ ٔي زٞسا٘ساْ ظايكي،ٚضؼ وطزٜ ٚ ـ

ثطاي ٚضٚز ثيٕبضي ٞب اظػّٕٝ  ثيٕبضي فٛٔب ٚ حكطار دٛؾيسٜ ذٛاض ٕٞٛاض وطزٜ ٚ ذؿبضر ٚاضزٜ ضا ٔضبػف  

 زض ثطضؾي ٔكبٞسٜ اي ٔكرم قس وٝ زض اوظط ٔعضاع آِٛزٜ ثٝ ؾطذطعٛٔي وّعا، ؾبق ؾيبٜ ٘بقي اظ.  ٔي وٙس

لبثُ شوط اؾز وٝ . ايٗ ٔكبٞسار ثب يبفشٝ ٞبي ٔحمميٗ ؾبيط وكٛض ٞب ٔغبثمز زاضز. ثيٕبضي فٛٔب ٚػٛز زاقز

ذؿبضر ؾطذطعٛٔي وّعا زض ٔحسٚزٜ ػغطافيبيي ذبل اظ قطق اؾشبٖ فؼبِيز زاقشٝ ٚ آِٛزٌي ٞب يىٙٛاذز ٚ 

وٕب ايٗ وٝ . زسط اؾزٕٞچٙيٗ زض ثطذي اظ اضلبْ وكز قسٜ ذؿبضر ؾطذطعٛٔي قسي. ٕٞؿبٖ ٕ٘ي ثبقس

 .زض اضٚدبي غطثي ٟٔٓ ٚ ثيكشط اظ اضٚدبي قطلي اؾز ؾطذطعٛٔي ؾبلٝ وّعا
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ظيطا ايٗ زٚضٜ ثؼس اظ . ثٟشطيٗ ظٔبٖ وٙشطَ آفز زض ٔٙغمٝ ويبؾط ٔبظ٘سضاٖ اٚاذط آثبٖ ٚ اٚايُ آشض ٔي ثبقس

٘ىطزٜ ٚ ثيكشط سحز سبطيط  ديه دطٚاظ ٚ ظٔبٖ سرٕطيعي آفز ثٛزٜ ٚ الضٚٞبي ػٛاٖ ٞٙٛظ زض ثبفز ٌيبٜ ٘فٛش

ثطاي وٙشطَ قيٕيبيي اظ ؾٕٛٔي ٔب٘ٙس وٛ٘فيسض، زيبظيٖٙٛ ٚ زٚضؾذبٖ اؾشفبزٜ ٔي . حكطٜ وف ٞب لطاض  ٔي ٌيط٘س

 .قٛز

 وٝ اظ ٘يٕٝ زْٚ Pieridaeاظ ذب٘ٛازٜ  Pierisدطٚا٘ٝ ؾفيسٜ وّٓ دطٚا٘ۀ ضٚظ دطٚاظي اؾز اظ ػٙؽ  :عفیذُ کلن

( يؼٙي ؾفيسٜ ثعضي وّٓ ٚ ؾفيسٜ وٛچه وّٓ) ٞط زٚ ٌٛ٘ٝ ؾفيسٜ وّٓ. قٛ٘س فطٚضزيٗ ثٝ سسضيغ  ٔكبٞسٜ ٔي

دطٚا٘ٝ ٔبزّٜ سرٓ ٞب ضا ثٝ نٛضر ٔؼشٕغ ضٚي ثٛسٝ وّعا ٔي ٌصاضز ٚ ِصا الضٚٞبي . زض اؾشبٖ ٌّؿشبٖ زيسٜ ٔي قٛز

ظ ؾبلٝ ٚ الضٚٞب اظ ثطي ٞب، زض ٔٛاضزي ٞٓ ا. ايٗ آفز اغّت ثٝ نٛضر ٌطٚٞي زض يه ثٛسٝ فؼبِيز ٔي وٙٙس

ثٝ زِيُ ثعضي ثٛزٖ ٚ فؼبِيز زقٕٙبٖ عجيؼي ذٛقجرشب٘ٝ زض قطق اؾشبٖ ٌّؿشبٖ  . غالف وّعا سغصيٝ ٔي وٙٙس

زض نٛضر ِعْٚ ٔي سٛاٖ اظ ؾْٕٛ زٚضؾجبٖ يب زيبظيٖٙٛ ثٝ ٘ؿجز . ٔؼضّي ثطاي ظضاػز وّعا ٔحؿٛة ٕ٘ي قٛز

 .ِيشط زض ٞىشبض اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز 5/1-2

 :کلشا( گل ٍ غٌچِ)آفات هزحلۀ سایؾی -8-2

ثٝ زِيُ ٚػٛز ٌُ ظضز زضوّعا، حكطار ٔضط ٚ ٔفيس ظيبزي اظ ػّٕٝ حكطار ٌُ ذٛاض ٚ ٌطزٜ ذٛاض ػّت  

عجك سحميمبر ٚ ثطضؾي ٞبي ثؼُٕ آٔسٜ اظ ٔعاضع . ايٗ ٌيبٜ ٔي قٛ٘س ِٚي سؼساز وٕي اظ آٟ٘ب ذؿبضر ظا ٞؿشٙس

. آٚضي ٚ قٙبؾبيي قس٘س ٕ٘ٛ٘ٝ ؾٛؾه ٌّرٛاض ٚ ٌطزٜ ذٛاض ػٕغ 13وّعاي اؾشبٖ ٌّؿشبٖ، زض حبَ حبضط 

سؼّك  Nitidulidae ،Scarabaeidae،Alleculidae  ٚMeloidaeٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ػٕغ آٚضي قسٜ ثٝ ذب٘ٛازٜ ٞبي  

ؾٛؾه ٌطزٜ )زض ثيٗ آفبر ٌُ ٚ غٙچٝ، زض اوظط ٔعاضع وّعاي اؾشبٖ ٌّؿشبٖ، ؾٛؾه غٙچٝ ذٛاض وّعا .زاض٘س

 .قشطيٗ فطاٚا٘ي  ٔي ثبقسزاضاي ثي  Meligethesaeneusثب ٘بْ ػّٕي( ذٛاض ضيع

زض ٔعاضع  1376ؾٛؾه ثؿيبض ضيع ٚ ؾيبٜ ضٍ٘ي  ٔي ثبقس وٝ اِٚيٗ ثبض زض ؾبَ   :عَعك غٌچِ خَار کلشا

ٔٙغمٝ ٔكبٞسٜ قس ٚ زض حبَ حبضط زض اوظط ٔعاضع وّعا وٓ ٚ ثيف ٚػٛز زاقشٝ ٚ ثؼضبً ذؿبضاسي ضا ثٝ  وّعاي

ػٛي اٚاذط ثٟٕٗ ٚ يب اٚايُ اؾفٙس ثٝ سسضيغ ٚاضز ٔعاضع وّعأي ايٗ حكطار ثب سٛػٝ قطايظ . وّعا ٚاضز ٔي وٙٙس

ٌُ ( دّٗ)حكطٜ وبُٔ اظ غٙچٝ ٚ ٌطزٜ . الضٚٞب دؽ اظ سفطيد زضٖٚ غٙچٝ ٞب ٚ ٌُ ٞب ضقس ٚ ٕ٘ٛ ٔي وٙٙس. قٛ٘س

زض . سغصيٝ وطزٜ ٚ اٌط ػٕيؼز آفز ظيبز ثبقس، غٙچٝ ٞب اظ ثيٗ ضفشٝ ٚ ٔٛػت ٘بضؾي ٚ ػميٕي ٌُ ٔي قٛز

ثؼالٜٚ . ٖ نسٔٝ زيسٜ، زٚضٜ ٌُ زٞي عٛال٘ي سط قسٜ ٚ ضؾيسٌي ٘يع ٘بٔٙظٓ ٚ ثب سأذيط ا٘ؼبْ ٔي قٛزٌيبٞب

 . غالف ٞبي وٓ سطي زض ؾبلٝ ثرهٛل ؾبلٝ ا٘شٟبيي سكىيُ ٔي قٛز
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ِٚي زض . ػسز حكطٜ وبُٔ زض ٞط ثٛسٝ وّعاي ثٟبضٜ ٔي ثبقس 2-3زض ز٘يب آؾشب٘ٝ ذؿبضر ايٗ آفز ٚػٛز      

. ػسز زض ٞط ٌيبٜ ٔي ثبقس 5ػسز ٚ زض وّعاي ظٔؿشب٘ٝ زيطوبقز  20-15٘ٝ ظٚز وبقز، ٘طْ ٔجبضظٜ وّعاي ظٔؿشب

ثٝ قسر وبٞف ٔي يبثس، زض ( ؾطز ٚ ٔطعٛة ٚ ٕٞطاٜ ثب ثبض٘سٌي ٚ قٙجٓ)فؼبِيز آفز زض ثؼضي  قطايظ ػّٛي 

ضٚسيٙبئي وّعا سكسيس يبفشٝ ٚ اِجشٝ زض چٙيٗ قطايغي احشٕبال ثيٕبضي اؾىُ. چٙيٗ ٚضيؼشي ٘يبظ ثٝ ٔجبضظٜ ٘ساضز

وبقز ظٚز ٍٞٙبْ ٚ وكز اضلبْ ظٚز ثطاي ػٌّٛيطي اظ ذؿبضر ؾٛؾه ٌطزٜ ذٛاض،  .ذؿبضر ظا ٔي قٛز

 70-80زض ٔطحّٝ غٙچٝ زٞي وٝ  حشٕبً ،ذؿبضر احشٕبِيضطٚضر ٚ ثطٚظ زض نٛضر . ضؼ،سٛنيٝ ٔي ٌطزز

زض ايٗ  ضاؾشب حكطٜ وف ثيؿىبيب ثٝ ٔمساض . قٛزٞب ثبظ ٘كسٜ ا٘س، ثب حكطٜ وف سٛنيٝ قسٜ ٔجبضظٜ  زضنس ٌُ

-5/1ٕٞچٙيٗ ٔي سٛاٖ اظ ؾْٕٛ زيبظيٖٙٛ ثٝ ٔيعاٖ .ِيشط ٔي سٛا٘س ٌعيٙٝ ٔٙبؾجي ػٟز وٙشطَ ايٗ آفز  ثبقس 35/0

ِيشط زض ٞىشبض ثب ضػبيز وّيٝ انَٛ ايٕٙي  5/1-1ِيشط ٚ ٔبالسيٖٛ  5/2-2ثٝ ٔيعاٖ( زٚضؾجبٖ)ِيشط، وّطديطيفٛؼ 1

 .ر ٌطزٜ افكبٖ اؾشفبزٜ ٕ٘ٛزحفظ حكطا

زض فطٚضزيٗ ٔبٜ ٕٞطاٜ ثب ٌطْ سطقسٖ ٞٛا حكطار زيٍطي دؽ اظ ؾٛؾه غٙچٝ ذٛاض  :عَعك ّای گلخَار

 ٚ ٌُ ذٛاض Epicometishirtaزض ثيٗ آٖ ٞب ؾٛؾه ٌُ ذٛاض ثٛض .ٚاضز ٔعاضع وّعا ٔي قٛ٘س

Pygopleuruspsilotrichus يٗ آفبر زضقٕبَ ٌٙجس،والِٝ ٚ ػٕؼيز ا. اظ سطاوٓ ثيكشطي ثطذٛضزاض اؾز

زض نٛضر سؼٕغ ٚ فؼبِيز . ديكىٕط ثؿيبض ظيبز ِٚي زضآظازقٟط، زِٙس  ذبٖ ثجيٗ ٚ غطة ٌٙجس ذيّي وٓ اؾز

زض ٔٛضز ذؿبضر . ؾٛؾه ٌُ ذٛاض ثٛض ٕٞٝ ا٘ساْ ظايكي ٚ زض ٔٛاضزي حشي ؾبلٝ ٘يع ٔٛضز سغصيٝ لطاض ٔي ٌيطز

 . وّعا سحميمي ا٘ؼبْ ٘كسٜ اؾز ٚ ظيؿز قٙبؾي ؾٛؾه ٞبي ٌّرٛاض زض ٔعاضع

دٛضٜ ٞب ٚ حكطار وبُٔ اظ قيطٜ وّعا . ٔي ثبقسBrevicorynebrassicaeػّٕي ايٗ آفز ٘بْ: ؽتِ هَهی کلشا

ٔطحّٝ ٌّسٞي ٚ غالف زٞي اظ حؿبؼ . ايٗ قشٝ ٞب اغّت زض ؾبلٝ انّي وّعا ٔؿشمط ٔي قٛ٘س. سغصيٝ ٔي وٙٙس

ايٗ آفز ثٝ نٛضر ِىّٝ اي زض ثؼضي ٔعاضع اؾشبٖ . سطيٗ ٔطاحُ ضقسي وّعا ثطاي حّٕٝ قشٝ ٔٛٔي ٔي ثبقس

يُ ٚػٛز زقٕٙبٖ عجيؼي ٔب٘ٙس ا٘ٛاع وفكسٚظن ٞب، ٍٔؽ ٞبي ٌُ ٚ ظ٘جٛضٞبي ثسَ. ٌّؿشبٖ ٔكبٞسٜ ٔي قٛز

زض ثطذي اظ ؾبَ ٞب ثب افعايف ثبضـ ثٟبضي ٚ اثط٘بن ثٛزٖ ٞٛا ٕٔىٗ . دبضاظيشٛئيس ٘يبظ ثٝ ٔجبضظٜ قيٕيبيي ٘ساضز

 ِيشط، دطيٕيىبضة 1-5/0ثٝ ٔيعاٖ( وٙفيسض)ايٕيساوّٛدطايس اؾز ٘يبظ ثٝ ؾٕذبقي ثبقس وٝ ٔي سٛاٖ ثب ؾٕٛٔي ٘ظيط  

 . ِيشط زض ٞىشبض ؾٕذبقي وطز 2ثٝ ٔيعاٖ ( اوبسيٗ)سيٛٔشٖٛويٌّٛطْ ٚ  1-5/0ثٝ ٔيعاٖ  (دطيٕٛض)
 

 :ػلف ّای ّزس هشارع کلشا( 9

ػّف ٞبي ٞطظ ٘ٝ سٟٙب زض ٔهطف آة، ٘ٛض ٚ ٔٛاز غصايي ثب وّعا ضلبثز ٔي وٙٙس، ثّىٝ اذشالط ثصٚض ٞٓ          

ثٙبثطايٗ، ػٟز ثٟجٛز وٕيز ٚ ويفيز . ذب٘ٛازٜ ي وّعا، ثبػض دبييٗ آٔسٖ ويفيز ضٚغٗ ٚ وٙؼبِٝ ٘يع ٔي قٛز
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ِف ٞبي ٞطظ ٞٓ ذب٘ٛازٜ ي وّعا اظ ٔكىالر ٚػٛز ع. وّعا، ٔجبضظٜ ثب ػّف ٞبي ٞطظ أطي اػشٙبة ٘بدصيط اؾز

ٔحهَٛ ظضاػي  30سبوٖٙٛ زض ، (Sinapis arvensis)ػّف ٞطظ ذطزَ ٚحكي . ٟٔٓ ايٗ ٔحهَٛ سّمي ٔي قٛز

ايٗ ٌيبٜ زض اغّت ٘مبط ايطاٖ دطاوٙسٜ اؾز ٚ ؾجت ذؿبضر ثٝ ؾبيط . وكٛض ػٟبٖ ٔؼطفي قسٜ اؾز 52اظ 

ٌٛ٘ٝ  39ػّف ٞبي ٞطظ ٔحهَٛ وّعا زض ؾغح اؾشبٖ ٌّؿشبٖ، سؼساز  زض ٔغبِؼٝ. ٔحهٛالر دبييعٜ ٘يع ٔي قٛز

ذب٘ٛازٜ ٌيبٞي قٙبؾبيي قس٘س، وٝ ثيف سطيٗ فطاٚا٘ي ٘ؿجي ضا ذب٘ٛازٜ ٞبي ٌٙسٔيبٖ، قت ثٛ ٚ ٘رٛز  16ٔشؼّك ثٝ 

 . ثٝ ذٛز اذشهبل زاز٘س

 
 

 (ثٝ سطسيت حطٚف اِفجبي ذب٘ٛازٜ)ٖ فٟطؾز ػّف ٞبي ٞطظ ظبٞط قسٜ زض ٔعاضع وّعاي اؾشبٖ ٌّؿشب-10ػسَٚ           
ٞطظ٘بْ فبضؾي ػّف ذب٘ٛازٜ فطْ ضٚيكي ؾيىُ ضٚيكي ٘ٛع ثطي ٞطظ٘بْ ػّٕي ػّف   

ثطيدٟٗ  Daucus  carrota ٞٛيغ ٚحكي Apiaceae زِٚذٝ زٚؾبِٝ 

ثطيدٟٗ  Scandix pecten-veneris ؾٛظٖ چٛدبٖ Apiaceae زِٚذٝ زٚؾبِٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   Artemisia annua ٔٛضٜ Asteraeae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ  Circium arvense وٍٙط نحطايي Asteraeae زِٚذٝ چٙسؾبِٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   Lactuca seriola وبٞٛي ٚحكي Asteraeae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   .Sonchus sp قيطسيغه Asteraeae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   Anthemis cotula ثبثٛ٘ٝ Asteraeae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝ ٚ زٚ ؾبِٝيه   .Conyza sp ديط ثٟبض Asteraeae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   Senecio vulgaris ديطٌيبٜ Asteraeae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   Capsella bursa-pastoris ويؿٝ وكيف Brassicaceae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   Sinapis arvensis ذطزَ ٚحكي Brassicaceae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   Raphanus raphanistrum سطثچٝ ٚحكي Brassicaceae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   .Erophila sp ثٟبضزٚؾز Brassicaceae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   Stellaria media ٌٙسٔه Caryophillaceae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   .Spergularia sp زا٘ساِٛ Caryophillaceae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه  سطٜؾّٕٝ Chenopodiaceae زِٚذٝ   Chenopodium album 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   Chenopodium murale ؾّٕه ثطي ٌع٘ٝ اي Chenopodiaceae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه  قٛضػّف Chenopodiaceae زِٚذٝ   Salsola sp. 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   .Atriplex sp ؾّٕىي Chenopodiaceae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ نحطاييديچه Convolvulaceae زِٚذٝ چٙسؾبِٝ   Convolvulus arvensis 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   Melilotus officinalis يٛ٘ؼٝ ٚحكي Fabaceae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه  ائبقه ٌُ ذٛقٝ Fabaceae زِٚذٝ   Vicia villosa 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه  سطٜقبٜ Fumariaceae زِٚذٝ   Fumaria officinalis 

ثطيدٟٗ  Malva neglecta دٙيطن Malvaceae زِٚذٝ چٙسؾبِٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   .Papaver sp قمبيك Papaveraceae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝچٙس   .Plantago sp ثبضًٞٙ Plantaginaceae زِٚذٝ 

ثطيثبضيه ؾبِٝيه  ِذٝسه   Poaceae ٝ٘يٛالف ٚحكي ظٔؿشب Avena ludoviciana 
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ثطيثبضيه ؾبِٝيه  ِذٝسه   Poaceae ٓچچ Lolium rigidum 

ثطيثبضيه ؾبِٝيه  ِذٝسه   Poaceae ثصضن Phalaris minor 

ثطيثبضيه ؾبِٝيه  ِذٝسه   Poaceae ٝ٘لٙبضي زا  Phalaris paradoxa 

ثطيثبضيه ؾبِٝيه  ِذٝسه   Poaceae     ذٛ٘ي ٚاـ Phalaris barachystachys 

ثطيثبضيه ؾبِٝچٙس  ِذٝسه   Poaceae ٘ي Phragmites commonis 

ثطيثبضيه ؾبِٝيه  ِذٝسه   Poaceae     ؾبِٝچٕٗ يه  Poa annua 

ثطيثبضيه ؾبِٝيه  ِذٝسه   Poaceae چبٚزاض Secale cereale 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه  ثٙسديچه       Polygonaceae زِٚذٝ   Polygonum convolvulus 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه  ثٙسػّف ٞفز Polygonaceae زِٚذٝ   Polygonum aviculare 

ثطيدٟٗ  Rumex obtusifolia سطقه Polygonaceae زِٚذٝ چٙسؾبِٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   Anagalis arvensis آ٘بٌبِيؽ Primulaceae زِٚذٝ 

ثطيدٟٗ ؾبِٝيه   Veronica persica ؾيعاة ايطا٘ي  Scrophulariaceae زِٚذٝ 

زضنس ػّف  87ٕٞچٙيٗ . زضنس يه ؾبِٝ ٚ ثميٝ چٙس ؾبِٝ ثٛز٘س 82اظ ػّف ٞبي ٞطظ ظبٞط قسٜ زض اؾشبٖ،      

ػّف ذٛ٘ي . زضنس ثبلي ٔب٘سٜ زض ٌطٜٚ ٌٙسٔيبٖ ػبي ٔي ٌيط٘س 13ٞبي ٞطظ ٌعاضـ قسٜ ػعٚ دٟٗ ثطٌبٖ ٚ 

(Phalaris minor ) ٟٕٔشطيٗ ػّف ٞطظ اظ ٌطٜٚ ٌٙسٔيبٖ ٚ يٛ٘ؼٝ ظضز(Melilotus officinalis ) ٌٝ٘ٛ ٟٕٗٔشطي

 Veronica)ثطاؾبؼ ٘شبيغ ايٗ ٔغبِؼٝ، يٛ٘ؼٝ ظضز، ػّف ذٛ٘ي، ؾيعاة ايطا٘ي . اظ ٌطٜٚ دٟٗ ثطي ٞب ٔي ثبقٙس

persica) ديچه ثٙس ،(Polygonum convolvulus) ٞبي ٔرشّف ثطاؾيىب ٌٝ٘ٛ ،(Brassica sp.) َذطز ،

ثٝ سطسيت ثيكشطيٗ ٔيبٍ٘يٗ سطاوٓ ضا زض ؾغح اؾشبٖ ( Polygonum aviculare)ٚحكي ٚ ٞفز ثٙس ٔؼِٕٛي 

ثيف سطيٗ زضنس يىٙٛاذشي ثٝ سطسيت ثٝ ػّف ذٛ٘ي، يٛ٘ؼٝ ظضز، ؾيعاة ايطا٘ي، ٌٛ٘ٝ ٞبي . ٌّؿشبٖ زاقشٙس

 .ٚٞفز ثٙس ٔؼِٕٛي اذشهبل زاقز  (Avena ludoviciana)ثطاؾيىب، ذطزَ ٚحكي، يٛالف ٚحكي ظٔؿشب٘ٝ 

 

 :ر ػلف ّای ّزس کلشارٍػ ّای هْا-9-1

 هْار هکاًیکی ػلف ّای ّزس

اػشمبز ثط ايٗ اؾز وٝ ٟٔبض ٔىب٘يىي ػّف ٞبي ٞطظ ضٚقي ػّٕي ٚ ٔٛطط ٔي ثبقس ِٚي ايٗ سبطيط ثؿشٍي ثٝ     

ٟٔبض ٔىب٘يىي ػّف ٞبي . قطايظ فيعيىي ذبن، ٘ٛع ٚ سطاوٓ ػّف ٞبي ٞطظ ٚ ٘ٛع ازٚار ٔٛضز اؾشفبزٜ زاضز

ِف ٞبي ٞطظ وٛچه ضا ٟٔبض ٔي ع ،ٞطظ ثب اؾشفبزٜ اظ ازٚار وككي سطاوشٛضي ػالٜٚ ثط اػٕبَ قرٓ ؾغحي

اِجشٝ ثط ٞٓ ظزٖ ذبن ٔي سٛا٘س ثبػض سحطيه ػٛا٘ٝ ظ٘ي ٚ اؾشمطاض ثصض ػّف ٞبي ٞطظي قٛز وٝ ثب . ٕ٘بيس

ثٝ ٞط حبَ، ايٗ ٌيبٞبٖ زض فبنّٝ ي ظٔب٘ي ٘ؿجشبً زيطسطي . قطايظ ضعٛثشي ثؼس اظ ٚػيٗ ٔىب٘يىي ؾبظٌبضي زاض٘س

ضٚـ ٞبي ٔىب٘يىي ٔٛطط، ٔٙؼط ثٝ زفٗ ؾغحي . سٛاٖ ضلبثز ٘ساض٘س ثؼس اظ اؾشمطاض ٔحهَٛ ؾجع ٔي قٛ٘س ٚ

زض ايٗ حبِز ضزيف ٞبي وبقز ثبيس ثٝ ا٘ساظٜ ي وبفي اظ ٞٓ فبنّٝ زاض ثبقٙس . ٌيبٞچٝ ٞبي ػّف ٞطظ ٔي قٛ٘س

زض يه آظٔبيف زض ٌّؿشبٖ، ٘كبٖ زازٜ قس وٝ ذبن ٚضظي . سب ذبن ٚضظي زض ثيٗ ضزيف ٞب أىبٖ دصيط ثبقس
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اططار ذبن ٚضظي ثٝ عٛض ٔؿشميٓ زض ذطز . ٔؿشميٓ ٚ غيط ٔؿشميٓ ضٚي اؾشمطاض ٌيبٜ ٚ سؼعيٝ ثمبيب زاضز زٚ اطط

اططار غيطٔؿشميٓ . وطزٖ ثمبيب ٚ سٛظيغ آٟ٘ب ٔٛطط اؾز ثٝ ٘حٛي وٝ ؾجت ٔي قٛز ثصض زض ثؿشط ٔٙبؾت لطاض ٌيطز

ذبن ٚضظي، . ؾشمطاض ثٛسٝ ٞب سبطيط زاضزقبُٔ قطايظ ٔحيغي اؾز وٝ زض سؼعيٝ ي ثمبيبي ٌيبٞي، ػٛا٘ٝ ظ٘ي ٚ ا

ؾبذشبض ثؿشط ثصض ضا ايؼبز ٔي وٙس ثٝ عٛضي وٝ زض ذٛال فيعيىي ثمبيبي ٌيبٞي يب فضبي احبعٝ وٙٙسٜ ثصض 

. سٕبؼ وبفي ٚ ٔٙبؾت ثصض ثب ذبن، قطط الظْ ثطاي ػٛا٘ٝ ظ٘ي ؾطيغ ٚ اؾشمطاض ذٛة ٌيبٜ اؾز. ٔٛططاؾز

أُ ثصٚض، ثبػض ؾجع قسٖ ٔغّٛة ٚ ضقس اِٚيٝ ٚ ؾطيغ ٌيبٜ ظضاػي ٔي ػٛا٘ٝ ظ٘ي ظٚز، ؾطيغ، يىٙٛاذز ٚ ن

ثٟشطيٗ . ضقس اِٚيٝ ؾطيغ زض ٔطاحُ اِٚيٝ، لبثّيز ضلبثز ٌيبٜ ظضاػي ثب ػّف ٞبي ٞطظ ضا افعايف ٔي زٞس. قٛز

. زفبع ثطاي ٔمبثّٝ ثب ػّف ٞبي ٞطظ دٟٗ ثطي زض ظضاػز وّعا، ػٛا٘ٝ ظ٘ي ؾطيغ، اؾشمطاض ٚ ضقس ٔحهَٛ اؾز

وبقز ؾغحي ٚ يىٙٛاذز ٕٞطاٜ ثب ضعٛثز ٔٙبؾت ثصض ضا  لبزض ٔي ؾبظز وٝ ؾطيغ سط ػٛا٘ٝ ظزٜ ٚ لبثّيز ضلبثز 

 .ثب ػّف ٞبي ٞطظ ديسا وٙس

 هْار سراػی ػلف ّای ّزس

ايٗ فبنّٝ وٓ ٔي سٛا٘س فطنز ػٛا٘ٝ ظ٘ي . ؾب٘شي ٔشط ٔؼبظ اؾز 24سب  12وبقز وّعا زض فبنّٝ ثيٗ ضزيف       

( ضٚظ لجُ اظ وبقز 25آثيبضي )ضٚـ ٔبذبض ٔعضػٝ وّعا . ضا اظ ػّف ٞبي ٞطظ ثٝ ٘حٛ ٔٛططي ؾّت ٕ٘بيسٚ ضلبثز 

سٙبٚة . ٚ وِٛشيٛاض ثٝ ػٙٛاٖ يه ضاٞىبض ظضاػي ثطاي ٔسيطيز ٔٛفك ػّف ٞبي ٞطظ زض وّعا سٛنيٝ قسٜ اؾز

ٜ وٙشطَ ػّف ٞبي ٞطظ ثٝ ظضاػي ثب ٔحهٛالسي ٔب٘ٙس ٌٙسْ، ػٛ، قجسض ٚ زض نٛضر أىبٖ ثط٘غ، ٔي سٛا٘س ة

ذهٛل آٟ٘بيي وٝ ٞٓ ذب٘ٛازٜ ي وّعا ٞؿشٙس، وٕه ٕ٘بيس، ظيطا زض ايٗ ٔحهٛالر أىبٖ ٔهطف ػّف وف 

يىي زيٍط اظ ضاٟٞبي ٔٛطط زض ٟٔبض ػّف ٞبي ٞطظ زض ٔسيطيز . ٞبي ٔٛطط ٌيبٞبٖ سيطٜ قت ثٛ فطاٞٓ ذٛاٞس ثٛز

اؾشفبزٜ اظ ايٗ اضلبْ ضٕٗ . زضر ضلبثز دصيطي ثباليي زاض٘سسّفيمي ػّف ٞبي ٞطظ، اؾشفبزٜ اظ اضلبٔي اؾز وٝ ق

وبٞف لسضر ضلبثز ػّف ٞبي ٞطظ، ٔهطف ػّف وف ٞب، ٞعيٙٝ ٞبي وبضٌطي ٚ ٔبقيٗ آالر ضا ٘يع وبٞف 

ضلٕي وٝ سٛا٘بيي ضلبثز آٖ ثبال اؾز، ثبيس ضٕٗ حفظ ػّٕىطز ذٛز، ضقس ٚ سِٛيس ثصض ػّف ٞطظ ضا ٘يع . ٔي زٞس

ٔبيف ٞبي ٔشؼسزي وٝ ا٘ؼبْ دصيطفشٝ، ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛزٜ ا٘س وٝ اضلبْ ٞيجطيس ٘ؿجز ثٝ اضلبْ زض آظ. وبٞف زٞس

ايٗ ثطسطي ثٝ زِيُ ؾطػز ثبالي سٛؾؼٝ . آٌِٛبْ ثٝ زِيُ ٞشطٚظيؽ، لبثّيز ضلبثز ٚ ػّٕىطز ثبالسطي زاقشٙس

 .اؾز ثطي، سؼٕغ اِٚيٝ ثيكشط ثيٛٔبؼ زض ا٘ساْ ٞٛايي ٚ ثؿشٝ قسٖ ؾطيؼشط وب٘ٛدي ٌعاضـ قسٜ
 

 :هْار ؽیویایی ػلف ّای ّزس کلشا 

 ػلف کؼ ّای پیؼ اس کاؽت کلشا
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ضا  ثٝ ػٙٛاٖ ؾْٕٛ ديف اظ وبقز ( ؾٛ٘بالٖ)ٚ اسبَ فّٛضاِيٗ ( سطفالٖ)ػّف وف ٞبي ا٘شربثي سطيفّٛضاِيٗ     

ضا ( ضا٘ساح)ٚ ٌّيفٛؾيز ( ٌطأبوؿٖٛ)ٞط چٙس ػّف وف ٞبي ػٕٛٔي دبضاوٛآر . وّعا ٔي سٛاٖ ٔهطف ٕ٘ٛز

٘يع لجُ اظ وبقز وّعا ثٛيػٜ زض وكز  ٔؿشميٓ آٖ ٔي سٛاٖ ٔهطف ٚ زض ضزيف ػّف وف ٞبي لجُ اظ وبقز 

اػشمبز ثط ايٗ اؾز . لّٕساز ٕ٘ٛز، ِٚي وبضثطز آٖ ٞب زض وكز وّعا ثب ذبن ٚضظي ٔطؾْٛ چٙساٖ ٔشساَٚ ٘يؿز

ثٝ ٞط حبَ، زض اضاضي وٝ لجُ اظ . وٝ ػّف ٞبي ٞطظ زض حيٗ ػّٕيبر آٔبزٜ ؾبظي ثؿشط ثصض ٘بثٛز ٔي ٌطز٘س

اِجشٝ زض نٛضر ٚػٛز فطنز وبفي )وبقز وّعا، ظٔيٗ آيف ثٛزٜ ٚ ٔٛضز ٞؼْٛ ػّف ٞبي ٞطظ لطاض ٌطفشٝ ا٘س 

سيٕبض . ٔفيس ذٛاٞس ثٛز( ثؿشٝ ثٝ زٚضٜ ظ٘سٌي ػّف ٞبي ٞطظ ٔٛػٛز)ٔهطف ػّف وف ػٕٛٔي ( سب ظٔبٖ وبقز

ٍ٘طا٘ي . ي ٟٔبض ٔٛطط ػّف ٞبي ٞطظ زض وّعا سٛنيٝ قسٜ اؾزٔبذبض ٕٞطاٜ ثب ٔهطف ػّف وف دبضاوٛآر ثطا

وكبٚضظاٖ اظ ثطٚظ اططار ؾٛء ٘بقي اظ ثبليٕب٘سٜ ايٗ ػّف وف ٞب زض ذبوجي ٔٛضز اؾز، ظيطا ٞط زٚي آٖ ٞب ثٝ 

سطيفّٛضاِيٗ ثب ٘بْ سؼبضسي سطفالٖ . زِيُ ٔبٞيز قيٕيبيي ذبل ذٛز ثٝ قسر ػصة وّٛئيس ٞبي ذبن ٔي قٛ٘س

ٔمساض ٔهطف ايٗ ػّف وف . زضنس أِٛؿيٖٛ قٛ٘سٜ ي غّيظ زض ايطاٖ ثٝ طجز ضؾيسٜ اؾز 48ؾيٖٛ ٚ فطٔٛال

ثب ايٙىٝ سطفالٖ عيف لبثُ لجِٛي اظ ػّف . ِيشط زض ٞىشبض اؾز 5/2سب  2ثؿشٝ ثٝ ٔحشٛاي ٔبزٜ آِي ٚ ضؼ ذبن ثيٗ 

ٞطظ ذب٘ٛازٜ ي قت ثٛ ٚ ٘رٛز ٚ  ٞبي ٞطظ وّعا ضا ٟٔبض ٔي ٕ٘بيس، ِٚي ثٝ زِيُ ػسْ وبضايي زض ٟٔبض ػّف ٞبي

زض آظٔبيكبر ثٝ ػُٕ آٔسٜ، . ٘يع ذغط ٔب٘سٌبضي زض نٛضر ػسْ ؾجع وّعا، چٙساٖ ٔمجَٛ وكبٚضظاٖ ٘يؿز

سطفالٖ ثٝ سؼعيٝ . ِيشط زض ٞىشبض سطفالٖ، ثٟشطيٗ سبطيط ضا زض ٟٔبض ػّف ٞبي ٞطظ دٟٗ ثطي زاقشٝ اؾز 5/2ٔهطف 

ِز، اذشالط ثٝ ٔٛلغ آٖ ثب ذبن ٘مف سؼييٗ وٙٙسٜ اي زض ٔيعاٖ ؾٓ ٘ٛضي ٚ سهؼيس حؿبؼ اؾز ٚ ثٝ ٕٞيٗ ع

ؾب٘شي ٔشط اؾز،  10سب  7ػٕك اذشالط سطفالٖ ثب ذبن حسٚز . ثبليٕب٘سٜ زض ذبن ٚ ذٛال ػّف وكي آٖ زاضز

ؾب٘شي ٔشط ٘يع افعايف يبفشٝ ٚ ؾٓ زض ذبن ضليك  20زض حبِيىٝ، ثٝ ػّز فمساٖ ازٚار وبفي ٚ ٔٙبؾت ايٗ ػٕك سب 

سطفالٖ اذشالط . ٔيعاٖ فطاضيز ػّف وف، ِعْٚ سؿطيغ آٔيرشٝ ؾبظي آٖ ضا ثب ذبن سٛػيٝ ٔي ٕ٘بيس. ي ٌطززْ

ػصة سٛؾظ ؾبلٝ چٝ ثيف سط اظ ضيكٝ . يبفشٝ ثب ذبن سٛؾظ ضيكٝ چٝ ٚ ؾبلٝ چٝ زض حبَ ضقس ػصة ٔي ٌطزز

يط اططار ؾٛء ػّف وف ٚالغ چٝ اؾز ٚ ثٝ ٕٞيٗ ػّز ٞٓ ؾبلٝ چٝ زض حبَ ضٚيف ثيف سط اظ ضيكٝ چٝ سحز سبص

زضنس سطفالٖ ٔي  80ؾبػز،  24ظطف . ثٝ ٞط حبَ، ا٘شمبَ سطفالٖ زض ٌيبٜ ثٝ وٙسي نٛضر ٔي دصيطز. ٔي ٌطزز

ؾبيط ٔٛاز لغجي سط ٘بدبيساض ثٛزٜ، زض اطط حطاضر ٘بقي . سٛا٘س ثٝ زِيُ سؼعيٝ ي ٘ٛضي ثٝ سطويجبر زيٍط سجسيُ قٛز

 . ٘سٜ سطفالٖ زض ؾغح ذبن، آٖ ضا زض ٔؼطو سؼعيٝ ي ٘ٛضي لطاض ٔي زٞسثبليٕب. اظ سكؼكغ سؼعيٝ ٔي قٛ٘س

زضنس أِٛؿيٖٛ قٛ٘سٜ ي غّيظ زض ايطاٖ ثٝ طجز  3/33اسبَ فّٛضاِيٗ ثب ٘بْ سؼبضسي ؾٛ٘بالٖ ٚ فطٔٛالؾيٖٛ     

ٞىشبض ِيشط زض  5/3سب  3ٔمساض ٔهطف ايٗ ػّف وف ٘يع ثؿشٝ ثٝ ٔحشٛاي ٔبزٜ آِي ٚ ضؼ ذبن ثيٗ . ضؾيسٜ اؾز
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ِيشط زض ٞىشبض ثٝ  4ثٝ ػٙٛاٖ ٔظبَ، ؾٛ٘بالٖ ثٝ ٔيعاٖ . ٌعاضقبسي اظ اططار ؾٛء ؾٛ٘بالٖ ثط وّعا ٚػٛز زاض٘س. اؾز

ثطسطي ؾٛ٘بالٖ ثط سطفالٖ ٔطثٛط ثٝ . قسٖ وّعا ٌطزيسٜ اؾز ننٛضر ديف وبقز سب حسٚزي ٔٛػت سٗ

ػّف ٞبي . زٚاْ وٕشط آٖ زض ذبن اؾز لبثّيز ايٗ ػّف وف زض ٟٔبض ػّف ٞبي ٞطظ ذب٘ٛازٜ ي ؾٛال٘بؾٝ ٚ

ٞطظ ؾٛال٘بؾٝ زض ظضاػز وّعا ٔؼَٕٛ ٘يؿشٙس ٚ اظ عطفي ٘يع فبنّٝ ي ظٔبٖ ٔهطف ػّف وف سب وكز ثؼسي ثٝ 

ثٝ ايٗ سطسيت، ثب سٛػٝ ثٝ ليٕز ثبالسط ايٗ ػّف وف ٚ اططار ؾٛء ٌعاضـ قسٜ، ِعٚٔي . لسض وبفي ظيبز اؾز

 .احؿبؼ ٕ٘ي قٛزثطاي ػبيٍعيٙي ؾٛ٘بالٖ ثب سطفالٖ 
 

 ػلف کؼ ّای پیؼ اس عثش ؽذى کلشا

 يىي اظ ايٗ ػّف وف ٞبوٝ زض ز٘يب زض وٙشطَ ػّفٟبي ٞطظ ٔعاضع وّعا سٛنيٝ ٔي ٌطزز ػّف وف اؾشبٔخ    

ايٗ ػّف وف ٘يع ٕٞب٘ٙس سطفالٖ ٔشؼّك ثٝ ذب٘ٛازٜ زي ٘يشطٚ آ٘يّيٗ ٞب ٔي ثبقس . ٔي ثبقس( EC %33دٙسي ٔشبِيٗ )

اذشالط ثب ذبن ٘ساضز ٚ ثالفبنّٝ دؽ اظ وكز وّعا ثٝ ٔيعاٖ ؾٝ ِيشط زض ٞىشبض ثط ضٚي ؾغح ذبن ِٚي ٘يبظ ثٝ 

ٞبي ٞطظ وّعا ثٝ طجز ٘طؾيسٜ  ٌطچٝ ايٗ ػّف وف زض ايطاٖ ثطاي وٙشطَ ػّف. ٔهطف ٔي ٌطزز

ضا  ٞبي ٞطظ سطاوٓ ػّف (EC %33دٙسي ٔشبِيٗ)٘كبٖ زاز٘س وٝ سيٕبض اؾشبٔخ  Marvatet al. (2005).اؾز

ويٌّٛطْ زض ٞىشبض وبٞف ٔي زٞس ٚ زض ثطضؾي  9/157ثٛسٝ زض ٔشط ٔطثغ ٚ ٚظٖ سط ػّفٟبي ٞطظ ضا ثٝ ٔيعاٖ 5/13

 .ٞبي ايكبٖ ثيكشطيٗ ٚظٖ ٞعاض زا٘ٝ ٚ ػّٕىطز زا٘ٝ ٘يع زض سيٕبض دٙسي ٔشبِيٗ طجز قس

سبظاوّط ٔي ثبقس، عجك ٌعاضقبر، ػّف وف ثٛسيعاٖ اؾشبض وٝ ٔرّٛعي اظ زٚ سطويت وٛييٗ ٔطان ٚ ْ    

زضنس ٚ ذطزَ ٚحكي ضا زض ٔبظ٘سضاٖ ٚ  100سٛا٘ؿشٝ اؾز ػّف ٞبي ٞطظ سيطٜ ي قت ثٛ ضا زض اؾشبٖ سٟطاٖ سب 

زض نٛضر ٔهطف ثٛسيعاٖ اؾشبض، ٘يبظي ثٝ ٔهطف ِٛ٘شطَ . زضنس ٟٔبض ٕ٘بيس 51ٚ  94ذٛظؾشبٖ ثٝ سطسيت سب 

( ٔٛػٛز زض ثٛسيعاٖ اؾشبض)ثب اؾشفبزٜ اظ ٔشبظاوّط  (.Galium spp)ٟٔبض لغؼي ٌٛ٘ٝ ٞبي قيط دٙيط . ٘رٛاٞس ثٛز

 Alopecurus)ثٝ ػالٜٚ، ايٗ ػّفىف لبزض اؾز يٛالف ٚحكي، زْ ضٚثبٞي وكيسٜ . أىبٖ دصيط اؾز

myosuroides)،  ِٝچٕٗ يه ؾب(Poa annua ) ٘يع ثطذي اظ دٟٗ ثطي ٞبي دبييعٜ ٟٔٓ ٘ظيط ػٙؽ ٞبي ٞفز ٚ

. وٛييٗ ٔطان اظ ٌطٜٚ قجٝ اوؿيٗ ٞبٔي ثبقس. ثٙس، ذطزَ، ٌٙسٔه، ؾيعاة ٚ ثبثٛ٘ٝ ضا ثٝ ذٛثي ٟٔبض ٕ٘بيس

وٛييٗ ٔطان سٛؾظ ثطي ٚ ضيكٝ لبثُ ػصة اؾز ِٚي ثٝ ٞط حبَ، ضيكٝ ٞب لبثّيز وٕشطي ثطاي ػصة ػّف 

اي ػٛاٖ ٚ ضيكٝ ٞب ٔربضٖ ثعضٌي ثطاي ػّف وف ٔهطف قسٜ زض ضٚي قبخ ٚ ثطي ثٝ ثطي ٜ. وف زاض٘س

ٔشبظاوّط . حؿبة ٔي آيٙس، ِٚي قبخ ٚ ثطي ٔمهس ٔغّٛثي ثطاي ػّف وف ٔهطف قسٜ زض ٔحيظ ضيكٝ ٘يؿز

ػصة ٔشبظاوّط اظ عطيك . ػّف وف ا٘شربثي اظ ٌطٜٚ ثبظزاض٘سٜ ٞبي ؾبذز اؾيسٞبي چطة ظ٘ؼيطٜ ثّٙس اؾز

اِجشٝ ػصة سٛؾظ ضيكٝ ي ٌيبٞبٖ . ٚدشيُ ٌطأيٙٝ ٞب ٚ ٞيذٛوٛسيُ يب ادي وٛسيُ زٚ ِذٝ اي ٞب ا٘ؼبْ ٔي قٛزوِٛئ
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ٔشبظاوّط حالِيز چٙسا٘ي زض آة ٘ساضز ٚ ثٝ ٕٞيٗ ػّز ا٘شمبَ . زض حبَ ظٟٛض ٘يع ثٝ ٔيعاٖ وٕشطي ا٘ؼبْ ٔي قٛز

يف سط اظ عطيك ؾيٕذالؾشي نٛضر ٔي ثٝ ػبي آدٛدالؾشي، ة( ػّيطغٓ ذبن ٔهطف ثٛزٖ)٘عزيه ٚ زٚض آٖ 

دؽ اظ . ا٘ساْ ٞبيي ٘ظيط وِٛئٛدشيُ، ٞيذٛوٛسيُ ٚ ادي وٛسيُ ثطاي ايٗ ٔٙظٛض ٔٙبؾت سط اظ ضيكٝ ٞب ٞؿشٙس. ٌيطز

 .ػصة، ػّف وف ثٝ ثرف ٞبي فٛلب٘ي ٌيبٜ ا٘شمبَ يبفشٝ ٚ زض آ٘ؼب سؼٕغ ٔي يبثس
 

 ػلف کؼ ّای پظ اس عثش ؽذى کلشا

 : ّاپْي تزگ کؼ
،ديچه (Polygonum aviculare)ػالٜٚ ثط ذطزَ ٚحكي، سؼسازي اظ ػّف ٞبي ٞطظ ٔب٘ٙس ٌٛ٘ٝ ٞبي ٞفز ثٙس 

، ٔبقه (Melilotus officinalis)يٛ٘ؼٝ ظضز ( .Rumex spp)، سطقه (Polygonum convolvulus)ثٙس 

(Viciaspp.)،  وٍٙط ٚحكي(Circium arvense) ٌٍٙط اثّك ٚ(Silybum marianum )اضي اظ ٔعاضع زض ثؿي

زض ايٗ ٍٞٙبْ ػّف وف . وّعاي اؾشبٖ ٌّؿشبٖ فطاٚاٖ ثٛزٜ ٚ ثبػض وبٞف ػّٕىطز ظيبز ايٗ ٔحهَٛ ٔي ٌطز٘س

 6/0ثٝ نٛضر فطٔٛالؾيٖٛ ٔبيغ حُ قٛ٘سٜ زض آة ٚ ثب ٔمساض ٔهطف  300ػسيس وّٛديطاِيس ثب ٘بْ سؼبضي ِٛ٘شطَ 

ايٗ ػّف وف ٌعاضـ قس وٝ ػّف وف وّٛديطاِيس ثٝ  زض آظٔبيكبر طجز. ِيشط زض ٞىشبض ثٝ طجز ضؾيس 8/0سب 

ٔغبِؼٝ . ٟٔبض ٔي ٕ٘بيس% 90ِيشط زض ٞىشبض، ػّف ٞبي ٞطظ شوط قسٜ ثٝ ػع وٍٙط اثّك ضا زض حس ثبالي  6/0ٔيعاٖ 

       ي ٘حٜٛ ي ػُٕ وّٛديطاِيس ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ايٗ ػّف وف ثٝ آؾب٘ي سٛؾظ ضيكٝ ٚ قبخ ٚ ثطي ػصة 

يس ٘يع ٔب٘ٙس ؾبيط قجٝ اوؿيٗ ٞب سِٛيس اسيّٗ ضا سحطيه ٚ ٔٛػت ثطٚظ ػاليٓ ادي ٘بؾشي ٔطسجظ وّٛديطاَ. ٔي ٌطزز

 . وّٛديطاِيس ؾطيؼبً سٛؾظ ٔيىطٚاضٌب٘يعْ ٞبي ذبن سؼعيٝ ٔي ٌطزز. ثب آٖ ٔي ٌطزز

 هْار کٌٌذُ ّای گٌذهیاى یا گزاط کؼ ّا
 گزاط کؼ ّای خاًَادُ عیکلَّگشاى دیَى

، (ؾّىز)، وّشٛزيٓ (فٛوٛؼ)، ؾيىّٛوؿيسيٓ (٘بثٛـبؼ)وف ؾشٛوؿيسيٓ ؾسيٓ ػّف 5سبوٖٙٛ     

اظ ذب٘ٛازٜ ؾيىٍّٛٞعاٖ زيٖٛ زض ايطاٖ ثٝ طجز ( ٌطاؾخ)، ٚ سطاِىٛوؿيسيٓ (دٙشطا)وٛييعاِٛفٛح دي سفٛضيُ 

ٜ ي ٘بثٛـبؼ ثٝ نٛضر أِٛؿيٖٛ قٛ٘س. ضؾيسٜ ا٘س وٝ ٍٕٞي ثٝ ػع ٌطاؾخ، لبثّيز اؾشفبزٜ زض وّعا ضا زاض٘س

زضنس ٔبزٜ ٔٛططٜ، ثٝ  10فٛوٛؼ ثب . ِيشط زض ٞىشبض لبثُ اؾشفبزٜ اؾز 3زضنس ٚ ثب ٔمساض سٛنيٝ قسٜ  5/12غّيظ 

زضنس ٚ ٔيعاٖ  24طجز ؾّىز ثٝ نٛضر فطٔٛالؾيٖٛ . ِيشط زض ٞىشبض زض وّعا لبثُ اؾشفبزٜ اؾز 5/1سب  1ٔمساض 

وّشٛزيٓ ٚ ؾيىّٛوؿيسيٓ دؽ اظ ٔهطف ثٝ ؾطػز . زِيشط زض ٞىشبض زض اثشسا زض ظضاػز ؾٛيب ا٘ؼبْ ـ 1ٔهطف 

ؾشٛوؿيسيٓ لبزض اؾز ٞٓ اظ . ػصة قبخ ٚ ثطي قسٜ ٚ اظ عطيك ؾيٕذالؾشي ثٝ ٘ٛاحي ٔطيؿشٕي ا٘شمبَ ٔي يبثٙس

ٔحيظ اؾيسي ثيطٖٚ ؾَّٛ اػبظٜ ٔي زٞس وٝ ثرف ظيبزي اظ ػّف . عطيك قبخ ٚ ثطي ٚ ٞٓ ضيكٝ ػصة قٛز
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ثبلي ٔب٘سٜ ٚ ثٝ ايٗ سطسيت ثٝ آؾب٘ي اظ ػطو غكب ثٝ زاذُ ؾَّٛ ا٘شكبض ( قسٜسفىيه ٖ)وف ثٝ قىُ دطٚسٛ٘ٝ 

 .يبثس

 گزاط کؼ ّای خاًَادُ ی آریل اکغی فٌَکغی پزٍپیًَیك اعیذ

ػّف وف اظ ايٗ ذب٘ٛازٜ زض ايطاٖ ثٝ طجز ضؾيسٜ ا٘س وٝ اوظط آٖ ٞب يب ٔٙبؾت ٔهطف زض ٌٙسْ ٚ  12سؼساز     

زض حبَ حبضط، ػّف وف ٞبي فّٛآظيفٛح ـ دي ـ ثٛسيُ . ٜ ٔهطف ذبضع قسٜ ا٘سػٛ ٞؿشٙس ٚ يب ايٙىٝ اظ چطخ

ضا ٔي سٛاٖ ػعٚ ػّف وف ( دٙشطا)ٚ وٛييعاِٛفٛح دي سفٛضيُ ( ٌبال٘ز ؾٛدط)، ٞبِٛوؿي فٛح ٔشيُ (فٛظيّيس)

وّعا ثٝ  زض ايطاٖ، ؾبثمٝ ي ٔهطف ٌبال٘ز ؾٛدط ٚ فٛظيّيس زض. ٞبي ٔٛػٛز ٚ لبثُ اؾشفبزٜ زض وّعا ٔؼطفي ٕ٘ٛز

ٌبال٘ز ؾٛدط ثب . ثيف اظ يه زٞٝ ٔي ضؾس، أب ٔهطف دٙشطا زض ايٗ ظضاػز ثٝ سبظٌي آغبظ قسٜ اؾز

زضنس أِٛؿيٖٛ قٛ٘سٜ غّيظ ثٝ سطسيت  4زضنس أِٛؿيٖٛ قٛ٘سٜ غّيظ ٚ دٙشطا ثب فطٔٛالؾيٖٛ  8/10فطٔٛالؾيٖٛ 

 .ِيشط زض ٞىشبض زض ظضاػز وّعا سٛنيٝ قسٜ ا٘س 2ٚ  1ثٝ ٔيعاٖ 

چٙب٘چٝ ذبن . ٘ٛض ذٛضقيس اطط وٕي ثط ٘بدسيس قسٖ ايٗ ػّف وف ٞب اظ ضٚي ؾغح ذبن ذكه زاضز    

٘يٕٝ ي ػٕط ايٗ ػّف وف ٞب زض . ٔطعٛة ثبقس، ٕٔىٗ اؾز ايٗ ٞب ثٝ آضأي ٔٛضز سؼعيٝ ٘ٛضي ٚالغ قٛ٘س

ظ ٌعاضـ قسٜ ضٚ 50سب  40ذبن ٞبي ِٛٔي ـ قٙي ثٝ ذهٛل ٚلشي وٝ ثٝ عطيمي ثب ذبن آٔيرشٝ قٛ٘س، ثيٗ 

اؾز، اظ آ٘ؼبيي وٝ ثيكشط ػّف وف ٞبي ذب٘ٛازٜ ي آضيُ اوؿي فٙٛوؿي دطٚديٛ٘يه اؾيس ثط ضٚي قبخ ٚ 

ثطي ٔهطف ٔي قٛ٘س، سؼعيٝ ي ٘ٛضي إٞيز ثيكشطي ديسا ٔي ٕ٘بيس ٚ زض ثيٗ آٖ ٞب ٘يع وٛييعاِٛفٛح ٘ؿجز ثٝ 

 .٘ٛض ٔبٚضاءثٙفف ذٛضقيس ػىؽ اِؼُٕ ثيكشطي ٔي زٞس
 

 کؼ ّای پیؼ اس تزداؽت کلشاػلف -9-3

چٙب٘چٝ ثٝ ٞط زِيّي ٟٔبض ػّف ٞبي ٞطظ زض زٚضٜ ي ضقس وّعا ا٘ؼبْ ٘كسٜ ثبقس، الظْ اؾز وٝ ضؾشٙي ٞبي     

ايٗ أط ػالٜٚ ثط سؿٟيُ ثطزاقز، لبثّيز ا٘جبضزاضي ثصٚض ثطزاقز . ٔعاحٓ لجُ اظ ثطزاقز ٔحهَٛ حصف قٛ٘س

ثب ٚػٛز ايٗ ٔعايب، ٞٙٛظ آظٔبيكبر . شض ػّف ٞطظ ػٌّٛيطي ٔي ٕ٘بيسقسٜ ضا افعايف ٚ اظ آِٛزٌي آٖ ٞب ثٝ ة

غبِجبً، اؾشفبزٜ اظ ػّف وف ٞبي ػٕٛٔي . ٔمجِٛي زضذهٛل قٙبذز ػعئيبر ايٗ وبض ثٝ ا٘ؼبْ ٘طؾيسٜ اؾز

ثطاي ٟٔبض ضؾشٙي ٞبي لجُ اظ ثطزاقز ٔٙبؾت سط ٞؿشٙس، ِٚي أىبٖ ايؼبز ذؿبضر ثٝ ٔحهٛالر ٞٓ ػٛاض، ٚضٚز 

ـ ثٝ ػٙيٗ ثصٚض سىظيطي يب ا٘سٚذشٝ ي ثصٚض ذٛضاوي، فمساٖ ؾٕذبـ ٞبي ٚيػٜ ثطاي ايٗ وبض، ػسْ ػّف ن

أىبٖ وبِيجطاؾيٖٛ ؾٕذبـ ٞبي ٔٛػٛز ٚ ٔالحظبر ظيؿز ٔحيغي ٔطثٛط ضا ٔي سٛاٖ اظ ٔكىالر ػٕسٜ ٔجبضظٜ 

ضاحُ ضؾيسٌي زضنس ػّف وف دبضاوٛآر زض ْ 4سب  1ثطضؾي وبضايي غّظز ٞبي . زض ايٗ ظٔبٖ ثط قٕطز

 2فيعيِٛٛغيه سب ضؾيسٌي ثطزاقز وّعا ٔٛضز آظٔبيف لطاض ٌطفشٝ ٚ ٘شبيغ ٘كبٖ زازٜ ا٘س وٝ ٔهطف غّظز 
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لبزض اؾز ػّف ٞبي ٞطظ ( يه ٞفشٝ لجُ اظ ثطزاقز)زضنس ايٗ ػّف وف زض ٔطحّٝ ي ضؾيسٌي ثطزاقز 

َ، ا٘ؼبْ آظٔبيكبر سىٕيّي ثٝ ٞط حب. ذطزَ ٚ يٛالف ٚحكي ضا ذكه ٚ وّعا ضا آٔبزٜ ي ثطزاقز ٕ٘بيس

 .زضذهٛل ضٍٞيطي ؾٓ زض ثصض اظ عطيك ضٚـ ٞبي ظيؿز ؾٙؼي يب آظٔبيكٍبٞي ضطٚضي اؾز
  

 عوَم پیؾٌْادی -9-4

ذب٘ٛازٜ ٌيبٞي  16ٌٛ٘ٝ ٔشؼّك ثٝ  39زض ٔغبِؼٝ ػّف ٞبي ٞطظ ٔحهَٛ وّعا زض ؾغح اؾشبٖ ٌّؿشبٖ، سؼساز     

. ٘ؿجي ضا ذب٘ٛازٜ ٞبي ٌٙسٔيبٖ، قت ثٛ ٚ ٘رٛز ثٝ ذٛز اذشهبل زاز٘سقٙبؾبيي قس٘س، وٝ ثيف سطيٗ فطاٚا٘ي 

، ٌٛ٘ٝ (Polygonum convolvulus)، ديچه ثٙس (Veronica persica)يٛ٘ؼٝ ظضز، ػّف ذٛ٘ي، ؾيعاة ايطا٘ي 

ثٝ سطسيت ( Polygonum aviculare)، ذطزَ ٚحكي ٚ ٞفز ثٙس ٔؼِٕٛي (.Brassica sp)ٞبي ٔرشّف ثطاؾيىب 

ثطاي وٙشطَ قيٕيبيي ػّف ٞبي ٞطظ ٔعاضع وّعا ٘يع . ٔيبٍ٘يٗ سطاوٓ ضا زض ؾغح اؾشبٖ ٌّؿشبٖ زاقشٙسثيكشطيٗ 

 :سٛاٖ اظ ؾْٕٛ شيُ اؾشفبزٜ ٕ٘ٛزٔي
 ػلف کؼ ّای پیؼ اس کاؽت کلشا-11جذٍل 

 هالحظات سهاى عوپاؽی ػلف ّای ّزس حغاط هیشاى هصزف ًام تجاری

ِيشط زض  2-5/2   تزفالى

   ٞىشبض

ٚؾيؼي اظ ػّف ٞبي ٞطظ ثٝ غيط اظ عيف 

 ػّفٟبي ٞطظ ذب٘ٛازٜ ي قت ثٛ ٚ ٘رٛز

ديف اظ وكز 

 وّعا

 7-10وف ثبيس سب ػٕك ايٗ ػّف

 ؾب٘شي ٔشط ثب ذبن ٔرّٛط قٛز

 

 های پیش از سبز شدن کلزاکشعلف-12جدول 

هیشاى هصزف  ًام تجاری

(ّکتار)  

ّزس حغاطّایػلف پاؽیسهاى عن   هالحظات 

تَتیشاى 

 اعتار

ِيشط  2-5/1 اوظط ػّف ٞبي ٞطظ دٟٗ ٚ ثبضيه ثطي  

 ثٛيػٜ ػّف ٞبي ٞطظ ذب٘ٛازٜ قت ثٛ

ضٚيكيثٝ نٛضر ديف زض نٛضر ٔهطف ثٛسيعاٖ اؾشبض،  

 ٘يبظي ثٝ ٔهطف ِٛ٘شطَ ٘رٛاٞس ثٛز

ِيشط 3 اعتاهپ ضٚيكي ثٝ نٛضر ديف اوظط ػّف ٞبي ٞطظ دٟٗ ٚ ثبضيه ثطي   ٘يبظ ثٝ اذشالط ثب ذبن ٘ساضز 
 

 ّای پظ اس عثش ؽذى کلشا کؼػلف-13جذٍل 
هیشاى هصزف  ًام تجاری

(ّکتار)  

ّزس حغاطّایػلف پاؽیسهاى عن   هالحظات 

ؾي ؾي 800 لًَتزل ٞبي  ٞبي ٞطظدٟٗ ثطي ثٛيػٜ ػّفاوظط ػّف 

ٞطظ ذب٘ٛازٜ ٞبي دّي ٌٛ٘بؾٝ، آؾشطاؾٝ، فبثبؾٝ ٚ 

-وف لبزض ثٝ وٙشطَ ػّفايٗ ػّف. فٛٔبضيبؾٝ

 .ثبقسٞطظ ذب٘ٛازٜ قت ثٛ ٕ٘يٞبي 

دؽ اظؾجع وّعا ٚ زض ٔطحّٝ 

ٞطظثطٌي ػّف 6-4  

وف زاضاي لبثّيز اذشالط ثب ايٗ ػّف

.ثبقسٌبال٘ز ٚ ٌبال٘ز ؾٛدط ٔي  

ِيشط   8/0-1 علکت عَپز ٞبي ٞطظ ثبضيه ثطيػّف  دؽ اظؾجع وّعا ٚ زض ٔطحّٝ  

ٞطظثطٌي ػّف 6-4  
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ِيشط 5/1 فَکَط ثطي ٞبي ٞطظ ثبضيهػّف  دؽ اظؾجع وّعا ٚ زض ٔطحّٝ  

ٞطظثطٌي ػّف 6-4  

زضػٝ ؾب٘شي ٌطاز اظ  5ٞبي ظيط زض حطاضر

.وف ذٛززاضي ٌطززٔهطف ايٗ ػّف  

ِيشط 1 آصیل ٞبي ٞطظ ثبضيه ثطي ػّف  دؽ اظؾجع وّعا ٚ زض ٔطحّٝ  

ٞطظثطٌي ػّف 6-4  

زضػٝ ؾب٘شي ٌطاز اظ  5ٞبي ظيط زض حطاضر

.ٌطززوف ذٛززاضي ٔهطف ايٗ ػّف  

ِيشط   8/0-1 گاالًت عَپز ٞبي ٞطظ ثبضيه ثطيػّف  دؽ اظؾجع وّعا ٚ زض ٔطحّٝ  

ٞطظثطٌي ػّف 6-4  

زضػٝ ؾب٘شي ٌطاز اظ  5زض حطاضسٟبي ظيط 

.وف ذٛززاضي ٌطززٔهطف ايٗ ػّف  

ِيشط 5/2 گاالًت ٞبي ٞطظ ثبضيه ثطيػّف 3- دؽ اظؾجع وّعا ٚ زض ٔطحّٝ  

ٞطظثطٌي ػّف 6-4  

زضػٝ ؾب٘شي ٌطاز اظ  5ٞبي ظيط زض حطاضر

.وف ذٛززاضي ٌطززٔهطف ايٗ ػّف  

ِيشط 3 ًاتَاط ٞبي ٞطظ ثبضيه ثطيػّف  دؽ اظؾجع وّعا ٚ زض ٔطحّٝ  

ٞطظثطٌي ػّف 6-4  

زضػٝ ؾب٘شي ٌطاز  10ٞبي ظيط زض حطاضر

.وف ذٛززاضي ٌطززاظ ٔهطف ايٗ ػّف  

 تیواری ّای هْن کلشا در اعتاى گلغتاى-10

آيس، ثبػض اظ ثيٗ  ٚػٛز ٔي ثٝ Rhizoctonia  ٚFusariumٞبيي ٘ظيط  ي لبضؽ ٚؾيّٝ ثيٕبضي ٔطي ٌيبٞچٝ وٝ ثٝ    

ٞبي  ٞبي ؾجع٘كسٜ ٚ ٌيبٞچٝ ٞبيي اظ ثٛسٝ ٞب، لجُ يب ثؼس اظ ذطٚع اظ ذبن قسٜ، ٔٛػت ايؼبز ِىٝ ضفشٗ ٌيبٞچٝ

٘يع  Macrophominaٞبي  يبزقسٜ ٚ ٌٛ٘ٝٞبي  آِٛزٌي ثصضظاز وّعا ثٝ لبضؽ. ٌطزز ضؼيف زض ؾغح ٔعضػٝ ٔي

ٞبي ٔٙبؾت  وف ي لبضؽ سٛاٖ اظ ضسػفٛ٘ي ثصض ثٝ ٚؾيّٝ ٌطزز وٝ زض ايٗ ٔٛضز ٔي ٔٙشٟي ثٝ ٔطي ٌيبٞچٝ ٔي

 .اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز

ٞبي وّطٚظٜ زض ؾغح فٛلب٘ي  نٛضر ِىٝ ، ٘يع ثPeronospora parasiticaٝثيٕبضي ؾفيسن زاذّي، ٘بقي اظ      

ضً٘ ٚ  ٞب، دٛقف ؾفيس قٛز ٚ زض دكز ثطي ٞبي اِٚيٝ فهُ ضقس ظبٞط ٔي ٞب زض ٔبٜ ثٛسٝٞبي دبييٗ  ثطي

ٌؿشطـ ايٗ ثيٕبضي ٚاثؿشٍي قسيسي ثٝ ثبض٘سٌي ٚ ضعٛثز ثبال زاقشٝ، ػاليٓ . قٛز ٔب٘ٙس لبضؽ زيسٜ ٔي وطن

 .ٌطزز ٚ ثٝ وٙشطَ قيٕيبيي ٘يبظ ٘ساضز قسٖ ٞٛا زض اٚايُ سب اٚاؾظ ثٟبض ٔحٛ ٔي آٖ ثب ٌطْ

، (Phoma lingumي ػٙؿي  ثب ٔطحّٝ) Leptosphaeria maculansثيٕبضي ؾبق ؾيبٜ، ٘بقي اظ لبضؽ     

زض . ثبقس وٙس ٚ زض ثؼضي ٔٙبعك زاضاي إٞيز ٔي ي ِىٝ ثطٌي ٚ قب٘ىط ؾبلٝ ثطٚظ ٔي نٛضر زٚ ٔطحّٝ ثٝ

ي  زٜ ٚ ػٟز ػٌّٛيطي اظ ٔطحّٝٞبي اذيط، ايٗ ثيٕبضي ثب قسر ٘ؿجشبً ثبال زض ثطذي ٔٙبعك اؾشبٖ ٔكبٞسٜ ـ ؾبَ

ي ضظر ٚ اثشساي ضقس ؾبلٝ، الساْ ثٝ ؾٕذبقي  ، ثبيؿشي زض ٔطحّٝ(قب٘ىط ؾبلٝ ٚ عٛلٝ)ظاي ثيٕبضي  انّي ذؿبضر

وٙس، سّفيك  وٝ لبضؽ ػبُٔ ثيٕبضي اظ عطيك ثصض ٚ ثمبيبي آِٛزٜ، ثمبي ذٛز ضا حفظ ٔي ػبيي اظ آٖ. ٔعضػٝ ٕ٘ٛز

ضػبيز سٙبٚة زٚ . ي ٔٙبؾجي ثطاي وٙشطَ ثيٕبضي ثبقس سٛا٘س ٌعيٙٝ ر ثمبيب ٔيٞبي ضسػفٛ٘ي ثصض ٚ ٔسيطي ضٚـ

اي  ي آِٛزٜ ثطاي وكز وّعا زض ٔعضػٝ ٔشطي سب ٔعضػٝ 500ي حسالُ  ي آِٛزٜ ٚ ضػبيز فبنّٝ ؾبِٝ زض ٔعضػٝ

ػفٛ٘ي ضسثطاي وٙشطَ قيٕيبيي ثيٕبضي، . ي لبضؽ زض ٔعضػٝ ذٛاٞس قس ػسيس، ٘يع ٔٛػت وبٞف ػٕؼيز ظازٔبيٝ
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زض  ٔعضػٝ دبقي ٔحَّٛٚ ( يب ضٚضاَ سي اؼ)ثب لبضچىف وبدشبٖ  ٌطْ ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ثصض 25/1ثصض ثٝ ٔيعاٖ 

ٞبيي ٘ظيط فِٛيىٛض، سيّز ٚ وبضثٙساظيٓ ديكٟٙبز  ثب لبضچىف ِيشط زض ٞىشبض 1ثطٌي ثٝ ٔيعاٖ  2-6 ي ٔطحّٝ

 .ٌطزز ٔي

سطيٗ ثيٕبضي  ، Sclerotinia sclerotiorumٟٓٔ، ٘بقي اظ لبضؽ ثيٕبضي دٛؾيسٌي اؾىّطٚسيٙيبيي ؾبلٝ وّعا     

ٞب ٚ ضؾيسٌي ديف اظ  ضٚز وٝ ثبػض دٛؾيسٌي ؾبلٝ ٞب، ذكىيسٌي ثٛسٝ قٕبض ٔي وّعا زض ثؿيبضي اظ ٔٙبعك ز٘يب ثٝ

ؾبِٝ ثب غالر،  4سب  3سٙبٚة . ٕ٘بيس ٞبي وٕي ٚ ويفي ضا زض ٔحهَٛ ايؼبز ٔي ٌطزز ٚ ذؿبضر ٔٛلغ وّعا ٔي

ٞبي وبٞف  ْ ػٕيك ٚ ٔسفٖٛ وطزٖ ثمبيبي آِٛزٜ ٚ ٌٙؼب٘سٖ وكز قبِي زض ظضاػز سبثؿشب٘ٝ اظ ضٚـقد

ي  ٚؾيّٝ سٛاٖ اظ ؾٕذبقي ٔعضػٝ ثٝ ٞبي لبضؽ ثٛزٜ، ػٟز وٙشطَ قٕيبيي ثيٕبضي ٔي ػٕؼيز اؾىّطر

 .زٞب، اؾشفبزٜ ٕ٘ٛ ٞبي فِٛيىٛض، سيٛفب٘بر ٔشيُ يب وبضثٙساظيٓ، لجُ اظ ضيعـ ٌّجطي وف لبضؽ

ٞبي وٓ إٞيز وّعا زض اٚاذط فهُ ظضاػي  ٞبي ؾفيسن ؾغحي ٚ دٛؾيسٌي شغبِي ٘يع اظ ثيٕبضي ثيٕبضي    

ٞبي  ثيٕبضي. ثبقس ي قيٕيبيي ثب آٟ٘ب ٕ٘ي ٞؿشٙس وٝ زض اؾشبٖ ٌّؿشبٖ، ثب سٛػٝ ثٝ إٞيز دبييٗ آٟ٘ب، ٘يبظي ثٝ ٔجبضظٜ

ٞبي  ثبقٙس، زض ؾبَ يىٛدالؾٕبيي ٚ ٚيطٚؾي وّعا ٔيٚ وشبثي قسٖ، وٝ اظ ػٛاضو قجٝ ٔب( فيّٛزي)ظضزي ٔيٙب 

 .ثبقٙس ا٘س، أب ٞٙٛظ اظ إٞيز ثؿيبض دبييٙي ثطذٛضزاض ٔي اذيط ضٚ٘س ضٚثٝ ضقسي ضا زض ٔعاضع اؾشبٖ ٘كبٖ زازٜ

 


