مقام معظم رهبزی:

وقص ضما کطايرسان ي دامذاران را در تأممأ أه
امى ت غذایی ،آرامأص ريیأی ي ایأمأ أىأان
راهبزدی مزدم ي و ش استقالل ي عشت کطأًر،
افتخار آم ش ي بی وظ ز می داوم.

فصلٌاهِ تشٍیج کشاٍسصی ًصف جْاى (ضویوِ خبشًاهِ بشکت ساصهاى جْاد کشاٍسصی استاى اصفْاى) سال دٍم ،شواسُ  ، 4آرس 4394

در ایه شماره میخواویم :

ٛظبٕ ٞٛی ٚتشٝیح ًـبٝسصیٗ ،د٘ٞػ٠ای اص ػبصًٝبس١بی ػیبػت ُزاسی ،ثشٛبٗه٠سیهضی،
اخشایی ٛ ٝظبستی اػت ً ٠ثب ١ذف استوب  ٝتٞػؼ ٠داٛؾ  ٝسٝصآٗذ ٞ٘ٛد٢ٗ ٙبست١بی ؿـٔی  ٝاستوبی ث٢هشٟٝسی
دس تٓٞیذ  ٝخذٗبت ثخؾ ًـبٝسصی ،عشاحی ٗ ٝذیشیت ٗی ؿٞد ،ثب ای ٚسٝیٌشد اٗٞس حهبًه٘هیهتهی ؿهبٗهْ
ػیبػتِزاسی ،ثشٛبٗ٠سیضی ٛ ٝظبست ثب ٝصاست خ٢بد ًـبٝسصی  ٝػبصٗب١ٙبی ٝاثؼت ٝ ٠تبثؼ ٝ ٠كؼبٓیت١بی هبثْ
ٝاُزاسی(اٗٞس تلذی ُشی) تٞػظ ثخؾ١بی ؿیشدٓٝتی اٛدبٕ خٞا١ذ ؿذ.
ٛظبٕ ٞٛی ٚتشٝیح ًـبٝسصی ٜٗ ٝبثغ عجیؼی ٗجتٜی ثش اك ّٞصیش اػت:
آق ه خبٗؼیت  ٝاٛؼدبٕ دس ػیبػتُزاسی ،ثشٛبٗ٠سیضی ٛ ٝظبست  ٝتٌثش دس اخشا ثب ث٢شُٟیشی اص سٝیٌشد تشٝیح
تٌثشُشا دس ساػتبی ٗؼبٓ ٠یبثی ،پبػخِٞیی  ٝتأٗیٛ ٚیبص١بی كٜی  ٝتخللی ث٢شٟثشداسا ٝ ٙتٓٞیذًٜٜذُب.ٙ
ة ه اػتوشاس ٗذیشیت داٛؾ دس ثخؾ ًـبٝسصی ٜٗ ٝبثغ عجیؼی ثٜٗ ٠ظٞس دػتشػی ری ٛلؼب ٙث ٠داٛؾ كٜی ٝ
یبكت١٠بی تحویوبتی.
ج ه ٗـبسًت ،تؼبْٗ ،ثٌبسُیشی ظشكیت ١ب  ٝاٌٗبٛبت صیشثخؾ ١بی اخشایی دس ت٘بٗی ٗشاحْ( اص تؼییهٛ ٚهیهبص
حٞص١ٟبی ؿـٔی ثخؾ ًـبٝسصی تب عشاحی  ٝاخشای كؼبٓیت ١بی تشٝیدی).
د – ٝاُزاسی كؼبٓیت١بی تشٝیدی ١ش پ ٠ٜ٢ث ٠ثخؾ ؿیشدٓٝتی  ٝػپشدٗ ٙؼئٓٞیت پ١٠ٜ٢هبی تهٓٞهیهذی ثه٠
ًبسؿٜبػبٗ ٙؼتوش دس حٞص ٟد١ؼتب.ٙ
ری ٛلؼبٛ ٙظبٕ ٞٛی ٚتشٝیح ؿبْٗ ًٔیٝ ٠احذ١بی تٓٞیذی پ ٠ٜ٢تحت پٞؿؾ ًبسؿٜبػبٗ ٙؼتهوهش دس حهٞصٟ
د١ؼتب (ٙث ٠خض ٝاحذ١بی تٓٞیذی ،كٜؼتی ًـبٝسصی داسای ٛیشٝی ٗتخلق) ً ٝبسؿٜبػب ٙثخؾ دٓٝهتهی ٝ
ؿیشدٓٝتی كؼبّ دس ػشك١٠بی تٓٞیذی ٗیثبؿٜذٝ ( .احذ١بی تٓٞیذی ،كٜؼتی داسای ٛیشٝی ٗتخلق دس كهٞست
ت٘بیْ  ٝث ٠دسخٞاػت خٞدؿبٗ ٙی تٞاٜٛذ ٗـ٘ ّٞای ٚدػتٞسآؼْ٘ ُشدٛذ٘١ ،چٜیٝ ٚاحذ١بی تٓٞیذی ،كٜؼتی ٝ
پیـش ٝدس كٞست ت٘بیْ ٗی تٞاٜٛذ ث ٠ػٜٞا ٙػٜبكش ؿجٌ ٠تشٝیح دس اٛتوبّ  ٝاٛتـبس داٛؾ كٜی ث ٠تشٝیح ًه٘هي
ًٜٜذ).
ٗأٗٞسیت  ٝا١ذاف ٛظبٕ ٞٛی ٚتشٝیح ًـبٝسصی ٜٗ ٝبثغ عجیؼی ػجبست اػت اص:
ث٢شُٟیشی اص ظشكیت ػبختبسی ٗشاًض خ٢بدًـبٝسصی ،ثٌبسُیشی ظشكیت١بی ثخؾ ؿیشدٓٝتی دس اٛدبٕ اٗهٞس
اخشایی  ٝػ٘ٔیبتی تشٝیح ،اػتوشاس ٛظبٕ ٗذیشیت داٛؾ ،پ٠ٜ٢ثٜذی ػشك١٠بی تٓٞیذی ثشای اػتوشاس ًبسؿٜبػبٙ
ثٜٗ ٠ظٞس تٞاٜ٘ٛذػبصی ٜٗبثغ اٛؼبٛی ثخؾ ًـبٝسصی  ٝاكضایؾ ًبسآیی  ٝاثشثخـی آٛهب ٙدس ػهشكه١٠هبی
تٓٞیذی ،ثب سٝیٌشد ٗؼبٓ ٠یبثی ٗ ٝجبدٓ ٠داٛؾ  ٝاعالػبت ثیٗ ٚشاًض تٓٞیذ ًٜٜذ ٟداٛؾ  ٝث٢شٟثشداسا ٝ ٙدیهِهش
ری ٛلؼب ٙثخؾ ًـبٝسصی ثش اػبع ٛیبص١بی ػشك ٝ ٠ثب ث٢شُٟیشی اص سٝیٌشد تشٝیح تٌثشُشا.
اداهِ هغلت در غفحِ 2

ًظام ًَیي تشٍیج
کشاٍسصی

2

هگس هیَُ هذیتشاًِ ای
طشح کاداستش اساضی کشاٍسصی

3

سوَم دفع آفات گیاّی()2
تغزیِ هشغ گَشتی دس
هٌاطق هشتفع

4

تَصیِ ّای بْذاشتی ،فٌی بشای
پشٍسش دٌّذگاى هاّی سشدآبی

5

آشٌایی با تشٍیج کشاٍسصی
( قسوت چْاسم )

5

ّشس دسختاى هیَُ

6

ّشس دسختاى هیَُ

7

بیواسی آتشک دسختاى
هیَُ داًِ داس

8

آفت قرنطینهای مگس میوه مدیترانه ای
اّویت آفت :
 -1پٔی كبط ثٞد ٙآٝ ٙداؿت ٚثبٓؾ ثش ٗ 300یضثبٗ ٙختٔق  -2ثوبء دس ؿشایظ آة ٞ١ ٝایی ثؼیبس ػخت ثشای چٜذیٗ ٚبٟ
 -3هذست تٓٞیذ ٗثْ ثبال  -4هذست اٛتـبس ػشیغ  -5خؼبست %100
هٌاطق اًتشاس:
ای ٚآكت ثٗٞی آكشیوبی ٗشًضی ثٞدٝ ٟثب دخبٓت اٛؼب ٙدس اًثشٜٗبعن ٛیُ٘ ٠شٗؼیشی خ٢بُ ٙؼتشؽ یبكت ٠اػت .ایٚ
آكت ث ٠خلٞف دس ًـٞس١بی حبؿی ٠دسیبی ٗذیتشا ٠ٛاػتشآیب ،آٗشیٌبی ٗشًضی  ٝخٜٞثی ،اسٝپب،خضایش ١بٝایی  ٝخضایش
اهیبٞٛع آسإ ُؼتشؽ ٝػیؼی داسد.
صیست شٌاسی:
حششات بالغ :

السٍ

حـشات ثبٓؾ تبص ٟظب١ش ؿذ ٟاص ٛظش خٜؼی ثبٓؾ ٛیؼتٜذٛ .ش١ب ثؼذ اص  4سٝص ٗ ٝبد١ ٟب ثؼذاص  6تب  8سٝص ث ٠ثٔٞؽ ٗی سػٜذ .
هذست پشٝاص حـشات ثبٓؾ تب ً 20یٔٗٞتش اػت .
تخن :

١ش حـشٗ ٟبد ٟثی 300 ٚتب  800ػذد تخٖ ٗی ُزاسد  ،حـشات ٗبد ٟتب 10تخٖ دس ١ش ػٞساخ ُزاؿت ٝ ٠تخٖ ُزاسی دس
اداهِ هغلت در غفحِ 3
دٗبی ً٘تش اص  17دسخ ٠ػبٛتی ُشاد ٗتٞهق ٗی ُشدد  ،ع ّٞدٝس ٟخٜیٜی  3تب  6سٝص اػت .

سال دٍم ،شواسُ  ، 4آرس 4394
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2

ًظام ًَیي تشٍیج کشاٍسصی
پ ٠ٜ٢ثٜذی ػشك١ ٠بی تٓٞیذی دس ًـبٝسصی
اداٗٗ ٠غٔت اص كلح ٠ا:ّٝ

در راستبی استمرار ٍ تثجیت ًظبم ًَیي ترٍیح ٍ ثِ هٌظَر اخرای هٌبست ٍ هغلَة فؼبلیت ّبی ترٍیدی ٍ در راستبی ارتمبء ثْرُ ٍری در سطغ ػرغطِ ّطبی
تَلیذی ثخص وطبٍرزی ٍ تَسؼِ ووی ٍ ویفی هٌبثغ اًسبًی ضبغل در ثخص ٍ ثب تأویذ ثر گسترش وطبٍرزی داًص ثٌیبى ٍ تمَیت رفتبر حرفِ ای ثْرُ ثطرداراى
پٌِْ ثٌذی ػرغِ ّبی تَلیذی وطبٍرزی در سغ ضْرستبى ّبی تبثؼِ استبى اخرایی هی گردد.
 پ ٠ٜ٢ثٜذی :فرایٌذ تؼییي هحذٍدُ خغرافیبیی فؼبلیت (حذٍد ٍ ثغَر فؼبلیت) یه وبرضٌبس در حَزُ رٍستب یب دّستبى ثر اسبس ضبخعّبی تؼییي ضطذُ اسطتوِ زهیٌِ الزم ثرای فؼبلیت ایي وبرضٌبس را ثر اسبس سیبست ّب راّجردّب تىبلیف ٍ ٍظبیف هرثَعِ فطراّن ًوبیطذ ٍ هٌدطر ثطِ افطسایص تَاًوٌطذی ٍ وبرآیطی
تَلیذوٌٌذگبى ٍ ثْرُ ثرداراى ثخص وطبٍرزی ٍ ارتمبء ثْرُ ٍری در سغ ػرغِ ّبی تَلیذی ثخص وطبٍرزی ضَد.
 ًبسؿٜبع ٗؼئ ّٞپ :٠ٜ٢فردی است وِ ًمص ًظبرت ػولیبتی ثر ولیِ ػولیبت اخرایی ٍ ترٍیدی را ثِ ػْذُ داضتِ ٍ ضوي راّجری ٍ ًظطبرت ثطر ثخطصغیردٍلتی هسئَلیت ثرلراری ارتجبط ثب ّوِ ثْرُ ثرداراى ٍ تَلیذوٌٌذگبى پٌِْ تحت هسئَلیت خَد ٍ ایدبد ارتجبط ثب ضجىِ داًص ٍ اعالػبت وططبٍرزی در خْطت
رفغ هطىالت ػلوی ٍ فٌی وطبٍرزاى ٍ اخرای سیبست ّب ٍ ثرًبهِ ّبی استراتژیه ٍ راّجردی ثخص وطبٍرزی را ثِػْذُ دارد.
 ؿبخق ١بی پ ٠ٜ٢ثٜذی :اغلی تریي ٍ ػوَهی تریي ضبخع ًسجت سغ ٍاحذّبی تَلیذی ثر تؼذاد وبرضٌبس هَخَد در حَزُ دّستبى است ثِ ًحطَیوِ هطخع ضَد ّر وبرضٌبس ثِ عَر هتَسظ چِ سغحی از حَزُ دّستبى را پَضص خَاّذ داد .اهب ثِ هٌظَر استفبدُ هتَازى از ظرفیت ضجىِ دٍلتی ٍ غیردٍلتی
ترٍیح( ضروت ّبی خذهبت هطبٍرُای فٌی ٍ هٌْذسی وطبٍرزی هذدوبراى ترٍیدی ٍ تسْیل گراى رٍستبیی ٍ  ٍ )...پَضص هتؼبدل هتٌبست ثب زهیٌِ فؼبلیطت در
تؼییي پٌِْ ضرٍری است وِ ػالٍُ ثر ضبخع فَق ضبخع ّبیی چَى؛ تٌَع هحػَالت تَلیذی؛ فبغلِ ٍ ٍضؼیت راُ ّبی ارتجبعی؛ سطغ زیطر وططت آثطی؛
سغ زیر وطت دین؛ سغ ٍ ًَع هراتغ لبثل ثْرُ ثرداری؛ هسبحت گلخبًِ ّب؛ تؼذاد ٍاحذّبی داهی؛ تؼذاد ٍاحذّبی پرٍرش عیَر؛ تؼذاد ٍاحذ تَلیذ آثسیطبى؛ ًطَع
اللین هٌغمِ ٍ ً ...یس هَرد تَخِ لرار گیرًذ.
ًبسؿٜبػب ٙثخؾ ١بی اخشایی ٗذیشیت خ٢بد ًـبٝسصی ؿ٢شػتب ٝ ٙیب ػبیش ٝاحذ١بی ػبصٗبٛی ٝصاست ٗتجٞع ٗؼتوش دس ؿ٢شػهتبٙ
ٗٞظلٜذ ث ٠ػٜٞاً ٙبسؿٜبع ٗتخلق ٗٞضٞػی( صساػت ،ثبؿجبٛی ،حلظ ٛجبتبت ،اٗٞس دإ ،ؿیالت  ٝآثضیبٜٗ ،ٙبثغ عجیؼهی ،داٗپضؿهٌی
 )...ٝاص ًبسؿٜبػبٗ ٙؼئ ّٞپ ٠ٜ٢ح٘بیت كٜی  ٝتخللی داؿت ٠ثبؿٜذ.
ٝظبیق ًبسؿٜبع ٗؼئ ّٞپ:٠ٜ٢
 ضٌبسبئی استؼذادّب ظرفیت ّب ٍ هطىالت هَخَد در تَسؼِ وطبٍرزی پٌِْ ٍ تْیِ ثبًه اعالػبت هسارع ٍ ثْرُ ثرداراى
 تؼییي ٍضغ هَخَد هحػَالت ٍ هَضَػبت اٍلَیت دار ثر اسبس ضبخع ّبی ػولىردی ( هیبًگیي ػولىطرد هحطػَل در ٍاحطذ سطغ هیطبًگیي هطػر
ًْبدُ ّب ٍ )...
 تؼییي اٍلَیت ّبی هحػَلی /هَضَػی ٍ تذٍیي ثرًبهِ ػولیبتی پٌِْ ثِ تفىیه هَضَع ٍ هحػَل ٍ ارائِ ثِ رئیس هروس
 تؼییي ًیبزّبی حوبیتی(ًْبدُ ّب هبضیي آالت ٍ ً ٍ )...یبزّبی ترٍیدی(آهَزضی)ثرای پٌِْ
 اخرای ثرًبهِ هػَة در سغ پٌِْ تحت هسئَلیت از عریك تؼبًٍی ّبی تَلیذ وطبٍرزاى ًوًَِ ضروت ّبی خذهبت هطبٍرُ ای فٌی ٍ هٌْذسطی ٍ  ...در
راستبی ترٍیح تىثرگرا
 ضٌبخت ثبزخَردّب ٍ اًؼىبس آى ّب ثِ وبرضٌبسبى هتخػع هَضَػی ضْرستبى(از عریك هروس خذهبت دّستبى)
 دریبفت هطىالت ٍ هسبئل فٌی پٌِْ ٍ الذام ثِ حل آى ّب از عریك ارتجبط ثب ضجىِ داًص ٍ اعالػبت وطبٍرزی
 راّجری هرٍخیي ثخص غیردٍلتی در ارائِ خذهبت ترٍیدی هَردًیبز ثْر ُ ثرداراى ٍ ًظبرت ٍ ارزیبثی هستور فؼبلیت آًبى
 ثررسی هستور رًٍذ ارائِ خذهبت ترٍیدی تَسظ هرٍخیي ثخص غیردٍلتی ٍ ارائِ گسارش ّبی هرثَعِ ثِ هراخغ ریرثظ
 گردآٍری ٍ دستِ ثٌذی آهبر ٍ اعالػبت هَرد ًیبز از ثْرُ ثرداراى ثخص ٍ هطبروت در اخرای عرح ّبی آهبری
ٜٗ٢ذع ٗح٘ٞد سضب اكالًی
ٗذیش ٘١بِٜ١ی تشٝیح ًـبٝسصی اػتبٙ

پیام تشٍیجی

ثب ٗلشف آثضیب( ٙدٝثبس دس ١لت٘١ )٠یـ ٠ػبٖٓ  ٝتٜذسػت ث٘بٛیذ .

فصلٌاهِ تشٍیج کشاٍسصی ًصف جْاى

آفت قرنطینهای مگس میوه مدیترانه ای

( ادامه مطلب آفت قرنطینهای مگس میوه مدیترانه ای)

الرو:
ای ٚحـش ٟثبایدبد ت ْٛٞدسٗیضثب ٙتـزیٗ ٠ی ًٜذ دٝسا ٙالسٝی 7تب
16سٝص ث ٠عٗ ّٞی اٛدبٗذ.
ؿلیش ٟآكت ،اؿٔت دس خبى ٝخب١بی دیِش تـٌیْ ٗی ؿٞد دٝسٟ
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طرح کاداستر اراضی کشاورزی
نتیجه گیری :ثب تٞخ ٠ث ٠هذست صادآٝسی ثبال ی آكت ،پٔیكبطثٞدٝ ٙ
تٞاٛبیی اٛتـبس ػشیغ آٗ ،ٙی ثبیؼت ثب اخشای ثشٛبٗ١ ٠بی ٜٗظٖ سدیبثی
دس آؿبص كلْ ثب اػتلبد ٟاص خٔت ًٜٜذ١ ٟب  ٝدسكٞست ٗـب١ذ ٟآكت ثهب
ثً ٠بسُیشیتٌٔٗ ٠لیْ  ٝپبسا كشٗ ٙٞثیٞٓٞس  ٝیبتٔ١ ٠بی پشٝتئیهٜهی ثه٠
كٞست ؿٌبس اٛج ٟٞآكت سا ًٜتشّ ٞ٘ٛد.

ؿلیشُی  8تب  20سٝص ٗی ثبؿذ .حـشات ثبٓؾ داسای  8تب ٛ 12ؼْ دس
ػبّ ١ؼتٜذ .ای ٠ُٛٞ ٚهبدسث ٠صٛذٗ ٟبٛذ ٙدسدٗب١بی صیشكلشدسخ٠
ػبٛتی ُشاد ٘ٛی ثبؿذ  ٝسؿذآكت ث ٠ؿذت تحت تبثیشدٗبی ٗحیظ
اػت.
سؿذتخٖ،السٝ ٝؿلیش ٟآكت دس دٗبی ً٘تشاص 10دسخ ٠ػبٛتی ُشاد ث٠

ٗذیشیت حلظ ٛجبتبت ػبصٗب ٙخ٢بد ًـبٝسصی اػتب ٙاكل٢بٙ

ؿذت ًب١ؾ ٗی یبثذ.تخٖ ،السٝ ٝحـشات ًبْٗ تحت تبثیشدٗبی ٞ١ا
ٝؿلیش ٟتحت تبثیشدٗبی خبى اػت.صٗؼتبُ ٙزساٛی آكت دسٜٗبعن
ٗؼتذّ ث ٠كٞست حـشات ثبٓؾ ٝیب ؿلیش ٟدسخبى ثٞدٝ ٟؿلیشٗ ٟشحٔ٠

طرح کاداستر اراضی کشاورزی

آػتب ٠ٛكؼبٓیت دسخبى 7تب9دسخ ٠ػبٛتیُشادٝدسٗٞسد ٞ١ا ای ٚآػتب٠ٛ

عشح خبٗغ ًبداػتش  ٝت٢ی ٠ثبٛي اعالػبت ٌٗبٛی اساضی ًـبٝسصی یٌی

ثشاثش 17دسخ ٠ػبٛتی ُشاد ٗی ثبؿذ.
کنترل آفت:
اهذاٗبت پیـِیشاٝ ٠ٛهشٛغی ٠ٜای ،سدیبثی آكت ثشای تؼیی ٚحضٞس ٝ

اص عشح ١بی ثضسٍ ٝ ٖ٢ٗ ٝصاست خ٢بد ًـبٝسصی دس ساػتبی دػتیبثی ث٠

ٗوب ٕٝآكت دسثشاثشؿشایظ ٛبٗؼبػذ ٗحیغی اػت .دسٗٞسد ای ٚآكت

ٞٛػبٛبت خ٘ؼیت ثب اػتلبد ٟاصاٞٛاع ٗٞادخزة ًٜٜذٗ ٟبٜٛذ:تشی٘ذٓٞس،

حلظ  ٝتٞػؼ ٠اساضی ًـبٝسصیٗ ،ذیشیت ث٢یٜٗ ٠ٜبثغ آة  ٝخبى ،
تثجیت ًبسثشی ١بی اساضی ،حلظ حوٞم ٗتوبثْ ٗشدٕ  ٝدٓٝت ،تؼییٚ
تٌٔیق  ٝػبٗبٛذ١ی اساضی  ٝسكغ تذاخالت  ٝاختالكبت اػت .ت٢یٛ ٠وـ٠

ثیٞٓٞس ،ك٘یٔٞسٛ ،یٞٓٞسٗ ٝذٓٞس .
١بی ثضسٍ ٗویبع حذ ِٛبسی ،تؼیی ٚحذٝد هغؼبت اساضی ًـبٝسصی ٝ
مدیریت آفت:
-1سٝؽ ١بی صساػیٌٗ -بٛیٌی( :خ٘غ آٝسی ٝدكغ ٗی١ ٟٞبی آٓٞدٗ )ٟبٌٓیت ١ب ،ایدبد ثبٛي اعالػبت ٌٗبٛی اساضی ،حْ  ٝكلْ اختالكبت
 -2اػتلبد ٟاصتٔ١ ٠بی عؼ٘ ٠داسحبٝی پشٝتئی١ ٚیذسٓٝیضاتٗ-خ٘ش ٗبٌٓیت اساضی  ٝػٜذداس ؿذ ٙاساضی ًـبٝسصی اص خ٘ٔ ٖ٢ٗ ٠تشیٚ
 -3ث ٠دإ اٛذاصی اٛج( :ٟٞؿٌبسحـشات ٛشٗٝبد)ٟحذاهْ  45سٝص هجْ اص
سػیذٗ ٙیٗ ٟٞشًجبت ث ٠تؼذاد 50ػذد دس١شٌ١تبسثب اػتلبد ٟاصتٔ٠
ٌٗلیْ ٝپبساكشٗ ٙٞثیٞٓٞس ٝثبعشی پالػتیٌی ٝتشًیجبت ػشاتشاح

ا١ذاف اخشای عشح ًبداػتش اػت .ػال ٟٝثش ایً ٚبداػتش  ٝایدبد پبیِبٟ
اعالػبت ٌٗبٛی اساضی ٗی تٞاٛذ ث ٠ت٢ی ٠ثبٛي اعالػبت ؿٜبػٜبٗ ٠ث٢شٟ
ثشداساً ٙـبٝسصی ،تذٝی ٚآِٞی ًـت ،ثشٛبٗ ٠سیضی تٓٞیذٗ ،ذیشیت

(تشًیجبت پشٝتئیٜی ٗبیغ)  -4عؼ٘ ٠پبؿی :ت٢یٝ ٠پخؾ ٗؼٕ٘ٞ
ثبكشٗ :ّٞپشٝتئی١ ٚیذسآیضات2تب 5دسكذ+حـشً ٟؾ دسكبكٔ ٠ث٢ی ٠ٜآة  ٝخبى ٛ ٝظبٕ تٞصیغ ٗحلٞالت ًـبٝسصی ٛیض ً٘ي ٘ٛبیذ.
ٗ 200تشی ٗحْ ًـق آٓٞدُی ١لت ٠ای یي ثبس ٝدسكٞست ػذٕ ٗ ٖ٢تشی ٝ ٚحؼبع تشی ٚثخؾ اص اخشای ًبداػتش دس ساػتبی تحون
ٗـب١ذ ٟآٓٞدُی ثؼذاصدٛ ٝؼْ عؼ٘ ٠پبؿی ٗتٞهق ٗی ُشدد.

ا١ذاف ٗٞسد ٛظش ثشای اخشای ای ٚعشح ٗٞاخ ٠٢ثب ػبْٗ اٛؼبٛی اػت.

 -5آٓٞدُی صدایی خبى  -6اػتلبد ٟاصًبئْلي ً -7ر عقیوی اص ای ٚس ٝاػت ً ٠اٛدبٕ كؼبٓیت ١بی تشٝیدی  ٝآٗٞصؿی  ٝآؿٜبػبصی
 - 8عؼ٘ ٠پبؿی ؿبخ ٝثشٍ :ؿشٝع عؼ٘ ٠پبؿی صٗبٛی اػت ًٗ ٠یٟٞ
اكٌبسػ٘ٗٞی ثٝ ٠یظ ٟاكشاد ری ٛلغ  ٝری ٛوـی ٗبٜٛذ ًـبٝسصاٝ ٙ
دساٛذاصٗ ٟتٞػظ ثبؿذ.عؼ٘ٗ ٠یثبیؼت ثٗ ٠یضاٗ 100 ٙیٔی ٓیتش سٝی
ث٢ش ٟثشداسا ٙسٝػتبیی ثب عشح ًبداػتش ًـبٝسصی  ٝتجیی ٝ ٚتٞخی ٠دهین
ؿبخ ٝثشٍ پبؿیذ ٟؿٞدٝػؼی ُشدد سٝی ٗیٛ ٟٞشیضد .دسكٞست ٝهٞع
آ١ ٙب دس ٗٞسد ا١ذاف اخشای ای ٚعشح ثضسٍ یي ضشٝست اختٜبة ٛبپزیش
ثبسٛذُی ؿذیذ  ٝیب صٗبٛی ً ٠تشاًٖ آكت ثبال ثبؿذ ٗی ثبیؼت عؼ٘٠
پبؿی یي یب دٞٛ ٝثت دس ١لت ٠اٛدبٕ ُیشد - 9 .خ٘غ آٝسی ٗٝؼذ ٝ ٕٝؿیشهبثْ اٌٛبس اػت.
ًشدًٔ ٙیٗ ٠ی١ ٟٞبی سیضؽ ًشد. ٟ

پیام تشٍیجی

ٗذیشیت اٗٞس اساضی ػبصٗب ٙخ٢بد ًـبٝسصی اػتب ٙاكل٢بٙ

ثب اػتلبد ٟاص ٗشؽ ثب ٝصٗ ٙغٔٞة (حذاًثش تب ً 1/8یُٔٞشٕ) ،ػالٗت خٞد ٝخبٞٛاد ٟسا تض٘ی٘ٛ ٚبئیٖ .
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اطالعات و دانستنی هایی درخصوص سموم دفع آفات گیاهی ()2

حفظ نباتات
اختالط ترویجبت ضیویبیی :
یىی از هْن تریي هَضَػبت ٍهجبحثی وِ در خػَظ ترویجبت ضیویبیی حبئس اّویت هی ثبضذ اختالط ایي ترویجبت است  .در ّیچ یه از هٌبثغ ػلوی یب تدرثی
اثرات هتمبثل سوَم ثبیىذیگر یب ثبسبیر ًْبدُ ّبی وطبٍرزی هبًٌذ وَد ّبی ضیویبیی اثجبت ًطذُ است  .هثبل ثبرزایي هَضَع ترویت ضذى سروِ ثب ضرثت
هی ثبضذ وِ ًِ خبغیت ضرثت هطخع هی ضَد ًٍِ سروِ  .ثذیي لحبػ از اختالط ًْبدُ ّبی وطبٍرزی ثبیىذیگر خذ ًا خَدداری ًوبییذ  .زیرا ػالٍُ ثرایٌىِ هوىي
است اثر ی حبغل ًطَد ثلىِ هسوَهیت ًیس ایدبد گردد وِ ثبػث خطىیذُ ضذى گیبُ هیضَد .سوَم ضیویبیی ثؼضی اسیذی ٍثرخی ثبزی ّستٌذ وِ ٍلتی ثبّن
ترویت ضًَذ حبلت خٌثی هی گیرًذ هَضَع زهبًی خغر ًبن هی ضَد وِ یىی از ترویجبت حبٍی هس یبسبیر فلسات سٌگیي ثبضذ.
استفبدُ ثْیٌِ سوَم یبوبّص هػر سوَم ؟
در هذیریت وٌترل آفبت اغغالحی ثِ ًبم هذیریت تلفیمی وٌترل آفبت ٍخَد دارد وِ وبرثرد سن را ثِ ػٌَاى آخریي راُ حل هؼرفی هی وٌذ  .در خػَظ ػَاهل
خسبرت زا ثْتریي راُ تلفیك چٌذ رٍش اخرایی وٌترلی هی ثبضذ ٍدر ایي رٍش هذیریتی استفبدُ ثْیٌِ هذ ًظر هی ثبضذ ًِ وبّص هػر سوَم  .استفبدُ ثْیٌِ ثِ
ایي هؼٌی است وِ ثرای ّرآفت از سوی استفبدُ وٌین وِ دارای خػَغیبت ریل ثبضذ:
 -1سن هَرد استفبدُ اختػبغی آفت هَرد ًظر ٍثراسبس تَغیِ ًٍسخِ گیبُ پسضه ثبضذ .
زیرا ثراسبس دستَرالؼول خذیذ ّرگًَِ خسبرت ًبضی از استفبدُ سن ثذٍى ًسخِ گیبُ پسضىی ثرػْذُ هػر وٌٌذُ هی ثبضذ ًٍوی تَاًذ از عریك هراخغ لضبیی
ادػبی خسبرت ًوبیذ.
 -2دٍرُ وبرًس آى پبییي ثبضذ( .ثبلی هبًذُ سن رٍی هحػَل وطبٍرزی از ًظر زهبًی ثسیبر ون ثبضذ)
 -3از سوَم ًسل خذیذ ثبضذ ( .سوی ثبضذ وِ ثر رٍی هرحلِ خبغی از افت اثر وٌذ ٍدارای خغرات زیست هحیغی ًجَدُ ٍ هبًغ از ایدبد همبٍهت ضَد)
 -4از ترویجبت ارگبًیه ثبضذ( .هبًٌذ ػػبرُ سیر (سیرٍلیي) تٌذاوسیي(ػػبرُ فلفل) ثی تی ٍ)...
 -5خسء سوَم لبچبق تملجی تَغیِ ًطذُ ًٍ ...جبضذ -6 .ثرای هحػَل هدبٍر ایدبدهساحوت ًىٌذ( .ثِ خػَظ ػلفوصّب ).
ًىتِ هْن  :در زهبى استفبدُ از سوَم ضیویبیی خبرج از ّرگًَِ تَغیِ ٍهجبحث فٌی ترویجی رااستفبدُ وٌین وِ در زهبى ثرداضت هحػَل ثتَاًین ثر سر سفرُ
خبًَادُ خَد از آى استفبدُ ًوَدُ ٍسبیر خبهؼِ راًیس از اػضبی خبًَادُ خَد ثذاًین .
تهیه کىىده  :مهىدس تقی شیخ علی  ،کارشىاس ارشد مدیریت حفظ وباتات استان

ٌٛت ٠تشٝیدی ( پشٝسؽ عیٞس )

تـزیٗ ٠شؽ ُٞؿتی دس ٜٗبعن ٗشتلغ
اػتب ٙاكل٢ب ٙیٌی اص اػتب١ ٙبی ٛؼجتبٌ ٗشتلغ ًـٞس ٗحؼٞة ٗی ُشدد ث ٠عٞسی ً ٠دس ٘١ؼبیِی ثبٕ ایشا(ٙاػتب ٙچ٢بسٗحبّ  ٝثختیبسی) هشاس
داسد ٞٛٝػبٛبت استلبع اص ػغح دسیب دس ای ٚاػتب ٙصیبد ٗی ثبؿذ ای ٚدس حبٓی اػت ً ٠دس آساٝ ٙثیذُْ ای ٚاستلبع ٗ 950تش  ٝدس ؿ٢شػتب ٙكشیذٙ
دسثشخی اص ٛوبط ثٗ 2500 ٠تش ٛیض ٗی سػذ .ثب تٞخ ٠ث ٠ای١ ٠ٌٜش چ ٠استلبع اص ػغح دسیب ثیـتش ؿٞدٗ ،یضا ٙاًؼیظً ٙب١ؾ یبكت ٝ ٠ثبػث ثشٝص
ٗـٌالتی دس ٗٞخٞدات صٛذ ٟث ٠خلٞف دس ٝاحذ١بی پشٝسؽ ٗشؽ ُٞؿتی ٗی ُشدد .اص ثبسصتشی ٚایٗ ٚـٌالت دسُیشی ُٔ١ ٠ب ثب آػیت ٗی ثبؿذ.
ػٔت ثشٝص آػیت ػذٕ تٞاص ٙسؿذ ثی ٚدػتِب١ ٟبی ٗختٔق ثذ ٙاػت ،ثغٞسیٌ ٠اًثش ٗشؿذاسا ٙثشاػبع ٛیبص١بی تـزی ٠ای ٝخذا ّٝتٞكی ٠ؿذٟ
تٞػظ ٗٞػؼبت ٗشؽ ٗبدس احتیبخبت ؿزایی ٗشؽ سا ثشآٝسدً ٟشدٝ ٟای ٚاٗش ثبػث حدیٖ ؿذ ٙػضالت ٝثضسٍ ؿذ ٙخثٞٗ ٠خٞد صٛذٗ ٟی ُشدد ٓٝی
ػبیش دػتِب١ ٟبی ثذٗ ٙثْ دػتِب ٟتٜلؼی ُٝشدؽ خ ٙٞث ٠اٛذاصً ٟبكی سؿذ ٌٛشدٝ ٟخ ٝ ٙٞاًؼیظ ٙسػبٛی ث ٠ثبكت ١ب سا دچبس ٗـٌْ ٗی ًٜذ.
ثشای ثش عشف ًشد ٙای ٚآػیت ث ٠خلٞف ٝاحذ١بیی ً ٠دس ٛوبط ٗشتلغ هشاس داسٛذ ٗی ثبیؼت ٗشؿذاسا ٙخیش ٟخٞد سا سهین تش ُشكت ٠ث ٠عٞسی ً٠
اص خذا ّٝپیـ٢ٜبد ؿذ ٟتـزی ٠ای  3سٝص ػوت تش ثبؿٜذ تب سؿذ دػتِب١ ٟبی ُشدؽ خ ٝ ٙٞتٜلؼی ثب سؿذ ػضالت ٝخث ٠ثذ٘١ ٙبُ َٜ١شدد.
ػال ٟٝثش ای ٚاك ّٞكحیح تٞ٢ی ٠ث ٠خُٔٞیشی اص آػیت ً٘ي صیبدی ٗی ٘ٛبیذ .

پیام تشٍیجی

ٜٗ٢ذع ٗح٘ذ حؼ ٚاٛلبسی پٞس ٗ -ؼبٗ ٙٝذیشیت اٗٞس عیٞس ػبصٗبٙ

اػتلبد ٟاص ًٞد١بی ؿی٘یبیی دس ثبؿبت ثش اػبع ٛتبیح حبكْ اص آصٗ ٙٞخبى ٗضسػ ٝ ٠تٞكیٗ ٠شثٞع ٠آ ;ٙاكضایؾ تٓٞیذ
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تَصیِ ّای تشٍیجی

تٞكی١ ٠بی ث٢ذاؿتی ،كٜی ثشای

شیالت ٍ اهَس آبضیاى

پشٝسؽ دٜ١ذُبٗ ٙب١ی ػشدآثی

آضىایی با تزيیج کطايرسی

تٞكی١٠بی ث٢ذاؿتی ،كٜی ًٔ ٝیذی ثشای پشٝسؽ
دٜ١ذُبٗ ٙب١ی ػشدآثی اػتبٙ

( قسمت چهارم )
اصًل آمًسش های تزيیجی

 -1تشاًٖ  ٝس١بػبصی ثچٗ ٠ب١ی ثش اػبع اػتبٛذاسد ١بی پشٝسؽ ثبؿذ .
 -2اٛتوبّ ثچٗ ٠ب١ی ثب ٛظبست ًبْٗ  ٝتبییذی ٠داٗپضؿٌی اػتهب ٝ ٙثهب
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 -1اكْ ػالئن ٛ ٝیبص١ب :آٗٞصؽ ثش اػبع ٛیبص  ٝػالئن ٗخبعجیٚ

سػبیت ٗؼبیْ هشٛغی ٠ٜای اٛدبٕ ؿٞد .

ٛ ٝیبص ٜٗغو.٠

 -3ؿؼتـٞی حٞضچ١ ٠بی پشٝسؽ ث ٠كٞست ١لتِی اٛدبٕ ُشدد.

 -2اكْ ػبصٗب٢ٛبی ٗحٔی ٗٝشدٗی :اػتلبد ٟاص تٞاٜ٘ٛذی ١ب ٝ

 -4حتی آ٘وذٝس اص ؿزای اًؼتشٝدس حبٝی پش ٝثیٞتیي ثب سػبیت اكهّٞ
كحیح اٛجبسداسی اػتلبد ٟؿٞد.

اػتؼذاد ١بی ثخؾ خلهٞكهی ٝتـهٌهْ ١هبی ٗهشدٗهی.
 - 3اكْ تلبٝت ١بی كشِٜ١ی  :تٞخ ٠ثٗ ٠یضا ٙتلبٝت كشٜ١هِهی
ثیٜٗ ٚبعن ٗختٔق  ٝتٞخ ٠ث ٠كش َٜ١حبًٖ .

 -5سػبیت ٗؼبیْ صیؼت ٗحیغی  ٝتٓٞیذ ٗحل ّٞثب ًیلیت اص ا١هذاف

 -4اكْ تـییش كشِٜ١ی :كشٗ َٜ١خبعجی ٚدس ١ش ٜٗغو ٠ای دس
حبّ تـییش ٝتح ّٞاػت.

اكٔی ٗضاسع ثبؿذ .

 - 5اكْ ٗـبسًت  :پبی ٝ ٠اػبع ثشٛبٗ ٠سیهضی آٗهٞصؿهی ٝ

ٗ -6لشف ١ش ُ ٠ٛٞآٛتی ثیٞتیي كشك ٌب ثب ٛظش داٗپضؿٌی ثهبؿهذ  ٝاص

تشٝیدی ٗجٜبی ٗـبسًت ٗشدٗی داسد.

داس١ٝبی ٗدبص ،دس ٗٞاهغ ٛیبص اػتلبد ٟؿٞد (.الصٕ ث ٠رًش اػت اػتلبد ٟاص

 -6اكْ یبدُیشی اصعشین ػْ٘  :یبدُیشی  ٝتـییهش دس سكهتهبس
ٗخبعجی ٚثضسُؼبّ ًـبٝسصی ثب اخشای آٗٞصؽ ١هبی ػه٘هٔهی

ٗبالؿیت ُشیٜٞ٘ٗ ٚع ٗی ثبؿذ ٝتخٔق ٗحؼٞة ٗی ؿٞد).

ٌٗ٘ ٚاػت .

 -7ثذی٢ی اػت ًٔیٞٗ ٠اسد پشٝسؿی ٗضاسع تحت ٛظش ؿیهالت اػهتهبٙ

 -7اكْ ػبصُبسیٞٛ :ع تٞكی ٠تشٝیدی ثبیذ ثب ٝضؼیت ٜٗغوه٠

ٗی ثبؿذ ٗ ٝذیشاٗ ٙضاسع ٗٞظلٜذ خذا ّٝثجت پشٝسؽ سا ثه ٠كهٞست

ػبصُبس ثبؿذ.
 -8اكْ ٗتخللب ٙآٗٞصؽ دیذ : ٟاػتلبد ٟاص ٗتخللیه ٚدس
سؿت١ ٠بی ٗشثٞع ٠ثش اػبع اعالػبت ٗٞسد آٗٞصؽ.

ٗب١ب ٠ٛث ٠ؿیالت اػتبُ ٙضاسؽ دٜ١ذ.
 -8عجن هب ، ٙٞٛاٛدبٕ ١شُ ٠ٛٞآثضی پشٝسی ثذٗ ٙٝدٞص تخٔق ٗحؼٞة
ٗی ؿٞدٓ ،زا تٞكیٗ ٠ی ؿٞد خ٢ت دسیبكت ٗدٞص ثه ٠ػهبصٗهبٙخه٢هبد
ًـبٝسصی ػبصٗبٗ ٙشاخؼ ٠ؿٞد.

 -9اكْ س١جشی ٘١ :بِٜ١ی ٌ٘١ ٝبسی  ٝخٔت ٗـبسًت س١جهشاٙ
ٗحٔی.
 -10اكْ آٗٞصؽ ًْ خبٞٛاد : ٟت٘بٗی اػضبی خبٞٛاد ٟسٝػتبیی
ً ٝـبٝسصی ثبیذ تحت پٞؿؾ آٗٞصؽ ١بی تشٝیدیهشاس ُیشٛذ.
 -11اكْ سضبٜٗذی  :خٔت سضبیت ٗخبعجیه ٚدس اثهش اسائه٠

ٗذیشیت ؿیالت  ٝاٗٞس آثضیب)03137913345 http://shilat.agri-es.ir)/ ٙ

آٗٞصؽ ١بی تشٝیدی.
 -12اكْ اسصؿیبثی  :دس ١ش ثشٛبٗ ٝ ٠سٝؽ تشٝیدی  ٝآٗٞصؿهی
ثبیذ اسصؿیبثی  ٝاثش ثخـیٗٞسد تٞخ ٠هشاس ُیشد .
ٜٗ٢ذع خ٘ـیذ اػٌٜذسی
ٗؼبٗ ٙٝذیشیت ٘١بِٜ١ی تشٝیح ًـبٝسصی اػتبٙ

پیام تشٍیجی

در زهاى پٌجَ زًی گٌدم آبی ،استفادٍ از هحرک ُای رشد گیاُی بَ صْرت هحلْل پاشی
باعث افسایش عولکرد در گیاٍ هی گردد .

سال دٍم ،شواسُ  ، 4آرس 4394

فصلٌاهِ تشٍیج کشاٍسصی ًصف جْاى

هبحث فٌی تشٍیجیی باغباًی
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ّشس دسختاى هیَُ
ٓزا دس ای ٚصٗب ٙهؼ٘ت ١بی ٗختٔق ت ٝ ٠ٜؿبخ ٠ث ٠ساحتی هبثْ سٝیت

تؼشیق ١شع:
١شع ػجبست اػت اص هغغ ًبْٗ یب خضئی ؿبخ ، ٠سیـ ، ٠پٞػت  ،ثشٍ
ُْ ٗٝی ٟٞثٜٗ ٠ظٞس تحت تأثیش هشاس داد١ ٝ ٙذایت ٛح ٟٞسؿذ  ٝثبسٝسی
ُیب. ٟ
دس اخشای ١شع سػبیت ٌٛبت كٜی  ٝؿٜبختٛ ٚح ٟٞثبسد١ی  ٝاٛذإ ١بی
ثبسد١ ٟش ٞٛع دسخت  ،ا٘١یت صیبدی داسد .

ثٞدٝ ٟتل٘یٖ ُیشی دساٛدبٕ ١شع ساحت تش ٗی ثبؿذ ١ .شع صٗؼتب٠ٛ
ؿبْٗ كشٕ د١ی ٝتشثیت ٢ٛبّ دس ػبٓ٢بی اً ّٝبؿت ٝحزف ؿبخ١ ٠بی
ؿٌؼتٗ، ٠شیض ٝآكت صد١ ٝ ٟشع سیـ ٠دس صٗؼتبٗ ٙی ثبؿذ.

١ - 2شع تبثؼتب: ٠ٛ
ای١ ٚشع دس ِٜ١بٕ كؼبٓیت ُیبٗ ٝ ٟؼ٘ٞال اص اٝایْ ث٢بس تب اٝاخش
تبثؼتب ٙاٛدبٕ ٗی ُیشد ً ٠دس ایٞٛ ٚع ١شع  ،پبخٞؽ ١ب ٛ،شى ١ب ٝ

كٞایذ ١شع:

هؼ٘ت ١بی اٛت٢بیی ؿبخ١ ٠بیی ً ٠سؿذ ػشیغ داسٛذ حزف ٗی ُشدٛذ.

 -1ؿٌْ ٝكشٕ داد ٙث٢ٛ ٠بّ ٠ً ،دس ػبّ ١بی ا ّٝتب چ٢بسٕ  ٝث ٠ػٜٞاٙ

اكٞال ١شع دس ١ش صٗب ٠ً ٙاٛدبٕ ُشدد ثبػث تبخیش دس ثبسٝسی

١شع كشٕ د١ی اخشا ٗی ؿٞد .

٢ٛبّ ١بی خٞا ًٖ ٝ ٙؿذٗ ٙحل ّٞدسختب ٙثبسٝس ٗی ُشددٓ ،زا دس

-2حزف ؿبخ١ ٠بی خـٌیذ ، ٟآكت صد ، ٟثی٘بس  ،ؿٌؼتٗ ٝ ٠ضاحٖ .

ِٜ١بٕ ١شع كشف ٛظش اص ٞٛع آ ٙسػبیت اػتذاّ ضشٝسی اػت.

 -3خٔٞت ًشد ٙتبج دسخت اص ؿبخ ٝ ٠ثشٍ ١بی اضبكی خ٢ت ٝسٝد ٞٛس

اٞٛاع ١شع:

ٞ١ ٝا ث ٠دس ٙٝؿبخؼبس دسخت .
 -4خُٔٞیشی اص تٜبٝة ثبسد١ی  ٝػبّ آٝسی دسخت ثب حزف ٝتٜي ًشدٙ
تؼذادی اص ؿبخ١ ٠بی ثبسد ٝ ٟدس ٢ٛبیت تؼذادی اص ٗی١ ٟٞب .
 -5خٞاً ٙشد ٙدسختبٗ ٙؼ ، ٚاصعشین حزف ؿبخ١ ٠بی پیش ٝ
خبیِضیً ٚشد ٙآ١ ٙب ثب ؿبخ١ ٠بی خٞا ٙتحت ػٜٞا١ ٙشع خٞاٙ
ػبصی
 -6خُٔٞیشی اص سؿذ سٝیـی ثیؾ اص حذ دسخت ٝ ٝاداس ًشد ٙآ ٙث٠
سؿذ صایـی ًٜٗ ٠دش ث ٠تٓٞیذ ٗیٗ ٟٞی ُشدد
 -7ایدبد تؼبدّ ثی ٚسیـ ٝ ٠ػبه ٠ً ، ٠ثٝ ٠یظِٜ١ ٟبٕ اٛتوبّ ٢ٛبّ
داسای ا٘١یت اػت .
 -8ثبال ثشدً ٙیلیت ً٘ٝیت ٗحل ّٞثبهغغ ؿبخ١ ٠بی اضبكی ٝ
ٗتشاًٖ .
 -9داد ٙاستلبع ٜٗبػت ث ٠دسخت  ،ثبػث ساحتی ًبس دس ٗشاحْ داؿت
(ػ٘پبؿی ١ٝشع ) ٛ ٝیض ثشداؿت ٗحلٗ ّٞی ُشدد .

١ -1ش ع ؿبخ : ٠دس ای١ ٚشع ،ؿٌْ  ،اٛذاصٝ ٟكشٕ ٢ٛبیی دسخت ثبیذ
ٗذ ٛظش ثبؿذ ،یؼٜی ٛح ٟٞهشاس ُشكت ٚؿبخ١ ٠ب ثشسٝی ت ٠ٜاكٔی ثغٞس
ٜٗبػت اٛتخبة ُشدد،چشا ً ٠دس دسختبٗ ٙیٛ ٟٞح ٟٞهشاسُشكت ٚؿبخ٠
،سٝی هذست ثبس د١ی دسخت تبثیش كشاٝا ٙداسد ث ٠عٞسی ً ٠دس تؼذادی اص
آ١ ٙب ٗ ،ی ٟٞسٝی خٞا١ ٠ٛبی تـٌیْ دٜ١ذ ُْ ٟسٝی ؿبخ١ ٠بی ثؼیبس
ًٞتب ٟچٜذ ػبٓٗ ٠ی ثبؿذ .
(اًثشا ً 2تب  5ػبٓ ٝ ٠دس دسختب ٙػیت ُ،الثی  ،صسد آُٓٝ ٞیالع)
١ -2ش ع سیـ : ٠ثشای ایدبد تؼبدّ ثی ٚسیـٝ ٠ؿبخٝ ٠ثشٍ خ٢ت سؿذ
ُ ٞ٘ٛٝیب. ٟ
١ -3ش ع ُْ ٗٝی( ٟٞتٜي ًشد :)ٙدس اٝایْ ث٢بس ٝثؼذ ثبص ؿذ١ ُْ ٙب تب
ٗٞهؼی ًٗ ٠ی١ ٟٞب ث ٠هغش یي ػبٛتی ٗتش تـٌیْ ؿٛٞذ ،اٛدبٕ ٗی ُیشد
١ٝذف اص آ ٙحلظ تؼبدّ ٗوذاس ٗحلٗ ّٞتٜبػت ثب هذست دسخت اػت .
 -4ایدبد صخٖ دس پٞػت ػبهٞٛ ٠ً : ٠ػی ١شع ٗحؼٞة ٗی ؿٞد ٝدس
ث٢بس اٛدبٕ ٗی ُیشد  ٝثٜٗ ٠ظٞس تجذیْ ؿبخ١ ٠بی ؿیش ثبسٝس  ٝؿٌؼتٚ
ؿشٝس دسخت ٗی ثبؿذ  .ثذی ٚتشتیت ً ٠ثب ایدبد صخٖ دس پٞػت ػبه٠

صٗب١ ٙشع:

،ساثغ ٠هؼ٘ت ثبالی صخٖ ثب هؼ٘ت پبیی ٚهغغ ؿذٞٗٝ ٟاد ؿزایی

١شع دس دٞٗ ٝهغ اص ػبّ اٛدبٕ ٗی ؿٞد:

(ًشث١ ٞیذاست ١ب ) تٓٞیذ ؿذ ٟدس هؼ٘ت ثبالیی ثبهی ٗبٛذٝ ٟآ ٙؿبخ ٠سا

١ – 1شع صٗؼتب: ٠ٛ

ثؼت ٠ثٗ ٠حْ ثشؽ ٝاداس ث ٠تٓٞیذ ُْ  ٝؿبخٗ ٠ی ًٜذ.

ال دس كلْ ػشد
ای١ ٚشع دس ِٜ١بٕ اػتشاحت  ٝخٞاة ُیبٗ ٠ً ٟؼً٘ ٞ

(ثشؽ ٗیثبیؼت دس پبئی ٚخٞا ٠ٛتٓٞیذ ُْ  ٝدس ثبالی خٞا ٠ٛتٓٞیذ ؿبخ ٠اٛدبٕ ؿٞد)

صٗؼتب ٙاػت ،اٛدبٕ ٗی ؿٞد  ٝث٘١ ٠ی ٚدٓیْ ث١ ٠شع صٗؼتب٠ٛ
(خـي ) ٗؼشٝف اػت ١ .شع صٗؼتبٗ ٠ٛؼ٘ٞالً دس اٝاخش كلْ صٗؼتبٙ
پغ اص آخشی ٚیخجٜذا ٝ ٙهجْ اص خٞا ٠ٛصٛی دسختب ٙكٞست ٗی ُیشد ٝ
دس ای ٚكلْ چ ٙٞدسخت كبهذ ثشٍ ٗی ثبؿذ ،ث ٠ػٔت ٗتٞهق ؿذ ٙیب
ًٜذ ؿذ ٙؿیشٛ ٟجبتی  ،ثُ ٠یبً٘ ٟتش آػیت  ٝكذٗٝ ٠اسد ٗی ؿٞد .

پیام تشٍیجی

ّجْد پتاسین کافی در خاک ،باعث افسایش هقاّهت گیاٍ بَ خشکی ّ آفات هی گردد.

فصلٌاهِ تشٍیج کشاٍسصی ًصف جْاى

سال دٍم ،شواسُ  ، 4آرس 4394

ٌٛبتی ً ٠دس ٗٞهغ ١شع ثبیذ سػبیت ُشدد:
 -1اُش دسخت ٗؼ ٚثبؿذ ٝچٜذ ػبّ ١شع ٛـذٛ ٟجبیذ آ ٙسا دسیي
ٗشحٔ١ ،٠شع ػِٜیً ٚشد ،ثٌٔ ٠ثبیذ ظشف 2تب 3ػبّ ٝث ٠تذسیح ١شع
ػجي تش اٛدبٕ داد تب ث١ ٠ذف ایذ ٟآّ سػیذ.
 -2دس ٗٞهغ ١شع ،ثبیذ ؿبخ١ ٠بیی سا حزف ًشد ً ٠ثب ت ٠ٜاكٔی
(ؿبخ ٠حبْٗ ) صاٝیًٞ ٠چي تشی داسٛذ  ٝؿبخ١ ٠بیی ً ٠حلظ ٗیؿٛٞذ
ثبیذ داسای صاٝیٜٗ ٠بػت (ث٢تشی ٚصاٝی 60٠دسخٗ ٠ی ثبؿذ) ثبؿٜذ ،چشا
ً ٠دس ای ٚكٞست ثی ٚد ٝؿبخ ٠ثیـتشیٗ ٚوذاس چٞة تٓٞیذ ٟؿذ ٝ ٟاص
ؿٌؼت ٚآ ٙدس اثش كـبس ٛبؿی اص ٝصٗ ٙی ٟٞخُٔٞیشی ٗی ؿٞد.
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 -7دس ١شع ثٜٗ ٠ظٞس خٞا ٙػبصی دسختبٗ ٙؼ ،ٚهغغ ؿبخ١ ٠ب ثب هغش
صیبد ثبػث ایدبد تؼذاد صیبدی تشى دس ٗحْ ثشؽ ٗی ؿٞدٓ ،زا ػشصٛی
ؿبخ١ ٠بی ٛبصًتش ثب تؼذادصیبد ٝپشاًٜذُی ٜٗبػت دس ػغح تبج تٞكی٠
ٗی ُشدد.
 -8دس ٜٗبعوی ً ٠صٗؼتب١ ٙبی ثؼیبس ػشد داسٛذ ١،شع صٗؼتب٠ٛ
دسختب ٙث ٠ثؼذ اص ػپشی ؿذ ٙآخشی ٚیخجٜذاُ ًّٞٞٗ ٙشدد.
 -9ؿبخ١ ٠بی هٞی ٛٝیشٜٗٝذ هبدس ث ٠تٓٞیذ ٗی١ ٟٞبی دسؿت  ٝثب ًیلیت
ػبٓی ٗی ثبؿٜذ ،دس كٞستی ً ٠ؿبخ١ ٠بی ٛبصى ٝضؼیق ٗ،ی١ ٟٞبی سیض
 ًٖٝس َٛثب ًیلیت پبئی ٚتش ثٞخٞد ٗی آٝسٛذٓ ،زا دس اٛدبٕ ١شع
اٞٓٝیت حزف ثب ؿبخ١ ٠بی ضؼیق ٛٝبصى ٗی ثبؿذ .
ٗ -10یضا١ ٙشع ٗتٜبػت ثب ػ ، ٚهذست ٞٛٝع دسخت تـییش
ٗی ًٜذ .دسختبٗ ٙؼ ٝ ٚثب هذست سؿذ  ٝثبسد١ی ًٖ سا ٗی تٞا ٙػِٜیٚ
تش اص دسختب ٙخٞا ٙاص ٘١بٞٛ ٙع ١شع ًشد .
 -11دس ػش صٛی ؿبخ١ ٠ب ،ثبیذ ثشؽ ٜٗت٢ی ث ٠یي خٞا ٠ٛیب یي ؿبخ٠
كشػی ثبؿذ٘١ ،چٜی ٚثشؽ حذٝد ٛیٖ ػبٛتی ٗتش ثبالتشاص خٞا ٝ ٠ٛث٠
عشف ثیش ٙٝتبج اٛدبٕ ُیشد .

 - 3دس ٗٞهغ ١شع ثب حزف ؿبخ١ ٠بی ًح ٗٝضاحٖ ٝ ،ػظ تبج دسخت
ثبص  ٠ِٛداؿتٗ ٠ی ؿٞد تب ٛلٞر ٞٛس ث ٠داخْ تبج ساحت تش كٞست ُیشد.
 - 4دس ١شع ثبیذ اثتذا دسختبٗ ٙؼ ٝ ٚػپغ دسختب ٙخٞا ٙسا ١شع
ٞ٘ٛد چ ٠ً ٙٞاُش ػشٗبی ٛبُ٢بٛی اتلبم اكتذ دسختبٗ ٙؼٗ ٚوبٗٝت
ثیـتشی دس ثشاثش ػشٗب اص خٞد ٛـبٗ ٙی دٜ١ذ .
 -5دس ٗٞهغ ١شع دس ِٜ١بٕ حزف ؿبخ ٠ثبیذ تب آٛدب ً ٌٚ٘ٗ ٠اػت

 -12ثؼذ اص سػیذ ٙث ٠ػ ٚثبسٝسی ٗوذاس  ٝؿذت ١شع ثب تٞخ ٠ثٞٛ ٠ع

ثشؽ اص تٞٗ ٝ ٠اصی ت ٠ٜاكٔی كٞست ُیشد  ٝاص ثبهی ُزاؿتٗ ٚوذاسی اص

دسخت تـییش ٗی ًٜذ ،ث ٠عٞسی ً ٠دس ٗٞسد دسختبٛی ًٗ ٠ی١ ٟٞبی خٞد

آ ٙث ٠ػٜٞاٛ ٙبخٜي خٞدداسی ؿٞد .

سا سٝی ؿبخ١ ٠بی ًٞتب ٟتٓٞیذ ٗی ًٜٜذ ٛظیش ػیت ُ،الثیُ ،یالع
ؿذت ١شع ًب١ؾ ٗی یبثذ  ٝدسختبٛی ًٗ ٠ی١ ٟٞبی خٞد ساسٝی
ؿبخ١ ٠بی یي ػبٓ ٠تٓٞیذ ٗی ًٜٜذ ٗبٜٛذ ١، ٞٔ١شع ؿذیذتش كٞست
ٗی ُیشد .
 -13ثب تٞخ ٠ث ٠ایٝ ٠ٌٜخٞد پبخٞؽ ١ب دس اعشاف دسخت ثبػث ایدبد
سهبثت ثب تٝ ٠ٜدس ٝاهغ دسخت ٢ٛ ٝبّ اكٔی دس ثبؽ ٗی ُشدد  ،ثبیذ دس
١شع  ٝدس ع ّٞػبّ ًٔی ٠پبخٞؽ ١ب سا اص اٛت٢ب حزف ٞ٘ٛد.
ٜٗ٢ذع ػؼبدت ؿب١پٞسی

 -6دس ٗٞهغ ١شع ؿبخ١ ٠بی هغٞس ٝػِٜی ، ٚثبیذ ثشؽ دس ػٗ ٠شحٔ٠
اٛدبٕ ؿٞد تب اص ؿٌؼت ٠ؿذ ٙؿبخ ٠ثش اثش ػِٜیٜی آ ٙدس ٗٞهغ ثشؽ
 ٝایدبد صخٖ دس پٞػت ت، ٠ٜخُٔٞیشی ُشدد.

ًبسؿٜبع اسؿذ ثبؿجبٛی ػبصٗب ٙخ٢بد ًـبٝسصی اػتبٙ

خواص دارویی
آویشن

آٝیـ ٚداسای اثشات ضذ هبسچی  ،ضذ ثبًتشیبیی ههٞی،آٛهتهی
اًؼیذاٛی٢ِٛ ،ذاسٛذ ٟعجیؼی ؿزا ٝتبخیشدٜ١ذ ٟپیشی دس اٛؼبٙ
اػت ً ٠ای ٚخبكیت ث ٠دٓیْ ٝخٞد تیً٘ ٝ ّٞهبسٝاًهش ّٝدس
اػبٛغ آٝیـٗ ٚی ثبؿذ٘١ .چٜیٗ ٚـخق ؿذ ٟاػهت ًه٠
اػبٛغ آٝیـ ٚداسای اثشات ضذ اػپبػٖ  ،ضهذ ػهشكه، ٠
ثبدؿٌ ،ٚػٞء١بض٘ ،٠ضذ سٗبتیؼٖ  ٝخٔظ آٝس اػت  .په٘هبد
حبكْ اص اػبٛغ آٝیـ ٚثشای دسٗب ٙثشخی ثهیه٘هبسی١هبی
پٞػتی ًبسثشد داسد .
ٜٗ٢ذع ح٘یذ ح٘لیبٙ
ًبسؿٜبع اسؿذ ٗذیشیت ٘١بِٜ١ی تشٝیح ًـبٝسصی اػتبٙ

پیام تشٍیجی

استفادٍ از هْاد جاذب آب ًظیر کْدُای آلی در قسوت فعال ریشَ درختاى ،باعث افسایش
هیساى ًگِداری آب هی شْد .

سال دٍم ،شواسُ  ، 4آرس 4394

فصلٌاهِ تشٍیج کشاٍسصی ًصف جْاى

ٗوذٗ: ٠
ثی٘بسی آتـي اص ثی٘بسی ١بی ثؼیبس ٗ ٝ ٖ٢خغشٛبى دسختبٗ ٙیٟٞ
دا ٠ٛداس ثٞد ٝ ٟدس ایشا ٙتب ً ٜٙٞثیؾ اص ٛی٘ی اص اػتب١ ٙبی ًـٞس سا
آٓٞدٞ٘ٛ ٟد ٟاػت.
خؼبست ای ٚثی٘بسی ثؼیبس هبثْ تٞخ ٝ ٠صیب ٙثبس ٗی ثبؿذ .دس كٞست
ُؼتشؽ ثی٘بسی ثٜٗ ٠بعن تٓٞیذ ػیت دسختیُ ،الثی  ٝث ٠اػتبٙ
ٗی تٞاٛذ خؼبست خجشاٛ ٙبپزیشی  ٝحتی ٛبثٞدی ثبؽ ١بی ٗی ٟٞسا ث٠

٘١شا ٟداؿت ٠ثبؿذ.
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آق) سٝؽ ١بی پیـِیشی:
٢ٛ -1بّ ١بی ٗٞسد ٛیبص اص ٜٗبعن ػبسی اص آٓٞدُی  ٝاص ٢ٛبٓؼتب١ ٙبی ٗٞسد
تبییذ ػبصٗب ٙخ٢بد ًـبٝسصی ت٢یُ ٠شدد.
 -2خُٔٞیشی اص اػتوشاس ًٜذ١ٝبی صٛجٞس ػؼْ دس ثبؿبت آٓٞدٟ
ٗ -3ذیشیت ٗلشف ًٞد١بی ؿی٘یبیی عجن ٛظش ًبسؿٜبع
 -4حزف ؿبخ١ ٠بی آٓٞد ٟدس ع ّٞكلْ صٗؼتب ٙاص  10تب  15ػبٛتی ٗتش
پبیی ٚتش اص ٗحْ آٓٞدُی اٛدبٕ ٗ ٝحْ حزف ثب چؼت ثبؿجبٛی پٞؿبٛذ ٟؿٞد
 ٝدس كٞست تـذیذ ثی٘بسی سٝی ت ٠ٜی اكٔی حزف ًبْٗ ٗ ٝؼذٞ٘ٛ ٕٝدٙ
دسخت كٞست پزیشد.
ة) سٝؽ ١بی ًٜتشّ ثی٘بسی:
 -1اخشای ػ٘ٔیبت ػ٘پبؿی عجن ثشٛبٗ ٠ی صیش:
 )1-1اػتلذ ٟاص ٗحٔ ّٞثشدٝكیٌغ ثٛ ٠ؼجت  2دسكذ یب ًٞپشٞٛسدًٝغ ث٠
ٛؼجت  1/5دس ١ضاس  ٝاًؼی ًٔشٝس ٗغ ثٗ ٠یضا 3 ٙدس ١ضاس هجْ اص خضاٙ

 -1ػٞختِی ؿٌٞك١ ُْ(٠ب):
حؼبع تشی ٚاٛذإ ُیب ٟث ٠ػبْٗ ثی٘بسی ُْ ١ب ١ؼتٜذ ،دس كٞست
ثشٝص ثی٘بسی ؿٌٞك١ ٠ب حبٓت آة ػٞخت ٠پیذا ًشد ٝ ٟػپغ چشًٝیذٟ
 ٝث ٠س َٛتیش ٟدس ٗی آیٜذ .ضٜ٘ب آٓٞدُی ثش سٝی دٕ ُْ ١ب ٛیض ظب١ش
ٗی ؿٞد.

ثشٍ ١ب.
 )1-2اػتلبد ٟاص ٗحٔ ّٞثشدٝكیٌغ ثٛ ٠ؼجت  2دسكذ ًٞٝپشٞٛسدًٝغ ث٠
ٛؼجت  1/5دس ١ضاس  ٝاًؼی ًٔشٝس ٗغ ثٗ ٠یضا 3 ٙدس ١ضاس دس صٗب ٙتٞسٕ
خٞا١ ٠ٛب.
 )1-3اػتلبد ٟاص ٗحٔ ّٞثشدٝكیٌغ ثٛ ٠ؼجت 0/5دسكذ ًٞ ٝپشٞٛسدًٝغ
ثٛ ٠ؼجت  0/2دس ١ضاس  ٝاًؼی ًٔشٝس ثٗ ٠یضا 2 ٙدس ١ضاس صٗبٛی ً50 ٠

 -2ػٞختِی ثشٍ ١ب:

دسكذ ؿٌٞك١ ٠ب ثبص ؿذ ٟاٛذ.

ثشٍ ١ب اص حبٓت عجیؼی ث ٠ه ٟٞ٢ای سٝؿ ٚتب تیش ٟتـییش س َٛدادٝ ٟ

 -2حزف اٛذإ ١بی آٓٞد ٟاص  20ػبٛتی ٗتش پبیی ٚتش اص ٗحْ آٓٞدُی ٝ

ثشٍ ١بی ؿبخ١ ٠بی آٓٞد ٟدس پبییض  ٝصٗؼتب ٙثش سٝی ؿبخ ٠ثبهی
ٗبٛذ ٝ ٟخضا٘ٛ ٙی ًٜٜذ.

ٗؼذً ٕٝشد ٙاٛذإ ١بی آٓٞد.ٟ
 -3ضذػلٛٞی ادٝات ثبؿجبٛی ثب ٗحٔٝ ّٞایتٌغ(یي هؼ٘ت ٝایتٌغ٠ٛ +
هؼ٘ت آة).

 -3ػٞختِی ػشؿبخ١ ٠ب:

ٗ -4جبسص ٟثب آكبت دس ثبؽ ١بی آٓٞد.ٟ

ثش سٝی ؿبخ١ ٠ب  ٝػشؿبخ١ ٠بی آٓٞد ٟتشؿحبت ثبًتشی تـٌیْ

ً -5بؿت حذاهْ تؼذاد اسهبٕ دس ثبؽ خ٢ت ًٞتب ٟؿذ ٙدٝسا ُْ ٙد١ی ٝ

ُشدیذ ٝ ٟػشؿبخ١ ٠ب ه ٟٞ٢ای ؿذ ٌٚ٘ٗ ٝ ٟاػت اٛت٢بی ؿبخ٠

ًب١ؾ صٗب ٙكؼبٓیت حـشات ُشد ٟاكـب.ٙ

ؿجی ٠ث ٠ػلب ثٛ ٠ظش ثشػذ.

 -6سػبیت اك ّٞث٢ذاؿتی ثبؽًٜ ،تشّ ػٔق ١بی ١شص  ٝخ٘غ آٝسی ثوبیبی
ُیب١ی ٗ ٝذیشیت ٗلشف آة ث ٠خلٞف دس صٗب ُْ ٙد١ی.

 -4ػٞختِی ٗی:ٟٞ
ٗی١ ٟٞبی آٓٞد ،ٟس َٛػیب ٝ ٟه ٟٞ٢ای  ٝحبٓت ٗٗٞیبیی ث ٠خٞد ُشكت٠

ٗذیشیت حلظ ٛجبتبت اػتب ٙاكل٢بٙ

 ٝثش سٝی دسخت ثبهی ٗی ٗبٜٛذ.
هیضباى ّای بیواسی

صآضآي ،ثُ ،٠الثی ،ػیت ،اصُیْ ،پیشًٝبٛتب ،ؿیشخـت  ٝثؼیبسی اص
ُ١٠ٛٞبی خبٞٛاد ُْ ٟػشخیبٗ ٙی ثبؿذ.
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