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سخن سردبیر

اهمیت فن آوری اطالعات
(مذیریت دانش) در ترویج و آموزش كشاورزی
پيچيسٌيٞبي ظ٘سٌي ثكط زض ز٘يبي أطٚظ ،ثطذٛضزاضي اظ تٛا٘بيي ٚ

2ـ ثٟجٛز اضتجبَبت ٔحمكٔ ،طٚج  ٚوكبٚضظ.

زض ايٗ قٕبضٔ ٜيذٛا٘يٓ :

3ـ وؿت اَالػبت ث ٝضٚظ  ٚاؾتفبز ٜاظ ٞعاضاٖ پبيٍبٜ

تَصیِ ّای کارتردی

اَالع ضؾب٘ي  ٚوتبثرب٘ٔ ٝدبظي زض ظٔيٞ ٝٙبي ٔرتّف

گیاُ پسضکی
تَصیِ ّای کارتردی

وكبٚضظي.
ثب ػٙبيت ثٛٔ ٝاضز ُٔطٚح ٝزض ايٗ ظٔئ ٝٙسيطيت ٕٞبٍٙٞي

گیاُ پسضکی

لسضت ٘بقي اظ زا٘بيي ضا ٔ ٌٛٙث ٝثٟط ٜثطزاضي اظ اثعاضٞبي ٘ٛيٗ

تطٚيح وكبٚضظي اؾتبٖ انفٟبٖ اظ پبييع ؾبَ 93ثب تغييطات

ا٘تمبَ ثٙٔ ٝظٛض زؾتطؾي زض ايٗ ػطن ٝظٔب٘ي وطز ٜاؾت.

اؾبؾي زض پطتبَ ذٛز ( ٚ )http://tarvij.agri-es.irثب

آضٌایی تا ترٍیج کطاٍرزی

ثب ٌؿتطـ ضٚظ افع ٖٚزا٘ف  ٚاَالػبت٘ ،يبظ ث ٝتىِٛٛٙغيي و ٝثتٛا٘س

ثبضٌصاضي آذطيٗ زؾتٛض اِؼُٕ ٞبي فٙي ٘ ،كطيبت تطٚيدي ،

( لسوت ّطتن )

زض ٞط ٔىب٘ي ثب حسالُ ظٔبٖ  ٚثب حسالُ ٞعي ،ٝٙزؾتيبثي ث ٝػّْٛ

ثط٘بٔٞ ٝبي ضازيٛيي ٚتّٛيعي٘ٛي ،اَالػيٞ ٝبي تطٚيدي

خسيس ضا ٕٔىٗ ؾبظز ،آقىبض  ٚضٚقٗ ٔيثبقس.

ُٔٚبِت ثي قٕبض زيٍط تٛا٘ؿتٔ ٝربَجبٖ ظيبزي ضا اظ ٘مبٌ

تحٛالت ؾطيغ فٗ آٚضي زض ؾبَ ٞبي اذيط ٔٛخت قس ٜاؾت تب

ٔرتّف اؾتبٖ  ٚوكٛض خصة  ٚپٛقف زٞس.

ٔطظٞبي ٔٛخٛز ثيٗ ضايب٘ ٚ ٝاِىتط٘ٚيه اظ يه ؾٔ ٚ ٛربثطات اظ

 ٓٞچٙيٗ  ٓٞظٔبٖ ثب اثالؽ َطح ٘ظبْ ٘ٛيٗ تطٚيح وكبٚضظي

ؾٛي زيٍط اظ ثيٗ ضفت ٚ ٝايٗ ٌ ٓٞطايي ظٔي ٝٙؾبظ تِٛيس فٗ آٚضي
خسيسي ث٘ ٝبْ فٗ آٚضي اَالػبت ٌطزز.
وكبٚضظي يىي اظ فؼبِيت ٞبي ترههي اؾت ؤ ٝيّيٞ ٖٛب ٘فط زض
خٟبٖ زض ظٔيٞ ٝٙبي تِٛيس ،تحميك  ،آٔٛظـ ٚتطٚيح آٖ اقتغبَ

زض قٟطيٛض ٔب ٜؾبَ خبضي  ٚضٕ٘ٚبيي اظ ؾبٔب٘ٝي تبالض زا٘ف
ٚف ٖٛٙتطٚيح وكبٚضظي ،ذٛقجرتب٘ ٝثؿتط ا٘تمبَ ٘ ٚكط
اَالػبت خبٔغ ثرف وكبٚضظي ث ٝنٛضت اِىتط٘ٚيىي  ٚاظ

ًکات آهَزضی ،ترٍیجی
گیاُ دارٍیی ػٌاب

نکات ترویجی حفظ
کارتری اراضی کشاورزی
نکات ترویجی بهینه سازی
مصرف سوخت در
مرغذاری ها

وكٛض ٔحمك ٌطزيس ،ػّيٟصا أيس اؾت السأبت ٔصوٛض ظٔيٝٙ

زاض٘س .آٔٛظـ  ٚأٛض تطٚيدي زض ايٗ ثرف التهبزي ،ثؿيبض
ٌؿتطز ٜاؾت ٕٛٞ ٚاض ٜقىبفي ٔيبٖ تحميمبت ،آٔٛظـ ،تطٚيح ٚ

وٙٙسٌبٖ ثرف ضا فطا ٓٞؾبظز.

يبزٌيطي ٚخٛز زاضز .ضا ٜحُ خٟب٘ي ُٙٔ ٚم ٝاي ثطاي اضتجبَبت

ٟٔٙسؼ ٔحٕٛز ضيب افالوي

آٔٛظقي  ٚتطٚيدي قبيس قجى ٝخٟب٘ي ايٙتط٘ت ثبقس .إٞيت قجىٝ

ٔسيط ٕٞبٍٙٞي تطٚيح وكبٚضظي ؾبظٔبٖ خٟبز وكبٚضظي اؾتبٖ

ترای پیطگیری از خسارت کرم

آًفَالًسای فَق حاد
پرًذگاى
پرٍرش هاّی در هٌاتغ
آتی خرد

5

6

7

7

اّویت کطت پاییسُ ٍ
هکاًیسُ حثَتات

اتفبق ٔطٚخبٖ اػتمبز زاض٘س و ٝآٔٛظـ  ٚيبزٌيطي ثب قجى ٝايٙتط٘ت
ٔي تٛا٘س ٔب٘ٙس آٔٛظـ چٟط ٜث ٝچٟطٔ ٜفيس ٚالغ قٛز.
وبضثطز فٗ آٚضي اَالػبت ثبػث ٌؿتطـ ،تسا ٚ ْٚا٘ؿدبْ ض٘ٚس
اضتجبٌ ٔيبٖ ؾ ٝحّم ٝتحميك ،آٔٛظـ  ٚتطٚيح ٔي قٛز .ث ٝػجبضت
زيٍط وبضثطز فٗ آٚضي اَالػبت زض ٘ظبْ ٘ٛيٗ تطٚيح ( ٔسيطيت
زا٘ف ) ثبػث اثط ثركي اٞساف تطٚيح  ٚزض ٟ٘بيت تحمك اٞساف
تٛؾؼٔ ٝي ٌطزز.

ثب وٓ تطيٗ ٞعي.ٝٙ

5

پرٍرش هاّی در هٌاتغ
6
آتی خرد

ٌطفت ٝاؾت .زض ظٔيٞ ٝٙبي تطٚيح  ٚآٔٛظـ وكبٚضظي ،لطيت ثٝ

اضتجبٌ ثب وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚترههبٖ وكبٚضظي زض وٛتب ٜتطيٗ ظٔبٖ ٚ

4

گلَگاُ اًار

آٔٛظقي ٔٛضز تٛخ ٝاوثط ٔطاوع آٔٛظقي ،تحميمبتي  ٚتطٚيدي لطاض

1ـ زؾتطؾي ؾطيغ ثٟط ٜثطزاضاٖ ث ٝاَالػبت وكبٚضظي  ٚثطلطاضي

4

تَصیِ ّای زراػی پاییسُ ٍ زهستاًِ

ايٙتط٘ت زض تطٚيح  ٚآٔٛظـ وكبٚضظي ث ٝػٛٙاٖ يه فٗ آٚضي ثطتط

آٔٛظـ وكبٚضظي ضا زض ٔٛاضز شيُ ذالنٕٛ٘ ٝز:

3

َطيك فًبي ٔدبظي ايٙتط٘ت ثَٛ ٝض ضؾٕي ٌٚؿتطز ٜزض

ؾبظ ا٘تمبَ ؾطيغ زا٘ف وبضثطزي ث ٝوبضقٙبؾبٖ ٚتِٛيس

ثَٛ ٝضوّي ٔي تٛاٖ ٔعايبي اؾتفبز ٜاظ ذسٔبت ايٙتط٘ت زض تطٚيح ٚ

2

دسترسی سریغ تْرُ ترداراى تِ اطالػات ترٍیجی ضاهل
رساًِ ّای ًَضتاری ،فیلن ّای آهَزضی ٍ ًرم افسارّای
آهَزضی کطاٍرزی از طریك هراجؼِ تِ تاالر ترٍیج
داًص ٍ فٌَى کطاٍرزی
آدرس سایت http://agrilib.areo.ir :
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تَصیِ ّای کارتردی گیاُ پسضکی ترای کٌترل پاییسُ ٍ زهستاًِ آفات ٍ تیواری ّای گیاّی
زض فهُ پبييع  ٚظٔؿتبٖ ثؿيبضي اظ وكبٚضظاٖ ثط ايٗ ثبٚض٘س وٝ

ثب ػٙبيت ثٛٔ ٝاضز ُٔطٚح ٝزض ايٗ تٛني٘ ٝبٔ ٝتطٚيدي ثٝ

آفبت ظضاػي  ٚثبغي زض ايٗ ظٔبٖ اظ ثيٗ ٔي ض٘ٚس زض نٛضتي وٝ

تؼسازي اظ ضٚـ ٞبي لبثُ اخطا  ٚزض ضاؾتبي وٙتطَ  ٚوبٞف

ثؿيبضي اظ ايٗ آفبت زض ايٗ قطايٍ زض حبَ اؾتطاحت ثٛز ٚ ٜثٝ

خٕؼيت آفبت  ٚثيٕبضي ٞب زض فهُ پبييع  ٚظٔؿتبٖ اقبضٜ

زيبپٛظ ظٔؿتب٘ ٝضفت ٚ ٝاظ ثيٗ ٕ٘ي ض٘ٚس  ٚاظ َطفي ذٛز ضا ثطاي

ٔي ٌطزز.

فهُ آيٙس٘ ٜيع آٔبزٔ ٜي وٙٙس.
زض ايٗ ضاؾتب ضاٞ ٜبيي ثطاي خٌّٛيطي اظ ضقس  ٕٛ٘ ٚايٗ ٌٝ٘ٛ
آفبت ٚخٛز زاضز و ٝوكبٚضظاٖ ٔي تٛا٘ٙس ثب ضػبيت ان َٛظيط اظ

وٙتطَ ظضاػي:
 -5ضخن زدى:

ٔيعاٖ ذؿبضت  ٚخٕؼيت آٖ ٞب زض فهُ ظضاػي پيف ض ٚثىبٙٞس .

ثب قرٓ  ٚثيُ ظزٖ پبي زضذتبٖ ٔ ٚعاضع زض فهُ پبييع  ٚظٔؿتبٖ ثرف

 -1وكبٚضظاٖ ٔي ثبيؿت ثطاي وٙتطَ آفبت  ٚثيٕبضي ٞب ثب ثىبض ٌيطي ا٘ٛاع

ػٕس ٜاي اظ خٕؼيت آفبت زاذُ ذبن ث ٝؾُح  ٚيب ث ٝاػٕبق ذبن ضفتٚ ٝ

ضٚـ ٞبي وٙتطِي  ٚزض لبِت ٔسيطيت تّفيمي ٔ ٚكتُٕ ثط ٔجبضظ ٜظضاػي ،

اظ ثيٗ ٔي ض٘ٚس .ايٗ ػّٕيبت ٔي تٛا٘س ثبػث ٘بثٛزي ثطذي آفبت ٔب٘ٙس

ٔىب٘يىي  ،فيعيىي  ٚث ٝػٛٙاٖ آذطيٗ ضا ٜحُ ٔجبضظ ٜقيٕيبيي الساْ ٕ٘بيٙس.

ظ٘جٛض ٌالثي  ،ظ٘جٛض ٌٛخٍٔ ، ٝؽ ٌيالؼ  ،ظ٘دطٍٔ ، ٛٔ ٜؽ ٔي ٜٛي ا٘ديط

 -2آفبت ثؿت ٝثٛ٘ ٝع ذٛز  ،ث ٝنٛضت ترٓ  ،الض ، ٚقفيط ٚ ٜيب حكط ٜوبُٔ
ظٔؿتبٖ ٌصضا٘ي وطز ٚ ٜثسيٗ َطيك ثطاي ٔطاحُ ثؼسي ضقس  ٕٛ٘ ٚذٛز
آٔبزٔ ٜي ق٘ٛس.

ٍٔ ،ؽ ٔي ٜٛي ٔسيتطا٘ ٝاي ،ثطي ذٛاض ا٘ديط  ،وطْ ؾفيس ضيك ٝوطْ
ٌٌّٛب ٜا٘بض  ،وطْ لٛظ ٜپٙجٔ ، ٝيٛٙظ ثطي پٙج ، ٝوطْ ذبض زاض پٙج ، ٝثيس ؾيت
ظٔيٙي  ،وطْ ٔفتِٛي ؾيت ظٔيٙي  ،وطْ ثطي ذٛاض وبضازضيٙب  ،وطْ َٛل ٝثط
 ،ثيس چغٙسض لٙس ٍٔ ،ؽ خبِيع  ،وطْ پيّ ٝذٛاض ٘رٛز  ،وطْ ؾبل ٝذٛاض ثط٘ح

٘ىت ٟٓٔ ٝزض ظٔؿتبٖ ٌصضا٘ي آفت ٔحُ  ٚقطايٍ آٖ اؾت  ،چطا و ٝتؼسازي

 ،ؾٛؾه ؾيبٌٙ ٜسْ  ،ظ٘جٛض ؾبل ٝذٛاض ٌٙسْ  ،ؾٛؾه ل ٜٟٛاي ٌٙسْ ،

اظ آفبت ايٗ ٔطحّ ٝضا زض ذبن  ،ثطذي زض ثمبيبي ٌيبٞي  ،خٕؼي زض

پطٚا٘ ٝثطي ذٛاض ٌٙسْ  ٚقپكه ضيكٝي ٌٙسْ ٌطزز.

ال ث ٝالي ؾ ٚ ًٙوّٛخ ٞب  ،تؼسازي زض ظيط پٛؾت زضذتبٖ  ٚيب ٞط ٔىب٘ي
و ٝزٚض اظ زؾتطؼ ثبقس ؾپطي ٔي وٙٙس  .ثٙبثطايٗ ٔجبضظ ٜانِٛي ٚ
ثٍٙٞ ٝبْ زض فهُ اؾتطاحت ،آفبت  ،زض أبوٗ ظٔؿتبٖ ٌصضاٖ  ٓٞ ٚظٔبٖ
ثب آغبظ فهُ پبييع  ٚظٔؿتبٖ ٔي ثبقس.

اظ ٔ ٟٓتطيٗ آفبت  ٚثيٕبضي ٞبيي ؤ ٝي تٛاٖ زض فهَٛ
پبييع  ٚظٔؿتبٖ  ٚػٕستبً ث ٝضٚـ غيط قيٕيبيي ثب آٖ ٞب
ٔجبضظٕٛ٘ ٜز ػجبضتٙس اظ :

 -2یخ آب زهستاًِ:
ثؼًي اظ آفبت ٔطحّ ٝظٔؿتبٖ ٌصضاٖ ذٛزضا ث ٝنٛضت الض، ٚپٛض ، ٜقفيطٚ ٜ

ا٘ٛاع وٞ ٝٙب،ا٘ٛاع ؾپطزاضٞب  ٚقپكه ٞب  ،ا٘ٛاع قتٞ ٝب  ،ظ٘جٛض ٌالثي ،

حكط ٜوبُٔ زض زاذُ ذبن ؾپطي ٔي وٙٙس  ،زض ايٗ حبِت ثب زازٖ يد آة

ظ٘جٛض ٌٛخ ، ٝظ٘دطٍٔ ، ٛٔ ٜؽ ٔيٜٛي ا٘ديط  ،ثطي ذٛاض ا٘ديط ٍٔ ،ؽ ٔيٜٛ

ظٔؿتب٘ٔ ٝي تٛاٖ ثرف ػٕس ٜاي اظ خٕؼيت ظٔؿتبٖ ٌصضاٖ آفت ضا اظ ثيٗ

ٔسيتطا٘ ٝاي  ،وطْ ؾفيس ضيك ، ٝوطْ ٌٌّٛب ٜا٘بض  ،ظ٘جٛض ٔغعذٛاض ثبزاْ ،

ثطز.

ظ٘جٛض ٔغع ذٛاض پؿت ، ٝپطٚا٘ ٝفطي  ،ؾٛؾه ٞبي ؾطقبذ ٝذٛاض ،ؾٛؾه

اؾتفبز ٜاظ يد آة ظٔؿتب٘ ( ٝآثيبضي ظٔيٗ زض ظٔؿتبٖ  ٚيد ظزٖ آة ) ثطاي

ٞبي پٛؾت ذٛاض  ،ؾٛؾه ٞبي چٛة ذٛاض  ،وطْ ثطي ذٛاض وبضازضيٙب ،

٘بثٛزي ثطذي آفبت ٔب٘ٙس ظ٘جٛض ٌالثي  ،ظ٘جٛض ٌٛخ ، ٝظ٘دطٍٔ ، ٛٔ ٜؽ

وطْ َٛل ٝثط  ،ثيس چغٙسض لٙس  ،وطْ ذبض زاض پٙج ، ٝوه چغٙسض لٙس ،

ٔئ ٜٛسيتطا٘ ٝاي  ،وطْ َٛل ٝثط  ،وه چغٙسض لٙس  ،ثيس چغٙسض لٙس ،

ثيس ؾيت ظٔيٙي  ،وطْ ٔفتِٛي ؾيت ظٔيٙي  ،وطْ لٛظ ٜپٙج ، ٝؾٛؾه ؾيبٜ

ثيس ؾيت ظٔيٙي  ،وطْ لٛظ ٜپٙج ٚ ٝثيٕبضي پػٔطزٌي ثبوتطيبيي

ٌٙسْ  ،ظ٘جٛض ؾبل ٝذٛاض ٌٙسْ  ،ؾٛؾه ل ٜٟٛاي ٌٙسْ  ،پطٚا٘ ٝثطي ذٛاض

ؾيت ظٔيٙي تٛنئ ٝي ٌطزز.

ٌٙسْ ،وطْ ؾبل ٝذٛاض ثط٘ح  ،قپكه ضيكٝي ٌٙسْ ٍٔ ،ؽ خبِيع ،
وطْ پيّ ٝذٛاض ٘رٛز  ،پػٔطزٌي ثبوتطيبيي ؾيت ظٔيٙي  ،ثيٕبضي ٔٔٛيبيي
زضذتبٖ ٔي ، ٜٛآتكه زضذتبٖ ٔي ٜٛزا٘ ٝزاض  ،پػٔطزٌي ثبوتطيبيي زضذتبٖ
ٔيٞ ٜٛؿت ٝزاض  ،قب٘ىط ؾيتٛؾپٛضايي زضذتبٖ ٔيِ ، ٜٛى ٝؾيب ٜؾيت ،
آ٘تطاوٛٙظ زضذتبٖ ٌطزِ ، ٚى ٝغطثبِي زضذتبٖ ٔيِ ، ٜٛى ٝآخطي ثطي ثبزاْ .

پیام ترٍیجی

وظام وویه ترویج  :حضور مستمر و بروامً ریسی شدي کارشىاسان در عرصً ٌای تولیدی کشاورزی
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تَصیِ ّای کارتردی گیاُ پسضکی ترای کٌترل پاییسُ ٍ زهستاًِ آفات ٍ تیواری ّای گیاّی

کٌترل هکاًیکی:

کٌترل غیر ضیویایی:

ضػبيت ثٟساقت ثبؽ ٔ ٚعضػ ، ٝضوٗ اؾبؾي ٔٛفميت زض ٔجبضظ ٜثب آفبت

رٍغي پاضی پیص تْارُ:

اؾت .ثطايٗ اؾبؼ اٌط ثمبيبي ٌيبٞي  ،ػّف ٞبي ٞطظ  ،قبخ  ٚثطي ٞبي

رٚغٗ پبقي پيف ثٟبض ٜقبُٔ ػّٕيبت ٔحّ َٛپبقي ضٚغٗ ِٚه ثٝ

ضيرت ٝقس ٜظيط زضذتبٖ ٔ ٚيٞ ٜٛبي آِٛز ٜثبلي ٔب٘س ٜزض ثبؽ خٕغ آٚضي ٚ

تٟٙبيي  ٚيب ٔرّ ٌٛضٚغٗ  ٚؾٓ ٔٙبؾت زض ظٔبٖ تٛضْ خٛا٘ٞ ٝب ثطاي

٘بثٛز ٌطز٘س ٔحُ ظٔؿتبٖ ٌصضا٘ي ثؿيبضي اظ آفبت  ٚثيٕبضي ٞبي ٌيبٞي اظ

وٙتطَ ظٔؿتب٘ ٝآفبت ٔىٙس٘ ٜظيط قتٞ ٝب  ،قپكه ٞب  ٚؾپطزاض ٞب  ،وٞ ٝٙب

ثيٗ ٔيضٚز .زض پبييع  ٚظٔؿتبٖ فطنت ٔٙبؾجي ثطاي ا٘دبْ ايٗ ػّٕيبت

 ٚپؿيُ ٞب ٔي ثبقس.

فطأ ٓٞي قٛز .

ٔعايبي ضٚغٗ پبقي پيف ثٟبض ٜػجبضت اؾت اظ :

ٔثبَ ٞبي ثبضظ ثٟساقت ثبؽ خٕغ آٚضي ٍٕٞب٘ي ٔٚؼسٕٛ٘ ْٚزٖ ٔيٞ ٜٛبي
آِٛز ٜث ٝآفت ظ٘جٛض ٔغع ذٛاض ثبزاْ  ،ظ٘جٛض ٔغع ذٛاض پؿتٔ ، ٝيٞ ٜٛبي
ٔٔٛيبيي قسٔ ، ٜيٞ ٜٛبي ا٘بض آِٛز ٜث ٝآفت وطْ ٌٌّٛب ، ٜثطي ٞبي ثبزاْ
آِٛز ٜث ٝثيٕبضي ِى ٝآخطي ثبزاْ ٔ ٚؼسٕٛ٘ ْٚزٖ ٔي ثبقس.
يٕٙب حصف ٞ ،طؼ ٔ ٚؼسٕٛ٘ ْٚزٖ ؾط قبذٞ ٝب  ٚا٘ساْ ٞبي آِٛز ٜزضذتبٖ
ث ٝآفبت ثب٘ٛي٘ ٝظيط پٛؾت ذٛاض ٞب  ،ؾطقبذ ٝذٛاض ٞب  ٚچٛة ذٛاض ٞب اظ

 -1ث ٝػّت ايٗ و ٝزضذتبٖ زض فهُ ظٔؿتبٖ فبلس ٌُ  ،ثطي ٔ ٚيٜٛ
ٔي ثبقٙس ثط اثط ايٗ ػّٕيبت ٌيب ٜؾٛظي زض زضذتبٖ ث ٝنفط تمّيُ
ٔي يبثس.
ٔ -2مساض ضٚغٗ ٔ ٚحّ َٛؾٕي وٓ تطي ثطاي پٛقف زضذتبٖ الظْ اؾت.
 -3ث ٝػّت ٘جٛزٖ ثطي ٔ ٚي ، ٜٛتٛظيغ ضٚغٗ ث ٝتٕبْ لؿٕت ٞبي زضذت

اٚاؾٍ ظٔؿتبٖ ِغبيت لجُ اظ ظٔبٖ تٛضْ خٛا٘ٞ ٝب  ٚقىٛفبيي زضذتبٖ ٔيٜٛ

ٕٔىٗ  ٚآؾبٖ اؾت.

ٕٞ ٚچٙيٗ ٞطؼ  ٚاظثيٗ ثطزٖ ا٘ساْ ٞبي آِٛز ٜث ٝثيٕبضي قب٘ىط ثبوتطيبيي

 -4ثب يه ٘ٛيت ػّٕيبت ضٚغٗ پبقي پيف ثٟبض ٜزض ظٔبٖ تٛضْ خٛا٘ٞ ٝب

زضذتبٖ ٔيٞ ٜٛؿت ٝزاض  ٚيس ػف٘ٛي ٔحُ ثطـ ٘ ٚيع حصف قبذٞ ٝبي

ٔي تٛاٖ ثرف ػٕس ٜاي اظ آفبت ٔىٙس٘ ٜظيط قتٞ ٝب ضا وٙتطَ ٕ٘ٛز ٚ ٜزض

آِٛز ٜث ٝثيٕبضي آتكه زضذتبٖ ٔي ٜٛزا٘ ٝزاض زضفهُ ذٛاة زضذتبٖ اظ

ايٗ نٛضت ؾٕپبقي ٞبي ثؼسي زض فهُ ثٟبض  ٚتبثؿتبٖ ث ٝحسالُ ٕٔىٗ

 25تب  33ؾب٘تي ٔتط پبييٗ تط اظ ٔحُ آِٛزٌي ٔ ٚؼسٕٛ٘ ْٚزٖ ا٘ساْ ٞبي

تمّيُ ٔي يبثس.

آِٛز ،ٜيسػف٘ٛي  ٚپٛقب٘سٖ ٔحُ ظذٓ  ٚثطيسٌي ثب چؿت ثبغجب٘ي ٘يع اظ
خّٕ ٝػّٕيبت وٙتطَ ٔىب٘يىي ٔحؿٛة ٔي ٌطز٘س.

کٌترل فیسیکی:
ثب ثطٚظ  ٚتسا ْٚپسيس ٜي ذكىؿبِي زض ؾبَ ٞبي اذيط  ٚث ٝتجغ آٖ
يؼيف قسٖ ثرف ػٕس ٜاي اظ ثبؽ ٞب  ،خٕؼيت آفبت پٛؾت ذٛاض ،
ؾطقبذ ٝذٛاض ٞب  ٚچٛة ذٛاض ٞب افعايف يبفت ٝو ٝاظ ٔ ٟٓتطيٗ ايٗ آفبت
زض اؾتبٖ ٔي تٛاٖ ث ٝوطْ ذطاٌ يب پطٚا٘ ٝفطي اقبضٕٛ٘ ٜز .
زض فهُ پبييع  ٚظٔؿتبٖ ثب تٛخ ٝثٚ ٝخٛز الضٞ ٚبي آفت زض وب٘بَ ٞبي
ايدبز قس ٜزض ت ٝٙزضذتبٖ ٌطز( ٚؾيت  ٚث٘ ٝيع اظ ؾبيط ٔيعثبٖ ٞبي ٟٔٓ
آفت ٔي ثبقٙس) فطنت ٔٙبؾجي ثطاي ثبغساضاٖ خٟت وٙتطَ فيعيىي آفت
فطأ ٓٞي ٌطزز.
زض ايٗ ضٚـ ٔجبضظ ٜزض ٔطحّ ٝي ا َٚاظ ٔفتٞ َٛبي فّعي لبثُ ا٘ؼُبف ثطاي
وكتٗ الضٞ ٚبي آفت اؾتفبزٔ ٜي قٛز  ،ثسيٗ نٛضت و ٝثب فط ٚثطزٖ ٔفتَٛ
زض وب٘بَ ٞبي الضٚي  ٚضؾيسٖ آٖ ثٔ ٝحُ تغصي ٝي الض ٚزض ا٘تٟبي وب٘بَ
،آفت وكتٔ ٝي قٛز.

ثب ؾٓ ٔٙبؾت  ٚوٕي ضٚغٗ اِيف ثطاي ٔؿسٚز وطزٖ  ٚپٛقب٘سٖ وب٘بَ ٞب

پیام ترٍیجی

ثطاي وٙتطَ قيٕيبيي تؼسازي اظ ثيٕبضي ٞبي زضذتبٖ ٔي٘ ٜٛظيط قب٘ىط
ؾيتٛؾپٛضايي  ،پػٔطزٌي ثبوتطيبيي زضذتبٖ ٔيٞ ٜٛؿت ٝزاض  ،آتكه
زضذتبٖ ٔي ٜٛزاض  ٚثيٕبضي غطثبِي زضذتبٖ ٔيٞ ٜٛؿت ٝزاض ِ ٚت قتطي ّٛٞ
ٔي تٛاٖ زض زٛ٘ ٚثت پبييعٛٔ( ٜلغ ذعاٖ ثطي ٞب)  ٚظٔؿتب٘ٛٔ ( ٝلغ تٛضْ
خٛا٘ٞ ٝب )  ٚثب اؾتفبز ٜاظ تطويجبت ٔؿي َ ٚجك ٘ظط وبضقٙبؾبٖ
ٌيب ٜپعقىي الساْ ٕ٘ٛز.
أيس اؾت ثب تٛؾؼ ٝضٚظ افع ٖٚضٚـ ٞبي وٙتطَ غيط قيٕيبيي ٔ ٚجتٙي ثط
ضٚـ ٞبي پيف آٌبٞي ٚظٔبٖ ثٙسي قس ، ٜثتٛاٖ زض ظٔي ٝٙي اضتمبء
وٕي  ٚويفي ٔحهٛالت وكبٚضظي  ٚتٛؾؼ ٝپبيساض لسْ ثطزاقت.

زض ٔطحّ ٝي تىٕيّي ٔجبضظ ٜاظ ٔٛاز ذٕيطي ٔب٘ٙس ثت٘ ٝ٘ٛمبقي (ُٔ) ٕٞطاٜ
اؾتفبزٔ ٜي ٌطزز.

کٌترل ضیویایی پاییسُ ٍ زهستاًِ تیواری ّا:

هٌْذس ضْریار ػرفاًی
کارضٌاس ارضذ هذیریت حفظ ًثاتات استاى

ثطاي ٔجبضظ ٜثب آفبت  ٚثيٕبضي ٞب اظ َجيؼت اِٟبْ ثٍيطيٓ.
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نکات آهوزشی و ترویجی گیاه دارویی عناب
آشنایی تا ترویج کشاورزی

آيب ٔي زا٘يس ؟
 -1ػٙبة زضذتي اؾت ذعاٖ پصيط ثب قبذٞ ٝبي ذبضزاض ،و ٝاضتفبع آٖ ث5 ٝ

( قسوت هشتن )
آموزش های گروهی در ترویج کشاورزی

تب ٔ 13تط ٔي ضؾس  ٚث ٝآٖ ذطٔبي لطٔع  ٚذطٔبي چيٙي ٘يع ٔي ٌٛيٙس.
 -2زضذت ػٙبة ثٔٛي ٔٙبَك ٌطٔؿيطي ٘ ٚيٌٕ ٝطٔـؿيطي ثـٛز ٚ ٜثـؿيبض

ثط اؾبؼ ُٔبِت ُٔطح قس ٜزض لؿٕت قكٓ وـٔ ٝؼيبضٞـبي ا٘ترـبة

٘ٛضپؿٙس اؾت ِٚي زض حيٗ حبَ ٘يع ثب ثيف تـط آة ٞ ٚـٛاي ٔٙـبَك ايـطاٖ

ضٚـ ٞبي آٔٛظقي زض تطٚيح وكبٚضظي قطح زاز ٜقس  ،ثيـبٖ ٌطزيـس وـٝ

ؾبظٌبض اؾت  ٚاظ ٘ظط زٔبيي ،ؾطٔبي ٌ ٚ - 38طٔبي تب +48زضخ ٝؾب٘تي ٌطاز

ثَٛ ٝض وّي  4ضٚـ آٔٛظقي زض تطٚيح وكبٚضظي ثب ػٙبٚيٗ آٔـٛظـ ٞـبي

ضا تحُٕ ٔي وٙس .ايٗ ٌيب ٜزض َ َٛؾبَ ث 6 ٝتب  8ثبض آثيـبضي ٘يـبظ زاضز ِٚـي

ا٘فطازي ٌ ،طٞٚي  ،ا٘جٞٛي  ٚغيط ٔؿتميٓ ٚخٛز زاضز و ٝزض لـؿٕت ٞفتـٓ

ث ٝزِيُ ضيك ٝقجى ٝاي و ٝايدبز ٔي وٙس زض ثطاثط ذكىي ٔمب ْٚثٛز ٚ ٜحتي ثب

فهّٙبٔ ٝزض ذهٛل آٔٛظـ ا٘فطازي تٛييحبتي ُٔطح  ٚزض ايـٗ لـؿٕت

ٛ٘ 3ثت آثيبضي زض تبثؿتبٖ ٔي تٛا٘س ٔي ٜٛزٞي زاقت ٝثبقسٕٞ .چٙيٗ ايٗ ٌيبٜ

٘يع زض ذهٛل آٔٛظـ ٞبي ٌطٞٚي ُٔبِجي ثيبٖ ٔي ٌطزز .

٘ؿجت ث ٝقٛضي ٘يع ٔمب ْٚاؾت.

زض تجييٗ ضٚـ ٞبي آٔٛظقي ٔي ثبيؿت ٔطٚج زٞ ٚسف انّي ضا زض وـبض
ذٛز ثب ٌطٜٞٚبي ظاضػيٗ ٔس ٘ظط لطاض زٞس:
ٔ -1طٚج ثبيس ثطاي تىبُٔ ٌط ٜٚتالـ وٙس ،اػًبء ضا تطغيت وٙس تب تٕبؼ
ثب يىسيٍط ضا ازأ ٝزاز ٚ ٜثٌ ٝط ٜٚقىُ زائٕي ٕٞ ٚيكٍي ثجركٙس.
ٌ -2ط ٜٚضا ثب افىبض ٘ٛيٗ اَالػبت  ٚزا٘كي و ٝآٖ ٞـب ضا زض ا٘دـبْ ثٟتـط
فؼبِيتٞبي وكبٚضظي يبضي ٔيوٙس ،آقٙب ؾبظز .

( قٛضي تب حسٚز  7زؾي ظيٕٙؽ ثط ٔتط ضا ٔي تٛا٘س تحُٕ وٙس)
ٙٔ -3بؾت تطيٗ ذبن ثطاي وكت ػٙبة ،ثبفت قٙي ِٔٛي اؾت ِٚـي ايـٗ
ٌيب ٜزض ا٘ٛاع ذبن ٞبيي و ٝظ ٜوكي ذٛثي زاقت ٝثبقٙس ٔي تٛا٘س ثـ ٝذٛثـي
ضقس ٕ٘بيس.
 -4ػٙبة لبثّيت ضقس زض ظٔيٗ ٞبي وٓ آة  ٚثـب ويفيـت پـبييٗ ضا زاضز ٚ
زض ظٔبٖ ذكىؿبِي  ٚؾطٔبظزٌي وٓ تطيٗ ذؿبضت ضا ٔي ثيٙس.

ضٚـ ٕ٘بيف ٞبي ػّٕي :
ذيّي اظ اٚلبت ٔطزْ ٔيذٛاٙٞس ثسا٘ٙس يه ٘ظطي ٝچ٘ ٝتبيدي ضا زض ثط زاضز
يب اثطات يه قي ٠ٛخسيس چيؿت؟
ٕ٘بيف ٞبي ػّٕي ثٔ ٝطزْ أىبٖ ٔي زٞس ضٚـ ٞبي و ٚ ٟٗخسيس ضا ثـب
ٔ ٓٞمبيؿ ٝوٙٙس .يه ٕ٘بيف ػّٕي و ٝث ٝذٛثي َطاحي قس ٜاؾـت ،ثبيـس

 -5ا٘ساْ زاضٚيي ايٗ ٌيبٔ ،ٜي ٜٛآٖ ٔي ثبقس و ٝث ٝنٛضت تبظ ٜيـب ذـكه
ٔهطف ٔي قٛز .
 -6چٛة ػٙبة  ٓٞاضظـ ظيبزي زاقت ٚ ٝزض نٙبيغ زؾـتي ٔـٛضز اؾـتفبزٜ
لطاض ٔي ٌيطز.

ذٛز ٌٛيب  ٚضؾب ثبقسٔ .طٚخبٖ ٔي تٛا٘ٙس زض وـبض ذـٛز ،ز٘ ٚـٛع انـّي اظ

 -7ثٟتطيٗ ضٚـ تىثيط ػٙبة اظ َطيك پبخٛـ ٞبي ضيك ٝزاض ٔي ثبقس.

ٕ٘بيف ٞبي ػّٕي ضا ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض زٙٞس:

 -8فبنّ ٝوبقت زضذتبٖ ػٙبة اظ يىسيٍط ٔ 5×4تط ٔي ثبقس .ثبضزٞي ػٙبة
اظ ؾبَ ؾ ْٛث ٝثؼس قطٚع ٔي قٛز ٔ ٚتٛؾٍ تِٛيس ٔيـ ٜٛآٖ زض ٞـط زضذـت

اِف – ٕ٘بيف َطيمٝ

وبُٔ 23 ،تب  43ويّ ٛزضؾبَ اؾت.

ة ـ ٕ٘بيف ٘تيدٝ

 ٟٓٔ -9تطيٗ آفت زضذت ػٙبةٍٔ ،ؽ ػٙبة اؾت .

ٕ٘بيف َطيم: ٝ
ٕ٘بيف َطيم ٝيه ضٚـ تطٚيدي ٌطٞٚي اؾت َ ٚـي آٖ يـه ٟٔـبضت
ذبل ٔطحّ ٝثٔ ٝطحّ ٝثٕ٘ ٝبيف ٌصاقتٔ ٝيقٛز .اظ آٖ خبيي و ٝزض ٕ٘بيف
َطيم ٝتٟٙب يه ٔطٚج  ٚتؼسازي وكبٚضظ ٔكبضوت ٔي وٙٙس يـه ضٚـ وـٓ
ٞعي٘ ٚ ٝٙؿجتبً وبضآٔس اؾتٔ( .ب٘ٙس آٔٛظـ اؾتفبز ٜاظ ؾٓ پبـ)

 -13زضذت ػٙبة ثيف اظ ؾيهس ؾبَ ػٕط ٔي وٙس ِٚي ػٕط التـهبزي آٖ
 53ؾبَ اؾت.
 -11ذٛال زاضٚيي ػٙبة ٔ :ي ٜٛػٙبة تهفي ٝوٙٙس ٜذـ ،ٖٛضٚقـٗ وٙٙـسٜ
پٛؾتٔ ،مٛي اػهبة ،آضاْ ثرف ٔ ،مٛي زؾـتٍبٌ ٜـٛاضـٔ ،ـسضّٔ ،يـٗ،
ِؼبة زاض ٚيسؾطف ٝاؾت .يؼف ػٕٔٛي  ٚثي ذٛاثي ضا ضفغ ٔي وٙـس ٙٔ ٚجـغ

ٕ٘بيف ٘تيد: ٝ
ايٗ ضٚـ ثٙٔ ٝظٛض ٘كبٖ زازٖ ٘تبيح حبنُ اظ يه فـٗ آٚضي ذـبل
ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜزض ٔعضػٔ ٝب٘ٙس وكت يه ضلٓ ٌٙسْ انالح قس ،ٜاؾتفبزٜ
اظ ضٚـ ٔسيطيت تّفيمي آفبت زض َي يه فهُ  ٚيب ٕ٘بيف يـه اِـٍـٛي
وكت خسيس ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز .ضٚـ ٕ٘بيف ٘تيدٕٔ ٝىٗ اؾت زض
يه فهُ ،ز ٚفهُ  ٚيب وُ يه ؾبَ ظضاػي ث ٝوبض ٌطفت ٝقٛزٕ٘ .بيف ٘تيدٝ

غٙي اظ ٚيتبٔيٗ  Cاؾت  ٚث ٝخٟت ذبنيت آ٘تي اوؿيسا٘ي وـ ٝزاضز  ،زاضٚي
يس ؾطَبٖ ٔي ثبقس.
ٔ -12مساض ٔهطف ٔٙبؾت ػٙبة 13 ،ػسز زض ضٚظ اؾت  ٚچٚ ٖٛيتـبٔيٗ k
ايٗ ٔي ٜٛظيبز اؾت ٔهطف ثي ضٚي ٝآٖ ٔٛخت غّظت ذٔ ٖٛي ٌطزز.

ٕٔىٗ اؾت زض ٔعضػ ٝيه وكبٚضظ  ٚثب حًٛض ؾبيطيٗ ا٘دبْ قٛز  ٚيـب زض
ٔعاضع تؼسازي اظ وكبٚضظاٖ ث ٝنـٛضت ٞـٓ ظٔـبٖ نـٛضت پـصيـطز.
(ٔب٘ٙس ؾبيت ٞبي اٍِٛيي تِٛيسي -تطٚيدي )
زض لؿٕت ٞبي ثؼسي زض ذهٛل ؾبيط ضٚـ ٞبي آٔٛظـ ٌطٞٚي ٔـٛاضز
ٔطثُٔ َٝٛطح ٔي ٌطزز .
ٟٔٙسؼ خٕكيس اؾىٙسضي
ٔؼبٔ ٖٚسيطيت ٕٞبٍٙٞي تطٚيح وكبٚضظي اؾتبٖ انفٟبٖ

پیام ترٍیجی

ٟٔٙسؼ حٕيس حٕهيبٖ
وبضقٙبؼ اضقس ٌيبٞبٖ زاضٚئي ٔسيطيت ٕٞبٍٙٞي تطٚيح وكبٚضظي اؾتبٖ انفٟبٖ

ٌيب ٜزاضٚيي ػٙبة  ،اظ ٘ظط زٔبيي ،ؾطٔبي تبٌ ٚ - 38طٔبي تب +48زضخ ٝؾب٘تي ٌطاز ضا تحُٕ ٔي وٙس.
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نکات ترویجی بهینه سازی
مصرف سوخت در مرغذاری ها
آيب ٔيزا٘يس؟
 -1تٛاٖ حطاضتي ٞط ِيتط ٌبظٚئيُ  13333ويّٛوبِطي ٔي ثبقس.

نکات ترویجی حفظ کارتری اراضی کشاورزی

آيب ٔيزا٘يس؟

 -2اضظـ حطاضتي ٞط ِيتط ٌبظٚئيُ ٔؼبزَ ٔ 1115تط ٔىؼت ؾٛذت ٌبظ

َطح ٞبزي ضٚؾتبيي َ :طحي اؾت و ٝيٕٗ ؾبٔب٘سٞي  ٚانالح ثبفت

ٔي ثبقس.

ٔٛخٛزٔ ،يعاٖ ٔ ٚىبٖ ٌؿتطـ آتي ٘ ٚح٘ ٜٛيبظ ٔٙسيٞبي ػٕٔٛي

 -3آاليٙسٌي ٌبظ وٓ تط اظ ٌبظٚئيُ ٔي ثبقس.

ضٚؾتبيي ضا حؿت ٔٛضز زض لبِت ٔهٛثبت َطح ٞبي ؾبٔب٘سٞي فًب ٚ

 -4تٛاٖ حطاضتي ٚؾبيُ ٌطٔبيكي ثيٗ 63تب 93زضنس ٔي ثبقس.

ؾى٘ٛتٌبٜٞبي ضٚؾتبيي يب َطح ٞبي خبٔغ ٘بحي ٝاي تؼييٗ ٔي ٕ٘بيس.

 -5زض ثيٗ ٚؾبيُ ٌطٔبيكي ٔطغساضي ٞبٞ ،يتط خت ثبالتطيٗ ثبظز ٜحطاضتي ضا

تفىيه  :زض ٔمطضات ثجتي ػجبضت اؾت اظ تمؿيٓ ٔبَ غيط ٔٙم َٛثٝ

زاضز.

لُؼبت وٛچه تط.

 -6ثطاي ٌطْ وطزٖ يه ؾبِٗ ثٔ ٝؿبحت ٔ1333تط يبحدٓ ٔ3333تط

افطاظ  :زض انُالح لًبيي  ٚثجتي ػجبضت اؾت اظ خسا وطزٖ ؾٟٓ

ٔىؼت ،يه ٞيتط ثب تٛاٖ حطاضتي  3331333ويّ ٛوبِطي ٔٛضز ٘يبظ اؾت.

ٔكبع قطيه يب قطوب ٚيب تمؿيٓ ٔبَ غيط ٔٙمٔ َٛكبع ثيٗ قطوب ثٝ

ٞ -7عيٞ ٝٙبي ٌبظ وكي ٚاحسٞبي ٔطغساضي زض ػطو ؾ ٝؾبَ ثط ٔي ٌطزز.

٘ؿجت ؾ ٟٓآ٘بٖ.

 -8اؾتفبز ٜاظ ؾٙؿٛضٞبي زٔب تب حس ظيبزي زض ٔهطف وبٞف ؾٛذت تبثيط

تمؿيٓ  :اػٓ اؾت اظ تمىيه  ٚافطاظ  ٚغيط آٖ .

زاضز.

تغييط وبضثطي ٞ :طٌ ٝ٘ٛالساْ ؤ ٝب٘غ اظ ثٟط ٜثطزاضي اضايي ظضاػي ٚ

ٔ -9طتفغ ثٛزٖ ُٔٙم ٝثبػث ثطٚظ ٔكىالت ظيبزي زض ٔطغساضي ٞب ٔي ٌطزز

ثبغي زض لبِت ايدبز ثٙب ،ثطزاقتٗ يب افعايف قٗ ٔ ٚبؾ ٚ ٝؾبيط

ِ ،صا ٔي ثبيؿت ثطاي ضفغ ايٗ ٔكىُ ،تٟٛي ٝثيف تطي زاقت ٝثبقيٓ.

السأبتي و ٝثٙب ث ٝتكريم ٚظاضت خٟبز وكبٚضظي ٔهساق آٖ ػُٕ

ٔ -13حفظ ٝاحتطاق ٞيتطٞب زض اثط ؾٛذتٗ ٘بلم ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ حدٓ آٖ وٓ

ثبقس ،اتالق ٔي ٌطزز.

قسِ ، ٜصا ٔي ثبيؿت حسالُ ؾبِي يه ٔطتج٘ ٝؿجت ث ٝتٕيع وطزٖ آٖ الساْ

وٕؿي ٖٛتمٛيٓ اضايي :ايٗ وٕؿي ٖٛثٙٔ ٝظٛض اضظيبثي  ٚتؼييٗ ليٕت

وطز.

ُٔٙم ٝاي اظ اضايي وٛٔ ٝضز تغييط وبضثطي اضايي لطاض ٌطفت ٝا٘س

 -11ثٙٔ ٝظٛض نطف ٝخٛيي زض ٔهطف ؾٛذتٞ ،طٌع ٘جبيس تٟٛي ٝؾبِٗ

تكىيُ ٔي قٛز  .وٕؿي ٖٛتمٛيٓ زض ٞط يه اظ قٟطؾتبٖ ٞب ثب حًٛض

ٔطغساضي ضا زض فه َٛؾطز وٓ وٙيٓ.

ٕ٘بيٙسٌبٖ اؾتب٘ساضي ،ؾبظٔبٖ أٛض التهبز  ٚزاضايي  ٚؾبظٔبٖ خٟبز

 -12لجُ اظ ضٚقٗ وطزٖ ٚؾبيُ ٌطٔبيكي ؾطٚيؽ ٞبي اِٚي ٝظيط يطٚضي

وكبٚضظي زض ٔسيطيت خٟبز وكبٚضظي قٟطؾتبٖ تكىيُ  ٚخّؿبت آٖ

اؾت:

ثب حًٛضوّي ٝاػًب ضؾٕيت يبفت ٚ ٝضاي اوثطيت اػًب ٔؼتجط ٚ
الظْ االخطا ذٛاٞس ثٛز .

اِف :تؿت قيّٞ ًٙبي ا٘تمبَ ؾٛذت.

اضايي ٔؿتحسث :ٝث ٝاضايي  ٚظٔيٗ ٞبيي اتالق ٔي قٛز و ٝزض ٘تيدٝ

ة :تؿت ؾيؿتٓ خطل ٝظٖ.

پؿطٚي آة زضيبٞب ،زضيبچٞ ٝب  ،تغييط ثؿتط ضٚزذب٘ٞ ٝب  ٚيب ذكه

ج :تٕيع وطزٖ فيّتطٞبي ٔكؼُ.

قسٖ تبالة ٞب ايدبز قس ٜاؾت .

ز :تؿت ؾيؿتٓ خطل ٝظٖ  ٚيب قٕؼه.
 :ٜتؿت ٔيّ ٝي٘ٛيعاؾي ٖٛزض ٔكؼُ ٞبي ٌبظي.

اضايي زِٚتي  :قبُٔ اضايي ثجت قس٘ ٚ ٜكس ٜزايط  ٚثبيط  ٚظٔيٗ ٞبي

 :ٚتؿت ضِٔ ٝكؼُ.

ٔٛات  ٚاضايي و ٝث٘ ٝحٛي اظ ا٘حبء ث ٝزِٚت ٔٙتمُ قس ٜثبقس ،اػٓ

ظ :تؿت ٚتٕيع وطزٖ فٗ ٞبي زٔٙسٛٞ ٜاي ٔكؼُ.

اظ َطيك انالحبت اضيي  ،ذبِهٔ ، ٝد َٟٛإِبِه  ٚغيط٘ٚ ، ٜيع

ح :تؿت قيط ثطلي ثبظ  ٚثؿت ٝوٙٙسٔ ٜؿيط ؾٛذت.
ٌ :تؿت  ٚؾطٚيؽ زٔٙسٛٞ ٜاي وٛض.ٜ
ي :تؿت زٔپط تٙظيٓ ٛٞاي ٚضٚزي ٔحفظ ٝاحتطاق.

اضايي ٔتؼّك ث ٝزِٚت و ٝزض اذتيبض اقربل حميمي  ٚحمٛلي  ٚيب
ٔٛؾؿبت زِٚتي لطاضزاضز  ٚث ٝػّت ػسْ اؾتفبز ٚ ٜيب ػسْ ٔفبز
لطاضزاز ث ٝزِٚت ثطٌطزا٘س ٜقس ٜاؾت .

ٟٔٙسؼ ٔحٕس حؿٗ ا٘هبضي پٛض

ٟٔٙسؼ ٔٙهٛض زٞمب٘ي

ٔؼبٔ ٖٚسيطيت أٛض َيٛض ؾبظٔبٖ خٟبز وكبٚضظي اؾتبٖ

ضئيؽ ازاض ٜآٔبض  ٚثط٘بٔ ٝضيعي ٔسيطيت أٛض اضايي اؾتبٖ

پیام ترٍیجی

ثٙٔ ٝظٛض نطف ٝخٛيي زض ٔهطف ؾٛذتٞ ،طٌع ٘جبيس تٟٛي ٝؾبِٗ ٔطغساضي ضا زض فه َٛؾطز وٓ وٙيٓ.
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نکات ههن ترویجی در قالة توصیه های پاییسه و
زهستانه ترای پیشگیری از خسارت آفت کرم گلو گاه انار

آفت وطْ ٌٌّٛب ٜا٘بض ٕٝٞ ،ؾبِ ٝثب ايدبز ذؿبضت وٕي  ٚويفي ٔ ،يعاٖ تِٛيس  ٚثبظاضپؿٙسي ٔي ٜٛا٘بض ضا وبٞف ٔي زٞسِ ،صا ٔي ثبيؿت ضٚـ ٞبي ٔرتّفي ضا
خٟت وٙتطَ ٔ ٚسيطيت آٖ زض َ َٛؾبَ زض ٘ظط ٌطفت ٚ ٝث ٝنٛضت ٕٞب ٚ ًٙٞثب ثط٘بٔ ٝضيعي الظْ  ،اخطا ٕ٘ٛز .يىي اظ ضٚـ ٞبي ٔ ٟٓوٙتطَ ،پيكٍيـطي اظ
ذؿبضت لجُ اظ ثطٚظ  ٚظٟٛض  ٚافعايف خٕؼيت آٖ زض ثبؽ ٞبي ا٘بض اؾت و ٝزض ظيط ث ٝثطذي تٛنيٞ ٝبي ٔ ٟٓتطٚيدي پبييع ٚ ٜظٔؿتب٘ ٝثطاي وبٞف خٕؼيت
 ٚزض ٘تيد ٝوبٞف ذؿبضت ايٗ آفت اقبضٔ ٜي ٌطزز:
-1ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝايٗ آفت ث ٝنٛضت الض( ٚوطْ) زض ثمبيبي ٔي ٜٛي ا٘بض زض َ َٛپبييع  ٚظٔؿتبٖ  ،ظٔؿتبٖ ٌصضا٘ي ٔي ٕ٘بيس ،الظْ اؾت ثـب خـٕـغ آٚضي
ٔيٞ ٜٛبي آِٛز ٜاظ ضٚي زضذتبٖ  ٚوف ثبؽ ٘ؿجت ث ٝپبن ؾبظي  ٚثٟساقت ثبؽ الساْ  ٚخٕؼيت آفت ضا ثطاي ؾبَ ثؼس وبٞف زٞيٓ.
 -2ثمبيب  ٚا٘بضٞبي آِٛز ٜضا زض لفؽ ٞبي ٔحهٛض قس ٜثب تٛضٞبي ٔٙبؾت ( تطخيٟبً فّعي) ثب ٔٙبفص  2تب ٔ 3يّي ٔتط لطاض زاز ٚ ٜاظ ؾٛظا٘ـسٖ آٖ ٞـب خـسز ًا
ذٛززاضي ٌطزز .ايٗ وبض ثبػث ٔحجٛؼ قسٖ پطٚا٘ٞ ٝبي آفت زض لفؽ ٞب  ٚذطٚج زقٕٙبٖ َجيؼي آٖ اظ لفؽ ٞب ٔي ٌطزز.
 -3زض نٛضتي و ٝا٘بضٞبي آِٛزٛٔ ٜضز تؼّيف زاْ لطاض ٔي ٌيط٘س ،ثمبيبي آِٛز ٜث ٝوطْ ٌٌّٛب ٜضا اظ ثبؽ ذبضج  ٚزض ٔحّي ٔٙبؾت زض اذتيبض زاْ لطاض زاز ٜتب ثـٝ
َٛض وبُٔ حصف  ٚپبن ؾبظي ق٘ٛس.
 -4پؽ اظ حصف  ٚپبن ؾبظي ثمبيبي آِٛز ٜاظ ثبؽ٘ ،ؿجت ث ٝثيُ ظ٘ي  ٚيب قرٓ وف ثبؽ  ٚاَطاف زضذتبٖ الساْ ٌطزز.
 -5حصف ٞ ٚطؼ پبخٛـ ٞب  ٚقبذٞ ٝبي ذكه  ٚايبفي زضذتبٖ.
 -6خٕغ آٚضي ثمبيبي ٔي ٜٛآِٛز ٜؾبيط ٔيعثبٖ ٞبي ايٗ آفت ٘ظيط ا٘ديط ،پؿتٌ ،ٝطز ،ٚثبزاْ  ٚغيط... ٜ
 -7وٛز زٞي ٔٙبؾت ثب اؾتفبز ٜاظ وٛزٞبي آِي (وٛز حيٛا٘ي پٛؾيس )ٜثٔ ٝيعاٖ حسٚز  53تٗ زض ٞىتبض لجُ اظ ثيُ ظ٘ي  ٚقرٓ پبييعٔ ٚ ٜرّ ٌٛوطزٖ آٖ ثـب
ذبن.
 -8ثط٘بٔ ٝضيعي الظْ خٟت ٔهطف ثٟي ٝٙوٛزٞبي قيٕيبيي پط ٔهطف  ٚوٓ ٔهطف  ٚضػبيت ان َٛثبغجب٘ي ثب ٘ظط وبضقٙبؾبٖ ترههي .
 -9اخطاي ٍٕٞب٘ي تٛنيٞ ٝبي ٔصوٛض ٘تبيح ثٟتط  ٚوبُٔ تطي ضا ثطاي ثبغساضٖ ثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقت.

زوتط ٔحٕسحؿٗ ثكبضت ٘ػاز
پػٞٚكٍط ٔطوع تحميمبت  ٚآٔٛظـ وكبٚضظي
ٙٔ ٚبثغ َجيؼي اؾتبٖ انفٟبٖ

توصیه های مهم ترویجی جهت پرورش ماهی در منابع آب خرد وانواع استخر رخیره آب کشاورزی
ثب تٛخ ٝثٔ ٝحسٚزيت ٔٙبثغ آثي  ٚالّيٓ ذكه وكٛض  ٚاؾتبٖ ،إٞيت اؾتفبز ٜثٟي ٝٙاظ ٔٙبثغ آة ٞبي ذطز لبثُ ثٟط ٜثطزاضي زض وكبٚضظي ٕٞ ٚچٙيٗ پطٚضـ ٔـبٞـي زض
ضاؾتبي افعايف زضآٔس تِٛيس وٙٙسٌبٖ ثرف ،اختٙبة ٘بپصيط اؾت  .ثسيٗ ٔٙظٛض ٔي تٛاٖ اظ اؾترطٞبي شذيط ٜآة وكبٚضظي ٔٛخٛز زض اضايي وكبٚضظي  ٚثبؽ ٞب وٞ ٝـسف
انّي اظ ايدبز آٖ ٞب ث ٝػٛٙاٖ يه فؼبِيت تّفيمي  ٚتٛاْ ( پطٚضـ ٔبٞي زض وٙبض ٔحه َٛانّي زض ٔدبٚض ٔٙبثغ آثي ٘ظيط چكٕٞ ٝب ،لٛٙات ،چبٞ ٜب  ٚزض اؾـتـرـطٞـبي
زٙٔ ٚظٛضٔ )ٜي ثبقس.
الف :هْن تریي فَایذ پرٍرش هاّی در هٌاتغ آب کطاٍرزی خرد :
* اؾتفبز ٜثٟي ٚ ٝٙزٙٔ ٚظٛض ٜاظ ٔٙبثغ آثي ذطز وكبٚضظي * زض آٔس ظايي ٘بقي اظ تِٛيس  ٚفطٚـ ٔبٞيبٖ
*تٛؾؼٙٔ ٝبَك ضٚؾتبيي * ايدبز اقتغبَ زض ٔٙبَك ضٚؾتبيي
* افعايف ثٟجٛز وٕي  ٚويفي ٔحهٛالت وكبٚضظي ث ٝزِيُ ٞسايت آة ٞبي غٙي قس ٜاظ اؾترطٞبي ٔـبٞـي
ث ٝؾٛي ظٔيٗ ٞبي وكبٚضظي
ازأُّٔ ٝت زض نفح7 ٝ

پیام ترٍیجی

يىي اظ ضٚـ ٞبي ٔ ٟٓوٙتطَ آفت وطْ ٌٌّٛب ٜا٘بض ،پيكٍيطي اظ ذؿبضت آفت لجُ اظ ثطٚظ  ٚظٟٛض  ٚافعايف خٕؼيت آٖ
زض ثبؽ ٞبي ا٘بض اؾت .
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تَصیِ ّای هْن ترٍیجی در پیطگیری از ترٍز تیواری آًفلَاًسای
فَق حاد پرًذگاى
* تٟي ٝخٛخ ٝيه ضٚظ ٜاظ ٚاحسٞبي خٛخ ٝوكي زاضاي پطٚا٘ ٝثٟساقتي ثٟط ٜثطزاضي.
* خٛخ ٝضيعي  ٓٞظٔبٖ  ٚيه ؾٗ  ٚوبٞف تطاوٓ زض ٚاحس پطٚضـ.
* يسػف٘ٛي ؾبِٗ ٞب تٛؾٍ ٌبظ فطٔبِسييس لجُ اظ ٚضٚز خٛخ ٝيه ضٚظ.ٜ

اداهِ هطلة تَصیِ ّای هْن ترٍیجی جْت پرٍرش هاّی در هٌاتغ آب خرد
ٍاًَاع استخر رخیرُ آب کطاٍرزی
ب :تَصیِ ّای الزم :
 )5زٚض ٜپطٚضـ زض اؾترطٞبي شذيط ٜآة ٔي ثبيؿت ٕٞب ًٙٞثب زٚض ٜآثـيـبضي ٚ
فهُ وكبٚضظي زض ُٔٙم ٝثبقس  ،ث ٝػجبضت زيٍطفؼبِيت پطٚضـ ٔـبٞـي زض ايـٗ
اؾترطٞب ثبيس يه ٞفت ٝثؼس اظ آغبظ فهُ وكبٚضظي قطٚع  ٚيه ٞفت ٝلجُ اظ اتٕـبْ
فهُ وكبٚضظي پبيبٖ يبثس تب اظ ٞسض ضفت آة خٌّٛيطي قٛز .
 )2ثب تٛخ ٝث ٝزٔبي آة ُٙٔ ٚمٔ ٝي تٛاٖ ثطاي پطٚضـ ٔبٞي زض ايٗ اؾترطٞـب اظ

* ا٘دبْ ٚاوؿيٙبؾي ٌّٝ ٖٛػّي ٝثيٕبضي ٞبي ٚاٌيط َجك يٛاثٍ زأپعقىي.

ٔبٞيبٖ ٌطٔبثي  ٚيب ؾطزآثي خٟت پطٚضـ اؾتفبز ٜوطز .

* تٟي ٝزاٖ ،زاضٚ ،ٚاوؿٗ اظ ٔٙبثغ ُٕٔئٗ  ٚػسْ تٟي ٝآٖ اظ ٔطغساضي ٞبي زيٍط.

زض ٔٙبَمي و ٝزٔبي آة  12تب  18زضخ ٝؾب٘تي ٌطاز ثبقس  ٚخطيبٖ آة زايٓ  ٚيـب
حسالُ زض ثيف تط ؾبػبت قجب٘ ٝضٚظ ثطلطاض ثبقس ،أىبٖ پطٚضـ ٔبٞيبٖ ؾطزآثي ٚ

* خٌّٛيطي اظ ٚضٚز افطاز ٔتفطل ٝث ٝزاذُ ٚاحس پطٚضـ َيٛض .

زض ٔٙبَمي و ٝزٔبي آة  18تب  24زضخٔ ٝي ثبقس ثب ضػبيت تؼـٛيـى آة تـبظٜ

* ٚخٛز حٛيچٝي يسػف٘ٛي زض ٔحُ ٚضٚز ٔطغساضي ٞب  ٚؾبِٗ ٞب.

أىبٖ تِٛيس ٔبٞيبٖ ٌطٔبثي ٚخٛز زاضز .

* ذٛززاضي اظ ضفت ٚآٔس ث ٝؾبيط ٔطغساضي ٞب  ٚوكتبضٌبٞ ٜبي َيٛض .
* ضػبيت زليك ان َٛثٟساقتي لطُ٘ي ٝٙاي زض زاذُ  ٚذبضج ٔطغساضي  ٚپيٍيطي خـسي آٖ زض

ٔ )3بٞيبٖ ٌطٔبثي پطٚضقي قبُٔ چٟبض ٌٔ : ٝ٘ٛبٞي وپٛض ٔؼِٕٛي  ،وپٛض ػّف ذٛاض
( آٔٛض)  ،وپٛض ٘مط ٜاي (فيت ٛفبي)  ٚثيً ٞس ٔي ثبقس.
ثبيس ؾؼي قٛز ثطاي ضٞبؾبظي ٔبٞي زض ايٗ اؾترطٞب ،ثيف تطاظ تطويت وـپـٛض
ٔؼِٕٛي  ٚآٔٛض اؾتفبزٕٛ٘ ٜزٚ .زض نٛضت ٔب٘سٌبضي ثبالي يه ٞفتٚ ٝضقس خّجه زض

ٔطغساضي ٞبي ٚالغ زض ٔٙبَك پطذُط.

آة ( ؾجع قسٖ آة ) زضنسي ٔبٞي فيتٛفبي ٘يع ضٞبؾبظي قٛزٔ .بٞي ؾطزآثي لبثُ

* وٙتطَ ثٟساقتي آة ٔهطفي.

پطٚضـ زض اؾترطٞبي شذيط ٜآة وكبٚضظئ ،بٞي لعَ آالي ض٘ـٍـيـٗ وـٕـبٖ

* اػالْ ؾطيغ ٔٛاضز ٔكىٛن ثيٕبضي ث ٝقجى ٝزأپعقىي ( قبُٔ قطٚع ثيٕبضي ،تّفبت ،ػالئـٓ

اؾت .

ٔكىالت تٙفؿي ،افت ٘بٌٟب٘ي تِٛيس ،ؾيب ٜقسٖ  ٚذ٘ٛطيعي تبج ٚضيف  ٚؾبق پب).

 )4تغصئ ٝبٞيبٖ ؾطزآثي ثب غصاٞبي وٙؿب٘تط ٜتِٛيس قس ٜزض وبضذب٘ٞ ٝبي ٔؼتـجـط

* أحبء ثٟساقتي القٞ ٝب ( القٔ ٝطؽ ٞبي تّف قس ٜزض ٚاحس ٔطغساضي زض چب ٜتّـفـبت زفـٗ

آٔبز ٚ ٜتغصئ ٝبٞيبٖ وپٛض ٔؼِٕٛي ثب غصاٞبي وٙؿب٘تطٕٞ ٚ ٜچٙيٗ ثب يـبيـؼـبت
وكبٚضظي ٔٛخٛز زض ٔعضػ ( ٝثب اػٕبَ فطٔ َٛغصايي اؾتب٘ـساضز)  ٚزض ٔـبٞـيـبٖ

قس ٚ ٜيب زض وٛض ٜالق ٝؾٛظا٘س ٜقٛز).

ػّف ذٛاض(آٔٛض) ثب ي٘ٛد ٚ ٝقجسض وكت قس ٜزض ٔعضػ ٝنٛضت ٔي ٌيطز.

* پبن ؾبظي  ٚيسػف٘ٛي وبُٔ ؾبِٗ ٞب  ٚوّيِٛ ٝاظْ ٚتدٟيعات ٔطغساضي.

 )5فبوتٛض ٞبي فيعيى ٛقيٕيبيي آة ٘ظيط ٔيعاٖ زثي ( آة زٞـي)  ،زٔـبي آة ،

* ٕٔٛٙػيت فطٚـ ٔطؽ (پبيبٖ زٚض )ٜث ٝنٛضت ظ٘س ٜزض ثبظاضٞبي ٔحّي.
* شذيط ٜثٟساقتي وٛز زض ٔطغساضي  ٚحُٕ ثٟساقتي آٖ .
* ػسْ اؾتفبز ٜاظ قب٘ ٝترٓ ٔطؽ ،وبضتٗ ٞب  ٚوّيِٛ ٝاظْ ٔؿتؼُٕ زض ٚاحس.
* خٌّٛيطي اظ ٚضٚز پط٘سٌبٖ ٚحكي ثٔ ٝطغساضي اظ َطيك ٘هت تٛضي .
* خٌّٛيطي اظ ٍ٘ ٝزاضي پط٘سٌبٖ ظيٙتي ٔ ٚطؽ  ٚثٛلّٕ ٖٛزض ٔح. َٝٛ
* ٕٔب٘ؼت اظ ٚضٚز حيٛا٘بت ٍِٚطز ث ٝػٛٙاٖ ٘بلّيٗ ثيٕبضي ث ٝزاذُ ٔطغساضي.
* اذص ٔدٛظ وكتبض زض پبيبٖ زٚض ٜپطٚضـ ،اظ قجى ٝزأپعقىي ُٔٙم.ٝ
* خٕغ آٚضي ؾطيغ  ٚوبُٔ پط٘سٌبٖ آِٛز ٚ ٜيب ٔكىٛن ث ٝثيٕبضي ٔ ٚؼس ْٚوطزٖ ثـٟـساقـتـي
آ ٖ ٞب.

قٛضي  ، pH ،الّيٓ ُٔٙم ٚ ٝوسٚضت آة  ٓٞ ٚچٙيٗ ٘ٛع ؾبذـتـبض اؾـتـرـطٞـب
( ؾيٕب٘ي  ،ذبوي  ٚاؾترطٞبي زاضاي پٛقف غئٕٔ ٛجطاٖ ٛ٘ )...ٚع ٔـبٞـي لـبثـُ
پطٚضـ  ٚتطاوٓ آٖ ٟ٘ ٚبيت ًب ٔيعاٖ تِٛيس لبثُ پيف ثيٙي ضاتؼييٗ ٔـي وـٙـس وـٝ
ٔي ثبيؿت زض ثس ٚأط زض ايٗ ظٔي ٝٙثب وبضقٙبؾبٖ قيالت ٔكٛضت وطز ٚ ٜپـؽ اظ
آٖ الساْ ث ٝپطٚضـ ٔبٞي ٕ٘ٛز.
 )6زض ٞط ضٚـ آثيبضي ( غطلبثي  ،ثبضا٘ي  ٚلُط ٜاي ) پـطٚضـ ٔـبٞـي لـبثـُ
ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚاخطا ٔي ثبقس.
 )7زض نٛضت ٚخٛز ثطق زض ٔحُ اؾترطٞب  ،ثب اؾتفبز ٜاظتدٟيعات ٔىب٘يعاؾـيـٖٛ
ٔب٘ٙس ٛٞاز ، ٜپٕپ ثطٌكت آة  ،خبض ٚثطاي ٘ظبفت اؾترط ،زضاْ فـيـّـتـط ثـٝ
ٔٙظٛضحصف شضات ٔٛازخبٔس ٔؼّك زض آة ٔ ... ٚي تٛاٖ ضيؿه تِٛيس ٔ ٚربَطات ضا
وبٞف  ٚزض خٟت افعايف تِٛيس زض ٚاحس ؾُح ث ٝضاحتي الساْ ٕ٘ٛز.
 )8اظ زيٍط ٘ىبت ٔ ٟٓزض تِٛيس زض اؾترطٞبي شذيط ٜآة وكبٚضظي ػطئ ٝبٞـي
ؾبِٓ ث ٝثبظاض ٚػسْ اؾتفبز ٜاظ زاضٞٚبي غيط ٔدبظ  ٚذٛزؾطا٘ٔ ٝي ثبقس ِصا زض ايٗ

* تمٛيت ؾيؿتٓ ٔطالجت  ٚپبيف ثيٕبضي زض ثيٗ َيٛض اّٞي  ٚپط٘سٌبٖ ٚحكي ث ٝذهـٛل زض

ظٔي ٝٙالظْ اؾت ثٟط ٜثطزاضاٖ اظ تٛنيٞ ٝب  ٚتدبضة وبضقـٙـبؾـبٖ قـيـالت ٚ

ٔؿيطٞبي ٟٔبخطت پط٘سٌبٖ.

زأپعقىي ث ٝذٛثي تجؼيت ٕ٘بيٙس .

* افعايف آٌبٞي ػٕ( ْٛثٚ ٝيػ ٜافطازي و ٝثب پط٘سٌبٖ زض تٕبؼ ٞؿتٙس) ٘ؿجت ث ٝضٚـ ٞـبي
پيكٍيطي اظ ا٘تمبَ ثيٕبضي.

٘ )9ظط ث ٝايٙىَ ٝجك لب٘ ٖٛخبٔغ ٘ظبْ زأپطٚضي ٞط ٘ٛع فؼبِيت پطٚضـ ٔبٞي ٚ
يب ؾبيط آثعيبٖ ٘يبظ ث ٝاذص ٔدٛظ زاقت ٚ ٝفؼبِيت آثعي پطٚضي ثبيـس زض ضاؾـتـبي
ؾيبؾت ٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبي تٛؾؼ ٝپبيساض ثبقس ِ،صا ثٟط ٜثطزاضاٖ  ٚػاللٕٙساٖ ث ٝايٗ
فؼبِيت ثبيس ٔطاحُ لب٘٘ٛي ٔ ٚدٛظٞبي الظْ ضا اذص ٕ٘ٛز ٜتب اظ حٕبيت ٞبي ثرـف
زِٚتي ثطاي زضيبفت تؿٟيالت  ٚذسٔبت ؾطوكي ثٟطٙٔ ٜس ٌطز٘س .

ؾطوبض ذب٘ٓ ٟٔٙسؼ ٘ؿطيٗ ٟٔطزاز

 )51تكىيُ تؼب٘ٚي ٞبي آثعي پطٚضي خٟت احمبق حمٛق  ٚزضيبفت تؿٟيـالت ٚ

وبضقٙبؼ اضقس ٔسيطيت ٕٞبٍٙٞي تطٚيح وكبٚضظي اؾتبٖ

ثيٕٞ ٝبي وكبٚضظي  ٚتبٔيٗ ٟ٘بزٞ ٜب يطٚضي اؾت ِ ،صا تٛنئ ٝي ٌطزز فؼبِـيـٗ
ايٗ ثرف زض قٟطؾتبٖ ٞب ثطاي ايٗ ٔ ٟٓالساْ ٕ٘بيٙس .
ٟٔٙسؼ ٔحٕس ضيب ػجبؾي
ٔسيط قيالت ٚأٛض آثعيبٖ ؾبظٔبٖ خٟبز وكبٚضظي اؾتبٖ

پیام ترٍیجی

تِٛيس آثعيبٖ ٌبٔي ٔٛثط زض ضاؾتبي اؾتفبز ٜثٟي ٝٙاظ آة  ٚافعايف ثٟطٚ ٜضي
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اّویت کطت پاییسُ( اًتظاری) ٍ هکاًیسُ حثَتات
حجٛثبت اظٔٙبثغ ٔ ٟٓپطٚتئيٗ ٌيبٞي ثٛز ٜو ٝزضاوثط غصاٞبي ٔطزْ
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هسایای کطت هکاًیسُ ًسثت تِ کطت سٌتی
 -1يىٛٙاذتي ػٕك وكت (زض ؾجعقسٖ  ٚضؾيسٖ يىٛٙاذت)

ث ٝذهٛل الكبض وٓ زضآٔس خبيٍب ٜذبني زاضز .حجٛثبت ثٚ ٝيػ٘ ٜرٛز

 -2تؿٟيُ زضوٙتطَ ٔىب٘يىي ػّف ٞبي ٞطظ ٔ ٚجبضظ ٜثب آفبت

ثب تثجيت اظت ٛٞا زض ضيك ٝذٛز زض حبنّريعي ذبن  ٚوبٞف ٔهطف وٛز

 -3افعايف اضتفبع ثٛت-4 ٝوبٞف ٞعي ٝٙوبضٌطي  - 5أىبٖ

٘مف ٕٟٔي زاقت ٚ ٝخبيٍب ٜذبني زض تٙبٚة ظضاػي ثبؾبيط ٔحهٛالت

ثطزاقت ٔىب٘يع -6 ٜافعايف ػّٕىطز ٔحهَٛ

ظضاػي اظ خّٕ ٝغالت زاض٘س .ػّيضغٓ وكت ٔىب٘يع ٜحجٛثبت زيٓ
ٔرهٛنبً ٘رٛز زض ثيف تط وكٛضٞبي خٟبٖ ،زض وكٛض ٔب ايطاٖ وكت
حجٛثبت زض قطايٍ زيٓ ث ٝنٛضت زؾتي ثٛز ٚ ٜػّٕيبت وبقت ،زاقت ٚ
ثطزاقت ايٗ ٔحه٘ َٛيع اظ َطيك ٘يطٚي وبضٌطي ا٘دبْ ٔيٌيطزِ .صا
ث ٝزِيُ ثبال ثٛزٖ ٞعي ٝٙتِٛيس  ٚپبييٗ ثٛزٖ ػّٕىطز زض ضٚـ ؾٙتي ،ػٕالً
أىبٖ وكت ٘رٛز زض ؾُٛح ٚؾيغ ٔمط ٖٚث ٝنطف٘ ٝجٛز ٚ ٜػٕستبً
زض ؾُٛح وٛچه  ٚث ٝضٚـ زؾتي ا٘دبْ ٔي قٛز.

ٟٔٙسؼ ضيب ذبوپٛض
وبضقٙبؼ ٔؿئ َٛحجٛثبت ٔسيطيت أٛض ظضاػت ؾبظٔبٖ خٟبز وكبٚضظي اؾتبٖ

زض ضٚـ وكت زؾتي ػّيضغٓ اؾتفبز ٜاظ ثصض ٔطغٛة ،ث ٝزِيُ ٘بٍٕٗٞ

بهرٌيریآبدرمسارع


ثٛزٖ تٛظيغ ثصض ،لطاض ٌطفتٗ آٖ زض ػٕك ٘بٔٙبؾت  ٚزقٛاض ثٛزٖ ٔجبضظٜ
ثب ػّف ٞبي ٞطظ زض زٚض ٜزاقت  ،ػّٕىطز ٘رٛز زيٓ پبييٗ اؾتٕٞ .چٙيٗ
ث ٝزِيُ ٘بٕٛٞاض ثٛزٖ ظٔيٗ زض وكت زؾتي أىبٖ ثطزاقت ٔىب٘يع٘ ٜيع

آيب ٔي زا٘يس ؟
* ثَٛ ٝض وّي ٞطٌيب ٜضا ٔي تٛاٖ ث ٝيه ضآوتٛض تكجي ٝوطزو ٝا٘طغي ذٛضقيسي ضا
زضيبفت  ٚآٖ ضا ثٔ ٝبز ٜيب ٔحه َٛتجسيُ ٔي وٙس .زض ايٗ فطايٙس ٔمساضي آة ٔهطف

ٔمسٚض ٕ٘يثبقسِ .صا ثٙٔ ٝظٛض افعايف ػّٕىطز ،وبٞف ٞعيٞ ٝٙبي تِٛيس ٚ

ٔي قٛز و ٝثرف ظيبزي اظ آٖ ،اظ ضيكٚ ٝاضز ٌيب ٜقسٚ ٜپؽ اظ ا٘دبْ ٚظبيف ذٛز وٝ

ٕٞچٙيٗ اؾتفبز ٜثٟي ٝٙاظ ػٛأُ تِٛيس ،وكت ٔىب٘يع ٜثط اؾبؼ

اظخّٕ ٝذٙه وطزٖ ايٗ ضآوتٛض ٔي ثبقس اظ ثطي ٞب ذبضج ٔي قٛز .ثركي اظ آة ٘يعوٝ

يبفتٞ ٝبي تحميمبتي تٛنئ ٝي قٛز.

اّویت کطت حثَتات دین در تٌاٍب تا سایر هحصَالت در
هٌاطك هستؼذ :
 -1تثجيت اظت زض ذبن ٔ -2حه َٛتٙبٚثي ٔٙبؾت ثب غالت  -3وٕه ثٝ

٘ؿجت ث ٝوُ آة ٔهطفي ثؿيبض ا٘سن اؾت ،زض زاذُ ا٘ساْ ٞبي ٌيبٞي  ٚاظ خّٕٝ
ٔحه َٛتِٛيسي ثبلي ٔئب٘س.
* ثٟطٚ ٜضي فيعيىي آة ٔكرم ٔي وٙس و ٝث ٝاظاي وبضثطز ٔمساض ٔكرهي اظ آة
چٔ ٝمساض ٔبز ٜتِٛيس ٔي قٛز  ٚايٗ ٚاغ ٜزاضاي ٚاحس ويٌّٛطْ ثط ٞط ٔتط ٔىؼت آة
ٔهطفي اؾت.
( ؾبزٜتطيٗ ضٚقي و ٝزض ٔعاضع وكبٚضظاٖ ثطاي ثطآٚضز ثٟطٜٚضي فيعيىي آة يه ٌيبٜ
ٔيتٛاٖ ثىبض ثطز ،ا٘ساظٌٜيطي ؾ ٝػبُٔ  :ػّٕىطز ٔ ،مساض آة آثيبضي ٔ ٚمساض ثبضـ زض

پبيساضي  ٚحبنّريعي ذبن  -4وٓ تٛلغ ثٛزٖ آٖ  -5ؾِٟٛت شذيطٜ

َي فهُ اؾت).

 ٚا٘جبض وطزٖ ثصض  -6لبثّيت حُٕ ٘ ٚمُ  ٚػسْ آؾيت پصيطي

* ثٟطٚ ٜضي التهبزي آة ث ٝنٛضت ذيّي ؾبز ٜيؼٙي و ٝثٟطٜثطزاض ث ٝاظاي ٔمساض آثي

 -7اقتغبَ ظايي  ٚزضآٔس التهبزي  -8اضظـ غصايي ثب ٔيعاٖ پطٚتئيٗ
17تب 23زضنس.

ؤ ٝهطف ٔي وٙس چمسض زضآٔس وؿت ٔي ٕ٘بيس  ٚايٗ ٚاغ ٜزاضاي ٚاحس تٔٛبٖ ثط ٞطٔتط
ٔىؼت آة ٔهطفي اؾت.
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مىبع:

هسایای کطت پاییسُ ٍ اًتظاری حثَتات ًسثت تِ کطت تْارُ

تالیفدکترعلیرضاکیاویاستادبخصتحقیقاتفىیيمهىذسی،مرکستحقیقاتيآمًزشکشايرزی
يمىابعطبیعیاستانگلستان

ٍدالئل افسایص ػولکرد :
 -1افعايف َ َٛزٚض ٜضقس ٌيب ٌُ -2 ٜزٞي ظٚزٍٙٞبْ وكت
پبييع٘ ٜؿجت ث ٝوكت ثٟبض2 ( ٜتبٞ 3فتٚ -3 ) ٝخٛز قطايٍ زٔبيي

ضٌاسٌاهِ فصلٌاهِ ترٍیج کطاٍرزی ًصف جْاى
ؾطزثيطٔ :حٕٛزضيب افالوي
ٞيئت تحطيطي :ٝخٕكيس اؾىٙسضي  -ؾيس وؿطي ثبثبيي -ؾيس ٔحٕس ٔٛؾٛئ -حٕس اوـجـطي

 ٚضَٛثتي ٔٙبؾت زض ظٔبٖ ٌُ زٞي  -4وبضايي ثبالي ٔهطف آة

ٔطتًي وجيطئٟ -سي پٛضيبي ِٚي ٘ -ؿطيٗ ٟٔطزاز ٔ -طتًي ػّي اوجط ؾيچب٘ي

( اؾتفبز ٜاظ ثبض٘سٌي ٞبي اٚاذط ظٔؿتبٖ  ٚاٚايُ ثٟبض) ٌ -5طيع اظ

َطاحي  ٚنفح ٝآضايي :ؾيس وؿطي ثبثبيي

ذكىي ا٘تٟبي فهُ  -6فطاض اظ ذؿبضت آفبت  -7افعايف
ػّٕىطز زا٘ -8 ٝاضتفبع ظيبز ثٛت -9 ٝأىبٖ ثطزاقت ٔىب٘يعٜ
 -13افعايف ٔيعاٖ پطٚتئيٗ ثصض  -11پبيساضي تِٛيس

ثب تكىط اظ آلبيبٖ فعٔ ،ٜٚيطظايئ ،ؼب٘ٚت ٞبٔ،سيطيتٞب  ٕٝٞ ٚثرفٞب ٕٞ ٚىبضاٖ ؾبظٔبٖ وـٝ
زض ٌطزآٚضي ايٗ فهّٙبٔٔ ٝب ضا يبضي ٕ٘ٛز٘س.
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