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خسارت سرها در گیاّاى زراعی
قست ذؿبضت یرجٙساٖ یب ؾطٔبی ظیط صفط زضخ ٝزض ٌیبٞبٖ ظضاػی ث ٝفبوتٛضٞبی ٔتفبٚتی ٔب٘ٙس ٔطحّ ٝضقس ٌیب ٜیب
ٔیعاٖ ضؾیسٌی ٔحصٔ ،َٛیعاٖ وبٞف زٔب  ٚط َٛظٔب٘ی وٌ ٝیب ٜزض ٔؼطض ایٗ ذطط لطاض ٌطفتٚ ٝاثؿتٍی زاضز ٔ .مبٔٚت
زض ثطاثط ذؿبضت یرجٙساٖ یىی اظ ٚیػٌی ٞبی ٌیبٞبٖ ظضاػی ظٔؿتب٘ ٝزض ٔبٜٞبی ؾطز ظٔؿتبٖ ٔیثبقس .ثب افعایف زٔب ،ایٗ
ٔمبٔٚت ضا اظ زؾت زاز ٚ ٜثب ذطٚج اظ ٔطحّ ٝظٔؿتبٖ ٌصضا٘ی قطٚع ث ٝضقس ٔیٕ٘بیس .ثب پیكطفت ٔطاحُ ضقس ٌیبٔ ،ٜیعاٖ
آؾیتپصیطی ٌیب ٜافعایف ٔی یبثس  ٚثؿت ٝث ٝقست ذؿبضت یرجٙساٖ ٔ ٚطاحُ ٔرتّف ضقس ٌیب ،ٜتأثیط آٖ ثط ػّٕىطز
ٔحصٔ َٛتفبٚت ٔیثبقس.
ػالیٓ ٘ ٚكب٘ٞٝبی ذؿبضت ؾطٔب ٔی تٛا٘س زض اغّت ٔطاحُ ٔ ٟٓضقس ٌیبٞبٖ ظضاػی ظٔؿتب٘ٔ ٝكبٞس ٜقٛز  .تٛاتط
قت ٞبی ثؿیبض ؾطز پؽ اظ ضٚظٞبی ٌطْ ٔٙدط ث ٝایدبز یه ٘ٛاض ضٍ٘ی ظضز تب ؾفیس یب اضغٛا٘ی ثط ضٚی ثطي ٞبی خٛاٖ ٚ
٘ٛظٟٛض ٔیٌطزز .ثٔٝطٚض وٌ ٝیب ٜثب قطایط ؾطٔب ذٔ ٛی ٌیطز ،ػالیٓ ؾطٔبظزٌی وبٞف ٔی یبثس .ثؼس اظ ای٘ىٌ ٝیب ٜزض اثط
وبٞف زٔب زض پبییع ث ٝؾطٔب ػبزت ٕ٘ٛز ،لبزض اؾت زض ثطاثط ٔبٞ ٜبی ذیّی ؾطز ٘یع ثب حسالُ اثطات ظیبٖ ثبض پبیساض ثٕب٘س .
ٞطچٙس حتی ٌیبٞبٖ ٔمب ْٚقس ٜزض ثطاثط ؾطٔب ٘یع ٍٙٞبٔیو ٝزٔبی ذبن ث ٝحسٚز  -12 ˚Cثطؾس ،زچبض ذؿبضت ذٛاٞس
قس .زضخ ٝحطاضت ثؿیبض پبییٗ ٔٙدط ثٔ ٝطي ظٔؿتب٘ ٝزض ٌیبٔ ٜیٌطزز .زض ذبنٞبی ذكه ٘ؿجت ث ٝذبنٞبی ٔططٛة
ثیكتط زض ثطاثط ذؿبضت ؾطٔب آؾیت ٔی ثیٙس اِجت ٝزض قٕبَ وكٛض ث ٝذصٛل زض ٌّؿتبٖ ٔ ٚبظ٘سضاٖ و ٝثبض٘سٌی ٞب ظیبز ٚ
ؾطح آة ثبال ٔی ثبقس احتٕبَ ٔب٘ساثی قسٖ ذبن ظیبز اؾت زض ایٗ حبِت ذبضج وط زٖ حبِت ٔب٘ساثی اِٚیٗ اِٛٚیت ثطای
خٌّٛیطی اظ ؾطٔبظزٌی  ٚػّٕیبت پؽ اظ آٖ ٔی ثبقس ث ٝطٛضی و ٝپؽ اظ ثطٚظ ػبضض ٝؾطٔبظزٌی اٌط خبٞبیی زچبض
ٔب٘ساثی قسٖ ذبن ثبقس آٖ ٔعضػ ٝذؿبضت ثیكتطی ذبٞٚس زیس چطا و ٝذبن ظٚزتط اظ آة ٌطْ ٔی قٛز ٔ ٚی تٛا٘س زض
ثبظتٛا٘ی ٌیب ٜپؽ اظ ثط ٚظ ؾطٔبظزٌی ٔٛثط تط ثبقس  .زض ایٗ قطایط ،ؾطٔب ؾطیغ تط زض ٔٙطم ٝضیكٌ ٝیب٘ ٜفٛش ٕ٘ٛز ٚ ٜآٖ ضا
تحت تأثیط لطاض ذٛاٞس زاز ٕٞ .چٙیٗ ذؿبضت ؾطٔب زض ٔٙبطك قیت زاض ٔ ٚطتفغ  ٚقیت ٞبی ض ٚث ٝقٕبَ قسیستط ٔی ثبقس.
زض ٔدٕٛع ٔیتٛاٖ ٌفت زٔبٞبی پبییٗ ٔی تٛا٘س ث ٝثرف ٞبی ٔرتّف ٌیب ٜاػٓ اظ ثطيٞبٌ ،طٞ ٜب  ٚؾبلٞ ٝب صسٔٚ ٝاضز
ٕ٘بیس .زض اثتسای ذؿبضت ؾطٔبظزٌی ،ثطي ٞب تیط ٜضً٘ ٔیق٘ٛس  ٚث٘ ٝظط ٔی ضؾس و ٝزض اثط خصة آة ذیؽ قسٜ
ؾبلٞٝبی ذؿبضتزیس٘ ٜیع ٕٔىٗ اؾت اثتسا ضً٘پطیس ،ٜذیؽ ٘ ٚطْ قس ٚ ٜزض ٟ٘بیت ذكٗ  ٚتیط ٜق٘ٛس

ا٘س .

 .ایٗ ٘ٛاحی

ذٕیز ٚ ٜزض ٓٞپیچیس ٜقسٛٔ ٚ ٜخت ٚاغٌ٘ٛی ؾبلٔ ٝی ٌطز٘س .اٌط ؾبل ٝزض اثط ؾطٔبظزٌی وبٔالً ٚاغٌٍ٘ ٖٛطزز  ٚفمط اظ
٘بحیٌ ٝطٜٞبی ؾبل ٝذٕیس ٜقٛزٔ ،یتٛا٘س ثؼس اظ ٌصض اظ ؾطٔب ٔدسزاً ضقس ٕ٘ٛز ٚ ٜایؿتبزٌی ذٛز ضا ثبظیبثس.
ذٛقٔٝیٌطزز .اٌط ٘مطٝ
ٌیب ٚ ٜزض اٚاذط آٖٙٔ ،دط ث ٝػمیٓ قسٖ ٞب
ید ظزٖ زض اثتسای ثٟبضٛٔ ،خت اظ ثیٗ ضفتٗ ٘مط1 ٝضقس

. Growing point
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ٌطزز .ذٛق ٝؾطٔبظز٘ ٜیع ؾفیس ،ذكه  ٚثیآة ث٘ ٝظط
پطیس ٜثٝطٛض حّمٚٝاض زٚض ؾبل ٝظبٞط ٔی
ضقس اظ ثیٗ ثطٚز ،یه ثطي ضً٘
ل ٜٟٚٛظبٞط ذٛق ٝچطٚویس ٜذٛاٞس قس .ایٗ زض
ٔیضؾس و ٝزاضای وطنٞبی ضیع ٔیثبقس  ٚزض ٟ٘بیت ضً٘ آٖ تجسیُ ث ٝؾفیس ای
ثبقس  .اصٛالً ٌیبٞبٖ ؾطٔب ظز ٜثط
حبِی اؾت و ٝیه ذٛق ٝؾبِٓ زاضای ضً٘ ٘ؿجتبً ؾفیس تب ٔتٕبیُ ث ٝؾجع  ٚظبٞط قبزاة ٔی
ذالف ٌیبٞبٖ ؾبِٓ ٕ٘ی تٛا٘ٙس ثٝطٛض طجیؼی ضقس ٕ٘بیٙس  .ثطيٞبی آٖ ٞب ضً٘پطیس ٜقسٔ ٚ ٜعضػ ٝظبٞط ظضز  ٚذكجی
حیسا ٔی وٙس.
زٔبی صفط زضخ ٝیب ظیط
ٍٙٞبٔیو ٝیرجٙساٖ زض ٔطحّ ٝث ٌُ ٝضفتٗ ضخ زٞس ،چٙس ٘ٛع ذؿبضت ٕٔىٗ اؾت اتفبق .ثیفتس
ٕ٘بیس ٛٔ ٚخت ػمیٕی ٌّچٞٝب ٔی ٌطزز .
صفط زضخ ٝؾب٘تیٌطاز ث ٝثؿبنٞب و ٝثؿیبض حؿبؼتط اظ والِٞ ٝؿتٙس ،صسٔٚ ٝاضز ٔی
پیچی ٔیق٘ٛس ،زض حبِیو ٝضً٘ آٖٞب ٛٙٞظ ظضز ٔبیُ ث ٝؾجع اؾت 24 .ؾبػت ثؼس اظ ؾطٔبظزٌی،
ثؿبنٞب چطٚویس ٚ ٜزض  ٓٞزٜ
زا٘ ٝوٓ ،زا٘ٞ ٝب چطٚویس ،ٜزاضای ٚظٖ  ٚظطفیت
اؾتزض چٙیٗ قطایطی ٔمساض ٞب
نشض ٜثیٗ زؾتی لبثُ ٔكبٞس. ٜ
ایٗ ٘كب٘ٞٝب ثب ی
پٙدٝ
پٙد ٚ ٝؾبلٞٝبی اِٚیٌٙ ٝسْ صسٔٚ ٝاضز ٕ٘ٛزٛٔ ٚ ٜخت تحطیه ضقس -
پطٚتئیٗ پبییٗ ٔیثبقٙس .ػال ٜٚثط ایٗ یرجٙساٖ ثٞ ٝب
ا٘دبٔس .خس َٚظیط ٔیعاٖ ذؿبضت ؾطٔبظزٌی ضا ٍٙٞبٔیوٝ
قٛز و ٝزض ٟ٘بیت ث ٝتأذیط زض ثطزاقت ٔی
ٞبی ز ٚ ْٚؾ ْٛزض ٌیبٔ ٜی
ٔی
ٌیب ٜثیف اظ 2ؾبػت زض ٔؼطض زٔبی پبییٗ لطاض ٌطفت ٝاؾت ضا ٘كبٖزٞس.
هرحلِ رشذ گيدم ٍ هیساى خسارت سرهازدگی
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ظیبز

ؾفیس  ٚثیضً٘ قسٖ ذٛق ٚ ٝثطيٞب
ثیضً٘ قسٖ ذٛقٞٝب ،وٛچه ،چطٚویس،ٜ

ػٕستبً ظیبز

وٓضً٘ ٘ ٚبصبف قسٖ زا٘ٞٝب
زا٘ٞٝب ثیضً٘  ٚچطٚویسٜ
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شکل  -1عَارض خسارت سرهازدگی در گٌذم

شکل  -2خَشِ سرهازدُ در گٌذم (یخبٌذاى هَجب رًگ زرد ٍ
ظاّر ًوٌاک پَستِ داًِ ّا در خَشِ شذُ است)

شکل  -3خسارت سرهازدگی در ًَاحی هختلف خَشِ گٌذم
(هوکي است ّوِ گلچِ ّا ّوسهاى دچار سرهازدگی ًشًَذ )
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تٛخ ٝث ٝتبضید وبقت ،ا٘تربة صحیح اضلبْ  ٚتٟی ٝثؿتط ٔٙبؾت ثصض اظ ططیك وبقت ثصض زض ثؿتطی اظ وب ٚ ٜوّف اظ خّٕٝ
ثبقٙس.
ضاٜٞبی ٔسیطیت ذؿبضتٞبی ٘بقی اظ تٙف ؾطٔب زض ٌٙسْ ٔی
ٔسیطیت تغصی٘ ٝیع اظ خّٕ ٝػٛأُ ٔ ٟٓزض وبٞف ذؿبضت ٘بقی اظ ؾطٔب ٔحؿٛة ٔی

قٛز ٔ .مساض ٔصطف وٛز

٘یتطٚغٖ زض خٌّٛیطی اظ ذطط ؾطٔبظزٌی ٔی تٛا٘س ٔؤثط ثبقسٌ .یبٞب٘ی و ٝزاضای وٕجٛز ٘یتطٚغٖ ٞؿتٙس ،اغّت اظ ٘ظط
تبضید ذٛق ٝضفتٗ تفبٚتی ثب ٌیبٞب٘ی و٘ ٝیتطٚغٖ وبفی زضیبفت زاقت ٝا٘س٘ ،ساض٘س أب ظبٞط ٌیب ٜوٛچه تط  ٚػّٕىطز آٖ
پبییٗتط ٔی ثبقسٔ .صطف وٛز ٘یتطٚغٖ ٔٛخت افعایف ضقس ضٚیكی  ٚقبزاثی ٌیبٌ ٜطزیس ،ٜؾبلٝ

ٞب آثساض ٔ ٚؿتؼس

ؾطٔبظزٌی ٔیق٘ٛسٔ .صطف وٛز ٘یتطٚغٖ ثبیس لجُ اظ ٔطحّ ٝؾبل ٝضفتٗ ثٙٔ ٝظٛض زؾتیبثی ث ٝػّٕىطز حساوثط ا٘دبْ
ٌطزز .اظ ٔصطف ثیف اظحس وٛز ٘یتطٚغٖ زض پبییع ثبیس اختٙبة ٕ٘ٛز ،أب ٔمبزیط وبفی فؿفط خٟت ضقس لٛی ضیك ٝتٛصیٝ
ٔیقٛزٌ .یبٞب٘ی و ٝث ٝا٘ساظ ٜوبفی پتبؾیٓ زضیبفت ٘ىطز ٜا٘س ،اغّت ث ٝؾطٔبظزٌی حؿبؼتط ٞؿتٙس و ٝایٗ أط ث ٝوٕجٛز
آة زض ؾّٔ َٛطثٛط ٔی قٛز .ثٙبثطایٗ وبفی ٘جٛزٖ ٔیعاٖ پتبؾیٓ ،ػبّٔی اؼت و ٝث ٝافعایف ذطط ؾطٔبظزٌی ٔٙدط ٔی -
ٌطزز.
اظ ططفی ثب افعا یـ ٔٛاز آِی ٔحّ َٛاظ لتیَ لٙسٞب  ٚپطٚتییٗ ٞب ث ٝؾَّٞٛبی يیاٞبٖ ظضاعیْ ،یتٛاٖ ٔمبٔٚت آٖ ٞب
ضا زض ثطاثط ؾطٔبظزٌی ا فعایـ زاز .اؾتفبز ٜاظ ٔحّٞ َٛبی ٔحطن ضقس ٌیب 2 ٜزض ٔطاحُ لجُ اظ پٙد ٝظ٘یٔ ،طحّ ٝپٙد ٝظ٘ی
 ٚؾبل ٝضفتٗ ٔی تٛا٘س وٕه قبیب٘ی ث ٝافعایف ٔمبٔٚت ث ٝقطایط تٙف ٞبی ؾطٔبیی ثیب٘دبٔس.
اؾتفبز ٜاظ ٔٛاز آِی  ٜ ٚیْٚین اؼیز ٘یع ثب ؾبظٚوبضٞب یی ْیتٛا٘س تب حسٚز ی ٔب٘غ ؾطٔبظزيی قٛزٔ .ىبٖیؾٓ ٘رؿت
ٔطثٛط ْیقٛز ث ٝافعایـ فؼبَیت ْیوطٚاضٌبٖیؾٓ ٞبی ذبن و ٝذٛزثٝذٛز ؼثت ٌطْ قسٖ ذبن زض اططاف ض یقْ ٝیقٛز.
اٌطچ ٝچطذف ـیض ٜيیا ٜی زض زض ٖٚآ٘ٚسٞب زض فصُ ظٔؿتبٖ وٙس  ٚثطئی اؾت ،أب ٓٞیٖ چطذف وٙس  ْ ٓٞیتٛا٘س تب
حسٚزی ٌطٔبی ضیق ٝضا ث ٝلؿٕتٞبی ٛٞایی ٔٙتمُ وٙس  .زْٚیٖ ؾبظٚوبض ٔطثٛط ْ یقٛز ث ٝحفظ ةیقتط ضطٛثت ذبن
یقتط ی زض زض ٖٚذبن شخ یضْ ٜیقٛز .زض ط َٛضٚظ آفتبة ث ٝؾطح
و ٝث ٝزِیُ ثبال ثٛزٖ ٌطٔبی ٚیغ ٜآة ٔمساض وبِط ی ة
ة ؾطػت ٌطٔب ضا اظ زؾت ْ یزٞس .أب ذبن ٔططٛة ؤ ٝمساض
ظْیٖ ْیتبثس  ٚآٖ ضا ٌطْ ْ یوٙس  ٚزض قت ذبن ذكه ٜ
یقتط ی وبِطی شخیض ٜوطز ٜاؾت آٞؿت ٝتط ذٙه ْیقٛز ،زض ٘تیخ ٝاحتٕبَ ؾطٔبظزيی وبٞف ْییاثس  .ؾْٛیٖ ؾبظٚوبض
ة
اؾتفبز ٜاظ ٔٛاز آِی ٞ ٚیٔٛیىی ثطای ٔمبثّ ٝثب ؾطٔبظزيی ایٖ اؾت و ٝایٗ تطویجبت ضً٘ تیض ٜای ث ٝذبن ْیزٞس  ٚزض
یقتط ث ٝذبن خصة ْیقٛز.
٘تیخ ٝا٘طغی ذٛضـیز ی ة
شوط ایٗ ٘ىت ٝضطٚضضی اؾت و ٝپیطٚی اظ اصٔ َٛسیطیت ثٟی ٝٙتغص یٌٙ ٝسْ  ٚاؾتفبز ٜاظ وٛزٞبی حبٚی ػٙبصط
غصاییٛٔ ،از آِی ٔ ٚحطن ٞبی ضقس ٌیب ٜزض لبِت یه ثط٘بٔٔ ٝسیطیتی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی قس ٜو ٝػٕستبً اظ ا َٚفصُ ضقس
آغبظ ٔی ٌطزز ،ػال ٜٚثط حص َٛػّٕىطز  ٚویفیت ٔحصٌ ،َٛیب ٜضا زض ثطاثط ثؿیبضی اظ تٙكٟبی ظ٘س ٚ ٜغیط ظ٘س ٜاظ خّٕٝ
2 Biostimulants

-
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ؾطٔبظزٌی ٔمبٔ ْٚی ؾبظز  .ایٟ٘ ٍٝ٘ٛٙبزٞ ٜب اصٛالً ٔی ثبیؿت زض ٔطاحُ ٔرتّف فِٛٛٙغیىی ٌٙسْ ٔصطف قس ٚ ٜتٛؾط
ؾّٞ َٛبی ٌیبٞی ثٔ ٝتبثِٛیت ٞبی ٔفیس ثطای ضقس ٔ ٚمبثّ ٝثب تٙف تجسیُ ق٘ٛس ِ .صا اؾتفبز ٜاظ ایٟ٘ ٍٝ٘ٛٙبزٞ ٜب زض ظٔبٖ
وٛتبٞی لجُ اظ ٔٛاخ ٟٝثب تٙكٟبیی ٔب٘ٙس ؾطٔبظز ٌی وبضایی الظْ ضا ٘ساقتٌ ٚ ٝبٞبً ثطای وبٞف ػٛاضض ٘بقی اظ ؾطٔبظزٌی
زض زٚض ٜپؽ اظ ٚلٛع ؾطٔب ٔی تٛا٘ٙس ٔؤثطتط ثبقٙس .

دستَرالعول کَددّی گٌذم برای هقاٍم سازی ٍ باز تَاًی گیاُ پس از سرهازدگی
هراحل فٌَلَشیکی
قبل از کاشت

دٍهیي آبیاری

ًَع کَد
ٔطبثك زؾتٛضاِؼُٕ
1393

وٛز ٘یتطٚغ٘ی

وٛز فؿفطی

ٔطبثك
زؾتٛضاِؼُٕ
1393

وٛز پتبؾیٕی

ٔطبثك
زؾتٛضاِؼُٕ
1393

وٛزٞبی حبٚی
ػٙبصط ضیعٔغصی ثٝ
ٚیػ ٜضٚی

ثصضٔبَٔ-صطف
ذبوی

شرٍع پٌجِ

تکویل پٌجِ

زًی

زًی

ٔطبثك
زؾتٛضاِؼُٕ
1393
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کَدآبیاری*
وٛزٞبی آِی

تٛؾط زیؿه ثب
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قٛز

وٛزٞبی ظیؿتی

ثصضٔبَ
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ٔحِّٛپبقی

دستَرالعول*

ّکتار

وٛزٞبی لبثُ حُ ثب
فؿفط ثبال

ٔحِّٛپبقی

بیشتر از

گرم در

وٛزآثیبضی

داًِ ّا

 10درصذ

هحلَل

کیلَگرم در

داًِ بٌذی

خَشِ

 5تا  10کیلَ
وٛزٞبی لبثُ حُ ثب
پتبؾیٓ ثبال

ظَْر

شیری یا
خویری شذى

ٔحّ َٛپبقی

تَجِ  :زض صٛضت ثطٚظ ذؿبضت ؾطٔبظزٌی ػّٕیبت ٞبیی و ٝزض خس َٚثبال ثب ؾتبض٘ ٜكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ثطای احیبء
ٔحص َٛپؽ اظ ٔؿبػس قسٖ قطایط الّیٕی  ٚقطٚع ضقس ٌیب ٜاِٛٚیت ا٘دبْ زاضز .
ثطای ثبظتٛا٘ی ٌٙسْ پؽ اظ ٚلٛع ؾطٔبظزٌی ثٟتط اؾت ثطای خت ضاٖ اظ ثیٗ ضفتٗ ا٘ساْ ٛٞایی ٌیب ٜپؽ اظ قطٚع ضقس زض
اٚاذط ظٔؿتبٖ ٘ؿجت ثٔ ٝصطف ٘یتطٚغٖ الساْ ٕ٘ٛز  .زض ایٗ ٚضؼیت ثطای خجطاٖ ذؿبضت حسٚز  10تب  15زضصس ٘یتطٚغٖ
ثیكتط ثٕٞ ٝطا ٜاؾتفبز ٜاظ ٔحطن ٞبی ضقس ٌیبٞی اظ خّٕٞ ٝیٔٛیه اؾیس  ،اؾیس آٔی ٝٙیب ػصبض ٜخّجه تٛصیٔ ٝی ـٚز
تب حطوت ٌیب ٜتؿطیغ ٌطزز  .زض صٛضتی و ٝلجُ وٛز ٞبی پتبؾ ٚ ٝفؿفبت ٝزض ظٔبٖ وكت ٔصطف ٘كس ٜاؾت ثٟتط اؾت
ایٗ وٛزٞب ث ٝصٛضت ؾطن زض آة آثیبض ی ٔصطف ٌطز٘س .

کلسا
خسارت سرهازدگی در :
وكت آؾبیط ٔٙبطك ٔیؿط ٔی
وّعا ٔحصٙٔ َٛبطك ٔؼتسَ ٔی ثبقس  ٚزض اثط اصالح  ٚؾبظٌبضی و ٝا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت ٖ زض
ثبقس  .ثیف اظ 90زضصس ثصٚض وّعا زض زٔبی 25-20زضخ ٝؾب٘تی ٌطاز زض ٔست  1-2ضٚظ خٛا٘ٔ ٝی ظ٘س زض حبِیى ٝزض زضخٝ
ٌیب ٜزضخ ٝؾب٘تی ٌطاز  ٚزضخٝ
ثبقس زضخ ٝحطاضت پبی ٝثطای ایٗ 5
حطاضتٟبی 11-14ضٚظ  ٚزٔبی ٔطّٛة( )20-25یه ضٚظ ٔی .
حطاضت ٔطّٛة 25-30زضخٔ ٝی ثبقس .زضخ ٝحطاضت 40زضخ ٝؾب٘تی ٌطاز ضا ایٗ ٌیب ٜثطای ٔست وٛتبٞی ٔی تٛا٘س تحُٕ وٙس ٚ
چٙب٘چ ٝزضخ ٝحطاضت ٔطحّ ٝضٚیكی ثبالتط اظ ٔطحٌّّ ٝسٞی  ٚزا٘ ٝثؿتٗ ثبقس ػّٕىطز ٟ٘بیی افعایف ٔی یبثس

.

ی و ٝا٘سأٟبی ضٚیكی زض پبییع قىُ ٔی ٌیط٘س  ٚثب ٌصقت ٔطحّٝ
ٔطحّ ٝضٚیف
چطذ ٝظ٘سٌی وّعای پبییع ٜزاضای زٔ ٚطحّٔ ٝی .ثبقس
قٛززض پبییع ث ٝتسضیح ؾبظٌبضی ذٛز ضا ثب
ذٛاة ظٔؿتب٘ ٝزض اٚایُ ثٟبض ضقس ٔدسز ضا آغبظ وطز ٜؤ ٝطاحُ ضقس ظایكی ا٘دبْ ٔ.یوّعا
زٞسضوٛز ظٔؿتب٘ ٝاظ ظٔب٘ی و ٝزضخ ٝحطاضت ضٚظا٘2 ٝظیطزضخْ ٝی ضؾس قطٚع  ٚزض ثٟبض ٚلتی وٛٞ ٝا 5زضخٝ
ؾطٔب افعایف ٔی .
قٛز تب
پصیطزِٚی اٌط زض ثٟبض ٌطْ قس  ٚؾپؽ یرجٙساٖ ضخ زاز ثبػث ذؿبضت ث ٝایٗ ٔحصٔ َٛی (-6
ؾب٘تی ٌطاز قس پبیبٖ ٔی .
ؾطٔبیتب  -15ضا تحُٕ ٔی
 -12زضخ ٝؾب٘تی ٌطاز) .ثؿتٍی ثٔ ٝطحّ ٝضقسٕٛ٘ ٚز  ٚزضخ ٝؾبظٌبضی  ٚضلٓ وّعا  ،ایٗ ٔحص- 20 َٛ
ثبقس زٔبی  -7تب  -15زضخ ٝؾب٘تی
پبییع ٘یع ٔی .
وٙس  ٚزض حبِتی و ٝظٔیٗ اظ ثطف پٛقیس ٜقس ٜاؾت تحُٕ ث ٝؾطٔب زض زٔبیثیفتط
اؾتأب ٌیبٞب٘ی و ٝؾیؿتٓ ضیك ٝای تٛؾؼ ٝیبفت ٝای زاض٘س ٘ ٚمبط ضقسی تٛؾط ثطٌ ٝپٛقیس ٜقس ٜاؾت،
ٌطاز ثطای ثطٌٟب وكٙس. ٜ
ٔب٘ٙس
زض زٔبی پبییٗ٘یع ظ٘سٔ ٜی .
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 93/12با حذاقل دهایهٌفی یک درجِ ساًتی
سرهای
شکل  -4آثار خسارت سرها بر رٍی کلسا یک رٍز بعذ از /4
گراد در هٌطقِ ًیشابَر

شکل  -5عکس سوت راست کلسای خسارت دیذُ در سرها ٍ از بیي رفتِ ٍ عکس چپ کَتیلیذٍى ّا خسارت
دیذُ اها ساقِ ٍ ًقطِرشذ آتی سالن هی باشٌذ ٍ ایي گیاُ زًذُ خَاّذ .هاًذ
ؾطٔبٞبی لجُ اظ ؾجعقسٖ ٌیب ٜتمطیجب وكٙسٞ ٜؿتٙس  ٚثطای ٔٙظٛض ثطای ؾطػت زٞی ث ٝخٛا٘ ٝظ٘ی  ٚذطٚج اظ ذبن
ٔیجبیؿت اظ ضٚـ ثصض ٔبَ ثطای ؾطیغ ؾجع قسٖ اؾتفبز ٜوطز ٔ .ؼٕٛال پؽ اظ ثطٚظ ؾطٔب ثسِیُ آؾیت ظیبز ٌیبٞچ ٝوبض
8

ظیبزی ٕ٘ی تٛاٖ ا٘دبْ زاز  .ا٘ٛاع ثصض ٔبَ ٞبی تدبضی حبٚی ػٙصط ضٚی  ٚیب ضٚی  ٚفؿفط  ٚیب تطویجبت اؾیس ٞیٔٛیه
تمٛیت قس ٜثب ضٚی یب فؿفط ثطای تؿطیغ خٛا٘ ٝظ٘ی لبثُ تٛصیٔ ٝی ثبقٙس .

شکل  -6خسارت سرهازدگی در کلسا گیاّچِ سوت چپ بِ دلیل از بیي رفتي ساقچِ از بیي هی ر ٍد اها
گیاّچِ سوت راست بِ دلیل سالن هاًذى ساقچِ ٍ ًقطِ رشذ اًتْایی بِ رشذ خَد اداهِ خَاّذ داد .
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دستَرالعول کَددّی کلسا برای هقاٍم سازی ٍ باز تَاًی گیاُ پس از سرهازدگی
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قبل از کاشت
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وٛز پتبؼیٕی

ٔطبثك
زؾتٛضاِؼُٕ
1393

وٛزٞبی حبٚی
ػٙبصط ضیعٔغصی
ثٚ ٝیػ ٜضٚی

ثصضٔبَٔ-صطف
ذبوی
ٔطبثك
زؾتٛضاِؼُٕ
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ٔطبثك
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ٔحِّٛپبقی

 5تا  10کیلَ
گرم در

وٛزٞبی لبثُ حُ
ثب پتبؾیٓ ثبال

ٔحّ َٛپبقی-
وٛزآثیبضی
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*
 5تا  10کیلَ
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وٛزٞبی لبثُ حُ
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وٛزآثیبضی

ّکتار
کَدآبیاری

هحلَل
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*
وٛزٞبی آِی

تٛؾط زیؿه
ثب ذبن ٔرّٛط
قٛز

وٛزٞبی ظیؿتی

ثصضٔبَ

اؾیسٞبی ٞیٔٛیه

ثصضٔبَ

ٔحطن ٞبی ضقس
ٌیبٞی( خّجه یب
اؾیس آٔی) ٝٙ

ثصضٔبَ

 5تا  6لیتر
وٛزآثیبضی

در ّکتار
کَدآبیاری *
ٔحّ َٛپبقی
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هحلَل
پاشی*

تٛخ : ٝزض صٛضت ثطٚظ ذؿبضت ؾطٔبظزٌی ػّٕیبت ٞبیی و ٝزض خس َٚثبال ثب ؾتبض٘ ٜكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ثطای احیبء
ٔحص َٛپؽ اظ ٔؿبػس قسٖ قطایط الّیٕی  ٚقطٚع ضقس ٌیب ٜاِٛٚیت ا٘دبْ زاضز .

ثطای ثبظتٛا٘ی وّعا پؽ اظ ٚلٛع ؾطٔبظزٌی ثٟتط اؾت ثطای خجطاٖ اظ ثیٗ ضفتٗ ا٘ساْ ٛٞایی ٌیب ٜپؽ اظ قطٚع ض

قس زض

اٚاذط ظٔؿتبٖ ٘ؿجت ثٔ ٝصطف ٘یتطٚغٖ الساْ ٕ٘ٛز  .زض ایٗ ٚضؼیت ثطای خجطاٖ ذؿبضت حسٚز  10تب  15زضصس ٘یتطٚغٖ
ثیكتط ثٕٞ ٝطا ٜاؾتفبز ٜاظ ٔحطن ٞبی ضقس ٌیبٞی اظ خّٕٞ ٝیٔٛیه اؾیس  ،اؾیس آٔی ٝٙیب ػصبض ٜخّجه تٛصیٔ ٝی قٛز
تب حطوت ٌیب ٜتؿطیغ ٌطزز  .زض صٛضتی و ٝلجُ نٚز ٞبی پتبؾ ٚ ٝفؿفبت ٝزض ظٔبٖ وكت ٔصطف ٘كس ٜاؾت ثٟتط اؾت
ایٗ وٛزٞب ث ٝصٛضت ؾطن زض آة آثیبض ی ٔصطف ٌطز٘س .
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