مقدمه
گٌجو فغًگی اػ مجلو صیفی جاتی اؿت کو تو صالیل فغاًاى کلت آى قاتل صغفو اؿت .ػیغا ایي حمصٌل صع غظاىای خمتلف

هٌعص اؿتفاصه قغاع هی گیغص ً آجنا کو تو صٌعت اصلی ًجٌص ًضاعص تو صٌعت عب گٌجو تاػث سٌمشؼگی غظا هی كٌص .تو مهیي
صلیل اؿت کو صع کلت گٌجو فغًگی ًاعیته ىایی صع ًظغ گغفتو كضه اؿت کو صقیقا تا كغایظ هصغف گٌجو فغًگی

هغاتق اؿت .

گٌجو فغًگی عیؼ صع اًضاػه ىای  ۵تا  ۲۰گغهی ً مهینغٌع گٌجو فغًگی ىایی تا اًػاى تا  ۲۵۰گغم تٌلیض كضه اؿت کو تو

ساعغ اؿتفاصه اػ تکنیک ىای جضیض ػالًه تغ هقاًهت تاال صع تغاتغ تـیاعی اػ ًیغًؽ ىا ً تیواعی ىا اؿتؼضاص صًام ً تاػگی عا تا

هضت عٌالًی صاعا هی تاكض .كایاى طکغ اؿت کو ع

فغًگی ىای قغهؼ آهضه اؿت .

الًه تغ تنٌع كکل ً اًضاػه عًگيای ػعص ً ًاعجنی تو کوک گٌجو

اًٌاع کلت گٌجو فغًگی
دال کو تصوین گغفتو ایض صع گلشاًو سٌص تظع گٌجو
فغًگی عا کلت کنیض قثل اػ ىغ چیؼ تایض تضاًیض چو ًٌع

تظعی عا اًتشاب ً هتیو دنائیض  .تظع گٌجو فغًگی عا تغ اؿاؽ
حنٌه هصغف آى هیتٌاى تقـین تنضی دنٌص ػیغا ایي هیٌه عا تو

صٌعت تاػه سٌعی  ،عب  ،ؿؾ یا کنـغً هی تٌاى هصغف دنٌص .تو
مهیي هنظٌع اًلیي تقـین تنضی تغ اؿاؽ تاػه سٌعی ً صنؼتی

هیتاكض .صع دال داضغ صع ایغاى تغای کلت گٌجو فغًگی صع
گلشاًو تنيا اػ اعقام تاػه ر ًعی اؿتفاصه هیكٌص.

صًهیي تقـین تنضی تغ اؿاؽ مهغؿی اؿتٌاع اؿت .کو تو ؿو صؿتو ىن عؽ  ،غیغ ىن عؽ ً تیناتیي تقـین هی كٌص  .هؼوٌال صع

گلشاًوىای ایغاى اػ ًاعیتوىای غیغ ىن عؽ صع تغصاكتيای عٌالًی هضت ً اػ ًاعیتو تیناتیي صع هناعقی کو هضت تغصاكت

کٌتاهتغ اؿت اؿتفاصه هیكٌص .ؿٌهیي تقـین تنضی تغ اؿاؽ ًػى هیٌه اؿت .اهغًػه تغای هصغف تاػه سٌعی گٌجو فغًگی اػ
گٌجو چغی تا ًػى  ۵تا  ۲۰گغم تا گٌجوىایی تو ًػى  ۲۵۰گغم اؿتفاصه هی كٌص ً .اگفتو دناًض کو ىغ چو ًػى گٌجو

فغًگی ؿنگیي تغ تاكض هضت تیق

تغی تغای عؿیضى تو ب اعصىی ًیاػ صاعص .

هثال گٌجو چغی کو دضًص  ۵تا  ۲۰گغم اؿت پؾ اػ ًلاء دضًص  ۶۰عًػ تغای تغصاكت حمصٌل ًیاػ صاعص  .تو تاػگی صع تاػاع تٌلیض

ًاعیتوىای صیگغی پا ذناصه اؿت کو کالؿرت ًام صاعص .اصٌال چیضى هیٌه تو صٌعت سٌكوای تو اصغالح کالؿرت سٌاًضه هیكٌص.

تا پیلغفت تکنٌلٌژی صع تٌلیض تظع ًاعیتو ىایی تو تاػاع هؼغفی كضه اؿت کو صع تغاتغ دناتض یا ًیغًؽ ىایی کو صع هنغقو ای
فؼال ىـتنض هقاًهت صاكتو ً هی

تٌاى تا تٌجو تو هلکالت هٌجٌص اعقام هٌعص ًظغ عا اًتشاب دنٌص

.

عٌل صًعه جٌاًو ػًی
عٌل صًعه جٌاًو ػًی تا ظيٌع تغگ ىای لپوای صع ؿغخ ساک هؼوٌال  ۶عًػ اؿت ً اػ ۴
تا  ۶ىفتو ًلاء آهاصه اًتقال تو ػهیي اصلی اؿت  .تغای اینکو تظع گٌجو فغًگی
تتٌاًض تو سٌتی جٌاًو ػصه ً عكض دنایض تا ػهاى عكض هغلٌب تٌتو هبرت اؿت آى عا صع

حمل سؼاًو ًگيضاعی دنٌص کو ىن صع اؿتفاصه اػ اهکاًات گلشاًو تتٌاى صغفو
جٌیی کغص ً ىن گیاه تتٌاًض صع اتتضا عكض سٌتی صاكتو تاكض.

تو مهیي هنظٌع قـوتی اػ گلشاًو عا تغای گلضاى ىای ًلاء صع ًظغ گغفتو ً یا حملی عا تغای سؼاًو اًتشاب هی کنین اًتشاب
گلضاى هناؿة کو دجن عیلو صعًى آى تو سٌتی فؼالیت کنض دائؼ امهیت اؿت  .صها ععٌتت ًٌع فاصلو تٌتو ىا ًقق هيوی صع

عكض یک گیاه ؿامل صع سؼاًو عا صاعص  .تغای هثال ؿغذی تغاتغ  ۱۰×۱۰ؿاًتی هرت تغای ىغ تٌتو تایض صع ًظغ گغفت  .ضويا تایض اػ

حمل ىایی اؿتفاصه کغص کو کاهال ضض ػفًٌی كضه ً آفات ً تیواعی ىا صع حمل ًلاء هٌجٌص ًثاكض .

صهای هناؿة
هبرتیي صها تغای جٌاًو ػًی  ۳۰صعجو ؿاًتی گغاص هیتاكض ً تؼض اػ جٌاًو ػًی صها عا تا  ۲۴صعجو صع هٌاقغ عًػ ً  ۱۸صعجو صع ىنگام

ب اینکو تیق تغیي فؼالیت عیلوىا صع ػوق  ۳۰ؿاًتی هرتی ساک هیتاكض قثل اػ اًتقال ًلاءىای
كة تقلیل هیصىین .تا تٌجو ه
گٌجو فغًگی تو ػهیي اصلی تایض تـرتىای هناؿة کو تا ػوق  ۸۰ؿاًتیورتی قاتلیت ًفٌط عیلو عا صاكتو تاكض حمیا دنٌص
.
صع ایي صٌعت تایض ػلف ىای ىغػ عا پیق اػ اًتقال ًلاء دظف ً پاکـاػی دنٌص ً خبصٌم اػ صً گیاه ؿؾ ً گل جالیؼ ًثایض
غافل گغصیض کو ایي صً هلکالت فغاًاًی عا تغای گیاه ایجاص هیدناینض .هبرت اؿت تا عًیت ؿؾ یا گل جالیؼ آى ىا عا اػ

کناع تٌتو جضا کغصه ً پاکـاػی دنٌص آى گاه هٌاص آلی ً کٌصىای كیویایی عا صع اًضاػه هناؿة ً تا عاىنوایی آػهایلگاه ىای
ساک كناؿی تضاعک صیضه ً اؿتفاصه دنٌص .هبرتیي  Phتغای گٌجو فغًگی  ۵.۵تا  ۶.۸هیتاكض
.

ه عؽ
ىغؽ تو هنظٌع ایجاص تؼاصل تیي عكض تٌتو كار ً تغگ ً هقضاع عیلو

ً هیٌه اؿت  .تو مهیي هنظٌع تٌتو گٌجو فغًگی عا تا ػهاًی کو تو

 ۳۰ؿاًتی هرتی ًغؿیضه اؿت ىغؽ دنی کنین ً اجاػه هی صىین عكض

سٌص عا اجنام صىض ػهاًی کو اعتفاع تٌتو تو  ۳۰ؿاًتی هرتی عؿیض اًلیي

ىغؽ عا اجنام هی صىین .ایي ىغؽ كاهل دظف گل ىا ً كاسو ىای

فغػی اؿت .پؾ اػ اجنام ایي هغدلو ىغؽ صع متام عٌل عكض تٌتو متام

كاسوىای فغػی عا دظف هیکنین ً صع کلت ىای کٌتاه هضت تؼض اػ عؿیضى تٌتو تو اعتفاع  ۳۰ؿاًتی هرتی تٌتو عا تو صٌعت صً
كاسو تو ًز ىای هياع هیتنضین .تا اجنام ایي کاع صیگغ ًیاػی تو پاییي کلی تٌتو ًیـت  .تغ اؿاؽ جتاعب کیفیت ً هیؼاى
حمصٌل تٌتو ای کو پ اییي کلیضه كضه اؿت هبرت ً تیق

تغ اؿت .

تضیيی اؿت پؾ اػ عؿیضى ایي صً كاسو تو اعتفاع هفیض گلشاًو جٌاًو اًتيایی آى عا دظف هی کنین تا گل ىای هٌجٌص صع تٌتو
تو هیٌه تثضیل كٌص .پؾ اػ تغصاكت حمصٌل ایي تٌتو ىا اػ گلشاًو دظف كضه ً ػهیي تغای کلت تؼضی آهاصه هی

كٌص  .الثته

کلاًعػاى تا جتغتو جيت مهـاى کغصى اًضاػه هیٌه ىا تغ اؿاؽ تضاػت گیاه ً ًٌع ًاعیتو گل ىا ً یا هیٌهىای اضافی تغ عًی

سٌكو عا ىغؽ هی کننض ً تو تؼضاص هلشصی اػ گل ىا اجاػه هی صىنض تا تو هیٌه تغؿنض  .گٌجو فغًگی گیاىی اؿت اتٌگاعص

کو هؼوٌال قثل اػ تاػ كضى گل تلقیخ گل صٌعت گغفتو اؿت .تو مهیي صلیل تو ًضعت هیتٌاى صع كغایظ سام تلقیخ ساعجی

عا صع آى هلاىضه دنٌص .

تلقیخ
صع فضای گلشاًو ىیچ گًٌو ػاهل حمغکی هاًنض تاص ً یا دلغات تغای تلقیخ ًجٌص ًضاعص تغای عفغ ایي هلکل هی تٌاى تو
چنض عغیق ػول کغص  .اًل اؿتفاصه اػ ػًثٌعىای خمصٌم کو ػوغ آذنا فقظ یک فصل اؿت ً ػول لقاح عا تاػث هیگغصص  .صًم

اؿتفاصه اػ ًیرباتٌعىای تغقی اؿت کو صع ىغ صً یا ؿو عًػ یکثاع تا لغػف سٌكو ىا ػول لقاح عا صٌعت هیصىض .عاه ؿٌم ایي اؿت

کو هی تٌاى صع کلت ػهـتاًو اػ ىغهي تلقیخ کننضه اؿتفاصه دنٌص  ً .تاالسغه عاه چياعم ایي اؿت کو تا ایجاص كک صع ؿیويای

هياع ً یا ضغتو هـتقین تغ عًی گليا تاػث گغصه افلاًی یا صع ذنایت ػول تلقیخ گغصین ً .کتو دائؼ امهیت صع ػول تلقیخ

گهلای تٌتو گٌجو فغًگی صهای هٌجٌص صع گلشاًو هی تاكض کو تایض تیي  ۲۰تا  ۲۵صعجو تٌصه ً ععٌتت آى ًیؼ کن تاكض

.

ػهاى تلقیخ
 ۱۱تا  ۲تؼض اػ ظيغ

هبرتیي ػهاى تغای ایي کاع تیي ؿاػات

هیتاكض کو فضای گلشاًو اػ ععٌتت کورت ً صهای تیلرتی
تغسٌعصاع اؿت تو مهیي ساعغ ا هکاى تلقیخ صع صهای  ۲۸تا ۳۰
صعجو کاىق هی یاتض ً صع صهای  ۱۳تا  ۱۵صعجو اهکاى تلقیخ
ًجٌص ًضاعص ً ػضم تلقیخ گل عیؼف گل عا صع پی سٌاىض صاكت .
تو ىغ دال پؾ اػ تلقیخ گل هیٌه تیي  ۱۸تا  ۳۵عًػ ػهاى الػم صاعص
تا قاتل تغصاكت تاكض  ً.داال تٌتو گٌجو فغًگی تو ػهاى مثغ صىی سٌص عؿیضه ً صع ایي هغدلو تایض تو گًٌو ای تغسٌعص دنٌص
کو دضاکثغ تغصاكت عا کـة کغص

.

ػهاًی کو تغگ ىای ًؼصیک تو ىغ سٌكو هیٌه چیضه هی كٌص هیٌه اهکاى هبرتی تغای عًگ گیغی پیضا هی کنض ً .کتو قاتل
طکغ صیگغ اینکو تضیيی اؿت  ۵۰صعصض سٌكو هیٌه عًگ تگیغص ً  ۵۰صعصض صیگغ اػ دالت ؿثؼ تٌصى تغییغ عًگ صاصه ً
عفتو عفتو قغهؼ سٌاىض كض .تناتغایي صع صٌعتی کو ًیوی اػ سٌكو ًاعیتو کالؿرت تو عًگ ذنایی صع آهضه تاكض هی تٌاى اى عا
چیض ً تو تاػاع ػغضو دنٌص  .چناًچو هـافت هؼعػو تا تاػاع ک م تاكض ً ًیوو ؿثؼ سٌكو فغصت عًگ پظیغی ًضاكتو تاكض

هیتٌاى اػ حملی کو صهای آى گغهای هناؿثی جيت تغییغ عًگ گٌجو صاعص اؿتفاصه دنٌص .صع صٌعتی کو ًاعیتو ىا تو صٌعت
کالؿرت ً یا ىن عؽ ًثاكض هبرت اؿت گٌجو ىای عؿیضه عا صع ػهاى سام سٌص تغصاكت کغص  .هـلواً اًضاػه گٌجو فغ ًگی ىغ
چقضع صعكتتغ تاكض ػهاى تثضیل گل تو هیٌه ً عؿیضى آى ىن عٌالًیتغ سٌاىض تٌص
.
اهغًػه تـیاعی اػ کلاًعػاى تو ساعغ تقاضای هناؿة هصغف کننضه متایل ػیاصی تو کلت گٌجو ىای چغی صاعًض ً ایي تو
صلیل هیؼاى تاعصىی فغاًاى عًگيای قغهؼ صٌعتی ً ػعص ً كکل ىای خمتلف آى اؿت کو تاػث قیوت تاالی ایي ًاعیتو كضه اؿت .
ػهاًی کو تٌتوىا تو ؿقف هفیض گلشاًو هی عؿنض الػم اؿت تغگ ىای پائیي عا ىغؽ دنٌص ً اگغ خنيا تو صٌعت قغقغه ای تو
ؿین آًیؼاى اؿت هیتٌاى تا تاػ کغصى  ۳۰تا  ۵۰ؿاىتیورت اػ ًز قغقغه صع یک جيت خنيا عا عًی ؿین دغکت صاصه کو ایي ػول
تاػث هی كٌص ؿاقو اػ پائیي عًی تـرت ً یا كاؿیيای خمصٌم قغاع گیغص ً اًتيای تٌتو صع فاصلو  ۳۰تا  ۵۰ؿاًتی هرتی ؿقف هفیض
گلشاًو تغؿض .ایي عًف تو کلت صعاػ هضت هغتٌط هیكٌص.

