دستورالعمل فنی کشت گندم آبی

عوليبت صساعي

تْيِ ثستش وبضت (آهبدُ سبصي صهيي):
 -1خبن ٍسصي اٍليِ:
ثب اؾشفبز ٜاظ ٌبٚآ ٗٞدؽ اظ ٌبٚضٚقسٖ ظٔيٗ (زض ايٗ حبِز چ ٖٛذبن وبٔالً ػب افشبز ٚ ٜثب زاقشٗ ضَٛثز ٔٙبؾت قرٓ اظ ويفيز ثؿيبض ذٛثي ثطذٛضزاض ذٛاٞس
قس ) ث ٝػٕك حزٚز  25ؾب٘شيٕشط الساْ ث ٝقرٓ ػٟز ثطٌطزا٘سٖ ٕٞ ٚچٙيٗ ث ٝظيط ذبن ثطزٖ ثمبيبي ٌيبٞي ٔيٕ٘بئيٓ.
* زض نٛضسيى ٝظٔيٗ ذكه ثبقس حشياالٔىبٖ آٖ ضا آثيبضي وطز ٚ ،ٜدؽ اظ ٌبٚضٚقسٖ ػّٕيبر قرٓ ا٘ؼبْ ٌيطز ؤ ٝعيشٟبي ظيط ضا ثس٘جبَ ذٛاٞس زاقز:
 ثب ا٘ؼبْ آثيبضي ،ثصٚض ػّفٟبي ٞطظ ٔٛػٛز زضٔعضػ ٝسحطيه  ٚقطٚع ث ٝػٛا٘ٝظزٖ  ٚؾجعقسٖ ٔي وٙٙس و ٝثب ا٘ؼبْ قرٓ ايٗ ػّفٟبي ٞطظ اظ ثيٗ ٔي ض٘ٚس. ذبن ثِ ٝحبِ ٌبٚضٚقسٖ ث ٝذٛثي قرٓ ذٛضز٘ ٚ ٜيبظ ث ٝزيؿه ايبفي ٘رٛاٞس زاقز. ثصٚض ثب ضَٛثز ٘ؿجي ٔٛػٛز زض ذبن ٔي سٛا٘ٙس ػٛا٘ ٝظز ٚ ٜؾجع ق٘ٛس.* ثب سٛػ ٝث ٝايٙىٌٙ ٝسْ ث٘ ٝكؿز ذبن دؽ اظ ٔطحّ ٝضٚيف حؿبؾيز قسيس زاضز ِصا يطٚضي اؾز و ٝػّٕيبر قرٓ حسٚز يىٕب ٜلجُ اظ وبقز ا٘ؼبْ ٌيطز.
*ثبسٛػ ٝث ٝػٕك طبثز قرٓ زضؾبِٟبي ٔشٛاِي ٘ ٚيع ثسِيُ سطزز ٔبقيٗ آالر ثشسضيغ الي ٝؾرز سحشب٘ي زض ذبن سكىيُ ٔي ٌطززِ ،صا زض نٛضر يط ٚضر ثطاي ضفغ
ايٗ ٔكىُ  ٚقىؿشٗ اليٞٝب ،اؾشفبز ٜاظ ؾبةؾٛيّط (ظيطقىٗ) ٞط 3يب  4ؾبَ يىجبض ثب سكريم وبضقٙبؾبٖ ٚاحس ٟٔٙسؾي ظضاػي  ٚيب ذبن  ٚآة ُٔٙم ٝسٛنئ ٝي
ٌطزز سب يٕٗ اظزيبز ٘فٛشدصيطي ذبن  ٚظٞىكي ٔٙبؾت ،فًبي ضقس ثطاي ضيكٌ ٝيب ٜفطاٌ ٓٞطزز.
 -2خبن ٍسصي ثبًَيِ:
٘شيؼ ٝا٘ؼبْ ذبن ٚضظي طب٘ٛي ،ٝايؼبز ثؿشط ٔٙبؾت لجُ اظ ا٘ؼبْ ػّٕيبر وبقز ثٛز ٜسب ثصض زض وٙبض ذبن ٔٙبؾت لطاض ٌطفش ٚ ٝثشٛا٘س آة ٛٔٚاز غصايي ضا ػٟز
ػٛا٘ٝظ٘ي  ٚضقس  ٕٛ٘ ٚثرٛثي ػصة ٕ٘بيس .زض ايٗ ٔطحّ ٝاظ ز٘جبِ ٝثٙسٞبي زيؿه ِِٛ ٚط ػٟز ٘طْ وطزٖ  ٚسؿُيح ذبن سٛنئ ٝيقٛز.
 -2-1استفبدُ اص ديسه :زض ػّٕيبر قرٓ ظزٖ ،اٌط ظٔيٗ اظ ضَٛثز ٘ؿجي ثطذٛضزاض  ٚث ٝانُالح ٌبٚض ٚثبقس ٔي سٛاٖ اظ سىطاض زفؼبر زيؿه ظزٖ ايبفي
ذٛززاضي  ٚظٔيٗ ضا سؿُيح ٘ؿجي ٕ٘ٛز .ػّٕيبر زيؿه ظزٖ ٔي ثبيؿز ثب ػٕك ٔشٛؾٍ ا٘ؼبْ ٌطزز  ٚثب سٛػ ٝث ٝثمبيبي نقز لجّي  ٚوّٛخ زاض ثٛزٖ ظٔيٗ ،ز ٚثبض
 ٚػٕٛز ثط ٓٞظز ٜقٛز  .ث ٝايٗ سطسيت ظٔيٗ سؿُيح ٘ؿجي قس ٚ ٜثمبيبي ثبليٕب٘س ٜاظ ظضاػز لجّي ظيط ذبن ضفش ٝو ٝثبػض سٟٛي ٝثيكشط  ٚافعايف ٔٛاز آِي ذبن ٘يع
ٔي ٌطزز.
* زض زيؿه ظزٖ ٘جبيس دؽ اظ ذبسٕ ٝػّٕيبر ذطز قسٖ وّٛذٞ ٝب ،ذبن حاِز دٛزضي زاقش ٝثبقس ظيطا زض ايٗ نٛضر دؽ اظ ػصة ضَٛثز  ٚسجريط  ،ذبن ؾّٝ
ثؿش ٚ ٝذطٚع ثصٚض اظ الي ٝؾرز ؾُح ذبن ثب ٔكىُ ٔٛاػ ٝذٛاٞس قس.
 -2-2استفبدُ اص لَلش :ثٙٔ ٝظٛض سؿُيح ٟ٘بيي ٕٛٞ ٚاضوطزٖ ؾُح ػٟز ثصضوبضي  ٚا٘ؼبْ آثيبضي ُّٔٛة اؾشفبز ٜاظ ِِٛط دؽ اظ ػّٕيبر زيؿه اِعأي اؾز.
سٍش ثي خبن ٍسصي :وبقز ثبيس ثب ٔبقيٗ وكز ٔؿشميٓ (وبض٘س )No-Till ٜثسٞ ٖٚيچٍ ٝ٘ٛػّٕيبر ذبن ٚضظي ا٘ؼبْ قٛز.
سٍش ون خبن ٍسصي :ضٚـ وٓ ذبن ٚضظي ٔي سٛا٘س ث ٝضٚـ ٞبي ظيط ا٘ؼبْ دصيطز:
 سٟي ٝظٔيٗ ثب ذبن ٚضظ ٔطوت  +وكز ثب ضزيفىبض ٔؼِٕٛي شضر سٟي ٝظٔيٗ ثب چيعَ دىط  +وكز ثب ضزيفىبض ٔؼِٕٛي شضرة ) اًتخبة ثزسگٌذم:
فبوشٛضٞبئي و ٝزض ا٘شربة ٘ٛع ثصض زاضاي إٞيز ظيبزي ثٛز ٚ ٜثبيس زض ٔٛلغ ا٘شربة ثصض زض ٘ظط ٌطفز قبُٔ ثبال ثٛزٖ ل٘ ٜٛبٔي ٝثصض ،ذّٛل ثصض ٔ ٚرّ٘ ٌٛجٛزٖ ثب
ثصض ؾبيط ٔحهٛالر ٔي ثبقسٕٞ .چٙيٗ ٌيبْ ٚ ٜحه َٛايٗ ثصض ثبيس زاضاي ذٛال ُّٔٛثي ٔب٘ٙس سُبثك ُٔٙم ٝاي  ٚدطٔحهِٛي ٔ ٚمبٔٚز ٘ؿجز ث ٝأطاو ٘ ٚيع
ويفيز ٘ب٘ٛائي ُّٔٛة ثٛز ٚ ٜثصض ثبيس ثب ؾٕ ْٛلبضؽ وف يسػف٘ٛي قس ٜثبقس.
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يز ٔٙبؾت  ٚسٟي ٝثؿشط ثصض  ،ػٟز وكز ث ٝچٙس ٘ىش ٝثبيس سٛػ ٝقٛز.
ج ) وبضت ثزس :دؽ اظ ا٘شربة ٚاض ٜ
 -1سٍشّبي هعوَل وبضت
 ٓٞاو ٖٛٙزض ايطاٖ وكز ٌٙسْ ث ٝؾ ٝنٛضر ا٘ؼبْ ٔيٌيطز:
 -1ثصضدبقي ثٛؾيّ ٝزؾز (زؾشذبـ) ايٗ ضٚـ ػٕسسبً زض زيٕعاضٞب ا٘ؼبْ ٔيٌيطز.
 -2ثصضدبقي ثٛؾيّ ٝزؾشٍب ٜوٛزدبـ (ؾب٘شطيفٛغ) ايٗ ضٚـ زض ظاضػزٞبي آثي  ٚزيٓ ٔؼٕ َٛاؾز.
 -3وبقز ثب زؼسٍبٟٞبي ذُي وبض ٌٙسْ ٕٞ ٚچٙيٗ ذُيوبضٞبي ٔؼٟع ث ٝفبضٚئط وٙٔ ٝبؾتسطيٗ ضٚـ ثطاي ظضاػز آثي ٌٙسْ ٔي ثبقس.
 -2هيضاى ثزس
ثطاي زؾشيبثي ثٔ ٝحه َٛثبال ُٕٔ ٚئٗ ،زاقشٗ سطاوٓ ثٛسٙٔ ٝبؾت (سطاوٓ ٔٙبؾت ظضاػز ٌٙسْ زض البِيٓ ٔرشّف وكٛض اظ  350ثصض زض ٔشط ٔطثغ سب  500ثصض زض
ٔشط ٔطثغ ٔشغيط ٔي ثبقس) زض ٔعضػ ٝيطٚضي اؾزٔ .يعاٖ ثصض ػٕٔٛبً ثؿش ٝثٛ٘ ٝع ذبن ،ثؿشط ثصض ،سبضيد وبقز ،ضٚـ وبقز  ٚالّيٓ ٔطث ٚ َٝٛذهٛنيبر ضلٓ (وٓ
دٙؼ ٝثٛزٖ  ٚوٛزدصيطي ٚ ٚظٖ ٞعاض زا٘ٔ )...ٚ ٝشفبٚر ٔي ثبقس .زض يه ثؿشط ٔٙبؾت ،وكز ثٕٛلغ  ٚآثيبضي ثٍٟٙبْ ثب رٚػ ٝث ٝضلٓ ثصض ٔهطفي زض وكٛض ثب ضٚـ
ذُيوبضي ثيٗ  120سب  200ويٌّٛطْ زض ٞىشبض ٔشغيط ٔي ثبقس.
زض اضايي وٓ ثبظز ٜزض سطاوٓ ٞبي ثبال (ٔيعاٖ ثصض ظيبز) ضلبثز قسيس ثيٗ ثٛسٞ ٝب ثطٚظ ٔي وٙس  ٚضقس  ٚسٛؾؼ ٝضيكٔ ٝحسٚز قسٛٔ ٚ ٜػت ػسْ اؾشمطاض ُّٔٛة
ثٛسٞٝب ٔيٌطزز .زض نٛضر ثطٚظ سٙف ذكىي ذهٛنبً زض ا َٚفهُ ظضاػي چٙيٗ ظضاػزٞبيي ثيكشط ذؿبضر ٔيثيٙٙس (ز٘ٚبِس .)1973
ٕٞچٙيٗ زض سطاوٓ ثيف اظ حس ثٛس ،ٝاضسفبع ٌيب ٜزض ٔطحّٝاي اظ ضقس افعايف ٔييبثس  ٚاظ َطفي وبٞف سبثف ٘ٛض ث ٝثطيٞبي ٚؾُي  ٚدبئيٗ (ؾبي ٝا٘ساظي) ثبػض
ٚضؼ زض ٔعضػٔ ٝيٌطزز .سطاوٓ ثيف اظ حس ثٛسٞٝب زض ٚاحس ؾُح ٔٛػت سٛؾؼ ٝثيٕبضيٟبي لبضچي ٔظُ ؾفيسن  ٚظً٘ٞبي ظضز  ٚلٜٟٛاي ٔيٌطزز.
ٕٞچٙيٗ زض سطاوٓ ٞبي ثبال زٚض ٜضؾيسٖ زيطسط اسفبق ٔي افشس (دٛضسط ٕٞ ٚىبضاٖ ِ )1960صا زض ٔحيٍٞبيي و ٝسٙف ٌطٔبي آذط فهُ زاض٘س چٙيٗ ظضاػز  ٜايي
زچبض وبٞف ٔحهٔ َٛيق٘ٛس.
ٔيعاٖ ثصض الظْ ثطاي ظضاػز آثي ٌٙسْ زض الّيٓٞبي ٔرشّف ث ٝسفىيه اضلبْ ظضاػي ٔطث َٝٛزض ػسا 3 َٚسب  10آٔس ٜاؾز.
 -3تبسيخ وبضت:
وكز ٌٙسْ زضايطاٖ نطف٘ظط اظسيخ ضقس اضلبْ ٚ ٚاضيشٞٝبي ٔرشّف آٖ ( ظٔؿشب٘ ،ٝثٟبض ٚ ٜثيٙبثيٗ ) ػٕٔٛبً زض فهُ دبئيع ا٘ؼبْ ٔيٌيطز.
آ٘چ ٝو ٝظٔبٖ ٔٙبؾت وكز ٌٙسْ ضا زض الّيٓ ٞبي ثعضي انّي سؼييٗ ٔيوٙس دهب ٔي ثبقس .يؼٙي ظٔبٖ وبقز ٌٙسْ نطف ٘ظط اظ ٚاوٙف فشٛدطيٛزي

(

ٚاضيشٞٝبي ػسيس ٌٙسْ غيطحؿبؼ ث ٝسغييطار َ َٛقت ٚضٚظ ٞؿشٙس ) ٘ ٚيع ذهٛنيبر غ٘شيىي ضلٓ زضالّيٓ ٞبي ٔرشّف ثبيؿشي ثب سٛػ ٝثٙٔ ٝحٙي ٞبي زٔبيي آٖ
الّيٓ سؼييٗ ٌطزز ثُٛضي و ٝفطنز ظٔب٘ي الظْ ثطاي ضقس اِٚيٌ ٝيبٞچٞٝب زض دبئيع ثطاي ٚضٚز ث ٝفهُ ظٔؿشبٖ ٚؾطٔب (ٚض٘بِيعاؾيٚ )ٖٛػٛز زاقش ٝثبقس.
ػٛاٖ ظ٘ي  ٚؾجعقسٖ يىٛٙاذز سأطيط ٔيٌصاضز .زٔبي انّي ثطاي ػٛا٘ٝظزٖ ٌٙسْ ٔبثيٗ  4سب
سغييطار زٔب زض ٔعضػ ٝثط ٔيبٍ٘يٗ سؼساز ثصضٞبي ػٛا٘ٝظز ،ٜؾطػز ٜ
 32زضػ ٝؾب٘شيٍطاز ٌعاضـ قس ٜاؾز و ٝزٔبي ُّٔٛة آٖ  25زضػ ٝؾب٘شيٍطاز ٔي ثبقس (وٛچىي ٕٞٚىبضاٖ  .) 1367ثسيٟي اؾز ٞط چ ٝوكز ٌٙسْ ثب سأذيط
ا٘ؼبْ دصيطز ٔطحّ ٝػٛا٘ ٝظ٘ي  ٚضقس اِٚيٌ ٝيب ٞچٞٝب زض قطايٍ زٔبيي ُّٔٛة نٛضر ٕ٘يٌيطز  ٚث ٝػّز وبٞف زٔبي ذبن ثصٚض ػٛا٘٘ ٝعز ٜثيكشط زض ٔؼطو
ٔٛاػ ٟٝثب أطاو لبضچي لطاض ذٛاٙٞس ٌطفز و ٝؾجت وبٞف سطاوٓ ثٛسٞٝب زض ٔعضػٔ ٝيقٛز.
سطاوٓ ثٛسٞٝب زض ٔعضػ( ٝسؼساز ؾٙجّ ٝزض ٚاحـس ؾُح ) زض ظضاػز آثي ٌٙسْ ثيكشطيٖ سبطيط ضا زض ػّٕىطز زاضز (ؾيٕٞ .)1976 ًٙچٙيٗ سبذيط زضوكز ثبػض
ػسْ ضقس وبفي ٌيبٞچٞ ٝب زض ٔطحّ ٝاِٚئ ٝي قٛز و٘ ٝشيؼ ٝآٖ ػسْ فطنز الظْ ثطاي ضقس ضيك ٚ ٝاؾشمطاض اِٚي ٝثٛسٞ ٝب ٔيٌطزز و ٝسحُٕ ث ٝسٙف زض چٙيٗ
وطح (زيط وكز) ٔيسٛاٖ ث ٝوبٞف زضنس ؾجع ثسِيُ ٔٛاػ ٟٝثب زٚض ٜيرجٙساٖ ٘ ٚيع وبٞف سؼساز ؾٙجّچٞ ٝب
ثٛسٞٝبيي ثؿيبض وبٞف ٔييبثس .اظ ٘شبيغ ظضاػزٞبي ٜ
(سٙف ا َٚفهُ) ٕٞ ٚچٙيٗ زض ثطذي قطايٍ ثبػض ثبزظزٌي ٌٙسْ  ٚوبٞف سؼساز زا٘ٚ ٚ ٝظٖ ٞعاضزا٘ ٝثسِيُ ٔٛاػ ٟٝثب ٌطٔبي آذط فهُ اقبض ٜوطز.
ٞبض٘ ٜيع ٔٛػت ٔيقٛز سب اضلبْ ظٚزضؼ زض فهُ دبئيع (ؾبل ٝضفشٗ) يب اٚايُ فهُ ثٟبض (ؾٙجّ ٝضفشٗ) زض ٔؼطو ذؿبضر ؾطٔب
اِجش ٝوكز ظٚز ٍٙٞبْ ٌٙسْ ٞبي ة
لطاضٌيط٘س.
د ) داضت
 -1آثيبسي
ٔؼٕٛالً زض ظضاػزٞبي آثي ظٔبٖ وكز ضا  ٓٞظٔبٖ ثب اِٚيٗ آثيبضي زض ٘ظط ٔيٌيط٘س ٞ ٚط چ ٝفبنّ ٝظٔبٖ وكز  ٚاِٚيٗ آثيبضي  ٚسبضيد ؾجع قسٖ ثيكشط قٛز
ٔيبٍ٘يٗ ػّٕىطز ٘ؿجي وبٞف ٔي يبثس (ٚا٘ٛضا ٕٞ ٚىبضاٖ  .)1969سبذيط زض ؾجع قسٖ دؽ اظ ا٘ؼبْ آثيبضي ٕٔىٗ اؾز ث ٝػّز ػسْ وكز يىٛٙاذز ثصٚض (ػٕكٞبي
٘بُّٔٛة)  ٚيب وكز ذبضع اظ ظٔبٖ ٔٙبؾت ُٔٙم ٚ ٝيب آثيبضي ٘بٔٙبؾت اسفبق ثيفشس  .آثيبضي غطلبثي يب وطسي زض ظضاػز ٌٙسْ ٘بُّٔٛة اؾز ذهٛنبً دؽ اظ آثيبضي

2

٘ٛثز ا( َٚذبنآة) و ٝؾرز قسٖ ؾُح ذبن (زض ذبوٟبي ضؾي) ثبػض فكطزٌي وّئٛدشيُ ٌطزيس ٚ ٜثبػض ذفٍي  ٚوبٞف زضنس ؾجع  ٚيب يؼيف قسٖ
ٌيبٞچٞٝب ٔيقٛز و ٝسحُٕ ثٛسٞٝب ضا زض ٔمبثُ قطايٍ ٘بُّٔٛة احشٕبِي وب ٜـ ٔي زٞس .زض چٙيٗ قطايُي ٞيطْوبضي ٌٙسْ اِٛٚيز زاضز.
آثيبضي ٘ٛثز ز ْٚزض الّيٓ ٞبي ٔرشّف ثب سٛػ ٝث ٝذكىؿبِي ٞب  ٚافعايف ٔيبٍ٘يٗ زٔبي فهُ ثطاي زؾشيبثي ث ٝدشب٘ؿيُ ػّٕىطز الظْ ٔي ثبقس ايٗ ٘ٛثز آثيبضي
ػٟز ػٌّٛيطي اظ سٙف ذكىي ا َٚفهُ (دبئيع) زض ظضاػزٞبي ٌٙسْ يطٚضي اؾز .زض غيط ايٙهٛضر ٔيعاٖ سٙف ٚاضز ٜث ٝظضاػز ثب سٛػ ٝث ٝؾٗ فيعيِٛٛغيىي
ٔطحُ  3سب  5ثطٌي ٌيب ٜاؾز اسفبق ٔيافشس.
ٜ
ٌيبٞچٞٝب ٔطحّ ٝسكىيُ ؾِّٟٛبي ثٙيبزي ؾٙجّ ٝؤ ٝؼٕٛالً ثؿش ٝث ٝقطايٍ زض
آ٘ؼبئيه سؼساز ؾٙجّچٞٝب زض ؾٙجّٞ ٝط ؾبل ٝزض ايٖ ٔطحّ ٝسؼييٗ  ٚسكىيُ ٔيٌطزز ٔيسٛا٘س ظيبز ثبقس.
ٜ
اظ
زض ظضاػزٞبي آثي ٌٙسْ ٔؼٕٛالً اظ ٛ٘ 6ثز سب ٛ٘ 10ثز آثيبضي ثؿش ٝث ٝثبفز ذبن اضايي  ٚقطايٍ آة ٛٞ ٚايي ٔؼٕٔ َٛي ثبقس.
زض َ َٛظٔبٖ زاقز ،ا٘ؼبْ آثيبضي ثب سٛػ ٝث ٝقطايٍ ٔعضػ ٝزض ظٔبٖ ٔٙبؾت  ٚثب سٛػ ٝث ٛ٘ ٝثزٞبي آثيبضي الظْ ثٛز ٚ ٜزض نٛضر احشٕبَ ٚظـ ثبزٞبي ٌطْ ٚ
افعايف زٔب زض ظٔبٖ زا٘ٝثٙسي الساْ ث ٝآثيبضي ػٟز ػٌّٛيطي اظ وبٞف ٔحه َٛيطٚضي اؾز.
 -2هصشف وَدّبي ضيويبئي (تغزيِ )
ٔيعاٖ ٔهطف وٛزٞبي قئيبئي ثؿش ٝثٛ٘ ٝع ذبن ،آة ٛٞ ٚا  ،ظضاػز لجّئ ،يعاٖ  ٚويفيز آ ة ٚ ٚاضيشٌٙ ٝسْ ٔشفبٚر اؾز  .سٛني ٝفٙي ثطاي ٞط ٔعضػ ٝدؽ اظ
ا٘ؼبْ سؼعي ٝذبن  ٚسؼييٗ ػٙبنط غصايي ٔٛػٛز ٔ ٚيعاٖ لبثُ زؾشطؼ ثٛزٖ آٖ سٛؾٍ آظٔبيكٍب ٜذبن  ٚآة اضائٔ ٝي ٌطزز .ثبيس زض ٘ظط زاقز و ٝسِٛيس  3سٗ زا٘ٝ
 3/5 ٚسٗ وب ٚ ٜوّف ٌٙسْ زض ٞط ٞىشبض اظ ٔعضػ ٝثبػض ثطزاقز  70ويٌّٛطْ اظر (اظر ذبِم) 15 ،ويٌّٛطْ فؿفط ( 40 ٚ )P2O5ويٌّٛطْ دشبؼ (ٔ )K2Oيٌطزز
( .)1981 ILACOزض چٙيٗ قطايُي ٔهطف حسالُ  45 ٚ 20 ،80ويٌّٛطْ زض ٞىشبض اظ ػٙبنط غصايي اظر ،فؿفط  ٚدشبؼ ثطاي ٔعضػٌٙ ٝسْ سٛني ٝقس ٜاؾز .
ثسيٟي اؾز زض ٔٛاضزي و ٝاظ اضلبْ دط دشبٖؾيُ  ٚوٛزدصيط اؾشفبزٔ ٜي قٛز  ٚثب زض زؾشطؼ ثٛزٖ آة وبفي ،ثطاي ثطزاقز حساوظط ٔحه َٛثبيس ٘يبظ غصائي ضلٓ
دطدشب٘ؿيُ ضا ثب افعايف ٔمساض وٛز ٔهطفي سأٔيٗ وطز  .ثُٛض ٔظبَ زض قطايُي ثب ػّٕىطز  6سٗ زا٘ 7 ٚ ٝسٗ وب ٚ ٜوّف ،حسٚز  2ثطاثط ٔمبزيط فٛقاِصوط اظ وٛزٞبي
انّي (ٛٔ )N,P,Kضز ٘يبظ ذٛاٞس ثٛز  .زض ٔٛضز وٛز اظسٔ ٝهطف وٛز اٚض ٜثب سمؿيٍ وٛز ث 2 ٝيب ٛ٘ 3ثز ثهٛضر دبي ٚ ٝؾطن زض ٔطاحُ ٔرشّف ضقس لبثُ سٛنيٝ
اؾز.
چٌبًچِ آخشيي ًَثت هصشف وَد اصتِ دس ضشٍع گلذّي گٌذم ثبضذ ،هيضاى پشٍتئيي داًِ افضايص يبفتِ ٍ ويفيت هحصَل ًيض ثْتش هي ضَد  .زض
ٔٛضز وٛز فؿفطٔ ،ٜهطف وٛز فؿفبر آٔ٘ٛي ْٛزض ذبوٟبيي سٛنئ ٝيٌطزز ؤ ٝمساض فؿفط لبثُ اؾشفبز ٜآٖ وٕشط اظ ( )15 PPMثبقس.
ٔهطف ؾِٛفبر دشبؾيٓ ٘يع زض ذبوٟبيي لبثُ سٛني ٝاؾز ؤ ٝمساض دشبؾيٓ لبثُ ٔهطف آٖ وٕشط اظ ( ) 250 PPMثبقس.
ثسيٟي اؾز ٔمساض ٔهطف ثؿشٍي ث ٝفبنّٔ ٝمساض ػٙهط ا٘ساظٌٜيطي قس ٜاظ حس ثحطاٖ آٖ زض ذبن زاضز .زض ػس َٚقٕبض 2 ٜسٛني ٝوٛزي ثطاؾبؼ آظٔ ٖٛذبن،
ثطاي سِٛيس  10سٗ ٔحهٌٙ َٛسْ زض ٞىشبض زض ظضاػز آثي (ثسٔ ٖٚحسٚزيز آة) اضاي ٝقس ٜاؾزٛٔ( .ؾؿ ٝسحميمبر آة  ٚذبن )1375
* ٔهطف وٛز اٚض ٜيب ٖيشطار آٔ٘ٛي ْٛزض ذبوٟبي ؾٍٙيٗ َي ؾٛ٘ ٝثز  ٚزض ذبوٟبي ؾجه زض چٟبض ٘ٛثز ا٘ؼبْ ٔي ٌيطز.
** وٛزٞبي ؾٛدطفؿفبر سطيذُ ،ؾِٛفبر دشبؾيٓ  ٚوّطيس دشبؾيٓ لجُ اظ وبقز ٔهطف  ٚثب ذبن ٔرٌّ ٌٛطزز.

 -3آفبت ،ثيوبسيْب ٍ علفّبي ّشص هضاسع گٌذم
آفبر ،ثيٕبضيٟب  ٚػّفٞبي ٞطظ اظ ػٛأّي ٞؿشٙس وٛٔ ٝػت وبٞف ٔحهٌٙ َٛسْ  ٚافز ويفيز ٘ ٚبٔطغٛثي آٖ ٌطزيس ٚ ٜثِ ٝحبِ إٞيز ٌ ٚؿشطزٌي

 ،زض

ثرف ٞبي آسي ٔفهالً ث ٝقطح ا٘ٛاع ٔ ٟٓآٟ٘ب دطزاذش ٚ ٝث ٝضٚقٟبي ٔجبضظ ٚ ٜػٌّٛيطي اظ قيٛع ايٗ ٘ٛع ػٛأُ ظ٘س ٜذؿبضرظا دطزاذش ٝقس ٜاؾز.
ّـ ) ثشداضت
ظضاػز ٌٙسْ ديف اظ ضؾيسٖ زض ٔؼطو ذؿبضسٟبي ٔشؼسزي اظ ػّٕ ٝذؿبضسٟبي ٘بقي اظ دط٘سٌبٖ ،آفبر ،ضيعـ زا٘ ٚ ٝثٍٙٞ ٝبْ ثبال ثٛزٖ ضَٛثز ٘ؿجي ٛٞا ٚ
ثبضقٟبي ٔشؼسز ،ػبضي ٝػٛا٘ ٝظ٘ي ثط ضٚي ؾٙجّ( ٝث ٝػّز فمساٖ  ٚيب وٛسب ٜثٛزٖ زٚض ٜزٚضٔب٘ؿي زض اضلبْ ػسيس ٌٙسْ ) لطاض ٔيٌيطز ٕٝٞ .ايٗ ػٛأُ ؾجت وبٞف
وٕيز  ٚويفيز ٔحهٔ َٛي ٌطز٘س .ثٙبثطايٗ الظْ اؾز سب ثٔ ٝحى ضؾيسٖ ٔحه٘ َٛؿجز ث ٝثطزاقز آٖ الساْ قٛز .زضنس ضَٛثز  %14ثطاي ثطزاقز زاٌ٘ٙ ٝسْ
ٔٙبؾت ٌعاضـ قس ٜاؾز .زضنس ضَٛثز ثبالسط اظ ايٗ ٔمساض ٌٙسْ ضا ثطاي حْ ِ ٝحكطار ٔ ٚيىطٚاضٌب٘يؿٓ ٞب ٔٝيب ٔي وٙس  .زض زضنس ضَٛثز وٕشط اظ ايٗ ٔمساض زا٘ٝ
قىٙٙس ٜقس ٚ ٜزض ذالَ فطايٙسٞبي ػبثؼبيي زچبض قىؿشٍي ٔيق٘ٛس.
ن اظ ٘ظط ػّٕىطز يه ضلٓ زض ٔعاضع ظاضػيٗ ٔرشّف زض يه ُٔٙم ٝث ٝچكٓ ٔيذٛضز٘ ،بقي اظ ٕٞبٖ اذشالفبر ػعئي زض
سٛػ ٝث ٝايٗ ٘ىش ٝالظْ اؾز سفبٚرٞبيي ٜ
ان َٛاػٕبَ قس ٜزض ٔطاحُ وبقز  ٚزاقز  ٚثطزاقز اؾز.
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دستَسالعول اجشايي اللين ّبي هختلف استبى

 اللين گشم ٍ خطه:ايٗ قطايٍ زض قٟطؾشبٟ٘بي اضزؾشبٖ وبقبٖ ذٛض ٘بئيٗ ٙٔ ٚبَمي اظ قٟطؾشبٖ ُ٘ٙع ٔي ثبقس
ايٗ الّيٓ زاضاي آة ٛٞ ٚاي ٌطٔؿيط ثب ظٔؿشبٟ٘بي ٔؼشسَ  ٚثٟبض وٛسب ٚ ٜسبثؿشبٖ ٌطْ َٛ ٚال٘ي ٔي ثبقس .حساوظط زٔبي ؾبِيب٘ ٝزض ايٗ الّيٓ  45زضػ ٝؾب٘شيٍطاز ٚ
حسالُ آٖ  -5زضػ ٝؾب٘شيٍطاز اؾز.
 ػٛأُ ٔحسٚزوٙٙس ٜسِٛيس زض ايٗ الّيٓ ػٕسسبً اظ ٘ٛع سٙكٟبي ٔحيُي غيط ظ٘سٔ ٚ ٜرهٛنبً ٌطٔب ،ذكىي آذط فهُ  ٚقٛضي ثٛز ٚ ٜاظ سٙكٟبي ظ٘سٔ ٜي سٛاٖ ظً٘ظضز  ٚلٜٟٛاي  ٚؾذشٛضيب ضا ٘بْ ثطز .ثيٕبضي ؾيبٞه ٘بلم ( ) Karnal Buntزض ثؼًي اظ ٔٙبَك فٛق ٔي سٛا٘س ٔٛػت ذؿبضر ثٔ ٝحهٌ َٛطزز.
ظٔبٖ ٔٗاؾت وكز ٌٙسْ اظ  20آثبًوبُ لغبيت  30آرسهبُ ٍ هٌبسجتشيي صهبى ًيوِ اٍل آرس هبُ هي ثبضذ .و ٝزأ ٝٙوبٞف ػّٕىطز زض نٛضر سأذيط

زض

وبقز زض ٕ٘ٛزاض قٕبض٘ 2 ٜكبٖ زاز ٜقس ٜاؾز.
سؼساز ثصض ٔهطفي زض ٔشط ٔطثغ  350سب  400ػسز  ٚػٕٔٛبً اظ سيخ ٌٙسٟٔبي ثٟبض ٜظٚزضؼ اؾشفبزٔ ٜيقٛز.
اللين هعتذل:
ايٗ ٔٙبَك ثسِيُ ثطذٛضزاضي اظ زضػ ٝحطاضرٞبي ٔٙبؾت ،ػسْ ثطٚظ ؾطٔبي قسيس َٛ ٚيُإِسر زض دبييع  ٚظٔؿشبٖ ،ثطاي ضقس ٌٙسْ ٔٙبَك ٔؿشؼسي ٔحؿٛة
ٔيق٘ٛس ٕٛٞ ٚاض ٜثبالسطيٗ ػّٕىطزٞب ٔطث ٌٛث ٝايٗ الّيٓ ثٛز ٜاؾز،و ٝػٕٔٛبً قبُٔ انفٟبٖ ،ثطذٛاض ،قبٞيٗ قٟط ،قٟطيب ....ٚ،و ٝزاضاي قطايٍ آة ٛٞ ٚايي ٔؼشسَ
زض َ َٛؾبَ  ٚظٔؿشبٖ ؾطز ٔ ٚؼشسَ  ٚسبثؿشبٟ٘بي ٘ؿجشبً ٌطْ ٔي ثبقس .حسلُ زٔب زض ايٗ الّيٓ اظ  -7سب  -14زضػ ٝؾب٘شيٌطاز سغييط ٔي ٕ٘بيس  .سؼساز ضٚظٞبي
يرجٙساٖ ثيٗ يه سب زٔ ٚبٔ ٜي ثبقس .اظ ػٛأُ ٔحسٚزوٙٙس ٜرِٚيس زض ايٗ الّيٓ ٔي سٛاٖ ث ٝؾٗ ٌٙسْ ،ظ٘جٛض ؾبل ٝذٛاض  ،ظً٘ ظضز  ٚل ٜٟٛاي ٕٞ ٚچٙيٗ ٌطٔب
ٚذكىي آذط فهُ  ٚقٛضي اقبض ٜوطز.
ي تمسين هي گشدد وِ دس ًيوِ غشثي تبسيخ وبضت گٌذم اص اٍاخش هْشهبُ تب اٍاخش آثبًوبُ وِ
ايي اللين ثذليل گستشدگي ثِ دٍ هٌطمِ ضشلي ٍ غشة
هياسجتشيي آى ًيوِ اٍل آثبى هي ثبضذ .دس ًيوِ ضشليتبسيخ وبضت اص  15آثبى لغبيت  15آرسهبُ ٍ هيضاى تشاون ثزس  400-450عذد دس هتشهشثع هي
ثبضذ.
زضنٛضر اؾشفبز ٜاظ ٌٙسْ زٚضٔ ْٚيعاٖ ثصض ٔهطفي افعايف  ٚسبحسٚز  230ويٌّٛطْ زض ٞىشبض سٛنئ ٝي ٌطزز  ٚزض اضايي ِت قٛض يغ٘ي )٘ EC=6)ds/mيع
حساوظط ٔيعاٖ ثصض ٔؼبظ  250ويٌّٛطْ زض ٞىشبض ثبيس ٔهطف ٌطزز.
تٌبٍة صساعي
ٌٙسْ زض سٙبٚة ٔؼٕٛالً دؽ اظ يه ظضاػز ٚػيٙي (چغٙسضلٙس ،دٙج ،ٝؾيتظٔيٙي ،شضرٔ ،حهٛالر ػبِيعي  ٚغيط ،) ٜيه ٌيب ٜػّٛفٝاي  ٚيب آيف لطاض ٌطفش ٚ ٝزض
ٔٛاضزي  ٓٞثهٛضر ػب وبض وكز ٔيقٛز .ثٙبثطايٗ ثب سٛػ ٝثٌ ٝؿشطـ آفبر ،ثيٕبضيٟب  ٚػّفٞبي ٞطظ ٘ ٚيع فميط قسٖ ذبن ،وكز ٔسا ْٚآٖ سٛنيٕ٘ ٝيقٛز.
تْيِ صهيي
زض ػّٕيبر ذبنٚضظي ٔيثبيؿز ٘ىبر ظيط ضا ٔٛضز سٛػ ٝلطاضزاز:
اِف) ٌٙسْ ث٘ ٝكؿز ذبن دؽ اظ ٔطحّ ٝضٚيف حؿبؾيز قسيس زاقش ،ٝثٙبةضايٗ يطٚضر زاضز و ٝقرٓ ظٔيٗ حسالُ يه ٔب ٜظٚزسط اظ وبقز ا٘ؼبْ قٛز .
ة ) ٌٙسْ ث ٝقرٓ ػٕيك ٘يبظي ٘ساقش ٚ ٝزض ٔٛاضزي و ٝوكز آٖ ثالفبنّ ٝدؽ اظ ثطزاقز ٔحه َٛلجّي ا٘ؼبْ ٔي قٛز ،ا٘ؼبْ قرٓ ػٕيك ٔيسٛا٘س ًٔط ثبقس .
ٔٙبؾتسطيٗ ػٕك قرٓ ثطاي ٌٙسْ حسٚز  20ؾب٘شئشط ٔي ثبـز .
ع ) ظٔيٗ ٔٛضز وكز ٌٙسْ دؽ اظ ا٘ؼبْ ػّٕيبر سٟي ٝثؿشط ثبيس زاضاي زا٘ٝثٙسي ٔٙبؾت ثبقس .ثطاي ايٗ ٔٙظٛض ٔيثبيس ػّٕيبر قرٓ ضا ظٔب٘ي ا٘ؼبْ زاز و ٝضَٛثز
ظٔيٗ زض حس ٔٙبؾت ٌ ٚبٚض ٚثبقس  .زض ايٗ قطايٍ ،ػّٕيبسي ٘ظيط زيؿه ٔ ٚبِ ٝث٘ ٝحُّٛٔ ٛة ا٘ؼبْ ٔي قٛز  ٚوّٛذٞٝب ي ؾرز  ٚزضقز و ٝذطزوطزٖ آٟ٘ب
ٔؿشّعْ زيؿه ٔؼسز  ٚدٛزض قسٖ ذبن اؾز ،سكىيُ ٕ٘يٌطزز.
ز) آة ضاوس  ٚظٔيٗٞبي ظٞساض آؾيتٞبي قسيسي ث ٝظضاػز ٌٙسْ ٚاضز ٔي وٙٙس .زض ثركٟبيي اظ ٔعضػ ٝو ٝآة ضاوس زض آٟ٘ب ػٕغ ٔيقٛزٛٔ ،از غصايي ذبن قؿشٝ
قس ٚ ٜفمط اظر زضفهُ ثٟبض ٔكبٞسٔ ٜي قٛزٕٞ .چٙيٗ زض َ َٛظٔؿشبٖ سؼٕغ آة ثطف  ٚثبضاٖ زض ايٗ ٘مبٌ ٔٛػت اقجبع ذبن  ،ذفٍي  ٚدٛؾيسٌي ضيكٚ ٝ
وبٞف قسيس ٔحهٔ َٛيٌطزز .ثٌبثشايي تسطيح صهيي ٍ وطيذى لَلش يب هبلِ دس صساعت گٌذم دس ايي اللين ضشٍسي است.
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تبسيخ وبضت
اص ثيي عَاهل هختلف صساعي ،اًتخبة صهبى هٌبست ثشاي وبضت اّويت ثيطتشي داسد .قٛاٞس ٔٛػٛز حبوي اظ آٖ اؾز و ٝوكبٚضظاٖ ٕٝٞ ،ؾبِ ٝاظ وكز
ثئٛلغ ٌٙسْ نسٔ ٝظيبزي ٔيثيٙٙس .وكز ظٚز ٍٙٞبْ ٌٙسْ ٔٛػت ٔي قٛز سب اضلبْ ثٟبض ٜظٚزضؼ زضفهُ دبييع ث ٝؾبل ٝضفش ٚ ٝزض ٔؼطو ذُط ؾطٔب لطاض ٌيط٘س .
ٕٞچٙيٗ ٕٔىٗ اؾز ا يٗ اضلبْ زضاٚايُ ثٟبض ظٚزسط اظ ٔٛػس ث ٝذٛق ٝض٘ٚس  ٚثب ثطٚظ ؾطٔبي ظيط نفط ،ذٛقٞ ٝب ػميٓ قسٔ ٚ ٜحه َٛاظ ثيٗ ثطٚز  .اٌط چٕٛٞ ٝاضٜ
ٔٛاضز ظيبزي اظ ذؿبضر ٘بقي اظ وكز ظٚز ٍٙٞبْ ٌٙسْ زض ٔٙبَك ٔرشّف وكٛض ٌعاضـ ٔي قٛزِٚ ،ي آ٘چ ٝثيكشط ٔؼٕ َٛاؾز  ٚػبُٔ ٔ ٟٓوبٞف ػّٕىطز ٌٙسْ
زضوكٛضٔحؿٛة ٔيقٛز ،وكز وطدٔ ٝي ثبقس اظ ٘شبيغ وكز وطدٔ ٝيسٛاٖ ث ٝوبٞف زضنس ؾجع ثسِيُ ثطذٛضز ػٛا٘ٞٝب ثب زٚض ٜيرجٙساٖ ٘ ٚيع ثبزظزٌي ٌٙسْ
ثسِيُ ٕٞعٔب٘ي زا٘ٝثٙسي ثب ٌطٔبي قسيس ثٟبض اقبض ٜوطزٔ .طاحُ حؿبؼ زٚض ٜضقس ٌٙسْ قبُٔ ٔطاحُ ث ٝؾبل ٝضفشٗ ،سكىيُ ذٛق ٝزض ٖٚغالف ،ذٛق ٝضفشٌُٗ ،
وطزٖ  ٚزا٘ ٝثؿشٗ اؾز وٞ ٝط وساْ إٞيز ذبني زاضز .آثيبضي ثرهٛل زض ٔطحّ ٝزا٘ٝثٙسي اظ ٘ظط ا٘شمبَ ٔٛاز غصايي ثطٌٟب ث ٝزا٘ ٚ ٝزض ٘شيؼ ٝافعايف ػّٕىطز
ة ػع ضلٓ ثٟبض و ٝزض ؾبَ ٔ 1386ؼطفي قس ٜثمي ٝاضلبْ زض ؾبَ
إٞيز ظيبزي زاضز ..اضلبْ اضي ،ؾي٘ٛس ،دبضؾي  ٚثٟبض ٘يع اظ اضلبْ ػسيس ٔؼطفي قسٔ ٜي ثبقٗز وٜ ٝ
ٔ 1388ؼطفي قس٘س و ٝثطاي وكز زض ٔٙبَك ٔؼشسَ ٔٙبؾجٙس  .يٕٗ ايٙى ٝضلٓ اضي ٔشحُٕ ث ٝقٛضي ٙٔ ٚبؾت ثطاي ٔٙبَك ثب سٙف قٛضي ذبن اؾز  ٚاضلبْ
ؾي٘ٛس  ٚدبضؾي ٔمب ْٚث ٝظً٘ ؾيب ٚ ٜظً٘ ظضز ٔي ثبقس.
د -اللين سسدسيش :
ايٗ ٔٙبَك ثب اضسفبػي ثيف اظ يه ٞعاض ٔشط اظ ؾُح زضيب  ،زاضاي ظٔؿشبٟ٘بي ٘ؿجشبً ؾطز َٛ ٚال٘ي ٔيثبقٙسٔ .شٛؾٍ حسالُ ُّٔك زضػ ٝحطاضر ايٗ ٔٙبَك َي
ؾبِٟبي ٔرشّف وٕشط اظ  14زضػ ٝؾب٘شيٌطاز ظيط نفط  ٚسؼساز ضٚظٞبي يرٙجساٖ آٟ٘ب ثيف اظ  90ضٚظ زض ؾبَ اؾز .ؼضٔبي قسيس ظٔؿشبٖ زض اغّت ؾبِٟب  ٚؾطٔبي
زيطضؼ ثٟبض ٜزض ثؼًي اظ ٔٛالغ يىي اظ ػٛأُ ٔحسٚزوٙٙس ٜسِٛيس ٌٙسْ ايٗ ٔٙبَك اؾز ٞ .ط چٙس ثبسٛػ ٝث ٝاضلبْ ٔٛػٛز ٔٙبؾجشطيٗ الّيٓ سِٛيس ٌٙسْ اظ ٘ظط
ٔشٛؾٍ ػّٕىطز زض ٚاحس ؾُح ٔٙبَك ٔؼشسَ ؾطز اؾز ِٚ ،ي ٔٙبَك ؾطزؾيط ث ٝػّز َٛالٖي ثٛزٖ زٚض ٜضقس زض نٛضر وكز اضلبْ ثب سيخ ضقس ظٔؿشب٘ ٚ ٝيب
ثيٙبثيٗ ( ثٟبض ٜـ سبثؿشب٘ ) ٝدطدشب٘ؿيُ ٙٔ ٚبؾت و ٝزاضاي ذهٛنيبر ُّٔٛة ظضاػي ثبقٙس ٔي سٛا٘ٙس ثبالسطيٗ ٔيعاٖ سِٛيس زض ٚاحس ؾُح ضا زاضا ثبقٙس.
ايٗ الّيٓ ػٕٔٛبً قبُٔ قٟطؾشبٟ٘بي فطيس٘ٚكٟط ،ؾٕيطْ ،فطيسٖ ،ثٛئيٗ ،چبزٌبٖ ،ذٛا٘ؿبض ٌّ ٚذبيٍبٖ ٔي ثبقس.
ػٛأُ ٔحسٚزوٙٙس ٜسِٛيس زض ايٗ الّيٓ ؾطٔبي ؾطز ظٔؿشب٘ي ثس ٖٚدٛقف ثطف  ٚؾطٔبي زيطٍٙٞبْ ثٟبض ٕٞ ٚچٙيٗ ظً٘ ظضز  ٚؾٗ ٌٙسْ  ٚظ٘جٛض ؾبلٝذٛاض ٔي
ثبقس.
ثٟشطيٗ سبضيد وكز اظ ا َٚسب آذط ٟٔطٔب ٜثٛزٙٔ ٚ ٜبؾجشطيٗ آٖ زض ز ٝٞزٟٔ ْٚطٔبٔ ٜي ثبقس سؼساز  500ػسز ثصض زض ٔشطٔطثغ لبثُ سٛني ٝاؾز سأذيط ٚوكز
ثبػض وبٞف ٔحه َٛذٛاٞس قس.
ضلٓ ديكٍبْ ٘يع اظ اضلبْ ػسيس ٔٙبؾت ٔٙبَك ؾطز اؾز و ٝزض ؾبَ ٔ 1387ؼطفي قس ٚ ٜزض قطايٍ آثيبضي ٔحسٚز  ٚوٓ آثيبضي ػّٕىطز لبثُ سٛػٟي زاضز.
هشاحل هختلف سضذ گٌذم دس هٌبطك سشدسيش:
ٔطاحُ ٔرشّف ضقس ٌٙسْ ػجبضسٙساظ :ػٛا٘ٝظزٖ ،دٙؼ ٝظزٖ ،ذٛاة ظٔؿشب٘ ،ٝؾبل ٝضفشٗ ،ظٟٛض ؾٙجٌّ ،ٝطزٜافكب٘ي ،زا٘ ٝثؿشٗ  ٚضؾيسٖ ،و ٝشيالً ث ٝاذشهبض سكطيح
ٔي ٌطز٘س.
 هشحلِ جَاًِ صدى :زضػ ٝحطاضر ٔٙبؾت ذبن ػٟز ػٛا٘ ٝظزٖ حسٚز  10زضػ ٝؾب٘شيٍطاز اؾز .زضػ ٝحطاضر ٔحيٍ اٌط  15-25زضػ ٝؾب٘شيٍطاز ثبقس ٚضَٛثز وبفي زض اذشيبض زا٘ ٝلطاض ٌيطز زا٘ ٝػٛا٘ ٝذٛاٞس ظز  .وكز زض ػٕك ٔٙبؾت ( 4-7ؾب٘شيٕشط)  ٚضَٛثز وبفي ثبػض ػٛا٘ٝظزٖ زاٌ٘ٙ ٝسْ ظطف ٔسر 5-10
ضٚظ ذٛاٞسقس .حسالُ زضػ ٝحطاضر ذبن ثطاي ػٛاٖ ٜظزٖ  4زضػ ٝؾب٘شيٍطاز اؾز .زض نٛضسيى ٝضَٛثز وبفي ػٟز ػٛا٘ ٝظزٖ زض اذشيبض ثصض لطاض ٍ٘يطز  ٚايٗ
ٔسر َٛال٘ي قٛز احشٕبَ ايٙى ٝزا٘ ٝزض اطط ثيٕبضيٟبي لبضچي دٛؾيس ٜقسٚ ٜلسضر حيبر ذٛز ضا اظ زؾز ثسٞس ٚػٛز زاضز.
چٙب٘چ ٝزض ظٔبٖ وبقز ،زضػ ٝحطاضر ٔحيٍ ٜة ؾطػز افظايف يبثس  ٚيب ثبفز ذبن ؾٍٙيٗ ثبقس ظٔيٗ ؾّ ٝثؿش ٚ ٝذطٚع زا٘ ٝضا ٔكىُ ٔيؾبظز .ثٟشطيٗ ضٚـ
ػٟز حُ ايٗ ٔكىُ ،آثيبضي ٔؼسز اؾز سب ثبػض ؾِٟٛز ذبضع قسٖ ػٛا٘ ٝاظ ذبن ٌطزيسٔ ٚ ٜعضػ ٝث ٝنٛضر يىٛٙاذز ؾجع قٛز.
 هشحلِ پٌجِصدى :چٙب٘چٌ ٝفش ٝقس اظ ٔحُ اِٚيٗ ٌط ٜزض ٘عزيوي ؾُح ذبن و ٝضيكٞ ٝبي افكبٖ سكىيُ ٔي ٌطز٘س  ،سؼسازي ؾبل ٝفطػي ظبٞط  ٚسٛؾؼٝٔييبثٙس و ٝدٙؼ٘ ٝبٔيسٔ ٜي ق٘ٛس .سٛؾؼ ٝدٙؼٞ ٝب زض اضلبْ ظٔؿشب٘ ٝثط ضٚي ذبن و ٝزض ٔٙبَك ؾطزؾيط ٔؼٕٛالً لجُ اظ قطٚع زٚض ٜيرجٙساٖ ا٘ؼبْ ٔي ٌيطز ٔطحّٝ
دٙؼٝظزٖ ٘بٔيسٔ ٜيقٛز .سكىيُ  ٚسٛؾؼ ٝدٙؼٞ ٝب لجُ اظ فطاضؾيسٖ ؾطٔب ثبػض افعايف ٔمبٔٚز ٌيب ٜزض ٔٛاػ ٝثب ؾطٔبي ظٔؿشبٖ قس ٚ ٜثبػض ايؼبز يه ظضاػز
ذٛة ٌٙسْ زض ٔٙبَك ؾطزؾيط ذٛاٞس ٌطزيس  .چٙب٘چ ٝسأذيطي زض ٘ع َٚثبضاٟ٘بي دبئيع ٜديف آيس ،ػٟز سٛؾؼ ٚ ٝسىبُٔ دٙؼٞ ٝب آثيبضي زيٍطي ثؼس اظ آثيبضي اِٚيٝ
يطٚضي ٔي ثبقس.
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 هشحلِ خَاة صهستبًِ :ثب سٛػ ٝث ٝايٙى ٝنفط ٌيبٌٙ ٜسْ چٟبض زضػ ٝؾب٘شيٍطاز اؾز ،چٙب٘چ ٝزضػ ٝحطاضر ذبن وٕشط اظ آٖ ٌطزز ضقس ثٛسٌٙ ٝسْ ٔشٛلف قسٜ ٚسب افعايف ٔؼسز زضػ ٝحطاضرٌ ،يب ٜثٕٞ ٝبٖ حبِز ثبلي ٔئب٘س .اضلبْ ظٔؿشبٌ٘ٙ ٝسْ وبٞف زضػ ٝحطاضر سب  16زضػ ٝظيط نفط ضا ثس ٖٚدٛقف ثطف ثرٛثي
سحُٕ ٔيٕ٘بيٙسٌٙ.سْٞبي ظٔؿشب٘ ٝوبٞف زضػ ٝحطاضر ثب دٛقف ثطف سب  -30زضػ ٝؾب٘شيٍطاز ضا سحُٕ وطزِٚ ٜي زضػ ٝحطاضر وٕشط اظ  -16زضػ ٝؾب٘شيٍطاز
ثس ٖٚدٛقف ثطف ؾطٔبظزٌي ثطٌٟب ضا وٙٔ ٝؼط ث ٝؾجع ذكه قسٖ آٟ٘ب اظ ٘ٛن ثطي ثَ ٝطف دبئيٗ زض ٔطحّ ٝا ٚ َٚثبالذط ٜاظ ثيٗ ضفشٗ دٙؼٞٝب اؾز ث ٝز٘جبَ
زاضز.
 هشحلِ سبلِ سفتي :ثب افعايف زضػ ٝحطاضر ٌيبٔ ٜؼسزاً ضقس ذٛز ضا آغبظ ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ٔسسي وٛسبٞ ٜط دٙؼ ٝسجسيُ ث ٝؾبل ٝاي قس ٚ ٜسٛؾؼٔ ٝي يبثس  .زض ٔٙبَكؾطزؾيط وكٛضٔبٖ ٔؼٕٛالً ايٗ ٔطحّ ٝزض اٚايُ فطٚضزيٖ ٔبٔ ٜي ثبقس و ٝزض ظطف ٔسر چٙس ضٚظ فؼبِيز قسيس ٌيبٔ ،ٜطحّ ٝسكىيُ ؾٙجّ ٝزض غالف فطا ٔي ضؾس .ثب
تَجِ ثِ ًيبص سشيع گيبُ ثِ هَاد غزايي دس ايي هشحلِ دادى وَد اصتِ ثِ صَست سشن اّويت فشاٍاًي داسد.
 هشحلِ تطىيل سٌجلِ :زض ٘يٕ ٝز ْٚاضزيجٟكز ٔب ٜدؽ اظ آ٘ى ٝؾبل ٝي٘سْ ث ٝا٘ساظ ٜوبفي ضقس وطز ،اظ ا٘شٟبي فٛلب٘ي ؾبل ٝاظ ٔيبٖ غالف ثطي دطچٓ ،اثشسا ٘ٛنضيكهٞب  ٚؾذؽ ؾٙجّٞ ٝب ظبٞط ٔيق٘ٛسٔ .هطف وٛز ؾطن اظس ( ٝاٚض ) ٜزض ايٗ ٔطحّ ٝػال ٜٚثط وٕه ث ٝسٛؾؼٌ ٝيب ٚ ٜثبالضفشٗ ػّٕىطز ثبػض ثٟجٛز ذٛال ويفي
 ٚافعايف دطٚسئيٗ زا٘ٔ ٝيقٛز ايٗ ٔطحّ ٝآذطيٗ فطنز ثطاي سأٔيٗ ٔٛاز غصايي ٌيب ٜاؾز.
 هشحلِ گشدُافطبًي :دؽ اظ آ٘ى ٝؾٙجّ ٝاظ زض ٖٚغالف ثطٌٟب ثيط ٖٚآٔس ػُٕ ٌطز ٜافكب٘ي نٛضر ٔي دصيطز و ٝحسٚز يه ٞفشٔ ََٛ ٝي وكس  .زضػ ٝحطاضرٔٙبؾت ػٟز ٌطزٜافكب٘ي  22سب  25زضػ ٝؾب٘شيٍطاز اؾز .وبٞف زضػ ٝحطاضر ٔحيٍ زض ايٗ ٔطحّٛٔ ٝػت افعايف زٌطٌكٙي  ٚيب وبٞف قسيس زٔب ثبػض ػسْ
سّميح ٌّچٞٝب  ٚدٛوي ؾٙجّٔ ٝيقٛز و ٝاِجش ٝزض ا٘شٟبي ؾٙجّ ٚ ٝؾٙجّچٞٝب ٔكبٞسٔ ٜيٌطزز .يىي اظ زاليُ ؾفيس قسٖ ضيكىٟبي ا٘شٟبي ؾٙجّ ٚ ٝذكىيسٌي آٟ٘ب،
وبٞف زٔبي ٔحيٍ زض ايٗ ٔطحّ ٝاؾز  .ثْتشيي طشيلِ جلَگيشي اص خطشات احتوبلي سشهب ٍ ثبال ثشدى هيضاى تلميح گلچِّب ،آثيبسي هضسعِ ثخصَظ
دس سٍصّبي صبف ٍ آفتبثي دس ايي ايبم است  .ثب تَجِ ثِ ايٌىِ گشهبي ٍيژُ آة يه ٍ گشهبي ٍيژُ خبن  0/2وبلشي است ،آثيبسي ثبعث رخيشُ حشاست
حبصل اص تبثص ًَس خَسضيذ دس سٍص ضذُ ٍ اص وبّص دسجِ حشاست دس ضت جلَگيشي خَاّذ ًوَد .دؽ اظ ذبسٌٕ ٝطزٜافكب٘ي دطچٓ ٞب اظ ثيٗ ٌّٚ ْٛ
ٌّ ُٔٛذبضع ذٛاٙٞس قس.
ة سسضيغ قيطي ٔيقٛز  ٚثؼس اظ آٖ حبِز ذٕيطي ديسا ٔيوٙس ؾبل ٚ ٝثطٌٟب سغييط
 هشحلِ داًِ ثستي ٍ سسيذى داًِ  :دؽ اظ ٌطزٜافكب٘ي ،زا٘ ٝسكىيُ قسٜ ٜضً٘ زاز ٚ ٜثطٌٟبي دبييٗ قطٚع ث ٝظضزقسٖ ٔيٕ٘بيٙس .زض دبيبٖ حبِز ذٕيطي ٔيعاٖ آة زا٘ ٝثشسضيغ وبٞف يبفش ٚ ٝزا٘ ٝث ٝؾرشي ٔيٌطايس .وبٞف ؾطيغ ضَٛثز
ذبن ٛٞ ٚا  ٚافعايف زضػ ٝحطاضر ٔحيٍ زض ٔطاحُ قيطي قسٖ  ٚذٕيطي ثبػض وٛسب ٜقسٖ زٚضاٖ دطقسٖ زا٘ ٚ ٝوٓ قسٖ ٚظٖ ٞعاض زا٘ ٚ ٝزض ٘شيؼ ٝافز ػّٕىطز
ٔيٌطزز .زٚاْ  ََٛ ٚػٕط ؾجعي ٝٙثطي دطچٓ  ٚضيكه ٞب وٕه ث ٝسىبُٔ  ٚسٛؾؼ ٝزا٘ٔ ٝيٕ٘بيس .ثب ؾرز قسٖ زا٘ ٚ ٝوبٞف ضَٛثز آٖ حسٚز ( )%14وٕٞ ٝطاٜ
ثب ذكه قسٖ وبُٔ ثطٌٟب ،ؾبل ٚ ٝضيكىٟبؾز ،زا٘ ٝآٔبز ٜثطزاقز اؾز.
تٌصّبي هحيطي دسهٌبطك سشدسيش:
ٕٟٔشطيٗ سٙف ٔحيُي زضػٍّٞٝب  ٚزقشٟبي ٔٙبَك ؾطز وكٛضٔبٖ ث ٝزِيُ لطاض ٌطفشٗ زض اضسفبػبر  ٚزأ ٝٙضقشٝوٟٞٛبي ظاٌطؼ  ٚؾّؿ ٝػجبَ اِجطظ و ٝثبػض
ٚظـ ثبزٞبي ؾطز ٔي قٛز ؾطٔب اؾز .زض ايٗ ٔٙبَك ٌبٞي زضػ ٝحطاضر سب  25زضػ ٝؾب٘شيٍطاز ظيط نفط وبٞف ٔييبثس  ،زض ايٗ نٛضر چٙب٘چ ٝظضاػز ثسٖٚ
دٛقف ثطف ثٛز ٚ ٜضلٓ ٔٛضز وكز ظٔؿشب٘٘ ٝجبقس ذؿبضر ػٕس ٜاي ذٛاٞس زيس .ػسْ ضػبيز سبضيد  ٚػٕك ٔٙبؾت وبقز ثبػض سكسيس ايٗ ٔؿئّٔ ٝي ٌطزز  .ظٔبٖ
ظٟٛض ؾٙجٌّ ٚ ٝطزٜافكب٘ي ٌٙسْ زض ايٗ ٔٙبَك چٙب٘چ ٝثب ؾطٔبي زيطضؼ ثٟبضٔ ٜهبزف ٌطزز ،ثبػض ػسْ سّميح ٌّچٞ ٝب ٚوبٞف ػّٕىطز ٔي

قٛز  .تٌْب ساُ

جلَگيشي اص ايي خسبست ،آثيبسي هضسعِ دس سٍصّبي آفتبثي است.
يىي زيٍط اظ سٙكٟبي ٔحيُي ايٗ ٔٙبَك ٚظـ ثبزٞبي ٌطْ ظٚز ٍٙٞبْ زضٔطحّ ٝزا٘ٝثٙسي  ٚذكىي قسيس آذط فهُ اؾزٌ .طْ قسٖ ؾطيغ ٛٞا زضايٗ ٔطحّٝ
ثبػض وبٞف قسيس ٚظٖ ٞعاض زا٘ ٚ ٝچطٚويسٌي آٖ ٔيقٛز .زضاغّت ٔٙبَك ؾطزؾيط وكٛضٔبٖ زض ٔطحّ ٝزا٘ٝثٙسي ٘عٚالر ػٛي ٘بچيع ثٛز ٚ ٜفمٍ ثب آثيبضيٟبي
ثٕٛلغ ٔي سٛاٖ ػّٕىطز ُّٔٛثي سِٛيس ٕ٘ٛز  .ثؼًي اظ اضايي ظضاػي ٔٙبَك ؾطزؾيط ثسِيُ ثبالثٛزٖ ؾُح آة سحز االضيي ظٞساض ثٛز ٚ ٜيب زاضاي ػبضي ٝقٛضي
ٞؿشٙس.
زض اضايي ظٞساض ٔسيطيز وكز ٚآثيبضي إٞيز ظيبزي زاضز  .حفط وب٘بِٟبي ٘ؿجشبً ػٕيك ػٕٛز ثط ػٟز آة ظيطظٔيٙي ٚضٚزي ٔي سٛا٘س ايٗ ٔكىُ ضا زضوٙبض
ظٞىكي حُ ٕ٘ٛزٚ ٜثبػض افعايف حبنّريعي ايٗ اضايي قٛز .زضايٗ ٔٙبَك حشٕبً ثبيس زض ٔعضػ ٝػٛي ٞبئي ػٟز ٞسايز ٔبظاز آة آثيبضي ث ٝذبضع اظ ٔعضػٝ
احساص ٕ٘ٛز .زض اضايي ِت قٛض چٙب٘چ EC ٝذبن وٕشط اظ ٔ 8يّي ٔٛظ ثط ؾب٘شئشط  EC ٚآة آثيبضي وٕشط اظ ٔ 2يّي ٔٛظ ثط ؾب٘شيٕشط ثبقس ٔيشٛاٖ ثب ٔسيطيز
نحيح ٌٙسْ وكز ٕ٘ٛز ِٚي چٙب٘چ ٝقٛضي ثيف اظ ايٗ ثبقس سٛنئ ٝيقٛز و ٝايٗ ٌ ٝ٘ٛاضايي ث ٝوكز ػ ٛاذشهبل يبثٙس .زض اضايي ِت قٛض ث ٝػّز سؼٕغ
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ٕ٘ه ثط ضٚي دكشٞ ٝب ثبيس ػطو آٟ٘ب ضا وبٞف زاز ٚ ٜفمٍ ث ٝوكز ز ٚذٍ ٌٙسْ زض ٘عزيىي ٔحُ زاؽ آة فبضٞٚب الساْ ٕ٘ٛز سب ٕ٘ه دبي ثٛسٞ ٝب قؿش ٝقسٚ ٜ
ػال ٜٚثط آٖ اظ سؼٕغ ٕ٘ه زض اَطاف ثٛسٞٝب و ٝثبػض ٔؿٕٔٛيز  ٚثبالضفشٗ فكبض اؾٕعي ٔحيٍ ضيكٔ ٝيقٛز ػٌّٛيطي ٕ٘ٛز.
دستَس العول فٌي ثشاي هٌبطك سشدسيش:
تْيِ ثستش :قرٓ ظزٖ ٔؼٕٛالً ثؼٛٙاٖ اِٚيٗ لسْ زضسٟي ٝثؿشط وبقز اؾز  .آٔبز ٜؾبظي ظٔيٗ ثؿشٍي ثٚ ٝيؼيز ٔحه َٛلجُ اظ ٌٙسْ زاضز  .زض نٛضسيى ٝظٔيٗ
ؾبَ لجُ آيف ثبقس زض اِٚيٗ فطنز ثؼس اظ يرجٙساٖ ظٔؿشب٘ ٝثٟشط اؾز ٘ؿجز ث ٝقرٓ ظزٖ ظٔيٗ الساْ ٕ٘ٛز .ايٗ ػُٕ ػال ٜٚثط اظ ثيٗ ثطزٖ ػّفٟبي ٞطظ  ،ثصٚض
ٌٙسْ حبنُ اظ ضيعـ وٕجبيٗ ؾبَ لجُ ضا و ٝؾجع قس ٜاظ ثيٗ ثطز ٚ ٜظٔيٗ ضا ػبضي اظ ػّفٟبي ٞطظ  ٚؾبيط اضلبْ ٌٙسْ ٔي ٕ٘بيس .ظٔيٗ ثٕٞ ٝيٗ نٛضر سب ٔٛلغ
وكز ٌٙسْ زض دبئيع ثبليٕب٘س ٚ ٜزض قٟطيٛضٔبٔ ٜؼسزاً قرٓ  ٚزيؿه ظز،ٜؾذؽ ٔبِ ٝػٟز سؿُيح وكيسٔ ٜيقٛز .دؽ اظ درف وٛزٞبي دبي( ٝاظس ،ٝفؿفط ،ٜدشبؾٝ
ٚضٚي ) ٘ؿجز ث ٝاحساص فبض ٚالساْ  ٚثب ثصضوبض ضزيفي وكز ا٘ؼــبْ ٔي ٌطزز .چٙــب٘چٔ ٝحـه َٛلجّي ػـبِيع ( ذطثع ،ٜذيبض ٙٞ ،سٚا٘ ٝيب َبِجي

ٌ ٚطٔه ) يب

ؾيتظٔيٙي ثبقس ،ثالفبنّ ٝثؼس اظ ثطزاقز ػبِيع ثبيس ٘ؿجز ث ٝاظ ثيٗ ثطزٖ ػٛي  ٚدكش ٚ ٝقرٓ ظزٖ ظٔيٗ الساْ ٕ٘ٛز  ٚثؼس اظ آٖ ػّٕيبر زض ٘يٕ ٝز ْٚقٟطيٛضٔبٜ
ٔكبث ٝضٚـ لجُ ا٘ؼبْ قٛز.
زض نٛضسيى ٝوكز ٌٙسْ ثؼس اظ چغٙسضلٙس نٛضر ٔي ٌيطزٔ ،كط ٌٚثط آ٘ى ٝظضاػز ٌٙسْ ثؼس اظ ثطزاقز چغٙسض وطد٘ ٝكٛز ،ثبيس ثالفبنّ ٝثؼس اظ ذبضع وطزٖ
چغٙسضلٙس اظ ذبن ثب ضَٛثز ثبليٕب٘س٘ ٜؿجز ث ٝقرٓ  ٚآٔبز ٜؾبظي ظٔيٗ الساْ وطز .سٛييح ايٙى ٝثْتش است اص اسلبم گٌذهي وِ داساي تيپ سضذ ثْبسُ ـ
پبئيضُ ( ثيٌبثيي ) ّستٌذ جْت وطت ثعذ اص چغٌذسقًذ استفبدُ ًوَد .
ثٟشطيٗ اضايي وكز ٌٙسْ ،اضايياي ٞؿشٙس و٘ ٝجبسبر ػّٛف ٝاي ٔب٘ٙس ي٘ٛؼ ٝيب قجسض زض آٟ٘ب وكز قس ٜثبقس .زض ايٗ نٛضر ػال ٜٚثطسأٔيٗ لؿٕشي اظ اظر
ٔٛضز٘يبظ ٌيب ،ٜزضنس ٔٛاز آِي ذبن ٘يع ثبال ثٛز ٚ ٜظٔيٗ ػبضي اظ ػّف ٞطظ اؾز  ٚزضنٛضر ضػبيز انٜ َٛة ظضاػي زيٍط ٔ ،ي سٛاٖ حساوظط ػّٕىطز ضا ثطزاقز

.

وكز ٌٙسْ ثؼس اظ حجٛثبسي ٔب٘ٙس ٘ :رٛزٔ ،بـ ،ػسؼ ،ثبلال ِٛ ٚثيب ٘يع ٔب٘ٙس ٘جبسبر ػّٛف ٝاي اؾز  ٚزض ايٗ ٔٛضز ٘يع ثبيس ثالفبنّ ٝثؼس اظ ثطزاقز  ،ظٔيٗ ضا قرٓ
اِٚي ٝظز ٚ ٜزض قٟطيٛضٔبٔ ٜؼسزاً قرٓ ز ، ْٚزيؿهٔ ،بِ ٚ ٝفبضٚئط ثىبض ثطز .وكز ٌٙسْ ثؼس اظ آفشبثٍطزاٖ  ٚشضر ٔكط ٌٚثط ايٙى٘ ٝيبظ غصائي ٌٙسْ اظ َطيك ٔهطف
وٛزٞبي قيٕيبيي سبٔيٗ قٛز سٛنئ ٝي ٌطزز .ثٟشط اؾز ثمبيبي ٌيبٞي اظ ظٔيٗ ذبضع  ٚيب ثٛؾيّ ٝچبدط (ذطزوٗ) ذطز قس ٚ ٜؾذؽ ٘ؿجز ث ٝسٟي ٝظٔيٗ ؾطيؼبً
الساْ ٌطززٔ .هطف ثيكشط وٛز اظس ٝػٟز ػٌّٛيطي اظ ث ٟٓذٛضزٖ سؼبز َ ٘( C/Nؿجز وطثٗ ث ٝاظر) ذبن سٛنئ ٝيٌطزز .وكز اضلبْ ثبسيخ ضقس ثيٙبثيٗ زض
اي ٍٝ٘ٛٙاضايي ثيكشط سٛنئ ٝيقٛز.
تبسيخ وبضت :ثب سٛػــ ٝث ٝوبٞف زٔب زض الّيٓ ؾطزؾيط زض آثبٖ ٔب ٚ ٜيطٚضر اؾشمطاض ٌيبٌ ٚ ٜصضا٘سٖ ٔطاحُ اِٚي ٝضقس ٚوبُٔ ٕ٘ٛزٖ ٔطحّ ٝدٙؼ ٝظزٖ لجُ اظ
آٖ ػٟز ٔجبضظ ٜثب ذُط ؾطٔبظزٌي  ،وكز ثٕٛلغ زض ٔٙبَك ؾطز اظ إٞيز ذبني ثطذٛضزاض اؾز  .تبسيخ وبضت اغلت استبًْبي سشدسيش وطَسهبى ًيوِ اٍل
هْشهبُ است .ثطَسولي هي تَاى گفت اسلبهي وِ داساي تيپ سضذ صهستبًِ ّستٌذ  ،دس ًيوِ اٍل هْشهبُ ٍ اسلبهي وِ داساي تيپ سضــذ ثيٌــبثيي (
پبئيضُ ـ ثْبسُ ) ّستٌذ دس ًيوِ دٍم هْشهبُ ثبيذ وطت ضًَذ .دسصَستي وِ صاسعي داساي سطح صيشوطت صيبديست هيتَاًذ اساضي اٍائل هْشهبُ سا
ثِ سلن تيپ صهستبًِ ٍ ًيوِ دٍم هْشهبُ سا ثِ وطت سلن ثب تيپ سضذ ثيٌبثيي اختصبظ ثذّذ.
ثسيٗ سطسيت زض اضايي و ٝوكز آٟ٘ب ٘يع وطدٔ ٝي ق٘ٛس ثبيس اظ اضلبْ ٔٙبؾت سيخ ثيٙبثيٗ اؾشفبزٕ٘ ٜبيس  .اظ وكز وطد ٝاضلبْ سيخ ظٔؿشب٘ ٝحشي االٔىبٖ ثبيس
ذٛززاضي ٕ٘ٛز .زض نٛضر زيط آٔبز ٜقسٖ ظٔيٗ  ٚؾذطي قسٖ فهُ ٔٙبؾت وبقز ٔي سٛاٖ الساْ ث ٝوكز ظ٘سا٘ي اضلبْ ثٟبضٔ ٜمب ْٚث ٝؾطٔب زض ٘يٕ ٝز ْٚآثبٖ  ٚيب
اٚائُ آشضٔبٕٛ٘ ٜز ،زض ايٗ نٛضر ثصض زض ظيطذبن ث ٝنٛضر ظ٘س ٜثبليٕب٘س ٚ ٜزض ثٟبض ثب شٚة قسٖ ثطفٟب ٔ ٚؿبػسقسٖ زضػ ٝحطاضر  ،ػٛا٘ ٝظز ٚ ٜضقس ذٛز ضا آغبظ
ٔيٕ٘بيٙس .زض ٞط حبَ سأذيط زض وكز ثبػض وبٞف ٔحه َٛذٛاٞس قس و ٝزأ ٝٙايٗ وبٞف زض ٕ٘ٛزاضقٕبض٘ 5 ٜكبٖ زاز ٜقس ٜاؾز.
هيضاى ثزسٔ :يعاٖ ثصض زض ٚاحس ؾُح زض يه ظضاػز آثي ذٛة و ٝػّٕيبر آٔبز ٜؾبظي ثؿشط ،ثرٛثي ا٘ؼبْ قس ٜثبقس ،سبثغ ذهٛنيبر ظضاػي ضلٓ ٔٛضز وكز اؾز.
چٙب٘چ ٝضلٓ اظ اضلبْ وٓ دٙؼ ٝثبقس  ،ػٟز سأٔيٗ سؼساز ٔٙبؾت ؾٙجّ ٝزض ٚاحس ؾُح ثبيس ٔيعاٖ ثصض ضا افعايف  ٚزض نٛضسيى ٝاظ اضلبْ دطدٙؼ ٝاؾشفبز ٜقٛز ٔمساض
ثصض ضا ٔي سٛاٖ وبٞف زاز .ثب سٛػ ٝث ٝايٙىٚ ٝظٖ ٞعاض زا٘ ٝاضلبْ ٔرشّف ٔشفبٚر اؾز  ،ثٟشط اؾز ٔمساض ثصض زض ٚاحس ؾُح ضا ثط اؾبؼ سؼساز زا٘ ٝزض ٔشط ٔطثغ
ٔكرم  ٚثب احشؿبة ٚظٖ ٞعاض زا٘ٔ ٝمساض ثصض زض ٞىشب ض ضا ٔحبؾجٕٛ٘ ٝزَ .جك ُٔبِؼبر ا٘ؼبْ قس ٜثُٛض وّي ٔي سٛاٖ ٌفز ثطاي اضلبْ وٓ دٙؼ ٝسؼساز 450-550
زا٘ ٝزض ٔشط ٔطثغ ٔؼبزَ  200-220ويٌّٛطْ زض ٞىشبض  ٚثطاي اضلبْ دطدٙؼ ٝسؼساز  400-450زا٘ ٝزض ٔشطٔطثغ ٔؼبزَ  160-180ويٌّٛطْ زض ٞىشبض ٔٙظٛض وطز.
 عوك ،فَاصل ٍ سٍش ناضت  :ثب سٛػ ٝث ٝذُط ؾطٔبظزٌي ٌيب ٜزض ظٔؿشبٖ  ٚفهُ يرجٙساٖ ،وكز ثصض زض ػٕك ٔٙبؾت ػبُٔ ٕٟٔي زض وبٞف ايٗ ػبضئ ٝيثبقس .ثصٚضيى ٝزض ػٕك ٔٙبؾت وكز ٘ك٘ٛس  ٚلجُ اظ ضؾيسٖ فهُ ؾطٔب سٛؾؼ ٝوبفي ٘يبثٙس ،حشي زض اضلبْ ٔمب ْٚث ٝؾطٔب اِٚيٗ ثٛسٞٝبئي ٞؿشٙسو ٝزض ٔعضػ ٝاظ
ؾطٔب ذؿبضر زيس ٚ ٜثبػض وبٞف زضنس ؾجع ٔعضػٔ ٝيق٘ٛس.
ػٕك وبقز زض ٔٙبَك ؾطزؾيط حسٚز  5-6ؾب٘شيٕشط سٛنئ ٝيقٛز .ثسيٟي اؾز چٙب٘چ ٝاضلبٔي ٔؼطفي ق٘ٛس و ٝزاضاي َ َٛوّئٛدشيُ ثيكشطي ثبقٙس
ٔيسٛأٖيعاٖ ػٕك وبقز ضا افعايف زاز.
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فٛانُ ذُ ٚ ٌٛػطو دكشٞ ٝب زض ظضاػز آثي سبثغ ثبفز  ٚػٙؽ ذبن اؾز  .زض اضايي ؾجه ػطو دكشٞ ٝب وٕشط  ٚزض اضايي ؾٍٙيٗ ػطو دكشٞ ٝب ٔي سٛا٘س
افعايف يبثس .زض ثطضؾيٟبي ا٘ؼبْ قس ٜزض ذبوٟبي ثب ثبفز ٔشٛؾٍ فبنّ ٝز ٚفبض ٚاظ  60 ٓٞؾب٘شيٕشط  ٚفبنّ ٝذُ ٌٛاظ  18 -20 ٓٞؾب٘شئشط سٛنئ ٝي ٌطزز .
ثسيٗسطسيت ضٚي ٞــط دكــش ٝؾ ٝذٍ ثفبنّ18 ٝـ 15ؾب٘شيٕشط وكز ذٛاٞس قس.
ثٟشطيٗ ضٚـ وبقز ،وكز ثب ثصض افكبٖ ضزيفي اؾز  ،ظيطا ثسيٗ َطيك ٔي سٛاٖ ثصض ضا زض ػٕك  ،فبنّٔ ٚ ٝحُ ٔٙبؾت لطاضزاز ،سب ثب سٙظيٓ فبنّ ٝثيٗ ثٛسٞ ٝب
ة حسالُ ٕٔىٗ ضؾب٘س .زض وكز ثب ثص ضافكبٖ ؾب٘شطيفيٛغ  ٚاحساص فبض ٚلؿٕشي اظ ثصٚض زض اػٕبق ٔسف ٚ ٖٛثركي ٘يع ؾُحي وبقشٔ ٝي ق٘ٛس وٝ
ضلبثز ثيٗ آٟ٘ب ضا ٜ
زض ايٗ نٛضر وبٞف زضنس ؾجع  ٚافعايف ذُط ؾطٔبظزٌي ضا زض ثط ذٛاٞس زاقز  .استفبدُ اص ثزس افطبىّبي هجْض ثِ فبسٍئش وِ عالٍُ ثشوطت ثزسفبسٍ ًيض
ايجبد هيًوبيذ ،هٌبسجتشيي سٍش وطت دس هٌبطك سشدسيش است.
آثيبسي گٌذم
ايطاٖ ثِ ٝحبِ ٔٛلؼيز ػغطافيبيي و ٝزض وٕطثٙس ٔٙبَك وٛيطي ز٘يب ٚالغ قس ٜاؾز  .حسٚز  35زضنس ٔؿبحز وكٛض زاضاي آة ٛٞ ٚاي ذكه  ٚثيبثب٘ي 20 ٚ
زضنس زاضاي الّيٓ ٘يٕ ٝذكه و ٝسٟٙب ثركي اظ آٖ ( 50زضنس ) أىبٖ ظضاػز ثهٛضر آثي  ٚزيٓ زاضز.
اظ  15زضنس ثبلي ٔب٘سٔ ٜؿبحز وكٛض  5زضنس زاضاي آة ٛٞ ٚاي ٔسيشطا٘ٝاي ثٛز ٚ ٜؾٙٔ ٟٓبَك ٔطَٛة سٟٙب  10زضنس اؾز و ٝلؿٕز ػٕس ٜثرف ٔطَٛة
وكٛض ضا وٟٞٛب دٛقب٘س ٜاؾز.
َجك آٔبضٞبي ٔٛػٛز زض ا٘شٟبي ثط٘بٔ ٝز ْٚضا٘سٔبٖ آثيبضي حسٚز  36زضنس ػٛٙاٖ ٌطزيس ٜاٌطچ ٝزض ثطذي اظ ٌعاضقبر ضا٘سٔبٖ آثيبضي زض ثطذي اظ قجىٞ ٝبي
آثيبضي وٕشط اظ  25زضنس ٔ ٓٞي ثبقس.
ثبسٛػ ٝث ٝاػٕبَ وٓ آثيبضي زض وكٛض ٕٞ ٚچٙيٗ زض ظضاػز ٞبيي و ٝثركي اظ ٘يبظ آثي آٟ٘ب ُٔٙجك ثب ثبض٘سٌي اؾز  ٚلج َٛضا٘سٔبٖ آثيبضي

 36زضنس سهٛض

ٕ٘يقٛز سٟٙب ؾطٔبيٌٝصاضي زض ظٔي ٝٙافعايف ضا٘سٔبٖ ضاٜحُ ٘ؼبر وكٛض اظ ثحطاٖ وٓ آثي ثٛز ٜزض ايٗ نٛضر ث ٝانُ وبضآئي ٔهطف آة ثبيس سٛػٌ ٝطزز.
ثٙبثطايٗ ثٟجٛز وبضآيي يه ٚظيف ٝزٌٚب٘ ٝاي اؾز و ٝاٚالً ثبيس ػّٛي سّفبر آة ٌطفش ٝقٛز  ٚطب٘يبً ٚاضسيٞ ٝبيي وكز ٌطزز ؤ ٝحه َٛآٖ ثبال ةاقس  ٚاظ سٕبْ ٘مبٌ
ظٔيٗ ثِ ٝحبِ سطاوٓ ثٛس ٝحساوظط اؾشفبز ٜثؼُٕ آيس (.)Water Productive
 -1انالح ٔسيطيز زض ثٟطٜثطزاضي اظ قجىٞٝبي آثيبضي
 -2ثٟي ٝٙؾبظي ٔهطف آة زض وكبٚضظي  :زضحبَ حبيط وبضآيي ٔهطف آة زض ثرف ظضاػز فبضيبة وكٛض اظ  0/5ويٌّٛطْ ث ٝاظاء ٞط ٔشط ٔىغة آة سؼبٚظ ٕ٘ي وٙس
ايٗ ضلٓ ثؿيبض دبئيٗ اؾزٔ .هطف حسٚز ٞ 11عاض ٔشط ٔىؼت آة زض ٞىشبض اظ فمساٖ يه ٔسيطيز آثيبضي زض ؾُح ٔعاضع حىبيز زاضز.
 -3انالح ؾبذشبض آثيبضي زض ٔعاضع  :اوظط لطيت ث ٝاسفبق اضايي وكٛض ث ٝضٚقٟبي ؾٙشي وُٙٔ ٝجك ثب ٔيعاٖ آةٌ ،طزـ آة ،حك آثٞ ٝط ٘فط ٔ ٚيعاٖ ٔبِىيز افطاز
اؾز آثيبضي ٔي

ٌطز٘س  .وبضآيي ٔهطف آة زض ايٗ ٌ ٝ٘ٛاضايي ثؿيبض دبئيٗ اؾز و ٝاظ ػٕسٜ

سطيٗ چبِف ٞبي ٔٛػٛز زض ٔهطف آة زض وكٛض

ٔي ثبقس.
افعايفوبضآيئهطفآة اظ َطيك انالح ؾبذشبض آثيبضي زض ٔعاضع أطي اػشٙبة ٘بدصيط اؾز.
انالح ؾبذشبض آثيبضي ثٔ ٝؼٙي سؼٟيع وّئ ٝعاضع ث ٝؾيؿشٓ ٞبي ٔسضٖ سحز فكبض ٖٔي ثبقس ثّى ٝالظْ اؾز زض ٞط ٔٛلؼيز ٔٙبؾت سطيٗ ؾيؿشٓ آثيبضي ٚ
آثطؾب٘ي ثىبض ٌطفش ٝقٛز وٞ ٝط وساْ اظ ضٚقٟب ثطحؿت قطايٍ ٚذهٛنيبر  ٚأىب٘بر ػبيٍب ٜذبل ذٛز ضا ذٛاٞسزاقز  .زض حبَ حبيط ثبسٛػ ٝث ٝسٛدٌٛطافي ذبن
ٔعاضع ٛ٘ ٚع ػّٕيبر ثؿشطؾبظي ،آثيبضي فبضٚئي (٘كشي) ثساليُ ظيطٔٛضز سأويسٔي ثبقس.
 - 1ؾطػز وكز ثٙٔ ٝظٛض ضػبيز سبضيد وبقز
 - 2دبئيٗ ثٛزٖ ٞعي ٝٙآثيبضي
 - 3نطفٝػٛئي زضٔهطف آة
 - 4ؾجع يىٛٙاذز ٔحه ٚ َٛاؾشفبز ٜاظ ثصض وٕشط
 - 5أىبٖ اؾشفبز ٜاظ ؾيؿشٓ فبضٚيي زض اضايي و ٝزاضاي ٔحسٚزيز آثي ٞؿشٙس.
اؾشفبز ٜاظ سؼبضة ٌصقشٍبٖ ثؼٛٙاٖ ضاٍٞكب زض ايٗ أط ثؿيبض ٔٔ ٟٓي ثبقس .زض ضاثُ ٝثب َ ٚ َٛػطو دكشٞٝب حشٕبً ثبيؿشي قيت ظٔيٗ ،ثبفز ذبنٔ ،يعاٖ آة
زض زؾشطؼ ٔٛضز سٛػ ٝلطاض ٌطفش ٚ ٝؾؼي ٌطزز دكشٞٝب حشٕبً نبف (وّ ٝلٙسي ٘جبقس )  ٚػٕك ػٛيٟب ٖيع ث ٝسٙبؾت قيت  ٚثبفز ذبن زض ٘ظط ٌطفش ٝقٛز .
زض اضايي ؤ ٝحسٚزيز قٛضي زض ذبن  ٚآة زاض٘س ايؼبز ايٗ ضٚـ ثبيؿشي ثب احشيبٌ ا٘ؼبْ ٌيطز ٚ .ضٚـآثيبضي وطسي ٘ٛاضي اظ اِٛٚيز ثطذٛضزاض اؾز  .ػطو
افز ذبن ٔشغيط ذٛاٞس ثٛز .
٘ٛاضٞب ثبيؿشي يطيجي اظ زٞب٘ ٝزض ٚوٕجبيٗ ٛ٘ ََٛ ٚاضٞب ثؿش ٝث ٝقيت  ٚة
اِٚيٗ آثيبضي ٔعضػٌٙ ٝسْ و ٝثٙبْ «ذبن آة» ٘بٔيسٔ ٜيقٛز اظ إٞيز ٚيػٜاي ثطذٛضزاض اؾزٜ .ة ٔٙظٛض ثبال ثطزٖ زضنس ؾجع ٔعضػ ٚ ٝيىٛٙاذز آٖ آة ثبيس
زض فبضٞٚب ثٔ ٝاليٕز ػطيبٖ زاقش ٚ ٝسب ؾيب ٜقسٖ دكشٞٝب ( آثيبضي وبُٔ ؾُح ٔعضػ ٚ ) ٝػصة آة ثٛؾيّ ٝذبن و ٝحسٚز  20-24ؾبػز َٔ َٛي وكس ازأٝ
يبثس .زض اضايي ضؾي زض نٛضسي و ٝذُط ؾّ ٝثؿشٗ ظٔيٗ ٚػٛز زاقش ٝثبقس ثبيس آثيبضي ز ْٚثفبنّ ٝدب٘عز ٜضٚظ ثؼس اظ اِٚيٗ آثيبضي زض نٛضر ػسْ ثبض٘سٌي ا٘ؼبْ
قٛز.
زض ؾبِٟبي ثب ثبض٘سٌي ٘طٔبَ ٔؼٕٛالً ز ٚثبض آثيبضي حائيع ٜثطاي ٌٙسْ وبفي اؾز  .ثب وبّص دسجِ حشاست هحيط ٍ فشاسسيذى سشهب وِ خطش يخ ثٌذاى دس
ضت فشا هيسسذ ،اص آثيبسي هضسعِ ثبيذ اجتٌبة ًوَد.
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ًمص تغزيِ گيبّي دس صساعت گٌذم
ثَٛ ٝضوّي زض ظضاػز ،ثطاي ثسؾز آٚضزٖ ػّٕىطز ثيكشط  ٚاضسمبء ويفيز ٔحه َٛسِٛيسي سغصيٌ ٝيب ٞي إٞيز ثؿعايي زاضز .ثسيٗ ٔٙظٛض زض ظضاػز ٌٙسْ ٘يع
ثبيؿشي ٔمبزيط ٔشفبٚسي اظ ػٙبنطغصايي زض ثط٘بٔ ٝوٛززٞي زض ٘ظط ٌطفش ٝقٛز  .ثطاي ثسؾز آٚضزٖ ٔمبزيط نحيح ٙٔ ٚبؾت وٛزي ٞط وساْ اظ ػٙبنط غصايي ثبيؿشي
السأبر ٔشؼسزي ضا ثَٛ ٝض ٔؿشٕط  ٚآٌبٞب٘ٛٔ ٝضز ثطضؾي لطاض زاز.
زضاضسجبٌ ثب ثط٘بٔٝثٟيٝٙؾبظي ٔهطف وٛزٞب ،السأبر ٔشؼسزي اظ لجيُ ايؼبز سؼبزَ ثيٗ ٔمبزيط ٔهطف ا٘ٛاع وٛزٞبي انّي (اظس ،ٝفؿفبس ٚ ٝدشبؾ )ٝاظ َطيك سغييط
٘حٔ ٜٛهطف وٛزٞبي اظس ،ٝوبٞف ٔهطف وٛزٞبي فؿفبس ٚ ٝسٛني ٝافعايف ٔهطف وٛزٞبي دشبؾ ٝثطاؾبؼ ٘شبيغ سحميمبسي نٛض ر ٌطفش ٝاؾز .يٕٙبً ثب سٛػ ٝثٝ
يطٚضر اضسمبء  ٚثٟجٛز ؾالٔشي ػبٔؼٔ ٝهطف ا٘ٛاػي زيٍط اظ وٛزٞب سحز ػٛٙاٖ ضيعٔغصيٞب و ٝضفغ وٕجٛز آٟ٘ب اضسجبٌ سٍٙبسٍٙي ثب ؾالٔشي ا٘ؿبٖ زاضزٔ ،طؾ ْٛقسٜ
اؾز .ضيعٔغصيٞب قبُٔ وٛزٞبي ٔيبٖ ٔهطف (ٔب٘ٙسا٘ٛاع وٛزٞبي ٌٌٛطزي ،ؾِٛفبر ٔٙيعيٓ )  ٚوٛزٞبي ٔيىط٘( ٚظيط ؾِٛفبر ضٚي ،ؾِٛفبر آ ،ٗٞؾِٛفبر ٔؽ ،
ؾِٛفبر ٍٔٙٙع  ٚاؾيسثٛضيه ) ٞؿشٙس ،وٞ ٝط وساْ اظ آٟ٘ب ٘مف ثؿعايي ضا زض سِٛيس ٔحه َٛاظ ٘ظط وٕي  ٚويفي  ٚيب ثطلطاضي ايؼبز سؼبزَ زض ٔيعاٖ ٔهطف ؾبيط
وٛزٞب زاض٘س.
اّويت ضٌبخت عالين ووجَد عٌبصش غزايي دسگيدم
ٕٞبٖ َٛضي و ٝاقبضٌ ٜطزيس ثطاي ثسؾز آٚضزٖ ٔمبزيط نحيح ٙٔ ٚبؾت وٛزي ثطاي ٞط يه اظ ػٙبنط غصايي ثبيؿشي ٔٛاضز ٔشؼسزي ضا ثَٛ ٝض ٔؿشٕط ٚ
ؾبي ٔحهٛالر ظضاػي ثبالذم
آٌبٞب٘ٔ ٝس٘ظطزاقز .ػال ٜٚثط ضٚـ آظٔ ٖٛذبن اظ ٔٛاضز زيٍط يطٚضر قٙبذز ػاليٓ وٕجٛز ػٙبنط غصايي اؾز ٌٙ .سْ ٘يع ٕٞب٘ٙس ض
غالر ػاليٓ ذبني اظ وٕجٛز  ٚيب ثؼًبً اططار ؾٕي ػٙبنط غصايي ضا اظ ذٛز ثطٚظ ٔيزٞس ،و ٝثب قٙبذز ايٗ ػاليٓ ٔيسٛاٖ ث ٝضفغ ٞط يه اظ وٕجٛزٞب  ٚزض ٘شيؼٝ
فطإٛ٘ ٓٞزٖ قطايٍ ضقس ُّٔٛة ٌٙسْ ٕٞز ٌٕبضز .زض فهُ سغصيٌٙ ٝسْ آثي  ٚزيٓ ٔفهُ ث ٝايٗ ٔم ِٝٛدطزاذش ٝقس ٜاؾز.
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