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دستَرالعول اصالح ببغبت هيَُ  ّبي ّستِ دار   
 

 اصالح سيستن تزبيت درختبى -1

ٞذف اص اكالح ػيؼتٓ تشتيت دسخت لطغ لؼٕت ٞايي اص يه دسخت اػت وٝ تشاي تٝ دػت آٚسدٖ 

ٕٞچٙيٗ حفظ ػادت سؿذ طثيؼي دسختاٖ ٚ تاسآٚس وشدٖ . ؿىُ ٚ اػىّت ٔطّٛب دسخت ا٘زاْ ٔي ؿٛد

ؿاخٝ تشداسي ٚ  ٔشحّٝ 2ايٗ واس ؿأُ . آٟ٘ا ٚ ػِٟٛت ا٘زاْ واسٞا اص ديٍش اٞذاف تشتيت ٔي تاؿذ

:  ٔي تاؿذػشتشداسي

 (:تٌك كزدى)ضبخِ بزداري  (الف

ؿاخٝ . ؿاخٝ تشداسي تشاي تاصوشدٖ ٚ تٙه وشدٖ تاد ٚ واٞؾ تذسيزي استفاع دسخت تىاس ٔي سٚد

تشداسي تا واػتٗ اص چٛب، سلاتت تشاي ٔٛاد غزائي سا واٞؾ دادٜ ٚ دس ٔزٕٛع ػثة تمٛيت ؿاخٝ ٞاي 

. ؿاخٝ ٞا تطٛس وأُ تا تشيذٖ آٖ دس ٔحُ اتلاَ تٝ ؿاخٝ اكّي تايؼتي حزف ؿٛ٘ذ. تاليٕا٘ذٜ ٔي ؿٛد

: ػشتشداسي (ب

ػشتشداسي ٘ؼثت تٝ ؿاخٝ تشداسي ٔٛرة تمٛيت . ػشتشداسي حزف لؼٕتي اص ا٘تٟاي ؿاخٝ اػت

ٕٞچٙيٗ تٝ دِيُ ايٙىٝ رٛا٘ٝ ٞا دس ٘ضديىي ٘ٛن ؿاخٝ تزٕغ  تيـتش سؿذ ٔٙطمٝ اي ٚ دسخت ٔي ؿٛد،

داس٘ذ ػشتشداسي ٔٛرة حزف تؼذاد ٘ؼثتاً صيادي اص ٘ماط سؿذ تاِمٜٛ دس دسخت ؿذٜ ٚ تٙاتشايٗ سؿذ 

تٕٙظٛس رٌّٛيشي اص غاِثيت ا٘تٟاي تٛيظٜ دس دسختاٖ ٌيالع . رٛا٘ٝ ٞاي تاليٕا٘ذٜ سا تحشيه ٔي وٙذ

الصْ اػت ػشتشداسي دس ؿاخٝ ٞاي سؿذ يافتٝ ػٕٛدي تش سٚي لؼٕت ٞاي  دٚ يا ػٝ ػاِٝ ؿاخٝ كٛست 

. ٌيشد ٚ اص ػشتشداسي تش سٚي ؿاخٝ يىؼاِٝ ارتٙاب ؿٛد

 

: فشْ ٔٙاػة تشتيت تشاي دسختاٖ ٔيٜٛ ٞؼتٝ داس ٔطاتك رذَٚ ريُ اػت

ػيؼتٓ تشتيت ٌٛ٘ٝ 

رأي ّٞٛ ٚ ؿّيُ 

ٔحٛس ٔتغيش، ٞشٔي ٌيالع 

ٔحٛس ٔتغيش، رأي آِثاِٛ 

رأي صسدآِٛ 

ٔحٛس ٔتغيش آِٛ ٚ ٌٛرٝ 

 
 

 تغييز ارقبم ًبهطلَة بب رٍش سزضبخِ كبري -2

ا٘تخاب سلٓ وّيذ احذاث تاؽ اػت ٚ ٚيظٌي ٞاي ٟٕٔي وٝ دس ا٘تخاب سلٓ تايذ ٔذ ٘ظش لشاس ٌيشد 

ؿأُ صٔاٖ ٌّذٞي، ػاصٌاسي ٌشدٜ، صٔاٖ سػيذٖ، ػّٕىشد، ويفيت ٔيٜٛ، لاتّيت ػشضٝ تٝ تاصاس، ٔماْٚ ٚ 

ٞذف اص ػشؿاخٝ واسي ػثاستؼت اص تغييش سلٓ . يا ٔتحُٕ تٛدٖ ٘ؼثت تٝ آفات ٚ تيٕاسي ٞا ٚ ٔي تاؿذ

يه دسخت تٛػط ػُٕ پيٛ٘ذ وٝ صٔاٖ دليك ارشاي آٖ تٝ سٚؿي وٝ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيشد تؼتٍي 



 

 

ٟٕٔتشيٗ ا٘ٛاع پيٛ٘ذ ؿاخٝ ؿأُ اػىٙٝ اي ٚ صتا٘ٝ اي سا ٔي تٛاٖ پيؾ اص پٛػت دٞي دسخت .  داسد

ػشؿاخٝ واسي ٔي تٛا٘ذ تٝ سٚؽ پيٛ٘ذ رٛا٘ٝ اي ؿأُ سٚؽ ٞاي پيٛ٘ذ ؿىٕي، ٚكّٝ اي ٚ يا . ا٘زاْ داد

.  لاؿي ٘يض ا٘زاْ ٌيشد

 

اصالح سبختبر بستز  -3
اكالح ػاختاس تؼتش ؿأُ تاصػاصي اٟ٘اس، اكالح ػيؼتٓ آتياسي، ايزاد تا٘ىت ٚ تـته ٚ تشاع، حزف 

٘إٞٛاسي ٞاي ٔضاحٓ، ؿىؼتٗ اليٝ ٞاي غيشلاتُ ٘فٛر ٚ اكالح ػاختاس فيضيىي ٚ ؿيٕيايي خان ٔي 

. ايٗ ػّٕيات سا ٔي تٛاٖ دس فلُ خٛاب دسختاٖ ا٘زاْ داد. تاؿذ

: ببسسبسي اًْبر (الف

دس ايٗ ساػتا . اكالح ٚ ٔشٔت اٟ٘اس تٝ ٔٙظٛس اػتفادٜ تٟيٙٝ اص ٔٙاتغ آتي ٔٛرٛد ضشٚسي ٔي تاؿذ

. رٌّٛيشي اص ٞشص آب ٚ حزف ػّفٟاي ٞشص تٝ ٔٙظٛس رٌّٛيشي اص پشاوٙؾ تزٚس آٟ٘ا تؼياس ٟٔٓ ٔي تاؿذ

: اصالح سيستن آبيبري (ة

ػيؼتٓ لطشٜ اي دس حذالُ وشدٖ ٔحذٚديت ٞاي فيضيىي خان تؼياس ٔٛحش تش اص ػيؼتٓ ٞاي آّتياسي 

ػيؼتٓ ٞاي لطشٜ اي آب سا تٝ ٔمذاس تؼياس وٓ ٚ تا وٙتشَ دليك تٝ واس ٔي تش٘ذ ٚ تا . ػطحي ٞؼتٙذ

ٍٞٙأي وٝ ٔمذاس وٓ آب آتياسي دس دفؼات صياد تٝ طٛسي تٝ واس . ٘فٛرپزيشي خان تٟتش ا٘طثاق ٔي ياتٙذ

. سٚد وٝ تا ٔلشف آب ٌياٜ ا٘طثاق ياتذ ٘تايذ تٟتشي دس تش خٛاٞذ داؿت

 ٞضاس ٔتش 10 تا 7٘ياص آتي ٔيٜٛ ٞاي ٞؼتٝ داس دس سٚؽ ػٙتي تش حؼة ؿشايط الّيٕي ٔٙطمٝ ٚ سلٓ 

 ٞضاس ٔتش ٔىؼة 5-6ٔىؼة تشاي ٞش ٞىتاس دس ػاَ ٔي تاؿذ وٝ دس آتياسي لطشٜ اي ٘ياص آتي تٝ حذٚد 

دس سٚؽ ٞاي آتياسي ػٙتي تايذ تٝ ٌٛ٘ٝ ػُٕ ٕ٘ٛد وٝ دس حيٗ آتياسي آب تا طٛلٝ . خٛاٞذ سػيذ

. دسختاٖ تٕاع ٘ذاؿتٝ تاؿذ

 

 

 :ايجبد ببًكت ٍ تزاس (ج

ٞذف اكّي دس حميمت تٟشٜ تشداسي حذاوخش اص ٘ضٚالت آػٕا٘ي تٛيظٜ دس اساضي ؿيثذاس اػت ِزا ٔي 

تشايٗ اػاع سٚؽ . تايؼت الذأاتي سا اػٕاَ وشد تا ٘احيٝ سيـٝ اص تيـتشيٗ رخيشٜ آب تشخٛسداس ؿٛد

ٞاي رٕغ آٚسي آب تاساٖ تٝ ا٘ٛاع ٔختّفي تمؼيٓ تٙذي  ٔي ؿٛ٘ذ وٝ دس ايٙزا تٝ تا٘ىت ٚ تشاع اؿاسٜ 

: ٔي ؿٛد

: تا٘ىت
 ٔتش ٚ ٚ دس أتذاد خطٛط ػٕٛد تش رٟت ؿية اكّي 2-4تا ايزاد چاِٝ ٞاي ٞالِي ؿىُ تٝ ؿؼاع  

. دأٙٝ ٞا ٔي تٛاٖ تا٘ىت ٞالِي سا تٛرٛد آٚسد

: تشاع
 دس ايٗ سٚؽ سٚي خطٛط ٞٓ تشاص، تشاع احذاث ٕ٘ٛدٜ ٚ تشاي ا٘زاْ آٖ ٔي تايؼتي ؿية طثيؼي 

. دأٙٝ وٜٛ تٝ چٙذ پّٝ تمؼيٓ ؿٛد



 

 

تؼطيح ٘إٞٛاسي ٞاي ػطح تاؽ  (د

تٝ ٔٙظٛس ػِٟٛت دس تشدد ادٚات تاغي ٚ أىاٖ ا٘زاْ تٟتش ػّٕيات داؿت ٚ تشداؿت الصْ اػت وٝ 

. پؼتي ٚ تّٙذي ٞاي ٔٛرٛد دس تيٗ دسختاٖ تؼطيح ٌشد٘ذ

: اكالح خلٛكيات فيضيىي ٚ ؿيٕيايي خان (ٞـ

 

 ٞذف اص اكالح فيضيىي خان تٟثٛد ؿشايط فيضيىي خان اص ٘ظش ػاختٕاٖ ٚ تافت خان ٔي تاؿذ، ايٗ

ٞذف اص اكالح  .أىاٖ پزيش ٔي تاؿذ... واس اص طشيك خان ٚسصي ٚ يا افضٚدٖ وٛدٞاي دأي، وٛد ػثض ٚ 

ؿيٕيايي خان تٟثٛد ٚضؼيت خان اص ٘ظش تأيٗ ػٙاكش غزايي ٔٛسد ٘ياص تشاي سؿذ ٌياٜ ٚ ٕٞچٙيٗ 

. ٔي تاؿذ (Ec)ٚ ؿٛسي خان  (pH)اكالح اػيذيتٝ 
 

اصالح سيستن  كبضت  -4
اٌش تشاوٓ دسختاٖ تاؽ ٘أٙاػة تاؿذ ٚ يا دسختاٖ تلٛست ٘أٙظٓ وـت ؿذٜ تاؿٙذ تطٛسيىٝ ػثٛس ٚ ٔشٚس 

ادٚات دس داخُ تاؽ سا تا ٔـىُ سٚتشٚ وٙٙذ ٔي تايؼت دسختا٘ي وٝ دس ٔحُ ٘أٙاػة لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ، حزف ٚ 

. دس كٛست ِضْٚ ٚاواسي ٕ٘ٛد

 

ػيؼتٓ واؿت دس تاغات ٔيٜٛ ٞؼتٝ داس تٝ كٛست ٔشتغ، ٔؼتطيّي ٚ دس كٛست ؿيثذاس تٛدٖ صٔيٗ، وـت 

أىاٖ پزيش وـت دسختاٖ ّٞٛ ٚ ؿّيُ تٝ كٛست فيّش ٕٞشاٜ تا ػايش ٌٛ٘ٝ ٞا ٘يض . سٚي خطٛط تشاص ٔي تاؿذ

.  فٛاكُ وـت  ٚ تشاوٓ دسختاٖ ٔيٜٛ ٞؼتٝ داس تٝ ؿشح رذَٚ ريُ اػت. ٔي تاؿذ

 آِثاِٛ ٌيالع آِٛ ٚ ٌٛرٝ ّٞٛ صسدآِٛ ٘اْ ٌٛ٘ٝ

 5×5 5×6 5×5 5×5 تا 4×5 5×6 فاكّٝ واؿت

اكّٝ )تشاوٓ 

 (ٞىتاس/
333 500-400 400 333 400 

 

پَضص تٌِ  -5
تشاي پيـٍيشي اص خؼاست رٛ٘ذٌاٖ، آفتاب ػٛختٍي، آفات ٚ تيٕاسيٟا ٚ ػشٔاصدٌي، ٔي تٛاٖ اص فٙغ 

دس ٔٙاطمي وٝ آفتاب ؿذيذ ٚرٛد داسد ٔي تٛاٖ اص ِِٛٝ ٞاي پالػتيه ػفيذ سً٘ . اػتفادٜ ٕ٘ٛد (تٛسي)

 ػا٘تيٕتش اػتفادٜ وشد وٝ ٞٓ تاػج حفظ تٙٝ ٌياٜ اص آػية رٛ٘ذٌاٖ 10 ػا٘تيٕتش ٚ لطش 50تٝ طَٛ 

ايٗ ِِٛٝ داساي يه ؿىاف طِٛي اػت وٝ تا وٕي . ؿذٜ ٚ ٞٓ تٙٝ سا اص آفتاب ػٛختٍي ٔحافظت ٔي وٙذ

اػتفادٜ اص تشوية . فـاس تٝ ساحتي تاص ٔي ؿٛد ٚ پغ اص اػتمشاس دس پيشأٖٛ تٙٝ دٚتاسٜ تؼتٝ ٔي ؿٛد

. تشدٚ ٘يض ٔي تٛا٘ذ تٙٝ سا اص آفتاب ػٛختٍي ٔحافظت ٕ٘ايٙذ

 

 ٍاكبري -6



 

 

دس ٔٛاسدي وٝ تؼذادي اص دسختاٖ خـه ٌشديذٜ ٚ يا فٛاكُ خاِي سٚي سديفٟا ٚرٛد داؿتٝ تاؿذ، 

دس صٔاٖ ٚاواسي دس ٔحُ ٞايي وٝ لثال دسخت ٚرٛد . ٔي تايؼت ٘ؼثت تٝ وـت دٚتاسٜ ٟ٘اَ الذاْ ٕ٘ٛد

. داؿتٝ، ضذػفٛ٘ي خان چاِٝ وـت تا اػتفادٜ اص ػْٕٛ ٔٙاػة ضشٚسي اػت
 

 ًگْذاري ببغ تب سهبى ببردّي اقتصبدي هجذد -7

ايٗ ػّٕيات ؿأُ ٔٛاسدي ٘ظيش ؿخٓ ػاِيا٘ٝ تيٗ سديفٟا، تٟيٝ، حُٕ ٚ پخؾ وٛدٞاي دأي ٚ 

. ٔي تاؿذ... ؿيٕيايي، ٔثاسصٜ تا آفات، تيٕاسيٟا ٚ ػّفٟاي ٞشص، ٞشع ٚ 

 

ّزس درختبى ببرٍر   -8
ّلَ ٍ ضليل 

اكَٛ . رٛا٘ٝ ٞاي تاسدٜ ّٞٛ ٚ ؿّيُ تلٛست را٘ثي سٚي ؿاخٝ ٞاي يىؼاِٝ ٚ طٛيُ لشاس ٌشفتٝ اػت

ٞشع ّٞٛ ٚ ؿّيُ تش پايٝ وٓ وشدٖ تؼذادي اص ؿاخٝ ٞاي يىؼاِٝ ضؼيف ٚ وٓ تاس ٚ وٛتاٜ وشدٖ ؿاخٝ 

تا ايٗ سٚؽ ٞشع ضٕٗ تِٛيذ ٔيٜٛ ٞاي . ٞاي لٛي وٝ داساي تاس تيؾ اص حذ ٞؼتٙذ،  لشاس داسد

ٞشع ٔٙظٓ ٚ ؿذيذ ػاِيا٘ٝ . تاويفيت، تؼذاد وافي ؿاخٝ ٚ رٛا٘ٝ تاسدٜ تشاي ػاَ تؼذ ٘يض تِٛيذ ٔي ؿٛد

دس ٔٙاطك ػشد تشاي واٞؾ . تشاي تشاي تِٛيذ ٔحلَٛ تا ويفيت تاال دس ّٞٛ ٚ ؿّيُ ضشٚسي اػت

   .خؼاست ػشٔاي صٔؼتا٘ٝ تٟتش اػت پغ اص ػپشي ؿذٖ خطش ػشٔاي صٔؼتا٘ٝ ٞشع ا٘زاْ ؿٛد

گيالس 

 ػاَ ٞٓ ٔي سػذ، 12 تا 10رٛا٘ٝ ٞاي تاس دٞٙذٜ ٌيالع سٚي اػپٛسٞاي وٛتاٜ  وٝ طَٛ ػٕش آٟ٘ا تٝ  

تٙاتشايٗ ٞشع ػاِيا٘ٝ ٌيالع تؼياس ٔحذٚد تٛدٜ ٚ تيـتش تٝ حزف ؿاخٝ ٞاي خـىيذٜ ٚ . تـىيُ ٔي ؿٛ٘ذ

ٔؼٕٛال ٞش چٙذ ػاَ يىثاس تا ٞذف وٛتاٜ وشدٖ استفاع دسختاٖ ٚ تحشيه . تيٕاس ٚ ٘أطّٛب ٔحذٚد ٔي ؿٛد

 . تِٛيذ اػپٛس ٘ؼثت تٝ وٛتاٜ وشدٖ ٚ يا حزف ؿاخٝ ٞاي خيّي تّٙذ الذاْ ٔي ؿٛد

آلببلَ 

دسختاٖ تاسٚس تٝ ٞشع وٕي . ٔيٜٛ دس آِثاِٛ سٚي ؿاخٝ ٞاي يىؼاِٝ ٚ يا سٚي اػپٛسٞا تـىيُ ٔي ؿٛ٘ذ

تا تٛرٝ تٝ تٕايُ دسختاٖ آِثاِٛ تٝ ٔتشاوٓ ؿذٖ تاد دسخت، ٞش ػاِٝ ٔي تايؼت تٝ تٙه وشدٖ . احتياد داس٘ذ

دس غيش ايٙلٛست دس لؼٕتٟاي . ٚ تاص وشدٖ آٖ تشاي دسيافت تٟتش ٘ٛس دس لؼٕتٟاي داخّي دسخت الذاْ ٕ٘ٛد

دس دسختاٖ ٔؼٗ وٝ سؿذؿاٖ وٓ ؿذٜ اػت ٔي . داخّي تاد دسخت ؿاخٝ ٞاي ٔيٜٛ دٞٙذٜ وٓ خٛاٞٙذ ؿذ

. تٛاٖ تا ا٘زاْ ٞشع ٔتؼادَ دسخت سا تٝ تِٛيذ ؿاخٝ ٞاي فشػي ٚاداس ٕ٘ٛد

سردآلَ 

دس صسدآِٛ رٛا٘ٝ ٞاي ٌُ تيـتش سٚي اػپٛسٞاي وٛتاٜ ٚ يا  ؿاخٝ ٞاي را٘ثي طٛيُ تـىيُ ٔي ؿٛد تٝ 

دِيُ وٛتاٜ تٛدٖ ػٕش اػپٛس ٞا، ػشتشداسي ٔٙظٓ ػاِيا٘ٝ ٚ حزف تؼذادي اص ؿاخٝ ٞا تشاي ايزاد ؿاخٝ ٞاي 

تا تٛرٝ تٝ حؼاػيت صسدآِٛ تٝ ػشٔا تٟتش اػت وٝ ٞشع پغ اص ػپشي ؿذٖ . رذيذ ٚ اػپٛسٞا ضشٚسي اػت

 .خطش ػشٔاي صٔؼتا٘ٝ ا٘زاْ ٌيشد



 

 

آلَ ٍ گَجِ 

تشاي ٞشع تٝ كٛست . ٔيٜٛ آِٛ ٚ ٌٛرٝ سٚي اػپٛسٞاي ٔؼتمشدس ؿاخٝ ٞاي چٙذ ػاِٝ تـىيُ ٔي ؿٛد

ػاِيا٘ٝ ؿاخٝ ٞاي لٛي ٚ ػٕٛدي حزف ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ٔؼٕٛالً ٞش چٙذ ػاَ يىثاس، ػشؿاخٝ ٞاي طٛيُ سا 

الصْ اػت حزف ػشؿاخٝ ٞا  تٛيظٜ دس ؿاخٝ ٞاي داساي . ا٘ذوي وٛتاٜ ٔي ٕ٘ايٙذ تا تِٛيذ اػپٛس تحشيه ؿٛد

   .سؿذ ػٕٛدي تشؽ اص ٔحُ ا٘تٟاي ؿاخٝ ٞاي دٚ ػاِٝ كٛست ٌيشد
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دس تاغاتي وٝ ػٗ آٟ٘ا تاال تٛدٜ ٚ تٝ دِيُ واٞؾ لذست سؿذ ٚ استفاع صياد اص حاِت تاسدٞي التلادي 

: خاسد ؿذٜ ا٘ذ ٔي تايؼت ٘ؼثت تٝ رٛاٖ ػاصي دسختاٖ تٝ ؿشح صيش الذاْ ٕ٘ٛد

دس كٛست ٘ياص تٝ واٞؾ استفاع دسختاٖ، ايٗ واس ٔي تايؼتي طي چٙذ ػاَ ٔتٛاِي ا٘زاْ  -1

تشؽ ٞا  .  ػا٘تي ٔتش اص استفاع دسخت وٛتاٜ ؿٛد150 تا 120تٛكيٝ ٔي ؿٛد ٞش ػاِٝ حذٚد . ٌيشد

 .تايذ دس ٔحُ يه ؿاخٝ را٘ثي وٝ تٝ طشف تيشٖٚ تاد لشاس داسد، ا٘زاْ ؿٛد

حزف ٘شوٟا ٚ ؿاخٝ ٞاي داساي سؿذ ػٕٛدي  -2

تٟتش اػت حزف ايٍٙٛ٘ٝ ؿاخٝ ٞا . حزف ؿاخٝ ٞاي تّٙذ لؼٕتٟاي داخّي تاد دسخت -3

 ؿاخٝ حزف ؿٛد، تٟتش 4دس كٛستي وٝ دس ٘ظش اػت تيؾ اص . ٍٕٞي دس يه ػاَ كٛست پزيشد

 .  ػاَ حزف ؿٛ٘ذ2اػت ؿاخٝ ٞا طي 

 .حزف ؿاخٝ ٞاي آٚيضاٖ تٝ طشف پائيٗ ٚ ؿاخٝ ٞاي خـىيذٜ، تيٕاس ٚ يا ؿىؼتٝ ؿذٜ -4

ٞشع ؿاخٝ ٞاي تااليي تشاي وٛتاٜ . ػشص٘ي ؿاخٝ ٞاي را٘ثي وٝ طَٛ آٟ٘ا خيّي صياد اػت -5

 .وشدٖ طَٛ آٟ٘ا ٘ؼثت تٝ ؿاخٝ ٞاي پائيٙي

اتتذا لؼٕتٟاي خاسري دسخت ٚ ػپغ . تٙه وشدٖ ؿاخٝ ٞا دس ٕٞٝ لؼٕتٟاي دسخت -6

 .داخُ دسخت تٙه ٔي ؿٛ٘ذ

 ػاَ ا٘زاْ 5 اِي 3ػّٕيات رٛاٖ ػاصي دسختاٖ ٔيٜٛ تٟتش اػت تا تٛرٝ تٝ ػٗ ٚ رخٝ دسخت طي 

.  دسكذ ؿاخٝ ٞاي تاد دسخت حزف ٘ـٛ٘ذ30ٌيشد ٚ دس ٞش ػاَ تيؾ اص 
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. تغزيٝ ٔتؼادَ دس تاغات ٔيٜٛ ٞؼتٝ داس تشاي تِٛيذ ٔحلَٛ تا وٕيت ٚ ويفيت ٔٙاػة ضشٚسي اػت

صٔاٖ ٔٙاػة تشاي ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسي . تغزيٝ ٔي تايؼت تش اػاع تفؼيش ٘تايذ آصٖٔٛ تشي ٚ خان ا٘زاْ ٌيشد

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تايؼتي اص تشٌٟاي وأُ ؿاخٝ . تشي دس دسختاٖ ٔيٜٛ ٞؼتٝ داس حذٚدا اٚايُ تيش ٔاٜ ٔي تاؿذ

.  ٞاي رٛاٖ تٟيٝ ؿٛ٘ذ

: تٛكيٝ ػٕٛٔي تشاي تغزيٝ دسختاٖ ٔيٜٛ ٞؼتٝ داس تٝ ؿشح صيش اػت

 تا ٞذف افضايؾ تـىيُ ٔيٜٛ ٚ واٞؾ سيضؽ ٌُ وٝ الصْ (fruit set)فشٚت ػت  پاؿي  ٔحَّٛ

اػت تا فشَٔٛ وٛدي اٚسٜ پٙذ دس ٞضاس، اػيذتٛسيه پٙذ دس ٞضاس ٚ ػِٛفات سٚي پٙذ دس ٞضاس دس فلُ 



 

 

پائيض يه ٘ٛتت تؼذ اص تشداؿت ٔيٜٛ ٚ لثُ اص سيضؽ تشٌٟا ٚ ٘ٛتت ديٍش دس صٔاٖ ٔتٛسْ ؿذٖ رٛا٘ٝ ٞا 

. ا٘زاْ ٌيشد

 :وٛد دٞي تٝ كٛست چاِىٛد دس اٚاخش صٔؼتاٖ يا اٚايُ تٟاس تا فشَٔٛ وٛدي تٝ ؿشح ريُ

 . ٌشْ تشاي ٞش دسخت 100-150ٔلشف خاوي ػىٛػتشيٗ آٞٗ  -

+  ٌشْ ػِٛفات ٔغ 100+  ٌشْ ػِٛفات ٍٔٙٙض 100+  ٌشْ ػِٛفات سٚي 250تشاي ٞش دسخت  -

 ويٌّٛشْ ػِٛفات آٔٛ٘يٓ يا 1+  ويٌّٛشْ ػِٛفات پتاػيٓ 1-2+  ٌشْ اػيذ تٛسيه 150-100

 وٛد حيٛا٘ي پٛػيذٜ + ٘يتشات آٔٛ٘يْٛ يا اٚسٜ 

 .چاِىٛدٞا كٛست ٌيشدتـتىي يا ٞذايت رشياٖ آب سٚي لطشٜ اي،  كٛست ايذ تٝ آتياسي ب
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دسختاٖ ٔيٜٛ ٞؼتٝ داس . فشايٙذ تٙه وشدٖ ػثاست اص تٙظيٓ دس حذ ٔطّٛب ٘ؼثت تشي تٝ ٔيٜٛ اػت

تا تٛرٝ . ٔؼٕٛال ٔيٜٛ صيادي تِٛيذ ٔي وٙٙذ وٝ تٝ تِٛيذ ٔيٜٛ ٞاي وٛچه ٚ تا ويفيت پائيٗ ٔٙزش ٔي ٌشدد

تٝ ايٙىٝ ٔيٜٛ ٞاي ٞؼتٝ داس فالذ ػادت تٙاٚب تاسدٞي ٞؼتٙذ، تٙه وشدٖ دس آٟ٘ا تيـتش تٝ ٔٙظٛس افضايؾ 

دس ٔيٜٛ ٞاي ٞؼتٝ داس تٝ خلٛف دس اسلاْ صٚد سع تذٖٚ تٙه ٔٙاػة داؿتٗ . ا٘ذاصٜ ٔيٜٛ كٛست ٔي ٌيشد

 .ٔيٜٛ ٞاي تضسي تمشيثا غيشٕٔىٗ اػت

. ٚ يا دػتي سايذ اػت (تىاٖ دادٖ دسخت)تٙه ٔيٜٛ دس دسختاٖ ٞؼتٝ داس تيـتش تٝ كٛست ٔىا٘يىي 

دس ٔٙاطمي وٝ خطش تشٚص ػشٔاي ديش سع تٟاسٜ . تٙه ٔيٜٛ تايؼتي دس اِٚيٗ فشكت تؼذ اص ٌّذٞي ا٘زاْ ٌيشد

. ٚرٛد داسد، ٔي تايؼتي ػّٕيات تٙه ٔيٜٛ سا تا پغ اص ػپشي ؿذٖ خطش ػشٔا تٝ تاخيش ا٘ذاخت

فاكّٝ ٔيٜٛ ٞا دس ّٞٛ پغ اص تٙه وشدٖ . دسختاٖ ّٞٛ ٘ؼثت تٝ تٙه وشدٖ ٚاوٙؾ خٛتي ٘ـاٖ ٔي دٞٙذ

دس آِٛ پغ اص تٙه وشدٖ فاكّٝ ٔيٜٛ ٞا . (تا تٛرٝ تٝ سلٓ ٔتفاٚت اػت) ػا٘تي ٔتش تاؿذ 20 تا 12تايذ حذٚد 

 10دس صسدآِٛ فاكّٝ ٔيٜٛ ٞا پغ اص تٙه وشدٖ تايؼتي حذٚد .  ػا٘تي ٔتش تاؿذ5/7 تا 5اص يىذيٍش تايذ 

. دس آِثاِٛ ٚ ٌيالع ٔؼٕٛال تٝ تٙه وشدٖ ٔيٜٛ ٘ياصي ٘يؼت. ػا٘تي ٔتش تاؿذ
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دس . دس تؼياسي اص دسختاٖ ٔيٜٛ ٚرٛد اسلاْ ٌشدٜ دٞٙذٜ تشاي تِٛيذ التلادي ٔيٜٛ ضشٚسي اػت

دسختاٖ ٌيالع تٝ دِيُ ٚرٛد خٛد٘اػاصٌاسي ٚ دٌش٘اػاصٌاسي ٚرٛد يه يا چٙذ سلٓ ٌشدٜ دٞٙذٜ 

طثك تحميمات ا٘زاْ ؿذٜ ٔـخق ٌشديذٜ اػت وٝ اوخش اسلاْ صسدآِٛي ٔٛرٛد دس . ضشٚسي ٔي تاؿذ

تؼذادي اص اسلاْ آِٛ، ٌٛرٝ، ّٞٛ ٚ . ايشاٖ ٘يض خٛدتاسٚس ٘ثٛدٜ ٚ تايؼتي اص اسلاْ ٌشدٜ دٞٙذٜ اػتفادٜ ٕ٘ٛد

دس اكالح تاغات ٞؼتٝ داس تا تٛرٝ تٝ ٌٛ٘ٝ ٚ سلٓ ٔي تايؼت سلٓ ٌشدٜ . ؿّيُ ٘يض خٛدتاسٚس ٕ٘ي تاؿٙذ

صاي ٔٙاػة سا ا٘تخاب ٕ٘ٛد ٚ تا تىٙيه ٞاي خاكي ٔا٘ٙذ ػشؿاخٝ واسي اسلاْ ٌشدٜ صا تٝ تاؽ اضافٝ 

ايٗ ٔمذاس تطٛس ٔتٛػط دس وّيٝ ٔيٜٛ . دسكذ دسختاٖ ٌشدٜ صا تا تٛرٝ تٝ ٌٛ٘ٝ ٚ سلٓ ٔتغيش اػت. ٕ٘ٛد

اسلاْ ػالٜٚ تش ػاصٌاسي ٌشدٜ تايؼتي اص ٘ظش صٔاٖ .  دسكذ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت25ٞاي ٞؼتٝ داس 

 .ٌّذٞي ٘يض ٞٓ پٛؿا٘ي داؿتٝ تاؿٙذ



 

 

سبسگبري گزدُ افطبًي ارقبم گيالس 

                             رقن اصلي

رقن گزدُ دٌّذُ 

سيبُ 

هطْذ 

سرد 

داًطكذُ 

حبج 

يَسفي 

قزهش 

رضبئيِ 

؟ +++ +++ - سيبُ هطْذ 

؟ - - +++ بيٌگ 

؟ ؟ +++ +++ ضيطِ اي 

+++ - ؟ + پزٍتيَا 

+ ؟ - +++ حبج يَسفي 

؟ ؟ ؟ ++ ديزرس ايتبليب 

؟ - - +++ سرد داًطكذُ 

؟ ؟ +++ ++ سفيذ رضبئيِ  

؟ ؟ ؟ +++ سيبُ ضبستز 

؟ ؟ ؟ +++ صَرتي لَاسبى 

؟ +++ +++ + ًبپلئَى 

++ +++ ؟ ؟ هطكيي ضْز 

 

ًبهطخص  : ًبسبسگبر       ؟ -  سبسگبري جشئي       + : ًسبتبً سبسگبر         ++ : كبهالً سبسگبر          +++ : 

 

 

استفبدُ اس كٌذٍي سًبَر عسل بزاي گزدُ افطبًي  -13
دس تؼياسي اص تاغات ٔيٜٛ اص رّٕٝ ٔيٜٛ ٞاي ٞؼتٝ داس ٌشدٜ افـا٘ي ٔي تٛا٘ذ آخشيٗ ؿا٘غ وـاٚسص تشاي 

 .افضايؾ ػّٕىشد تاؿذ ٚ دسرٝ ٚ ٔيضاٖ ٌشدٜ افـا٘ي اػت وٝ حذاوخش ٔمذاس ٔيٜٛ ٞا سا تؼييٗ ٔي وٙذ

تىاستشدٖ وٙذٚٞاي ص٘ثٛس تاػج افضايؾ ا٘ذاصٜ ٔيٜٛ، ايزاد ؿىُ ٚ سً٘ ٔطّٛب ٔيٜٛ ٞا ؿذٜ ٚ تؼذاد ٔيٜٛ 

. دٞذ ٞاي تذ ؿىُ سا واٞؾ ٔي

 وٙذٚ دس تاؽ دس ٔحُ 5 تا 3دس تاغات ٔيٜٛ ٞؼتٝ داس تٛكيٝ ٔي ؿٛد دس صٔاٖ ٌّذٞي دسختاٖ،  تؼذاد 

اص ػٕپاؿي تاغات دس صٔا٘ي . لشاس دادٜ ؿٛد (دس تاغات تا رٟت ؿٕاَ ٚ رٙٛب )آفتاتٍيش دس لؼٕت ؿٕاَ تاؽ 

لشاس دادٖ وٙذٚي ص٘ثٛس ػؼُ دس تاؽ خلٛكا دس .  وٝ ص٘ثٛس ٞا سٚي ٌّٟا پشٚاص ٔي وٙٙذ تايؼتي ارتٙاب ٕ٘ٛد

ػاِٟايي وٝ ػشٔاصدٌي حادث ٔي ؿٛد ٚ ؿشايط رٛي تشاي ٌشدٜ افـا٘ي ٘أٙاػة اػت، إٞيت ٚيظٜ اي 

. داسد
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تٝ ٔٙظٛس تِٛيذ ٔيٜٛ تا ويفيت ٚ وٕيت تاال ٚ حفظ ػالٔت دسختاٖ، ٔثاسصٜ تا آفات، يٕاسيٟا ٚ ػّفٟاي 

.  ٞشص ضشٚسي اػت

ٟٕٔتشيٗ آفات ٔيٜٛ ٞاي ٞؼتٝ داس ؿأُ ٍٔغ ٌيالع، ػشخشطٛٔي ٌيالع، ػشؿاخٝ خٛاس ّٞٛ، 

. ػٛػه ؿاخه تّٙذ سصاػٝ، ؿتٝ ػثض ّٞٛ، ؿپـه ػٗ طٚصٜ، وشْ ػفيذ سيـٝ ٚ وشْ آِٛ ٔي تاؿٙذ



 

 

 ٟٕٔتشيٗ تيٕاسيٟاي دسختاٖ ٔيٜٛ ٞؼتٝ داس ؿأُ ؿا٘ىش تاوتشيايي، ؿا٘ىش ػيتٛػپٛسايي 

 ، ػفيذن حميمي، پيچيذٌي تشي ّٞٛ، تيٕاسي غشتاِي ٞؼتٝ داسٞا ٚ ؿاسوا (ِىٛػتٛٔايي)

. ٔي تاؿٙذ

تا تٛرٝ تٝ ؿشايط الّيٕي ٞش ٔٙطمٝ ٚ آفات، تيٕاسيٟا ٚ ػّفٟاي ٞشص غاِة آٖ، ػّٕيات ٔثاسصٜ تايؼتي 

 . تشاػاع دػتٛساِؼُٕ ٞاي ػاصٔاٖ حفظ ٘ثاتات ا٘زاْ ٔي ٌيشد


