
  پايٍ َاي درختان ميًٌ َستٍ دارپايٍ َاي درختان ميًٌ َستٍ دار
ٕبصط ث٘شضي 

 قيقبت اصالح ٗتٜيٚ ٕٜبً ٗثصضحػض٘ ٛيئت ػَْي ّ٘سسٚ ت

 

  مُمتريه مطكالت تاغات درختان ميًٌ َستٍ دارمُمتريه مطكالت تاغات درختان ميًٌ َستٍ دار

  م٘تبٛي ػْط

  حسبسيت ثٚ ثيْبضي ٛبي ذبك

  حسبسيت ثٚ سطّب

  ٔذبمٜبي سٖيي

  آٛل ثبال

  حسبسيت ثٚ ضع٘ثت

  ذطني

  ّسيطيت ضؼيف

  ٔػَْنطز پبيي

  ٖٚثطزاضت پط ٛعي
 

  محيط ريطٍمحيط ريطٍ

 ثبفت ذبك

 امسيژٓ ذبك

 ضع٘ثت ذبك

 زّبي ذبك

 ّينطٗاضىبٕيعُ ٛبي ذبك 

 

  تافت خاكتافت خاك

 ضٖي

 ٍّ٘ي

 ضسي 

 

 



  اكسيژن خاكاكسيژن خاك

  ضظاسٚ امسيژٓ ظيبز الظُ زاضز

  ٓثٜتطئ ػٌْ % 10تطامِ امسيژ

  ِضضس مبٛص %5-3تطام
 

  رطًتت خاكرطًتت خاك

  تحٌْ زض ىٕ٘ٚ ٛبي ّرتَف ّتفبٗت است

  ُى٘جٚ،ىيالس،ظضزآٍ٘،َٛ٘،ثبزا

  حسبسيت زضظّبٓ ضضس فؼبً حسامثط است

 ثٜتطئ ظّبٓ آثيبضي ثئ ظطفيت ظضاػي ٗپژّطزىي 

 

  دماي خاكدماي خاك

  ٚزضجٚ سبٕتي ىطاز 25-20ثٜتطئ زّب ثطاي ضضس ضيط

  زضجٚ زض پطٕٗ٘س ضضس ضيطٚ ّت٘قف ّيط٘ز 35زّبي ثيطتط اظ

  زضجٚ ضيطٚ عطاٗت ذ٘زضااظزست ّي زٛس ٗچ٘ثي ضسٓ افعايص ّي يبثس 24زّبي ثيطتط اظ

  زّبي ثحطإي است -15ٗزض ىيالس زض - 10ضيطٚ ثٚ سطّب حسبس زض َٛ٘ زض

 ٛطچٚ اظ ع٘قٚ زٗضتط ض٘يِ ضيطٚ ٛب حسبس تط ّي ضٕ٘س 

 
  پًسيذگي طًقٍ يريطٍپًسيذگي طًقٍ يريطٍ

  يني اظ ّْٜتطئ ثيْبضي ٛبي قبضچي

  ٚضع٘ثت ظيبز ٗتْبس ّستقيِ آة ثب ع٘ق

  قبضچ ٛب پ٘ست ع٘قٚ ٗضيطٚ ٛب ضا اظ ثئ ّي ثطٕس

 اىط پ٘ست ع٘قٚ ثطزاضتٚ ض٘ز ثبفتٜبي قٜ٘ٛبي ضٕو ثٚ ٗض٘ح ْٕبيبٓ است 

  پًسيذگي ريطٍپًسيذگي ريطٍ

  ٚثطضٗي ضيط

  ٕٚطبٕٚ ضٗي ضيطٚ ٗضقٚ ٛبي سفيس ّتْبيٌ ثٚ ظضز ضٗي ضيط

  ٚزض فصً٘ ّطع٘ة مالٛل ٛبي ػسَي ثٚ ص٘ضت زستٜبي زض اعطاف ع٘ق

  إتطبض اظ عطيق تْبس ضيطٚ ٗآثيبضي
 



  پًسيذگي ريطٍپًسيذگي ريطٍ

 اٍٗئ ػالئِ ٛ٘ايي ثٚ ص٘ضت ظضزي ضبخ ٗثطه،پژّطزىي ٗضؼف ىيبٙ،م٘چل ّبٕسٓ ّي٘ٙ ٗضيعش

ثطه 

 زض ضٗي ضيطٚ پ٘ضص سفيس ضٕو مٚ ْٛبٓ ت٘زٙ قبضچ است زيسٙ ّي ض٘ز

  زض ضطايظ ٕبّسبػس تب سبٍٜب ظٕسٙ ّي ّبٕس  

  

  مُمتريه مطخصات تيماري َاي ييريسي درختان ميًٌ َستٍ دارمُمتريه مطخصات تيماري َاي ييريسي درختان ميًٌ َستٍ دار  

  ٙإتقبً ثٚ ٗسيَٚ ثصض ٗزإٚ ىطز

  ػالئِ ّْنٔ است ّستٜب ّطرص ٕط٘ز

  ػَْنطز مبٛص پيسا ّي مٖس

  ػْط زضذت م٘تبٙ ّي ض٘ز

  ّي٘ٙ ٛب م٘چل ّي ضٕ٘س

  ٓضيعش ثطه زض اٗاسظ تبثستب

 
 

  اوتخاب پايٍاوتخاب پايٍ

 1- تٍ٘يس ينٖ٘اذت

 2- إساظٙ زضذت

 3- ّقبّٗت ثٚ افبت ٗثيْبضي ٛب

 4- ٓسطّبي ظّستب

 5-(ثبفت،ػْق،فططزىي،ٕ٘ع)فيعيل ذبك 

 6-ضيْي ذبك(،ّيعآ ْٕل،ظطفيت تجبزً مبتيٕ٘يpH) 

 7-(سغح ىبظٛب،امسيژٓ ٗمطثٔ،ّيعآ آة)ّحيظ ذبك 

 8- سبذتْبٓ ضضس

 9- تبضيد ىٌ زٛي

 10-ٙ٘تبضيد ضسيسٓ ّي 

 

 

 

 

 



  مطخصات درختان پاكًتاٌمطخصات درختان پاكًتاٌ

 ّٙيبٓ ىطٙ م٘تب

 ٔضبذٚ زٛي اظ ٕعزيل ظّي

 ضبذٚ زٛي ثب ظاٗيٚ ثبظ

 قسضت ضضس مْتط

 ىٌ زٛي ظٗزتط
 

  ريش َاي كىترل رضذريش َاي كىترل رضذ

  اضتفبع ّحٌ پيٕ٘س

 ٙ٘مٖتطً ّحيغي ضضس ٗ إساظٙ زضذتبٓ ّي 

  ٚپبي

 ٚتغصي 

 مْج٘ز آثيبضي 

  ّٚيبٓ پبي

 ضقبثت 

 ّحصً٘ زٛي 

 تٖظيِ مٖٖسٙ ٛبي ضضس 

 

  وقص پايٍ در كىترل رضذ رييطي درختان ميًٌوقص پايٍ در كىترل رضذ رييطي درختان ميًٌ

 ٕقص ّيبٓ پبيٚ زض مٖتطً ضضس ضٗيطي 

 ٕقص اضتفبع ّحٌ پيٕ٘س زض مٖتطً ضضس ضٗيطي 

 

  ميان پايٍميان پايٍ

ّيبٓ پبيٚ آٍجبٍ٘ ضٗي ّحَت ّٖجط ثٚ مبٛص قسضت ضضس ىيالس 

ٕتبيج ّتفبٗت ػٖ٘آ ّيبٓ پبيٚٙ زض ّجبضستبٓ اظ مبضثطز اضقبُ ّرتَف آٍجبٍ٘ ة 

زض ٍٜستبٓ استفبزٙ اظ آٍجبٍ٘ ضقِ ٕ٘ضس استبض ثٚ ػٖ٘آ ّيبٓ پبيٚ ٕتبيج اّيسثرطي 

 ّيبٓ پبيٚ اضقبُ آٍجبٍ٘ ْٛچ٘ٓ ٕ٘ضس استبض، ّٕ٘ت ّ٘ضٕسي زض ثسيبضي اظ ٕقبط ثغ٘ض ّ٘فقيت آّيعي 

. ػٌْ مطزٙ إس
 

 



  وقص ارتفاع محل پيًوذ در كىترل رضذ رييطيوقص ارتفاع محل پيًوذ در كىترل رضذ رييطي

 ٕتبيج ثٚ زست آّسٙ ّبي٘س مٖٖسٙ ّي ثبضس. 

 

  سبٕتيْتط ضضس مبٛص يبفت90 ٗ 75اضتفبع  

 

 پيٕ٘س زض اضتفبع ثبال ثبػث مبٛص ضضس 

 

  زضصس زض ّقبيسٚ ثب پيٕ٘س زض 20 سبٕتيْتطي ّٖجط ثٚ مبٛص ضضس ثٚ ّيعآ 50پيٕ٘س زض اضتفبع 

 . سبٕتيْتطي 10اضتفبع 

 

  ّتطي ضٗي ثٚ ّٖظ٘ض 5/1 تب 1زض ايبٍت اٗضىبٓ آّطينب ضٗي سٚ تب پٖج ثبظٗي اصَي زض اضتفبع 

 ص٘ضت سطضبذٚ مبضي پيٕ٘س ىطزيسٙ جَ٘ىيطي اظ سطعبٓ ثبمتطيبيي زض تٖٚ ة

 

  
  ازدياد پايٍ َاي درختان ميًٌازدياد پايٍ َاي درختان ميًٌ

 ثصض

 َْٚق

خًاتاويذن 

 ضيع اظزيبزي

 پبج٘ش 

 

 

تررسي يتعييه مىاسة تريه پايٍ تراي ارقام تجارتي تررسي يتعييه مىاسة تريه پايٍ تراي ارقام تجارتي 

(سُىذ،رَىمًن)زردآًل   (سُىذ،رَىمًن)زردآًل

 زضضت ّاليط

 قطّع ضبٛطٗزي

 ٚقطثبٓ ّطاغ

 اضزثبز

ٕصيطي 



  وتاجوتاج

 پبيٚ ّيطٗثبالٓ سبظىبضي ّٖبست

 پبيٚ ثصضي ظضزآٍ٘ سبظىبضي ّٖبست

 ثبزاُ سستي ّحٌ پيٕ٘س ٗػْط مِ تطميت پيٕ٘سي

 پبيٚ سٖت جٍ٘ئ اٍقبئ ضضس ثسيبض ضؼيف ٗزضصس ثبالي ّطه ٕٜبٍٜب
 

(سىت جًليه،مارياوا،ميريتاالن،تخارا،درگسي)تاثير پايٍ آلً   (سىت جًليه،مارياوا،ميريتاالن،تخارا،درگسي)تاثير پايٍ آلً

 پبيٚ ثطٗي ظّبٓ ىَسٛي ّ٘ثط است

 ٔضٗظ تبذيط زض ىَسٛي 9 تب 7ثي 

 سٖت جٍ٘ئ (ضٗظ12ضٗظ ٗسٖت جٍ٘ي5ٔضبٛسظضزآٍ٘ )ضٗظ ثيطتط ضس7عً٘ زٗضٙ ىَسٛي

اٍقبئ ضضس ضؼيف 
 

كلت كلت 
  

حسبس ثٚ سطّب 
P.avium*P.pseudocerasus 

ضيطٚ سغحي 

ٕيْٚ پبم٘تبٙ 

ضيعش ثطىٜب زيطتط ٕسجت ثٚ سبيط پبيٚ ٛب 

ثٚ آضّيالضيب حسبس 
F12/1,Mazzard>P. cerasus >P. mahaleb >Colt 

 افسايص حساسيت

 

FF1122//11  
  ّقبُٗ ثٚ ضع٘ثت ذبك

  ّقبُٗ ثٚ ضبٕنط ثبمتطيبيي

  ضيطٚ ٛب سغحي ٗى٘ضتي

 زض ثؼضي اظ ّٖبثغ ثسيبض حسبس ثٚ سطّبي ظّستبٕٚ  (اظ ّحَت حسبس تط)ٕيْٚ ّقبُٗ ثٚ سطّب

 100% پيٕ٘سٛب ظٕسٙ ّي ّبٕٖس



  ثٚ فيت٘فتطا ٕسجت ثٚ ّحَت ّقبُٗ تط

  ُ٘حسبس ثٚ اىطٗثبمتطي

  زض ايست ّبٍيٖو سَنسي٘ٓ ضس

  پبيٚ مَٕ٘ي ىعيٖص ضسٙ اظ ّبظاضز

  اظ عطيق قَْٚ سجع تنثيط
 

 

  محلةمحلة

ض٘ز  پبيٚ ّْٜي ثطاي ىيالس ٗ آٍجبٍ٘ ّحس٘ة ّي

 ّقبُٗ ثٚ ذطني

پبثَٖس( ٗ اظ ّبظاضزF12/1م٘تبٛتط ) 

ٗٗضتيسيَيُ٘ ٗ آضّيالضيب حسبس ثٚ فيت٘فتطا

 ٕسجت ثٚ ّبظاضز ظٗز ثبضزٙ تط

 ضيطٚ ػْيق

50% پيٕ٘سٛب ظٕسٙ ّي ّبٕٖس

سٖيالذي اظ سبظىبضي ذ٘ثي ثطذ٘ضزاض است ، آٛني ائ پبيٚ زض ذبك ٛبي سجل ،  .

ٚمٖٖس  ز ثٚ ّيعآ ثيطتطي زض ذبك ٕف٘ش ّيضٛبي ّحَت ٕسجت ثٚ ّبظا ضيط

 ّٔٛحتٌْ ثٚ مَطٗظ ٕبضي اظ مْج٘ز آ

 ّحتٌْ ثٚ مْج٘ز ضٗي

حسبس ثٚ ذبك ٛبي سٖيئ ٗ ّطع٘ة 

ثبضس ػَْنطز ٗ إساظٙ ّي٘ٙ ضٗي ائ پبيٚ ذ٘ة ّي. 
 

  تررسي يتعييه مىاسة تريه پايٍ تراي ارقام تجاري گيالستررسي يتعييه مىاسة تريه پايٍ تراي ارقام تجاري گيالس

  حبجي ي٘سفي

  ضجستط

  فطاسيسا

 سيبٙ ّطٜس 

 
  ادتريسادتريس

  ٓ(تجطيع)ائ پبيٚ ت٘سظ فطإس٘ي ٛب زض ٕتيجٚ سَنسي٘ٓ اظ ت٘زٙ آٍجبٍ٘ي جْغ آٗضي ضسٙ اظ ايطا 



  ٙپبم٘تب

  پبج٘ش زٛي آٓ ّت٘سظ

  ِٕيبظ ثٚ قي

  زضذت زض ٛنتبض قبثٌ مطت 2000تطامِ ثيص اظ 

  ثٚ ضاحتي ت٘سظ قَْٚ ٗ ضيع اظزيبزي تنثيط

  1/12زض ّقبيسٚ ثب.F ،20 زضصس م٘تبٙ تط 40 تب 

  ٙزضذتبٓ ضٗي ائ پبيٚ ظٗز ثبضز

 ػَْنطز ثباليي 

 افعايص ّي يبثس زض ص٘ضتينٚ 4/34ثط ضٗي پبيٚ ازاثطيعتؼساز اسپ٘ضٛب زض ٛط ّتط ثٚ ضبذٚ  ضقِ ثبضالت  

   تقَيٌ يبفتٚ است14 ثطاثط F 12/1 ٗ ثط ضٗي پبيٚ 3/11ثط ضٗي پبيٚ ثطٗمف٘ضست 

 

PPHHLLCC&&PPHHLLAA  
  چنسالٗامي

  اظ تالقي اٍجبٍ٘ ٗىيالس

  سيستِ ضيطٚ سغحي

  ٙىيالس ثب ٛسف زستيبثي ثٚ زضذتبٓ پبم٘تب

  ٛب ّٖبست ٚ إساظٙ ّي٘ٙ ضٗي ائ پبي

 ًسي ثٚ سطّبظزىي ظّستبٕٚ حسبس - پبيٚ پي اچ ا

   ّتط 5×2-3، 5× 5/1-2فبصَٚ مطت 

  ٙظٗز ثبضز

 ًآ- ثسيبض پبم٘تبٙ ث٘زٙ ٗ ثؼس اظ مَ٘ٓ پي اچ ا 
 

MMaa  MMaa6600  
 P. Mahaleb 

  ّٖطب اٗضىبٓ اّطينب

  ثصض ّحَت 3000سَنسي٘ٓ اظ

  ٌْثٚ فيت٘فتطا ٗ سطعبٓ ثبمتطيبيي ّتح

  تقطيجب پط ضضس

  زضصس مبٛص ضضس 10 ٗ 30ٕسجت ثٚ ّبظاضز ٗ ّحَت ثٚ تطتيت اظ 

  زاضاي پبج٘ش زٛي

  اظ عطيق ضيع اظزيبزي ثٚ ضاحتي تنثيط



  زض ّقبيسٚ ثب ّحَت اظ سبظىبضي ذ٘ثي ثب ثيطتط اضقبُ ىيالس ثطذ٘ضزاض

  زضصس مْتط اظ مَت20قسضت ضضس زضذتبٓ ضٗي ائ پبيٚ حسٗز  

 

 

MMaaMMaa1166  

  ُٗثٚ سطّب ّقب

 ُٗثٚ ضبٕنط ّقب 

ٍ  آلثالً ٍ  آلثالًپاي   پاي
 

  پبج٘ش زٛي ظيبزي

  سبظىبضي ذ٘ثي ثب ثطذي اظ اضقبُ ىيالس ٕساضز

  تنثيط اظ عطيق قَْٚ ػَفي ضاحت

  پبيٚ ٛبي مَٕ٘ي ثطاي آٍجبٍ٘ ِّٜ ّي الضٖس

  ُٗثٚ ضع٘ثت ثبال ّقب

 ٗيطٗس ٛبي پبم٘تبٛي ىيالس ٗ ٗيطٗس ٕنطٗظٙ ضسٓ ٍنٚ حَق٘ي حسبس 

  پٖتبپٖتب
 ٕٔبُ التي: Panta 

  ٕبُ ػَْي:P.domestica ِسَنسيٕ٘ي اظ ثصض ىطزٙ افطبٕي آظاز ضق Imperial Epineuse 

 ٙايتبٍيب :مط٘ض ّؼطفي مٖٖس

 سبظىبضي ثسيبض ّٖبست ثبامثطاضقبُ َٛ٘ ٗضَيٌ ٗتؼسازي زييط اظ ىٕ٘ٚ ٛبي پطٕٗ٘س :ّيعآ سبظىبضي

 اظعطيق قَْٚ ٗمطت ثبفت :ت٘إبيي تنثيط

  ٔسَنسيٕ٘ي اظ ى٘جٚ :ٗاٍسي

 قسضت ضضس ظيبز :تيپ ضضس

 ذ٘ة : ّقبّٗت ثٚ آٛل

 ثسيبض ػبٍي : ّقبّٗت ثٚ ذفيي

 ذ٘ة :ّقبّٗت ثٚ ذطني

 زض زست ثطضسي ثطاي اقَيِ ٛبي ّرتَف مط٘ض ايطآ:ٕقبط ّٖبست ثطاي مطت 

  

 



 
  مبزأّمبزأّ

 ٕٔبُ التي: Cadaman 

  ٔٗاٍسي :P.Persica * P.Davidiana 

 ٙمبض ّطتطك ّ٘سسٚ :مط٘ض ّؼطفي مٖٖسGYDFVٗ INRA ٚفطإس 

 سبظىبضي ثسيبض ّٖبست ثب امثطاضقبُ َٛ٘ ٗضَيٌ ٗتؼسازي زييط اظ ىٕ٘ٚ ٛبي پطٕٗ٘س :ّيعآ سبظىبضي

 اظعطيق قَْٚ ٗمطت ثبفت :ت٘إبيي تنثيط

 قسضت ضضس ظيبز :تيپ ضضس

 ذ٘ة : ّقبّٗت ثٚ آٛل

 ػبٍي : ّقبّٗت ثٚ ذفيي

 ثسيبض ػبٍي :ّقبّٗت ثٚ ذطني

 زض زست ثطضسي ثطاي اقَيِ ٛبي ّرتَف مط٘ض ايطآ:ٕقبط ّٖبست ثطاي مطت 

  

  

  

 ْٕبىبضز   ْٕبىبضز  

  
 ٕٔبُ التي: Nemagard 

  ٕبُ ػَْي: P.Persica * P.Davidiana 

 سبظىبضي ثسيبض ّٖبست ثبامثطاضقبُ َٛ٘ ٗضَيٌ :ّيعآ سبظىبضي

 مِ :تيپ ضضس

 ذ٘ة : ّقبّٗت ثٚ آٛل

 حسبس : ّقبّٗت ثٚ ذفيي

 ذ٘ة :ّقبّٗت مَطٗظ

 ثسيبض ػبٍي :ّقبّٗت ثٚ ْٕبتس

 ضيطٚ ٛب ثٚ سطّب حسبس :ّقبّٗت ثٚ سطّب

 ٕٜبً ثصضي َٛ٘: ّقبيسٚ حسبسيت ثٚ ضع٘ثت<  GF677< سٖت جٍ٘ئ> ْٕبىبضز  

  677677جي اف جي اف 

  



 ٕٔبُ التي :GF677 

  ٕبُ ػَْي: P.Persica * P. amygdalus 

 ٙفطإسٚ :مط٘ض ّؼطفي مٖٖس

 سبظىبضي ثسيبض ّٖبست ثبامثطاضقبُ َٛ٘ ٗضَيٌ :ّيعآ سبظىبضي

 ثسيبضپطضضس :تيپ ضضس

 ثسيبض ػبٍي : ّقبّٗت ثٚ آٛل

 ّت٘سظ : ّقبّٗت ثٚ ذفيي

 ذ٘ة :ّقبّٗت مَطٗظ

 ثسيبض ػبٍي :ّقبّٗت ثٚ ذطني

 سبظىبضثبامثط اقَيِ ٛبي ّرتَف مط٘ض ايطآ ثجع ٕقبط ّطع٘ة ٗ:ٕقبط ّٖبست ثطاي مطتpH ٔپبيي 
 

 

MMRRSS22//55  

  

  22//55اُ آض اساُ آض اس

 ٕٔبُ التي :MRS2/5 

  ٕبُ ػَْي: P.cerasifera sel. 

 ٙايتبٍيب :مط٘ض ّؼطفي مٖٖس

 سبظىبضي ثسيبض ّٖبست ثبامثطاضقبُ َٛ٘ ٗضَيٌ :ّيعآ سبظىبضي

 ّت٘سظ تب ضؼيف : تيپ ضضس

 ضؼيف : ّقبّٗت ثٚ آٛل

 ثسيبض ػبٍي : ّقبّٗت ثٚ ذفيي

 ذيَي ضؼيف : ّقبّٗت ثٚ ذطني

 ث٘يژٙ ّٖبعق )زض زست ثطضسي ثطاي اقَيِ ٛبي ّرتَف مط٘ض ايطآ:ٕقبط ّٖبست ثطاي مطت

 (ثبذبمٜبي سٖيئ ٗاسيسيتٚ ثبال ٕظيط ّٖبعق ضْبٍي

GGiisseellaa55  
  ٙثسيبض پبم٘تب

  ّقبّٗت ثٚ آٛل ّت٘سظ

  ّقبّٗت ثٚ ذبك سٖيئ ثسيبض ػبٍي

  ّقبّٗت ثٚ ذطني ثسيبض ضؼيف

  ّٚقبُٗ ثPNRSV 



  ّٚقبُٗ ثPDV 
  

 

  

جي اُ )زاّيٌ   ((6161//11جي اُ )زاّيٌ
 ٕٚ٘ٛيجطيس ثئ زٗ ىP.canescens  ٗ  P.dielsina 

  زض  ثَژيل سَنسي٘ٓ ضس

  اظ ضضس ضٗيطي ّت٘سغي ثطذ٘ضزاض است

  اظ استقطاض ذ٘ثي ثطذ٘ضزاض

  سبظىبضي ذ٘ثي ثب اضقبُ ىيالس ٗ آٍجبٍ٘ ثطذ٘ضزاض

  ٛبي ػَفي يب مطت ثبفت تنثيط ٚ عطيق قَْ

  ّٖبست ذبك ٛبي حبصَريع ثب ظٛنطي ذ٘ة ّي ثبضس

 احتْبال حسبس ثٚ ٗيطٗس ٛبي پبم٘تبٛي ىيالس ٗ ٗيطٗس ٕنطٗظٙ ضسٓ ٍنٚ حَق٘ي 

AAddaarraa  
  سَنسيٕ٘ي اظ ّيطٗثبالٓ است

 اي ّٖبست جٜت تنثيط اضقبُ ىيالس ٚ ، َٛ٘، ظضزآٍ٘ ٗ ثبزاُ  ت٘سظ اسپبٕيبيي ٛب زض ظاضاى٘ظا ثٚ ػٖ٘آ پبي

  اظ عطيق قَْٚ ذطجي تنثيط

 ق٘ي اٍطضس "ٕسجتب 

  ٙظٗز ثبضز

  ثٚ ذبك ٛبي ّطع٘ة سبظىبض

   ُ ثٚ ضطايظ  ٕب ّغَ٘ة تٜ٘يٚ ذبك ّقبٗ

 ثٚ ذ٘ثي زض ذبك ٛبي ثب آٛل ثبال ضضس ّي مٖس 

CCAABB66PP,,CCAABB1111EE  
  ت٘سظ ّحققبٓ ايتبٍيبيي زض زإطيبٙ ثَٕ٘يب

  ٙپبم٘تبٙ ٗ ٕيْٚ پبم٘تب

  متP6اظ ػَْنطز ذ٘ثي ثطذ٘ضزاض  

 E11 ً٘پبيٚ پطّحص

 پبج٘ش ظيبزي تٍ٘يس 



SSLL6644  
  
  پبيٚ فطإس٘ي

  ٛبي ذطجي ٚ ٚ ٛبي چ٘ة ٕطُ ٗ يب قَْ ث٘سيَٚ قَْ

  ٙپبيٚ ّ٘ضز شمط ثب ثسيبضي اظ اضقبُ ىيالس سبظىبض ث٘ز

  اظ ٍحبػ ضضس، ّبٕٖس پبيٚ مَت ٗ

  ٓٛبي ػْيق ٗ فطاٗا ٚ زاضاي ضيط

  اظ استقطاض ذ٘ثي زض ذبك ثطذ٘ضزاض است

  ثٚ ذبك ٛبي ّطع٘ة حسبس

  ٙزيط ثبضزٙ ث٘ز

 ثب ثطذي اظ اضقبُ ىيالس ٗ آٍجبٍ٘ ٕبسبظىبض ّي ثبضس. 

IIsshhttaarraa  
 ايطتبضا 

 (P.persica*P.cerasifera)*P.saliciana 
  ّقبُٗ ثٚ آضّيالضيب

  ّقبُٗ ثٚ ْٕبتس

  ٚحسبس ثٚ ذفيي ضيط

  قَْٚ سجع ضاحت تنثيط

 ثب ثبزاُ ،ظضزآٍ٘ٗ َٛ٘ سبظىبض 

 

 

 
 


