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 : ٠ّس٩٠
 

، آٌت ٔٝيسي ٦ اظ ل٧ا٠ٛ ٫٠ٟ Ectomyelois ceratoniae (Lepdoptera: Pyralidae)ا٤اض، ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ 

ظضزآ٧ٜ، تازاٞ، ٪٧ٝ، ، ا٤زيط ،ا٩٤ اؾت ٦ لال٨٦ تط ا٤اض ت٩ پؿت٩. اي٣ آٌت چ٥س ٠يعتاؾتٔا٪ف ١ٔي ٦ ٔيٍي ٠حص٧ٚ ا٤اض زض ايطا٢ 

٧٤اض  ٓي ياؾت ٦ زاضا ؿتطيپط٨ ٧ٔچٕي ت٩ ض٤ٗ ذأ ظ٤س. حكط٨ ٔا٠ٛ، قة ٤يع ذؿاضت ٠ي ٘التي، ؾية، ت٩، ٘طز٦ ٦ ذط٠ا

ر٧ٝ اؾت. ترٟ آ٢، تيع٧ي ٦ ١ٔي ٔكيس٨ ٦ زض اتتسا ت٩ ض٤ٗ ِط٠ع ٦ تا ٤عزيٓ  ي٪ا تاٚزض ِالس٨  زاض ز٤سا٩٤ ساًيقس٦  ٙعاٖيظ

 اي ي٠ع ص٧ضتق٧ز. الض٦ حكط٨ ت٩ ض٤ٗ ِط قس٨ ٦ زض ٫٤ايت ض٤ٗ آ٢ ؾٍيس ٠ت١ايٛ ت٩ ظضز ٠ي تط ض٤ٗ ٟٔقس٢ ت٩ ٠طح٩ٝ تٍطيد، 

. (1)قٕٛ  ٪ؿت٥س ٠تط يٝي٠ ٦3 لطض  9ؼ٧ٚ  ت٩ اي ٦ ت٩ ض٤ٗ ٨٧٫ِ ٪ا ط٨يقٍاي اؾت.  ت٩ ٨٧٫ِ ٛيتاال ٠ا ٣يزض ؾ٥ٔطٞ ٦ 

زضذت،  طي٠ا٤س٨ ض٦ي زضذت، ظ ظ٠ؿتا٢ ٘صضا٤ي آٌت ت٩ ص٧ضت ؾ٥ي٣ ٠رتًٝ الض٦ي ت٩ ٦يػ٨ ؾ٥ي٣ آذط، زض زاذٛ ا٤اض٪اي تاِي

٪٧ا زض  يتؿت٩ ت٩ ز٠ا٪اي آٌت  پط٨ قةتكٕيٛ ٦  ٪ا ط٨يقٍ. زض ت٫اض ق٧ز ي٠ يؼ طيا٤ز ي٪ا ٧٨ي٠زاذٛ  ٣يچ٥ ٪ٟزاذٛ ا٤ثاض ٦ 

٤ؿٛ  ي٪ا پط٨ ق٤٧س. ض٤٦س ـ٧٫ض قة ا٤اض ـا٪ط ٠ي ؾطي ا٦ٚ ٪اي ظ٠ا٢ تا آواظ ـ٧٫ض ٘ٛ ا٦ايٛ اضزيث٫كت ٪ٟ اي ٣يا٦اذط ٌط٦ضز

زاذٛ تاد  (لسز 25ؼ٧ض ٠ت٧ؾػ ٩ ت) ترٟ ذ٧ز ضا يطي٘ رٍت ٪ا پؽ اظ پط٨ . قةاتسي يازا٩٠ ٠ ذطزاز٠ا٨تا ا٦اؾػ  ظ٠ؿتا٢ ٘صضا٢

. ؾپؽ تا ٥٥ٔس ي٠ ٩ئاؾثطٖ تىص ياظ ؾؽح زاذٝ د،ي٘صاض٤س. الض٦٪ا پؽ اظ تٍط ٤اقي اظ تطٔيس٘ي ٠ي٨٧ ٠ي اي٪ ا٤اض يا قٕاي

ا٤اض  ٪اي ذؿاضت آٌت زض تان .ز٪٥س يا٤تّاٚ ٠ ٨٧يت٩ زض٢٦ ٠ عيضا ٤ يياي٦ تأتط يضٌت٩ ٦ ل٧ا٠ٛ ِاضچ ٨٧يت٩ زاذٛ ٠ يؾ٧ضاذ زازيا

ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ لال٨٦ تط زض اتتساي ٌصٛ . اؾتؾ٩ تا چ٫اض ٤ؿٛ  ي. ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض زض اص٫ٍا٢ زاضاتاقس يزضصس ٠ 80تا  20حس٦ز 

   ض٦ي ٘ٛ ٤٦يع ، :Notocelia punicana Kuznetsov (Lep.Tortricidae)يتا ٤اٞ ل١ٝ آٌتي يپط٨ قة ،ا٤اض

 ي٪ا ٨٧ي٠ ٣ي٠خ١ط ٦ ٪١چ٥طي٪اي ٠خ١ط ٦ و زاذٛ و٥چ٩، ٘ٛاظ آٌت اي٣ الض٦  .٥ٔس ذؿاضت ايزاز ٠ي ،ا٤اض قس٨ ٛيتاظ٨ تكٕ ي٨٧ي٠

ا٦ٚ  ز٦ض٨ ات١اٞ ٦ ٪ا ٨٧ي٠ قس٢ تط زضقت تا. ق٧ز ٠يقس٨  ٛيتاظ٨ تكٕ ٪اي ٨٧ي٘ٛ ٦ ٠ عـيض٧٠رة ٔطز٨ ٦  ٩يتىص ا٤اض ي٥ٌسِ

 .ضؾس ي٠ت٩ پايا٢  ٧اضذ ٘ٛ آٌت ذؿاضت ٠ا٨(، ذطزاز ا٤اض)ا٦اؾػ زضذتا٢ ز٪ي ٘ٛ

     .سضؾ ٠يزضصس  ٦45  65 تات٩ تطتية  قس٨ ٛيتاظ٨ تكٕ ي٪ا ٨٧ي٦٠  ٪ا ٘ٛت٩ ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض ٦ آٌت  ٣يذؿاضت ا 

 ت٧ا٢ ي٦٠ ت٫٥ا تا يٓ تط٤ا٩٠ را٠ك ٠سيطيتي  ت٧ز٨اؾت ٦ حصي ٔا٠ٛ اي٣ آٌت ٤ا٣ٕ١٠  ،ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض ِؿ١تي اظ تاوساضي ا٤اض

 .٧١٤زت٧ٜيس ٠حص٧ٜي ؾاٜٟ ٦  اي٣ آٌت ضا ت٩ حساِٛ ٣ٕ١٠ تّٝيٛ زازذؿاضات ٤اقي اظ 
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 كزم گلَگبُ اًبرهسيزيت 

ل١ٝيات ٪١ا٪٥ٙي اؾت ٩ٔ ِثٛ اظ ٔاقت  ايپيكٙيطي ٦ ٥ٔتطٚ  ي٪ا اؾتٍاز٨ اظ ت١اٞ ض٦ـ ،٠سيطيت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض

اِسا٠ات ٥٠زط ت٩ ٔا٪ف ٠يعا٢ ذؿاضت آٌت قس٨ ٦  ٠ز٧١ل٩ ٣ي. ااتسي يقط٦ق ٦ زض ٠طح٩ٝ زاقت ٦ تمس اظ تطزاقت ازا٩٠ ٠ ا٨ي٘

 .سي١٤ا يتط ٠حص٧ٚ ا٤اض ٌطا٪ٟ ٠ ضا٨ ضا تطاي صازضات تيف

 

 الف( اصَل كبضت ٍ زاضت:

يا  ٔا٪ف ذؿاضت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض اؾتٍاز٨ اظ اضِاٞ ٠ّا٦ٞتطاي ض٦ـ  ٣تطي ٦ آؾا٢ ٣تطي ياص٧ٜ :٥٠اؾة ا٤تراب ضِٟ -1

 ٤ازضي٠رتٍٝي ٤فيط اضِاٞ  .س٥ٔ ي٠ ٦اضز زضصس 80تا  20 ٣يتي ذؿاضتا٤اض، اضِاٞ  اٞت١ت٩ ا٤اض . ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ٠تح١ٛ اؾت

آٜٓ،  ع،يطئپ ٌطز٦ؼ، ٠ٝؽ ؾا٨٦، ضتاب ٤ ك٩يق، قيطي٣ ،ظان ،آ٩٥٠ ذات٤٧ي ،قيطي٣ ق٧٫اض ،٠ٝؽ زا٩٤ ِط٠ع ،ضا٤٦سي ،تازض٦ز

 ،عي٫٠ط يثيتازض٦ز، حؿ ي٤ازض ،ص٫ٍا٢اضِاٞ ٠ٝؽ اا٠ا . ق٤٧س ٔكت ٠يزض اؾتا٢ اص٫ٍا٢  ق٫طظا ا٧ِتي٦ ي ذا٤ ٧ؾًي

 .تي٥٥س تطي ٠ي ذؿاضت ٟٔ ا٤اضٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨  اظ ٣يطيق سيپ٧ؾت ؾٍ ٦ ٣يطيق ا٨ي٪ؿت٩، پ٧ؾت ؾ يت سيپ٧ؾت ؾٍ ،٠ٝؽ ؾا٨٦

ي ت٩ ذؿاضت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض تط حؿاؾيت ٟٔ ٦٩ٔ يا اضِا٠ي  اذيطاظ اضِاٞ ٠ي تايؿت رسيس ٦ رايٙعي٣،  ي٪ا تانزض احساث 

اظ ٔكت ٠ر٧ٝغ زضذتا٢ ا٤اض تا ؾايط زضذتا٢ ٠ي٨٧ ٠خٛ ا٤زيط ٦ پؿت٩ ٩ٔ ٠يعتا٢ ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ٪١چ٥ي٣  .ؾتٍاز٨ ق٧زا زاض٤س

 .ذ٧ززاضي ق٧ز ،ا٤اض ٪ؿت٥س

ذاْ ظضالي  آ٢ ضا تاز٨ ٦ ٔط يتطزاض اْذ ٠تط يٓت٩ ؼ٧ٚ ، لطض ٦ ل١ُ ضا ر٫ت ٔاقت ٫٤اٚ ٧٘زاٜي ٔاقت ٫٤اٚ:  -2

ٔاقت٩ ق٧ز ٩ٔ  يا ٩٤٧٘ ت٩ ٠ي تايؿت. ٫٤اٚ ١٤اييٟ ٠يرايٙعي٣  (پ٧ؾيس٨  ز زا٠ي ٔا٠الًيا ٧ٔ تطٖ ذا٧ْٔز آٜي )٪١طا٨ تا 

ؼ٩ِ٧ )٠حٛ اتصاٚ ؾا٩ِ ت٩ ضيك٩( آ٢ تاالتط اظ ذاْ ِطاض ٘يطز ٦ ت٩ ٪يچ ٦ر٩ اؼطاي ؼ٩ِ٧ ذاْ ضيرت٩ ٤ك٧ز. تطاي 

ل١ُ ٦ ت٧٫ي٩ ٥٠اؾة  تا ضؾي -ق٥ي ي٪ا ذاْ ت٧ا٢ اؼطاي آ٢ يٓ ؼكتٓ ايزاز ٔطز. ر٧ٝ٘يطي اظ ت١اؼ ؼ٩ِ٧ تا آب ٠ي

 ز.ق٧ ٠يا٤اض ت٧صي٩ ضقس  طايت

٥ٔس.  ٌطا٪ٟ ٠ي ٪ا آ٢ذاْ ضا تطاي  يي٧٠از وصاا٠ٕا٢ اؾتٍاز٨ ت٫تط اظ  ،ضلايت ٌاص٩ٝ تي٣ زضذتا٢ٌاص٩ٝ ٔاقت زضذتا٢:   -3

تطاي اضِاٞ  تٌاص٩ٝ ٔاق ق٧ز. ٠يؿط ٠ي يضاحت ت٩ضقس ضيك٩ ٦ تاد  ،٦ ٪٧ا زض ذاْزاقت٣ ٌعاي ٔاٌي  ت٩ ذاؼطاظ ؼطٌي 

  ٘طزز. ٠تط ت٧صي٩ ٠ي 4×4 ضقس ض٦يكي ٧ِي حسأخط زاضاي٦ تطاي اضِاٞ  ٠تط 5/2×5/3حساِٛ  ضقس ض٦يكي ٠ت٧ؾػزاضاي 

 .ق١اٜي ٦ ر٧٥تي ا٤تراب ٘طزز ي ٔاقت٪ا ر٫ت ضزيً آٌتاب ؾ٧ذتٙي، ٔا٪ف ٥٠ف٧ض ت٩

  ة تا ت٧ر٩ ت٩ تاٌت ذاْ ٦ ٤ياظ آتي ٘يا٨ ت٩ ص٧ضت ٥٠فٟ ٦ ٠طت ٠ي تايؿتآتياضي زضذتا٢ ٔاقت٩ قس٨ آتياضي زضذتا٢:  -4

 ٣يل١ٕٝطز أيٍيت ٠ي٨٧ ٦  في٥٠فٟ ؾثة اٌعا ياضيا٠ا آت ،اؾت ي٠ّا٦ٞ ت٩ ذكٕ يا٤اض زضذت ت٩ ٠يعا٢ ٔاٌي ا٤زاٞ ق٧ز.

ٌاص٩ٝ ٔكت ٦  ،ياضيضِٟ، ٧٤ق ذاْ، ض٦ـ آت ٠ا٥٤س يا٤اض ت٩ ل٧ا٠ٛ ٠تمسز ٪اي زض تان ياضيآب آت عا٢ي. ٠٘طزز ي٠زضذت 

تاقس. ٠يعا٢ آب  ٠تط ٠ٕمة ٠ي20000حس٦ز  ت٩ ؼطيُ ؾ٥تيا٤اض آب ٧٠ضز ٤ياظ تطاي ٪ط ٪ٕتاض تان  زاضز.تؿتٙي ضذتا٢ ؾ٣ ز

٠تط ٠ٕمة زض ؼ٧ٚ يٓ ٌصٛ  7000 يا ِؽط٦٨ زض ض٦ـ  15000، زض ض٦ـ ر٧ي ٦ پكت٩ ٠20000صطٌي زض ض٦ـ ٔطتي 

  تاقس. ضقس ٠ي
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ٛ ٌط٦ضزي٣ ٠ا٨ ص٧ضت يؽ اظ ل١ٝيات قرٟ ٩ٔ زض ا٦اپ تط تاقس. تيف تطزؾي ظي٥١ؽ تط ٠ 8/1ق٧ضي آب آتياضي ٤ثايس اظ  

تطي ض٦ي زضذتا٢ ـا٪ط ٦  ت٩ تمساز تيف تاض ز٪٥س٨ ي٪ا ٘ٛتا  ٥٥ٔس ي١٤ ياضيآت ٘يطز تان ا٤اض ضا تا ا٦اذط اضزيث٫كت ٠ا٨ ٠ي

ض٦ظ  ز٨٪ط  ٣يؾ٥ٙ ي٪ا ذاْزض  ٦٪ٍت٩  ؾثٓ ٪ط ي٪ا ذاْپؽ اظ آ٢ زض ق٤٧س. تطي ٦ازاض  رسيس ٤يع ت٩ ٌماٜيت تيف ي٪ا ك٩يض

 ٣يتط ٫٠ٟق٤٧س چ٢٧ اي٣ ز٦ آب  آب طيؾ٧٤تت ا٦ٚ ٦ ز٦ٞ ؾمي ق٧ز زضذتا٢ ٔا٠الً  ي٪ا ياضيآتزض  .ق٧ز ي٠ا٤زاٞ  ياضيآت تاض ٓ ي

تط٦ظ  ياضي٧٤ؾا٤ات آت٦ آتي  ت٥ف٩ٔ زض قطايػ  يا لاضظ٩ا٦ٜي٣  .قستا يآتياضي اظ ٜحاؾ تمساز ٠ي٨٧ ض٦ي زضذت ٠ ٣ي٠ؤحطتط٦ 

 ،ت٥ف آتي ص٧ضتزض . زض پي ذ٧ا٪س زاقتضا ا٤اض ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨  آٌت ؼىيا٢ ،ت٩ ز٤ثاٚ آ٢اؾت ٩ٔ تطٔيس٘ي ٠ي٨٧ ا٤اض  ٥ٔس ي٠

ا٤تراب  ي٘صاض ترٟضا تطاي ٠ي٨٧ حاصٛ اظ تطٔيس٘ي  ي٪ا قٕائطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض تىييط ضٌتاض زاز٨ ٦ ت٩ راي تاد ٠ي٨٧  پط٨ قة

ذ٧ز ضا  ي٪ا ترٟ پط٨ قة ٦ ٘طز٤س ي٠ض ٤ي٩١ ذكٓ قس٨ ٦ ت٩ يٓ ذكٕثاض ا٤ثاضي قثي٩ ا٤ا ي٪ا زا٩٤قطايػ اي٣ . زض سي١٤ا ي٠

زض اي٣ حاٜت تمساز الض٦٪اي ٧٠ر٧ز زض يٓ ٠ي٨٧ ٘ا٪ي ت٩ پ٧ؾت ٠ي٨٧ ِطاض زاز٨ ٦  ي٪ا قٕاييا زض ظيط  ،٠ي٨٧ ي٪ا زا٩٤ يال الت٩

ر١ميت تااليي اظ آٌت ٦  سيآ يزض٠ت٩ ص٧ضت ؼىيا٤ي ٦  ياٌت٩ر١ميت آٌت ت٩ قست اٌعايف . اظ اي٣ ض٦ ضؾس ي٠تيف اظ ز٨ لسز ٤يع 

ت٩ قطايػ ضا ٩ٔ اظ ر٩ٝ١ ظ٤ث٧ض تطي٧ٕ٘طا٠ا  آٌتزق٥١ا٢ ؼثيمي  ٌماٜيت ،قطايػ ت٥ف آتيذ٧ا٪س قس. شذيط٨ زض تان ؾاٚ تمس تطاي 

  .٥ٔس ي٠ ٤ا٠ؿالس ضا  اؾت ذكٕي حؿاؼ

 ٠٦ت زضذتا٢ ا٤اض ت٩ آٌات قا٠ٛ ل٧ا٠ٛ ٌيعيٕي )٠خٛ ض٤ٗ،ؾ٩ لا٠ٛ ٠ّا ت٧ا٤س ي٠ ،زضذتا٢ تىصي٩ ت٫ي٩٥ت٧ّيت زضذتا٢:  -5

)٠خٛ ٧٠از  ٦ ل٧ا٠ٛ قي١يايي ٦ تي٧قي١يايي  (تاٌت ٠ي٨٧ ؾيٝؿيٟ ٦ ل٧ا٠ٛ ٠ٕا٤يٕي )٠خٛ ٌيثط (،٠ي٨٧ ذص٧صيات ؾؽح ٦ ٧٠ٞ

٪اي ذاْ ٦  ظ٢٧٠ت٧صي٩ ٧ٔزي تط اؾاؼ آِطاض ز٪س.  ذ٧ز تحت تأحيط ،٪ا( ضا ت٩ زضرات ٠رتًٝ ٪ا ٦ ز٦ض ٥٥ٔس٨ ت٧ٔؿي٣ ،٠حطْ

٧ٔز ٌؿٍات٩ ٦ پتاؾي١ي ضا ٪١طا٨ تا ٧ٔز زا٠ي،  ٦ ت١اٞت٧ا٢ يٓ ؾ٧ٞ ٧ٔز ٤يتط٦غ٤ي  ٘يطز. ت٩ ؼ٧ض ل٠٧١ي ٠ي تطٖ ص٧ضت ٠ي

ت٩  ،٠ا٤س٨ ٪ا، ٦ يٓ ؾ٧ٞ اظت تاِي تطٖ ٠صطي ٔطز. يٓ ؾ٧ٞ اظت پؽ اظ ضيعـ ٔا٠ٛ ٘ٛ ٪ا ر٧ا٩٤حسأخط يٓ ٠ا٨ ِثٛ اظ ت٧ضٞ 

٦ يا  ٧ٔز چاٚزض ٤ي٩١ ذاضري ؾاي٩ ا٤ساظ تاد زضذت ت٩ ص٧ضت  ت٧ا٢ ي٠ق٧ز. ٧ٔز٪ا ضا  ؿيػ ز٦ٞ ٠صطي ٠يٌاص٩ٝ ز٦ ٠ا٨ پؽ اظ تّ

ت٩ ص٧ضت )تكٕيٛ ٠ي٨٧( ٦ اٌعايف ؼ٧ٚ ل١ط ٘ٛ  يز٪ ٨٧ي٠پاقي تطاي اٌعايف  ٔٝي ٠ح٧ٝٚ ؼ٧ض ت٩اؾتٍاز٨ ٔطز.  ٧ٔز ٔا٤اٚ

 ٘يطز:  ٧ٔز٪اي ظيط ص٧ضت ٠يل٠٧١ي تا 

    ت٫اض ا٦ايٛ ٪ا زض ٪٥ٙاٞ ت٧ضٞ ر٧ا٩٤ ٧٤تت ز٦ٞ ٦ ٦ ِثٛ اظ ذعا٢ تطٖ ٪ا پاييع ٧٤تت ا٦ٚ ا٦اؾػتطتية ٩ ت يپاق تاض ٠ح٧ٝٚز٦  -

 .ٜيتط آّب1000+ ٘طٞ ٔي٧ٝ+ ؾ٧ٍٜات ض٦ي ت٩ ٤ؿثت پ٥ذ  پ٥ذ ٔي٧ٝ٘طٞا٦ض٨ ت٩ ٤ؿثت  ٠ر٧ٝغ  تا

 ظيط ل١ٛ ق٧ز:ل٠٧١ي ؼثُ ٌط٧٠ٚ  چاٚ ٧ٔز تطاي -

           ٘طٞ ؾ٧ٍٜات آ٪٣  100٘طٞ ؾ٧ٍٜات ٠ؽ+  100٘طٞ ؾ٧ٍٜات ٥ٙ٥٠ع+ 100ض٦ي+٘طٞ ؾ٧ٍٜات  150تطاي ٪ط زضذت  -

+ ٧ٔز ٘طٞ تي٧تاؾي٧ٝؼ 20ت٩ ٪١طا٨  ٔي٧ٝ٘طٞ ٧٘٘طز يٓٔي٧ٝ٘طٞ ؾ٧ٍٜات پتاؾيٟ+ يٓ ٔي٧ٝ٘طٞ ؾ٧ٍٜات آ٤٧٠يٟ +  يٓ+ 

 ت٩ ٠ّساض ٧٠ضز ٤ياظ.پ٧ؾيس٨  حي٧ا٤ي

ت٩  ٧٘زاٚ چ٫اضاؼطاي زضذت  ا٤ساظ ٩يؾا،زض ٠حيػ ٪ا ر٧ا٩٤اظ تيساض قس٢  تا ِثٛ ٪ا تط٧ٖٔز تمس اظ ذعا٢  تطاي ايزاز چاٚ

لث٧ض ٥ٔس.٧ٔز٪اي ت٧صي٩ قس٨ تطاي  ٪ا آ٢٪ا تايس زض ٠ٕا٤ي تاق٥س ٩ٔ آب اظ ض٦ي ٧٘زاي٣  .ق٧ز ي٤٠يٟ ٠تط حٍط  ٦ ل١ُلطض 

ضيرت٩ ٦ ض٦ي آ٢ ضا تا ذاْ  ٪ا٧٘ز٠ر٧ٝغ ٔطز٨ ٦ زض٢٦ ٪ا ٧٘زالظٞ تطاي پط ٔطز٢  پ٧ؾيس٨ ٪ط زضذت ضا تا ٧ٔز حي٧ا٤ي

  .پ٧قا٥٤س ي٠
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قس٨ تاض ت٧صي٩  ؾاٚ ي٧ٔٓز ٪ط ؾ٩ تا چ٫اض  چاٚا٤زاٞ  .(2)قٕٛ  ٩ٔ ت٩ ٠ر٧ٝغ ٧ٌَ ذأي اظا٩ٌ ٤ك٧ز ق٧زت٧ر٩ 

 اؾت.

 
 ٧ٔز ايزاز چا٤ٚح٨٧  -2قٕٛ 

       ٩ٔ تالج  يت٩ حس ٪طؼ ؾثع زض ٌصٛ ضقس٦ ِثٛ اظ تيساضقس٢ زضذتا٢ ظ٠ؿتا٩٤  تا ا٤زاٞ ٪طؼ٪طؼ زضذتا٢:  -5

 ق٤٧س ٪اي ٠طيط، ٠ثتال ٦ تسقٕٛ ٩ٔ ٠حٛ ذ٧تي تطاي ٌماٜيت آٌات ٪ؿت٥س حصي ٠ي ، قاذ٩ك٧ز٤ ٨٧ي٠ يآٌتاب ؾ٧ذتٙ

٪ا تطؾس ٌّػ ت٩ ٠صطي  ق٧ز وصايي ٩ٔ تايس ت٩ ٠صطي ٠ز٧١ق قاذ٩ ٪اي اظاٌي تالج ٠ي . حصي قاذ٩(3)قٕٛ 

تطتيت  زضت١٥ايس. ي٠ؤحط١ٔٓ  آٌاتاٜم١ٛ زضذتا٢ زض ٠ّاتٛ  ت٩ لٕؽ ٠ا٤س٨ تطؾس ٦ اٌعايف قيط٨ ٘يا٨ ٪اي ؾاٜٟ تاِي قاذ٩

٪ا  ٦ حصي ٤طْزض ظ٠ؿتا٢ ت٩٥(  2-3) ٪ا ت٩٥اظاٌي ٦ ٠حس٦ز ٔطز٢ تمساز  ي٪ا قاذ٩٪اي پايي٥ي،  ٪طؼ قاذ٩ ،زضذتا٢ ا٤اض

٨ ت٩ ؼ٧ض ٤ط٠اٚ زض تاضز ي٪ا قاذ٩ق٧ز. زض ٪٥ٙاٞ ٪طؼ تايس زِت ٧١٤ز  ت٧صي٩ ٠ي اضزيث٫كت ٦ ٫٠ط ٠ا٨٪ا زض  ٦ پار٧ـ

ؾاٚ راضي ت٩ ٥٠ف٧ض تاض٦ضي زضذت زض ؾاٚ آي٥س٨ تؿياض  ي٪ا قاذ٩ؾؽح را٤ثي تاد زضذت ت٧ظيك ق٧ز. حٍؿ اؾپ٧ض٪ا ٦ 

١٤اي٥س ٦ زض ص٧ضت لسٞ حصي  ٪ا زض رصب ٧٠از وصايي تا ٠ي٨٧ ضِاتت ٠ي ٪ا ٦ت٩٥ ر٧ـ ٪ا، ضيك٩ ر٧ـ ٫٠ٟ اؾت. پار٧ـ

 ز.ق٧ ست ٔاؾت٩ ٠يت٩ ق ،اظ ١ٔيت ٦ ٔيٍيت ٠حص٧ٚ ٪ا آ٢

 
  ر٧ـ، ٤طْ ٦ قاذ٩ ٤اتزا پار٧ـ، ت٩٥٪طؼ  -3قٕٛ 
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تاتف تيف اظ حس آٌتاب تالج تثريط ؾؽحي قسيس ٘يا٨ قس٨ ٦ زضذتا٢ ضا آ٠از٨ ٫ٙ٤ساضي پ٧قف ؾثع زض ًٔ تان:  -6

٦  ٪اي زضذتا٢ تالج اٌعايف ضؼ٧تت ٤ؿثي ٠حيػ تان قس٨ ٥ٔس. ايزاز پ٧قف ؾثع تي٣ ضزيً ٠ي آٌتپصيطـ حكطات 

   ا٤اض  قطايػ اِٝي١ي ٥٠اؼُ ٔكت ٦ ٔاض .١٤ايس ٠ي٦ آٌتاب ؾ٧ذتٙي ١ٔٓ ٠ؤحطي زض ٔا٪ف تثريط اظ ؾؽح ٘يا٨ ٦ ذاْ 

اظ ر٩ٝ١ ظ٤ث٧ض٪اي  ي پاضاظيت٧ئيسظ٤ث٧ض٪ااظ ر٫ت حٍؿ ٦ ح١ايت  ٥ٔس ي٠٘طٞ ٦ ذكٓ ٪ؿت٥س ايزاب  ي٪ا تاتؿتا٩ٔ٢ زاضاي 

ق٧يس، ت٠٧ازضا٢، ضاظيا٩٤، ٠ا٥٤س  ق٫سظا ٦ زاض ٦ٛ٘ ؾايط زق٥١ا٢ ؼثيمي ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض ٤ؿثت ت٩ ٔاقت ٘يا٪ا٢  تطي٧ٕ٘طا٠ا

لال٨٦ تط تأ٠ي٣  ص٧ضت ٣يازض  .(4)قٕٛ  زضذتا٢ ا٤اض اِساٞ ٧١٤ز ي٪اً يضز يا ض٦ي ٪٧يذ ٦حكي، ٠اقٓ ٦ قثسض زض تي٣

      پ٧قف ؾثع تا ت٧ر٩ . اتسي ي٠اٌعايف  ٪ا آ٢٪ا ٌطا٪ٟ قس٨ ٦ ٔاضآيي وصا ٦ پ٥ا٪ٙا٨، ضؼ٧تت ٧٠ضز ٤ياظ تطاي ٌماٜيت ظ٤ث٧ض

  ا٤زاٞ پصيطز. ٦ يا زاض٦يي يا ل٩ٌ٧ٝٔاقت ٘يا٪ا٢  ص٧ضت ت٩ ،ت٧ا٤س ي٠ت٩ ا٠ٕا٤ات، قطايػ اِتصازي ٦ ٤ياظ٪اي ٔكا٦ضظا٢ 

 
 زضذتا٢ ا٤اض ًيضز ض٦ي ضاظيا٩٤ پ٧قف ؾثع -4قٕٛ 

 

، آ٧ٜز٨ زض ٌصٛ ضقس ذكٓ ٦ ي٪ا قاذ٩٪طؼ ، ٪طظ ي٪ا ل٧ًِٝك ل١ٝيات زٌك ٩٠ ا٤زاٞ تحٍؿ ت٫ساقت ٠حيػ تان:  -7

    ٪ا ٦ رايٙعي٣ ٔطز٢ آ٢ا٤اض حصي اضِاٞ ويط اِتصازي ، ا٤اض اظ زضذتا٢ ويطؾايط حصي ، آ٧ٜز٨ ي٪ا ٨٧ي٠ ت٩ ٧٠ِك يآ٦ض ر١ك

قرٟ  ،زض تان ٪اي ٪طظ ا٢ ٦ لًٝزاضي تّاياي ٤اقي اظ ٪طؼ ٦ يا حصي زضذت ويط حؿاؼ ت٩ ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨، لسٞ ٩ٙ٤ تا اضِاٞ

 .(5 اظ اٜعا٠ات ت٫ساقتي تاوات ا٤اض ٪ؿت٥س )قٕٛ زض ٌصٛ ٘ط٠ا ضؼ٧تتي ي٪ا ت٥فر٧ٝ٘يطي اظ ٦ ٦ يد آب ظ٠ؿتا٩٤ 
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 ة( هجبرسُ غيز ضيويبيي: 
 

 :آلَزُ اًبرّبي يآٍر جوع -1

٪١ٙا٤ي  ص٧ضت  ت٩تايس زض ا٤ثاض٪ا  ٠ا٤س٨ ي٠ا٤س٨ تط ض٦ي زضذت ٦ ضيرت٩ قس٨ زض ًٔ تان ٦ تاِ پ٧ؾيس٨ ٦ يا تاِي ا٤اض٪اي

ا٤اض،  ي٪ا ٨٧ي٠. لال٨٦ تط اتسيظ٠ؿتا٩٤ اي٣ آٌت ٔا٪ف  ي٪ا ط٨يشذ٘طزز تا  يآ٦ض ر١كزض ٌصٛ ظ٠ؿتا٢ ٦ تا آذط اؾ٥ٍس ٠ا٨ 

٩ احيا٤اً زض تان تازاٞ، ٘التي، ت٩، ٪٧ٝ، ظضزآ٧ٜ، پؿت٩، ٘طز٦، ذط٠ا ٦ ؾية ٤يع ٔ ،ؾايط زضذتا٢ ٠يعتا٢ آٌت اظ ر٩ٝ١ ا٤زيط ي٪ا ٨٧ي٠

 س.٤ق٧ يآ٦ض ر١كتايس ٦ر٧ز زاض٤س 

      زضذتا٢ ت٩ ٦يػ٨ زض ٤ؿٛ ا٦ٚ آٌت طيقس٨ زض ظ رت٩يزضذتا٢ ٦ ض يا٤اض٪اي آ٧ٜز٨ ض٦ عيزض ؼ٧ٚ ٌصٛ زاقت ٤ 

 18ت٧ضي ٠ف  ٦ زض ظيط ٍِؽ ٪ايي ٠حص٧ض تا اظ تان ٥٠اؾثيقس٨ زض ٠حٛ  يآ٦ض ر١ك ي٪ا ٨٧ي٠٘طزز.  يآ٦ض ر١ك( ط٠ا٨ي)ا٦اؾػ ت

 . ( 6)قٕٛ  ا٤ثاقت٩ ق٤٧س( ي٠تط يٝي٠ 1 ي٪ا )ؾ٧ضاخ

زق٥١ا٢ ؼثيمي آٌت حٍؿ قس٨ ٦ زض ٌصٛ ت٫اض ٦ زض ؼ٧ٚ ٌصٛ زاقت حكطات  ي شذيط٨ ظ٠ؿتا٩٤ ص٧ضت ٣يازض  

زض  ذ٧ز ضا يٕي٧ٜ٧غي٥ٔتطٚ ت فت٧ا٥٤س اظ ت٧ض لث٧ض ٔطز٨ ٦ ٤ّ ٪ا ٠ي پاضاظيت ٦ قٕاض٘ط اظ ر٩ٝ١ ظ٤ث٧ض٪اي تطي٧ٕ٘طا٠ا ٦ ٍٔكس٦ظْ

 . (6)قٕٛ  ض٤٦س ي٠ت٧ض ٠حص٧ض قس٨ ٦ اظ تي٣  طئطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ زض ظ ي٪ا پط٨ قة٦ٜي  ٥سي١٤ا ٍايتان ا

 يذ٧ز ضا ض٦ ي٪ا آٌت تت٧ا٥٤س ت١اٞ ترٟ ي٪ا پط٨ قةق٧ز تا  يآ٦ض ر١ك٤ثايس زض ظ٠ا٢ تطزاقت ٠حص٧ٚ، ا٤اض٪اي آ٧ٜز٨ 

 يظ٠ؿتا٢ ٘صضا٤ يتطا عي٤ يميزق٥١ا٢ ؼث ٣يق٧ز. ٪١چ٥ يطير٧ٝ٘ ٪ا عتا٢ي٠ طيؾا ت٩آٌت  ٪سايتا٤اض٪ا تٙصاض٤س ٦ اظ  ٣يا

زض ٌصٛ ظ٠ؿتا٢ ٦ تا آذط اؾ٥ٍس ٠ا٨  ،آ٧ٜز٨ ي٪ا ٨٧ي٠ ٣ياؾت ٩ٔ ا تسي٫يزاقت٩ تاق٥س.  اضيزض اذت ئاٌ عتا٢ي٠ ت٧ا٥٤س ي٠

 .(6)قٕٛ  ق٤٧س يت٧ض پ٧قا٤س٨ ٠ ٩ٝيت٩ ٦ؾ ٦ يآ٦ض ر١ك
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 :ٍ تبج تزاش ييپزچن سزا -2
، ٪ا پطچٟا٤اض، پؽ اظ ذكٓ قس٢  ٨٧ي٦اِك زض تاد ٘ٛ ٦ ٠ ي٪ا پطچٟ ئطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض ض٦ پط٨ قة يعيض ترٟت٧ر٩ ت٩  تا

 ٣ي٩ٔ زض ا ،٘ٛ ا٤اض ٣ي٪ٍت٩ پؽ اظ ـ٧٫ض ا٦ٜ 6تا  5 ايذطزاز( ٦ ز٪٩ آذط زضذتا٢ ا٤اض ) يز٪ ٪ٍت٩ پؽ اظ ا٦د ٘ٛ 3تا  2حس٦ز 

    . (7)قٕٛ  تاد تطاـ ٧٠ر٧ز ت١يع ٘طزز ي٪ا زؾتٙا٨ ٩ٝي٦ؾ  ت٩  تاد اذٛاؾت، ز قس٨ ا٤اض ذكٓ ي٪ا ٘ٛأخط   ظ٠ا٢ پطچٟ

  سزاقت٩ تاق يا٤زاٞ آ٢ تط٤ا٩٠ ٠كرص يپؽ ت٫تط اؾت تطا تاقس ي٦٠ پاْ ت٧ز٢ تاد ا٤اض اظ ٠ّطضات صازضات ا٤اض  ٪ا پطچٟحصي 

  .زق٧ا٤زاٞ  ٪ا پطچٟذ٧ز ٦ زض ظ٠ا٢ ذكٓ قس٢  يزض را ٩٥ي٪ع ٣ي٦ ا

 
 

 :َُيتبج ه يپَضص گذار -3
ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨  پط٨ قة يعيض ترٟ، ٜصا پ٧قا٤س٢ تاد ٠ي٨٧ ٠ا٤ك تاقس ي٠اصٝي ٦ض٦ز ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض اظ ؼطيُ تاد ٠ي٨٧  ضا٨

 ٠40ف  يا پاضچ٩ا٤اض تا اؾتٍاز٨ اظ پ٧قف ت٧ضي  ي٪ا ٨٧ي٦٠  ٪ا ٘ٛ. ؾ٩ ٧٤تت پ٧قف ٘صاضي ق٧ز يض٦ي ا٤ساٞ ظايكي ٘ٛ ٠
   ٦ يا  (8)قٕٛ  ا٤اض ٛ٪ٍت٩ پؽ اظ ـ٧٫ض ا٦ٜي٣ ٘ ٦8  4، 2 ي٪ا ظ٠ا٢زض ٠تط(  ٠يٝي 4/0 ٩ ا٤ساظ٨ت يي٪ا ؾ٧ضاخ )٠تّاٚ يا ١ٝ٠ٛ تا

         ٥٠زط ( 8)قٕٛ ٪ٍت٩ زض ذطزاز ٠ا٨  3تا  2زضصس ص١ه ٘يا٪ي، ت٩ ٧ٌاصٛ  25/0ا٤اض تا پٝي١ط  ي٪ا ٨٧ي٠ز٦ تاض پ٧قف تاد 
 .ق٧ز ٠يذؿاضت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨  ت٩ ٔا٪ف
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 :ّب كٌٌسُ زٍر ٍ ّب كٌٌسُ لتج اس استفبزُج( 
 

 : يفزهَى جٌس -1

حكطات  ٓي٪ؿت٥س ٩ٔ ل١ستاً ت٧ؾػ حكط٨ ٠از٨ تأط٨ تطقح قس٨ ٦ ٧٠رة رٝة ٦ تحط ي٧٠از ٌطاض ير٥ؿ ي٪ا ٌط٢٧٠

حكطات ٤ط ِثٛ اظ ا٤ث٨٧ قٕاض  يتطالال٨٦ تط تميي٣ ظ٠ا٢ ا٦د ـ٧٫ض حكطات ٔا٠ٛ، ٪ا  . اظ ٌط٢٧٠ق٧ز ي٠ يطي٘ رٍت٤ط ت٩ 

ٌصٛ ٥٠زط ت٩ ٔا٪ف  ي٦ قٕاض حكطات ٤ط زض اتتسا ي. ت٩ٝ ٘صاضق٧ز ي٠اؾتٍاز٨  ٤يع يطي٘ اذالٚ زض رٍت ٣ي٦ ٪١چ٥ يطي٘ رٍت

ؾٍيس ض٤ٗ آوكت٩ ت٩ چؿة زض ر٫ت ر٧٥ب  ئطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض زض ت٩ٝ زٜتا يقس. ٌط٢٧٠ ٠ص٧٥ل ٪سذ٧ا يتمس ي٪ا ٤ؿٛ تير١م

 اظي٪ٍت٩ ٦ ت٩ٝ زٜتا زض ص٧ضت ٤ 4تا  2(. ٔپؿ٧ٚ ٌط٢٧٠ ٪ط 9 )قٕٛ ق٧ز ٤صة ٠ي ٣ي٠تطي ؾؽح ظ٠  5/1زضذتا٢ ٦ زض اضتٍاق 

ز٦ لسز زض ٪ط ت٩ٝ زض٢٦ ـط٦ي ٧ٔچٓ  تمساز٠از٨ تأط٨ ت٩  ي٪ا پط٨ اظ قة يٌط٢٧٠ ٠ص٧٥ل يت٩ را ت٧ا٢ ي. ٠ق٧ز ي٠ طيتم٧

ـا٪ط قس٨ ت٩ ص٧ضت ٠زعا  ي٪ا ط٨ي٦ قٍ يآ٦ض آ٧ٜز٨ زض ؼ٧ٚ ٌصٛ ر١ك ي٥٠ف٧ض ا٤اض٪ا ٣يا ي(. تطا9 ت٧ضزاض اؾتٍاز٨ ٔطز )قٕٛ

     اؾت  ٨پط٨ ٠از اظ قٕٟ قة تطٓ يتاضپط٨ ٤ط ٠م٧١الً  . قٕٟ قةق٧ز ي٪ا اؾتٍاز٨ ٠ ٠از٨ تأط٨ زض ت٩ٝ ي٪ا پط٨ ٦ اظ قة ي٫ٙ٤ساض

صٛ ٪ا ت٩ ٧ٌا ت٩ٝ ٣يآ٢ ِطاض زاضز. زض ا ا٢يزض ٠ عي٩ٔ ترٟ ض ق٧ز ي٠٠كا٪س٨  يا ط٨يزا٥٠ٍص  ٓيپط٨ ٠از٨  ٦ زض ا٤ت٫اي قٕٟ قة

 ٤ساضز. ٠از٨ ي٪ا پط٨ قةٔاضآيي ٌط٢٧٠ ٠ص٧٥لي تٍا٦تي تا  .ق٤٧س ي٠ ٣يٙعيرا سيؾ٩ ض٦ظ حكطات ٠از٨ رس

 
 
 

 :ييكبئَل -2
٦ ١٠ا٤مت  ٪ا زضذتا٢ ا٤اض تالج ز٦ض قس٢ آٌت اظ تان يض٤ٗ ض٦ سيؾٍ يپ٧قك زازياؾت ٩ٔ تا ا ي٠مس٤ يا ٠از٨ ٣ئائ٧ٜ

زضذتا٢ ا٤اض تا  يپاق ٠ح٧ٝٚ. (10)قٕٛ  ق٧ز يت٩ ٔا٪ف ذؿاضت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض ٠ ا٤اض قس٨ ٦ ٥٠زط ٨٧ي٠ يآ٢ ض٦ يعيض ترٟاظ 

يي پطچٟ ظزاز٦ ض٦ـ  ت٧أٞٔاضتطز  .ق٧ز ي٪ٍت٩ ا٤زاٞ ٠ 4ت٩ ٧ٌاصٛ  ٦زضصس، زض چ٫اض ٧٤تت  5ٔائ٧ٜي٣ ٌطآ٦ضي قس٨ تا وٝفت 

ضا ٔا٪ف  ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض٪ا ت٩  زضصس آ٧ٜز٘ي ٠ي٨٧ 90تا  زضذتا٢ ا٤اض تا ٔائ٧ٜي٣ يپاق چ٫اض ٧٤تت ٠ح٧ٝٚ٪ا زض ذطزاز ٠ا٨ ٦  ٠ي٨٧

 زاز٨ اؾت.
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 آًغَسُ: -3
 ي٪ا ٠از٨زاقت٩ )ذص٧صاً  يز٦ض٥٥ٔس٘ تيتطاي حكط٨ ٠از٨ ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ذاص( 11)قٕٛ آ٤ى٧ظ٨  ا٨ي٘ لؽط٠اي٩

 ٪سايت٦ ٧٠رة  ٤ساضزآٌت  تيزاضز. آ٤ى٧ظ٨ احطي زض ٔا٪ف ر١م يآ٢ احط تاظزاض٤س٘ يعيض ترٟٔطز٨( ٦ ض٦ي ضٌتاض  يطي٘ رٍت

ت٩ ت٧ي آ٤ى٧ظ٨ ؾاظـ  ي٣ٕ١٠ اؾت آٌت پؽ اظ ٠ست ي. حتق٧ز ي٠ ،اؾت ٩ٔ زض آ٢ آ٤ى٧ظ٨ اؾتٍاز٨ ٤كس٨ ٙطييآٌت ت٩ ٠ٕا٢ ز

زض  آ٤ى٧ظ٦٨  ي٦ اؾتٍاز٨ اظ ٌط٢٧٠ ر٥ؿ ؿتي٤ يض٦ـ ٥٠اؾث يي٥ٔس. اؾتٍاز٨ اظ آ٤ى٧ظ٨ تطاي ٥ٔتطٚ ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض ت٩ ت٫٥ا سايپ

 يضا٤س٢ آٌت ٦ ٌط٢٧٠ ر٥ؿ ايـ ضا٤س٢ ٦ ضت٧ز٢ ٥٠زط ت٩ ٔا٪ف ذؿاضت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض ذ٧ا٪س قس. آ٤ى٧ظ٨ تط٥ٔاض ٪ٟ ت٩ ض٦

 .ق٧ز يرٝة ٔطز٢ ٦ قٕاض آ٢ اؾتٍاز٨ ٠ يتطا
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 ي:گَگزز جبتيتزك -4

يا  از٨اؾتٍ ياؾت ٦ٜ ر٫ت ٔا٪ف ذؿاضت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض ا٤زاٞ قس٨ ي٧٘٘طز ثاتئاضتطز تطٔ يتطا ٩يا٦ٜ ي٪ا يتطضؾ

ت٥اتطاي٣ زض حاٚ حاظط اؾتٍاز٨ اظ اي٣ تطٔيثات ت٩ ٥٠ف٧ض ٥ٔتطٚ ٔطٞ  زاضز. ٪ا يتطضؾ ٛيت١ٕت٩  اظي٤ ثاتيتطٔ ٣ياظ السٞ اؾتٍاز٨ 

 ق٧ز. ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض ت٧صي٩ ١٤ي

 

 :هجبرسُ ثيَلَصيکز( 

اي٣  اظ  ٩٤٧٘چ٥سي٣ ٢٧ ٥ٔ تا . (12)قٕٛ  ظ٤ث٧ض٪اي تطي٧ٕ٘طا٠ا زاضاي ٌماٜيت ا٤ٙٝي ض٦ي ترٟ ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض ٪ؿت٥س

ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ٥٠زط ت٩  ي٪ا پط٨ قة ي٘صاض ترٟ. ض٪اؾاظي ظ٤ث٧ض٪اي ٧ٌَ زض ظ٠ا٢ ا٦د اؾت  ظ٤ث٧ض اظ تاوات ا٤اض ايطا٢ ق٥اؾايي قس٨

 يزض ٠ست ظ٠ا٢ ؼ٧ال٤ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض  ظ٠ؿتا٢ ٘صضا٤٢ؿٛ  ي٪ا پط٨ قة. ذط٦د ق٧ز ي٠ٔا٪ف ر١ميت ٦ ذؿاضت اي٣ آٌت 

٪ط ٥٠ؽ٩ّ، ظ٠ا٢ ا٦د  ييآب ٦ ٪٧ا ػي. تا ت٧ر٩ ت٩ قطاتاقس ي٠ٟٔ  يعيض تر٦ٟ تا ٠ّساض  يزيت٩ ص٧ضت تسض ٦ ظ(ض٦ 45)حس٦ز 

ذاضد  ي٪ا پط٨ ق١اضـ قة يا تا ٤صة ت٩ٝ ٌط٤٧٠ي ٦ آ٧ٜز٨ ؾاٚ ِثٛ ٦ يا٤اض٪ا يتا ٤صة ٍِؽ ت٧ضزاض ٠حت٧ ت٧ا٢ ي٠ذط٦د ضا 

ضا ظ٤ث٧ض  يظ٠ا٢ ض٪اؾاظ٪ط ٥٠ؽ٩ّ ٘يا٨ پعقٕي  ٧ض ٠م٧١ٚ ٔاضق٥اؾا٢ت٩ ؼ. (٦9  اًٜ 6)قٕٛ  ت٩ زؾت آ٦ضز ٦ قٕاض قس٨ قس٨

ت٩ ٤ٕات ظيط  ، زض ص٧ضت ض٪اؾاظي ظ٤ث٧ض٠ثاضظ٨ تي٧ٜ٧غيٓتط اظ  تيف ٘يطي ت٩ ٥٠ف٧ض ٤تيز٩ ٥٥ٔس. ت٩ تاوساضا٢ اؼالق ضؾا٤ي ٠ي

 :ت٧ر٩ ق٧ز

 تطذ٧ضزاض تاقس. ي٦ ت٩ ظضال يتاوساض حياظ اص٧ٚ صح  تان  -

 ، ٥٠اؾة تاقس.٧٠ر٧زحٍؿ ضؼ٧تت  يتان تطا ًٔ يا٪يپ٧قف ٘  -

 . س٥تاق يپ٧قا٤ ٪ٟ يزاضا ٪ا آ٦٢ ٠ؽ٧ٝب ٦ تاد  يتطأٟ اص٧ٜ يزضذتا٢ زاضا  -

 .تاقس٧٠ر٧ز  يظ٠ا٢ تا ض٪اؾاظ ٪ٟ ياضيآت يتطا ي٦ ا٠ٕا٢ ٔاٌ ياضي٤فاٞ آت  -

 ق٧ز.  ٞ ض٦ظ ا٤زا يا٤ي٪ا ٦ زض ؾالات پا تان ياضيظ٤ث٧ض ٪١ع٠ا٢ تا آت يض٪اؾاظ اتيل١ٝ  -

 ق٤٧س. ٤صة  ييتا ٤د ٤ا٠ط ٪ا ٧ٕٔاضتيظ٤ث٧ض، تط ي٪ا ط٨ياظ ذؿاضت ٧٠ضچ٩ ت٩ قٍ يطير٧ٝ٘ يتطا  -

ض٪ا ؾاظي پيف قٍيط٨ ٪اي اؾتا٤ساضز ظ٤ث٧ض تطي٧ٕ٘طا٠ا، تط ٠ث٥اي ظ٠ا٢ ا٦د ترٟ ٘صاضي آٌت ٦ ٫٠ٟ تط اظ ٪٩١ زض قطايػ  -

 طزز .٥٠اؾة ز٠ايي ٦ ضؼ٧تتي ٥٠ؽ٩ّ تط٤ا٩٠ ضيعي ٦ ارطايي ٘
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  :اي آٍري ّستِ فيُ( 

 آٌت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض تا پطت٧ز٪ي ٔا٥ٔٛ٠تطٚ  تطاي يا ٪ؿت٩ض٦ـ  ا اؾتٍاز٨ اظتٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض  ض٦ـ ٤اتاض٦ضؾاظي

پطت٧ز٪ي  تطٔية )٤ط تط اؾاؼ ٦1:1:9:9 ٤ؿثت ض٪اؾاظي  پطت٧ ٘ا٠ا ٘طي ٦160  120تا زظ ٦ ٠ؿ٣ ت٩ تطتية ر٧ا٢  ي٪ا ط٨يقٍ

 ، تاقس٨ ض٪اؾاظي٤اتاض٦ض  حكطات اي٣ ض٦ـزض  .قس٨ اؾتا٠ٕا٢ پصيط  ؼثيمي( ي ٠از٨پطت٧ز٪ي قس٨: ٤ط ؼثيمي:  ي ٠از٨قس٨: 

   .اؾت زض ؼثيمت آٌتٔا٪ف ر١ميت ٪اي ٤اتاض٦ض ٦  ت٧ٜيس ترٟي آ٢  ٩ٔ ٤تيز٥٥ٔ٩س  ٘يطي ٠ي زض ؼثيمت رٍت ٧٠ر٧زحكطات 

 .ضؾيس٨ اؾت حسا٦ِٛ زضصس آ٧ٜز٘ي ت٩ ٪اي ا٤اض ٠كا٪س٨ ٤كس٨  ض٦ي ٠ي٨٧ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض ت٩ آ٧ٜز٘ي  ،اي٣ ض٦ـتا ت٩ ٔاض ٘يطي 

 تطضؾي ٦ ٠ؽاٜم٩ ٠ي تاقس .زض حاٚ يعز ٦ ٠طٔعي ٪اي  ا٢٧٥ٔ زض اؾتا٢ اي٣ ض٦ـ ٪ٟ
 

 

 :آهَسش هستوز اًبركبراى( ٍ

٦ـ ٧٤ي٣ ايزاز ٔا٢٧٤ ٪اي ياز٘يطي ٦ ؾايت ٪اي را٠ك ا٧ٜٙيي، ت٧ٜيسي تط٦يزي ٦ تا ٠ح٧ضيت ٔكا٦ضظا٢ پيكط٦، ض

٠ؿت١ط آ٧٠ظقي اؾت ٩ٔ ت٩ ص٧ضت ظ٠ا٢ ت٥سي قس٨ ٦ تسضيزي ياٌت٩ ٪اي رسيس تحّيّاتي ٦ ٫٠اضت ٪اي ٔاضتطزي ضا ؼي 

 چ٥سي٣ ٠طح٩ٝ ت٩ ٘ط٨٦ ٪سي تمطيً قس٨ ) ٔكا٦ضظا٢ تاتمي ( زض ؾؽح يٓ ٠عضل٩ ٦ تان ٠كرص ٥٠تّٛ ٠ي ؾاظز. 

٤اضٔاضي، ظ٠ي٩٥ ؾاظ ا٤تّاٚ ٔٝي٩ ض٦ـ ٪اي ٠سيطيت تٍٝيّي ٜصا ايزاز ؾايت ٪اي را٠ك ا٧ٜٙيي ا٤اض زض ٥٠اؼُ ٠رتًٝ ا

 ت٩ ت٫ط٨ تطزاضا٢ ٠ي تاقس .

 

 

 
 سبيت الگَيي اًبر الف( تجشيِ ٍ تحليل كطت ثَم ثبغ اًبر تَسط ثبغساراى . ة( تجبزل تجزثيبت ٍ زاًص ثَهي ثبغساراى. – 13ضکل 
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 :يزيگ جِيًت

قط٦ق ٦  ا٨يپيكٙيطي ٦ ٥ٔتطٚ ٩ٔ ِثٛ اظ ٔاقت ٘ ي٪ا ز٨ اظ ت١اٞ ض٦ـاؾتٍا تا ٔا٪ف ٠يعا٢ ذؿاضت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض

قا٠ٛ ٪طؼ ظ٠ؿتا٩٤ ٦ ٪طؼ ؾثع،  ،٠سيطيت صحيح تان .، ا٠ٕا٢ پصيط اؾتاتسي ي٠ازا٩٠ آ٢ زض ٠طح٩ٝ زاقت ٦ تمس اظ تطزاقت 

٪اي ٘طٞ  ص٧صاً زض ٠ا٨آتياضي ٥٠فٟ ٦ ٔاٌي ٠رآب ظ٠ؿتا٩٤،  ت٧ّيت زضذتا٢ ٦ ٧ٔزز٪ي زض ظ٠ؿتا٢ ٦ ٌصٛ ضقس، قرٟ ٦ يد

       ٥ٔتطٚ  ٠رتًٝ ٪اي ت٩ ٪١طا٨ ال١اٚ ض٦ـ ٪طظ ي٪ا ل٥ًٔٝتطٚ  ي زضذت ا٤اض ٦٪ا  ؾاٚ )تيط ٦ ٠طزاز(، ٥ٔتطٚ ؾايط آٌات ٦ تي١اضي

 اي٣ آٌت زاضز. ذؿاضتر٧ٝ٘يطي اظ ر١ميت ٦ ٔا٪ف ٤ّف ١٫٠ي زض  ، ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض

 
 
 

 
 
 
 

 

 :ذالصِ هطبلت

ويط  ي٪ا ض٦ـ ت٧أٞتا ضلايت اص٧ٚ ٔاقت ٦ زاقت ا٤اض ٦ ٠ثاضظ٨ تا ٔاضتطز  ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اضت٩  يپيكٙيطي اظ آ٧ٜز٘

٪ا ٦ ز٦ض  ٦ اؾتٍاز٨ اظ رٝة ٥٥ٔس٨ ٨٧يتاد ٠ ي٦ تاد تطاـ، پ٧قف ٘صاض ييا٤اض٪اي آ٧ٜز٨، پطچٟ ظزا يآ٦ض قي١يايي قا٠ٛ ر١ك

آ٧٠ظـ ٠ؿت١ط تاوساضا٢  تي٦ زض ٫٤ا يا ت٩ ض٦ـ ٪ؿت٩ ياض٦ضؾاظ٦ ٤ات ٓي٧ٜ٧غي٣ ٦ ٠ثاضظ٨ تي٦ ٔائ٧ٜ ي٪ا قا٠ٛ ٌط٢٧٠ ر٥ؿ ٥٥ٔس٨

 .٪سز ي٠٘يط ٦ ٧٠ضز ضظايت ٔا٪ف  ضا ت٩ ص٧ضت چكٟذؿاضت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض ، ا٤اض
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 :پزسص ٍ ذَز آسهبيي
 

 ؟تطي زاض٤س حؿاؾيت ٟٔ ذؿاضت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اضا٤اض ٤ؿثت ت٩  ضِاٞأساٞ  -1

 ؟يس١ائ٤طاي پيكٙيطي اظ ذؿاضت آٌات ضا شٔط اِسا٠ات الظٞ ر٫ت ت٧ّيت زضذت ا٤اض ت -2

 ؟ظ٠ا٢ ر١ك آ٦ضي ا٤اض٪اي آ٧ٜز٨ ضا ٤اٞ تثطيس -3

 ٥ٔيٟ؟ ٠ي زاضي ٩ٙ٤چ٩٤٧ٙ ضا آ٦ضي قس٨  ا٤اض٪اي ر١ك -4

 ؟٥ٔيس طتاد تطاـ ضا شٔاؾتٍاز٨ اظ  ظ٠ا٢ ٥٠اؾة  -5

 ؟پاقي تا ٔائ٧ٜي٣ ضا ٤اٞ تثطيس ظ٠ا٢ ٦ زضصس ٥٠اؾة ٠ح٧ٝٚ -6

 ر١ميت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض زاضز؟ ٌط٢٧٠ ر٥ؿي چ٩ ٤ّكي زض ٔا٪ف -7

 ت٩ چ٩ ص٧ضت ارطايي ٠ي ٘طزز ؟ زض ؾؽح تان آ٧٠ظـ ٠ؿت١ط تاوساضا٢  -8
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زض اٌعايف پاضاظيتيؿٟ ظ٤ث٧ض تطي٧ٕ٘طا٠ا ٦ٔا٪ف زضصس ذؿاضت ٔطٞ  زاض ٘ٛتأحيط ٔكت ٘يا٪ا٢ . 1391.  سي٠ح١سؾمي، ا٠ا٠ -

 صٍح٩. 28پعقٕي ٔك٧ض.  . ٘عاضـ ٫٤ايي ٧٠ؾؿ٩ تحّيّات ٘يا٧ٝ٘٨٘ا٨ ا٤اض

 ٨Ectomyelois ceratoniae ا٤اض، ٠ؽاٜم٩ ٧٤ؾا٤ات ر١ميت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا. 1391ظاز٨.  ٦ ر٧از ٔطيٟ سي٠ح١سؾمي، ا٠ا٠ -

Zeller (Lep.: Pyralidae)، زض اص٫ٍا٢. ٘عاضـ ٫٤ايي ا٤اض  ي٦ ل٧ا٠ٛ ظ٤س٨ ٦ ويطظ٤س٨ ٥ٔتطٚ ٥٥ٔس٨ ر١ميت آ٢ ض٦

 صٍح٩. 46پعقٕي ٔك٧ض.  ٧٠ؾؿ٩ تحّيّات ٘يا٨

٠ز٧١ل٩  .IPM/FFSض٦ـ  ٔا٪ف ذؿاضت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض تا اؾتٍاز٨ اظ آ٧٠ظـ ٔكا٦ضظا٢ ت٩. 1386. سي٠ح١سؾمي، ا٠ا٠ -

 .12صٍح٩  .٠ٝي ا٤اض اضؾ٥زا٢ ٌاضؼ ٠ّاالت ٪١ايف ٦ رك٧٥اض٨

ضِٟ  ٠10ّا٠٦ت  يسا٤ي. ٠ؽاٜم٩ 1393٠. يِاؾٟ ٧٠ؾ٧ سيؾاؾا٢ صازَ ٦ ؾ ،يحؿ٥ ٣،يسحؿي٘ٝسا٤ؿاظ، ؾ ،يلٝ سيؾ ،ي٥يحؿ -

. صٍح٩ طا٢يا يپعقٕ ا٨ي٥ٔٙط٨ ٘ ٣ي١ٕي ٦ ؿتيق٫طؾتا٢ ٔطد، ت ي١ياِٝ ػيت٩ ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض زض قطا طا٢يپط ٠حص٧ٚ ا٤اض ا

754. 

ي. ٥ياءاٜسي٫٠سي ظ٦  ي٠ح١س لٝ ي،٠ست٤٧ ييايظي، لٝ، رمٍطي ٤س٦ق٣، ٣ي٠ح١س ا٠ ،كيؾ١ ،٩ي٠طظ ،آتازي ض٣ٔ پ٧ض يٝيذٝ -

 عا٢يآٌت ٦ ٠ ذؿاضتض٦ي  Ectomyelois ceratoniae ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض يميؼث يٌط٢٧٠٦ ر٥ؿ ٦ ت٩ٝ احط آ٤ى٧ظ٨. 1392

. صٍحات ٤ا٩٠ ػ٨ي٦پايساض.  سيزا٤ف ٔكا٦ضظي ٦ ت٧ٜ ٩ي٤كط. Trichogramma brassicae ي ٩ٝيترٟ آ٢ ت٩ ٦ؾ ؿٟيتيپاضاظ

 .83تا  67

آ٦ضي  ٔاضتطز ٣ٌ .1389. ؾيسظياءاٜسي٣ ؼثاؼثايي ٦ ٠ح١س ،ضظا، تاتايي، ٦ٌايي ق٧قتطي ،حؿي٣ ،ٌطاظ٥٠س، ح١يسضظا ،ش٦اٍّٜاضي٩ -

 .6تا  1 ، صٍحات 53ق١اض٨ ، ٠ز٩ٝ ل٧ٝٞ ٦ ٢٧٥ٌ ٪ؿت٩ اي. ٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اضاي ر٫ت ٥ٔتطٚ ل١ٝي ذؿاضت ٔط ٪ؿت٩

 Ectomyelois ceratoniae اضِاٞ ا٤اض ٤ؿثت ت٩ ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ يتطذ ي٠ّا٠٦ت ٤ؿث يتطضؾ. 1389. ٟي٠ط ي،ؾثحا٤ -

(Lep.: Pyralidae) ،يس حكط٨ ق٥اؾاضق ي٤ا٩٠ ٔاضق٥اؾ ا٢يپا. ٪اي الض٦ آ٢، زض اؾتا٢ اص٫ٍا٢سيت٧ئي٦ ٠ؽاٜم٩ پاضاظ 

 صٍح٩. 100زا٤كٙا٨ ت٫طا٢.  ،ٔكا٦ضظي يزا٤كٕس٨ ل٧ٝٞ ٦ ٥٫٠سؾ. ٔكا٦ضظي

. پػ٦٪ف ٦ ؾاظ٤س٘ي زض عزي اؾتا٢  يتزاضت  اظ ا٤اض٪اي ضِٟ  اظز٨ي  ؿ٩ي٠ّا ٦ يتطضؾ. 1386. يقأطي، ٥٠ص٧ض ٦ ٌط٪از ز٪ّا٤ -

 .142تا  131، صٍحات 77ظضالت ٦ تاوثا٤ي، ق١اض٨ 

. تطضؾي تأحيط تسا٦ٞ ر١ك آ٦ضي ا٤اض٪اي پ٧ؾيس٨ زض ٔا٪ف ٠يعا٢ آ٧ٜز٘ي ت٩ ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض زض اؾتا٢ ٥٠1374ص٧ض.  ،قأطي -

 صٍح٩. 33يعز. ٘عاضـ ٫٤ايي ٠طٔع تحّيّات ٔكا٦ضظي يعز. 

 صٍح٩.  209. ٧٠ؾؿ٩ تحّيّات ٘يا٨ پعقٕي ٔك٧ض ٘عاضـ ٫٤ايي. ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض يّيتٍٝ تيطي٠س. 1391. ٌطاظ٥٠س، حؿي٣ -
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ٔا٪ف ذؿاضت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ٦ آٌتاب  يقس٨ ض٦ ي٠ؽاٜم٩ تاحيط ٔائ٧ٜي٣ ٌطآ٦ض .1392ا٠ا٠ي.  سي٠ح١سؾمظاز٨، ر٧از ٦  ٔطيٟ -

 صٍح٩. 24ٔك٧ض.  يپعقٕ ا٨ي٘ ّاتي٧٠ؾؿ٩ تحّ يي٘عاضـ ٫٤ازض اص٫ٍا٢.  ا٤اض ي٠ي٨٧ ٪ا يؾ٧ذتٙ

تاوات ا٤اض. ٦ظاضت ر٫از ٔكا٦ضظي.  ي٥يٙعيرا ٦ صالحا ،يزاض ٩ٙ٤ زؾت٧ضاٜم١ٛ احساث،. 1390.٘ط٨٦ ٠ي٨٧ ٪اي ٤ي٩١ ٘ط٠ؿيطي -

 صٍح٩. ٠27ما٤٦ت ا٧٠ض ت٧ٜيسات ٘يا٪ي. زٌتط ا٧٠ض ٠ي٨٧ ٪ا. 

 ظزايي ٔائ٧ٜي٣ ٦ پطچٟ ٔاضتطز ٠ؽاٜم٩ تاحيط .1391 .يا٠ا٠ ميسؾح١س٠ ظا ٦ض ،يق٧قتط يي، ٦ٌاؿي٣، ٌطاظ٥٠ـس، حاض٠٨ص٪ة، ؾ -

 .190تا  183، صٍحات 2، ق١اض٨ 6. رٝس يق٥اؾ حكط٨ ّاتيتحّ يرصصٌص٥ٝا٩٠ ت. زض ٔا٪ف ذؿاضت ٔطٞ ٧ٝ٘٘ا٨ ا٤اض
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 يبززاضت:

 

 

 


