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 نشسيه تسويجي
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 گندم آبي -1

 هقدهه

جَز قطايظ آة ٍ َّايي ؾجت گطزيسُ اؾتت   گٌسم يني اظ هحهَالت هْن ٍ اؾتطاتػيل زض مكبٍضظي ايطاى اؾت. ٍ

مِ زض غبلت اؾتبى ّبي مكَض ؾغح ٍؾيؼي اظ اضاضي قبثل مكت ثِ ايي هحهَل اذتهبل يبثس. ثب ٍجَز ايتي هيتبًنيي   

تي زض ّنتبض اؾت مِ ثِ ًظط هي ضؾس يني اظ ػلل هْن ايي ػولنطز پتبييي هتتب ط اظ    2/3ػولنطز گٌسم زض مكَض حسٍز 

  زض تَليس ايي هحهَل ظضاػي هي ثبقس.ٍضظي  ذبكبي نحيح ػسم مبضثطز ضٍـ ّ

 

 آهاده ساشي شهين اصول كلي

 هي ثبيؿت ثِ ًنبت ظيط ضا هَضز تَجِ قطاض زاز:ٍضظي  ذبكزض ػوليبت 

ضتطٍضت زاضز متِ قترن ظهتيي حتساقل      ( گٌسم ثِ ًكؿت ذبك پؽ اظ هطحلِ ضٍيف حؿبؾيت قسيس زاقتِ  ثٌبثطايي 1

 اًجبم قَز.يل هبُ ظٍزتط اظ مبقت 

 ؾبًتي هتط هي ثبقس. 20( هٌبؾت تطيي ػوق قرن ثطاي گٌسم حسٍز 2

( ظهيي هَضز مكت گٌسم پؽ اظ اًجبم ػوليبت تْيِ ثؿتط ثصض ثبيس زاضاي زاًتِ ثٌتسي هٌبؾتت ثبقتس. ثتطاي ايتي هٌظتَض        3

ٍ     الوقسٍض  ضا حتيثبيس ػوليبت قرن  هي ثبقتس. زض غيتط ايتي     ظهبًي اًجبم زاز مِ ضعَثتت ظهتيي زض حتس هٌبؾتت ٍ گتبٍض

  بًَي ثيكتطي ثطاي ًطم مطزى آًْب الظم اؾت.ٍضظي  ذبكنَضت ملَخ ّبي ثعضه ايجبز هي قًَس مِ 

ّبي ظّساض آؾيت ّبي قسيسي ثِ ظضاػت گٌسم ٍاضز هي مٌٌس زض ثرف ّتبيي اظ هعضػتِ متِ آة     ( آة ضامس ٍ ظهيي4

اظت زض فهل ثْبض هكبّسُ هي قَز ّوچٌتيي زض عتَل    ضامس زض آًْب جوغ هي قَز  هَاز غصايي ذبك قؿتِ قسُ ٍ فقط

ظهؿتبى تجوغ آة ثطف ٍ ثبضاى زض ايي ًقبط هَجت اقجبع ذبك  ذفني ٍ پَؾيسگي ضيكِ ٍ متبّف قتسيس هحهتَل    

 . ثٌبثطايي تؿغيح ظهيي ٍ مكيسى لَلط يب هبلِ زض ظضاػت گٌسم ضطٍضي اؾت.هي گطزز

 

 اوليهوزشي  خاك

ؾبًتي هتط اقسام ثِ قرن جْتت ثطگطزاًتسى ٍ ّوچٌتيي     20گبٍضٍقسى ظهيي ثِ ػوق حسٍز ثب اؾتفبزُ اظ گبٍآّي پؽ اظ 

ثِ ظيط ذبك ثطزى ثقبيبي گيبّي هي ًوبيين. ثب تَجِ ثِ ايٌنِ گٌسم ثِ ًكؿتت ذتبك پتؽ اظ هطحلتِ ضٍيتف حؿبؾتيت       

ػوق  بثتت قترن زض    قسيس زاضز لصا ضطٍضي اؾت مِ ػوليبت قرن حسٍز ينوبُ قجل اظ مبقت اًجبم گيطز. ثب تَجِ ثِ

ؾبلْبي هتَالي ٍ ًيع ثِ زليل تطزز هبقيي آالت ثتسضيج اليِ ؾرت تحتبًي زض ذبك تكنيل هي گتطزز  لتصا زض نتَضت    

ؾتبل ينجتبض ثتب تكتريم      4يتب  3ضطٍضت ثطاي ضفغ ايي هكنل ٍ قنؿتي اليِ ّب  اؾتفبزُ اظ ؾبة ؾَيلط) ظيطقني( ّتط  

 آة هٌغقِ تَنيِ هي گطزز.مبضقٌبؾبى ٍاحس هٌْسؾي ظضاػي ٍ يب ذبك ٍ 
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 ثانويهوزشي  خاك

 بًَيِ  ايجبز ثؿتط هٌبؾت قجل اظ اًجبم ػوليبت مبقت ثَزُ تب ثصض زض ذبك هٌبؾت قطاض گطفتتِ  ٍضظي  ذبكًتيجِ اًجبم 

ٍ ثتَاًس آة ٍ هَاز غصايي ضا جْت جَاًِ ظًي ٍ ضقسًٍوَ ثِ ذَثي جصة ًوبيس. زض ايي هطحلِ اؾتفبزُ اظ زًجبلِ ثٌسّبي 

 زيؿل ٍ لَلط جْت ًطم مطزى ٍ تؿغيح ذبك تَنيِ هي قَز.

ثب گبٍآّي قلوي) چيعل( ٍ ثب گبٍآّي ثطگطزاًساض ثتِ نتَضت   ٍضظي  ذبكگٌسم  -: زض ؾيؿتن ظضاػي آيفگندم-آيش

ؾبًتي هتط ثطاي هجبضظُ ثب ػلت  ّتبي ّتطظ زض     10يل ؾبل زض هيبى زض فهل پبييع ٍ ؾپؽ اؾتفبزُ اظ پٌجِ غبظي ثِ ػوق 

ض ٍ زض هطحلِ آذط اؾتفبزُ هجسز اظ پٌجِ غبظي زض اٍاؾظ تبثؿتبى ثطاي مٌتطل ػل  ّبي ّطظ زٍثبضُ ضٍييسُ هٌبؾتت  ثْب

 ثبقس. هي

ظًي  ؾبًتي هتط ٍ زيؿل 20-25زض اٍلَيت اٍل قرن ثب گبٍآّي ثطگطزاًساض ثؼس اظ ثبضًسگي ثِ ػوق گندم:  -حثوتات

ؾبًتي هتط ٍ ؾپؽ اؾتفبزُ اظ هبلِ ثؼس اظ ثطزاقت حجَثبت  8-10ثِ ػوق  ثؼس اظ آى ٍ زض اٍلَيت زٍم قرن ثب پٌجِ غبظي

 تَنيِ هي قَز.

 عوق و زوش كاشت

ِ هَجت گٌسم مبقت ػويق  ٍض هتي قتَز متِ ؾتجت متبّف ػولنتطز       ّتبي ثتبض   مبّف زضنس ؾجع ٍ مبّف تؼساز پٌجت

تفبزُ اظ ذغتي مبضّتبي غت ت    اؾت  ؾبًتي هتتط اؾتت.   4-6تطيي ػوق مبقت ثصض گٌسم زض هٌبعق هؼتسل  قَز. هٌبؾت هي

اؾتفبزُ اظ زؾتنبُ ّبي ثصضمبض) ذغي مبض( غ ت ثب قتيبضثبظمي   .تَاًس ػوق هٌبؾت ٍ ينٌَاذت ثصٍض ضا تبهيي ًوبيس هي

 زيؿني ثْتط اظ ذغي مبضّبي ثب قيبضثبظمي ثيلچِ اي اؾت. 

ؾجل ػطو پكتِ ّب موتط ٍ  فَانل ذغَط ٍ ػطو پكتِ ّب زض ظضاػت آثي تبثغ ثبفت ٍ جٌؽ ذبك اؾت. زض اضاضي

ؾتبًتيوتط   60زض اضاضي ؾٌنيي ػطو پكتِ ّب هي تَاًس افعايف يبثس. زض ذبك ّبي ثب ثبفت هتَؾظ فبنلِ زٍ فبضٍ اظ ّن 

ؾتبًتيوتط   15-18ؾبًتيوتط تَنيِ هي گطزز. ثسيي تطتيت ضٍي ّط پكتِ ؾِ ذظ ثتِ فبنتلِ    18-20ٍ فبنلِ ذغَط اظ ّن 

مبقت  مكت ثب ذغي مبض اؾت  ظيطا ثسيي عطيق هي تَاى ثتصض ضا زض ػوتق  فبنتلِ ٍ     مكت ذَاّس قس. ثْتطيي ضٍـ

 هحل هٌبؾت قطاض زاز  تب ثب تٌظين فبنلِ ثيي ثَتِ ّب ضقبثت ثيي آًْب ضا ثِ حساقل ضؾبًس.

زض هٌبعقي مِ ذغط فطؾبيف ٍجَز ًساضز ٍ ثؿتط ثصض نبف ٍ هؿتغح اؾتت اؾتتفبزُ اظ ذغتي مبضّتبي ؾتغحي متبض)         

ؾبًتي هتط( ٍ زض ظهيي ّبي ؾرت ٍ قتيت زاض ٍ ثؿتتطي متِ     5ؾبًتي هتط ٍ ػوق مبقت حسٍز  12-15ضزي  ّب  فبنلِ

ؾبًتي هتتط ٍ ػوتق    17-20آهبزُ ؾبظي ظهيي ذَة اًجبم ًنطفتِ اؾت اؾتفبزُ اظ ذغي مبض ػويق مبض) فبنلِ ضزي  ّب 

 ؾبًتي هتط( تَنيِ هي قَز. 4-6مبقت 
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  هقداز هصسف ترز دز هكتاز

ؾتيبثي ثِ هحهَل ثبال ٍ هغوئي  زاقتي تطامن ثَتِ هٌبؾت )تتطامن هٌبؾتت ظضاػتت گٌتسم زض ًقتبط هرتلت        ز -1

 .ثبقس( ثصض زض هتط هطثغ هتغيط هي 500ثصض زض هتط هطثغ تب  350مكَض اظ 

هيعاى ثصض ػوَهبً ثؿتِ ثِ ًَع ذبك  ثؿتط ثصض  تبضيد مبقت  ضٍـ مبقت ٍاقلين هطثَعتِ ٍ ذهَنتيبت ضقتن     -2

 ثبقس ٌجِ ثَزى ٍ مَزپصيطي ٍ ٍظى ّعاض زاًِ ٍ ...( هتفبٍت هي)من پ

ـ  -3 متبضي   ذغتي  زض يل ثؿتط هٌبؾت  مكت ثوَقغ ٍ آثيبضي ثٌْنبم ثبتَجِ ثِ ضقن ثصض ههطفي زض مكَض ثتب ضٍ

 ثبقس ميلَگطم زض ّنتبض هتغيط هي 200تب  120ثيي 

ميلتَگطم   300تتب   180ت گٌسم آثي ثتيي  زض ضٍـ ثصضپبقي )ثب زؾتنبُ ؾبًتطيفَغ( هقساض ههطف ثصض زض ظضاػ  -4

 ضؾس.  زض ّنتبض ًيع هي

 

 گندم دين -2

تطَر ملي  قَز.   هَجت ثْجَز ػولنطز ايي هحهَل ظضاػي هيگٌسم ٍرسي در تَليذ صحيح خاكمارتزد رٍش ّاي 

 اٍلَيت استفادُ اس ادٍات ضخن در هٌاطق دين تِ ضزح سيز هي تاضذ: 

 چيشل(گاٍآّي ٍرس هزمة، چيشل پنز يا  ٍرسي حفاظتي )خاك اكادٍات خ: ضخن تا     اولويت اول

 : ضخن تا گاٍآّي تطقاتي عوَدي)ديسل يل راِّ يا عوَدي(    اولويت دوم

 : ضخن تا گاٍآّي تطقاتي استاًذارد    اولويت سوم 

 

 غالت  -آيش

زطَتت ماايي  م سهاًي مِ خامساًتي هتز تعذ اس تزداضت گٌذ 52-52: ضخن تا گاٍآّي قلوي تِ عوق خاك ورسي اوليه

 تاضذ.جْت مار تا گاٍآّي را داضتِ 

: تِ هٌظَر مٌتزل علف ّاي ّزس ٍ جلَگيزي اس تثخيز در تْار قثل اس گل دّي پاييش استفادُ اس پٌجاِ  خاك ورسي ثانويه

پٌجاِ غااسي در   ساًتي هتز تزاي هثارسُ تا علف ّاي ّزس در تْار ٍ در هزحلاِ آخاز اساتفادُ هجاذد اس      02غاسي تِ عوق 

اٍاسط تاتستاى تزاي مٌتزل علف ّاي ّزس دٍتارُ رٍييذُ هٌاسة هي تاضذ. تعذاد استفادُ اس پٌجِ غاسي تازاي هثاارسُ تاا    

 علف ّاي ّزس تِ تزامن علف ّزس ٍ ضزايط هشرعِ تستگي دارد.

 

 غالت -حبوبات

 عذ اس تزداضت حثَتاتساًتي هتزتا ديسل ت 52: ضخن تا گاٍآّي قلوي تِ عوق حذامثز اولويت اول

 ساًتي هتز يا تا هالِ قثل اس ماضت گٌذم 8-02: استفادُ اس پٌجِ غاسي تِ عوق اولويت دوم

 در هٌاطقي مِ تٌاتز تَصيِ ٍ آسهَى خاك ًياس تِ سيزضنٌي دار قثل اس عوليات ضخن تايذ سيزضنٌي اًجام ضَد.: تبصزه
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 روش كاشت) عمق فاصله بذور و نوع بذركار(

ق هَجة ماّص درصذ سثش ٍ ماّص تعذاد پٌجِ ّاي تارٍر هي ضَد مِ سثة مااّص عولنازد هاي ضاَد.     ماضت عوي

ساًتي هتز است استفادُ اس دستگاُ ّاي تذرمار) خطي مار(  4-6هٌاسة تزيت عوق ماضت تذر گٌذم در هٌاطق سزدسيز 

هٌاطقي مِ خطز يزسايص ٍجَد ًذارد  غالت تا سيار تاسمي ديسني تْتز اس خطي مارّاي تا ضيار تاسمي تيلچِ اي است.

ساًتي هتز عوق ماضات   05-02ٍ تستز تذر صاف ٍ هسطح است استفادُ اس خطي مارّاي سطحي مار) ياصلِ رديف ّا 

ساًتي هتز( ٍ در سهيي ّاي سخت ٍ ضية دار ٍ تستزي مِ آهادُ ساسي سهيي خَب اًجام ًگزيتِ است اساتفادُ   2حذٍد 

 ساًتي هتز( تَصيِ هي ضَد. 4-6ساًتي هتز ٍ عوق مطت  01-52لِ رديف ّا اس خطي مار عويق مار) ياص

 

 

 

 جديدايده هاي 

 

 هقدهه

حتبلي متِ اهتطٍظُ مبضقٌبؾتبى      ضا تكتنيل هتي زٌّتس  زض   ٍضظي  ذتبك ػوليبت شمطقتسُ زض ثتبال ضٍـ هتتساٍل              

ايتي ضٍـ ظيتبزُ ضٍي زض ػوليتبت     قٌبؾي ٍ ذبك قٌبؾي ػقيسُ زاضًس متِ اجتطاي زايوتي    بي مكبٍضظي  گيبُّ هبقيي

جوله كن ظ حفتبتتي )ا ٍضظي  ذبكٍ اظ ايي ضٍ زض ؾبل ّبي اذيط ضٍـ ّبي  اؾت ٍ ًتبيج ًبهغلَة زاضزٍضظي  ذبك

هتَضز تَجتِ قتطاض گطفتتِ اؾتت. چٌتيي        (كاشت -نوازي و وزشوزشي  خاكوزشي، تي خاك وزشي،  خاك

هس آضٍـ ّبيي هي تَاًس ؾجت مبّف ههطف اًطغي هنبًيني ٍ مبض هَضزًيبظ  ثِ حساقل ضؾبًسى تؼساز زفؼبت ضفت ٍ 

هبقيي ثط ضٍي ذبك  مبّف فطؾبيف ٍ شذيطُ ضعَثت ذبك قَز. ثب ايي حبل اجطاي ايتي ضٍـ ّتب هونتي اؾتت ثتِ      

  آفبت گيبّي ٍ مٌتطل ػل  ّبي ّطظ هؿبيل جسيسي ثَجَز آٍضز.  ٍيػُ زض اضتجبط ثب ثقبيبي گيبّي

 شيسشكني

ؾتبل ينجتبض اًجتبم     3-5ثب تَجِ ثِ ثطذي تحقيقبت اًجبم قسُ زض زاذل ٍ ذبضج مكَض  اجتطاي ػوليتبت ظيطقتني ّتط     

ٌْتب ّعيٌتِ   زضنتس  زض هٌغقتِ ظضقتبى فتبضؼ  ًتِ ت      8/3هيكَز. لصا اظ اقتهبزي ثب تَجِ ثِ افعاـ هحهَل گٌسم زض حسٍز 

ؾتبل ثؼتس هَجتت     5تتب   3ػوليبت ظيطقني زض ؾبل اٍل تبهيي قسُ اؾت  ثْجَز قطايظ فيعيني ذبك ضا ًيتع تتب حتسٍز    

گطزيسُ اؾت. لصا اؾتفبزُ اظ ظيطقني زض ايي هٌغقِ تَنيِ هي گطزز. ّوچٌيي ثب تَجتِ ثتِ ايٌنتِ ػوليتبت ظيطقتني زض      

زض ٍضظي  ذتبك تطي زاضز پيكٌْبز هي گتطزز جْتت اجتطاي ػوليتبت     ؾبًتيوتط ًيبظ ثِ تطامتَض ثب قسضت مو 30-35ػوق 

ؾبًتيوتط+ گبٍآّي ثطگطزاًساض اؾتفبزُ گطزز. الجتِ ٍجَز اليِ هتطامن  30-35هعاضع هتطامن اظ ػوليبت ظيطقني ثِ ػوق 

اليِ ؾرت قرن زض ايي ػوق ػوستبً ثسليل اؾتوطاض اؾتفبزُ اظ گبٍآّي ثطگطزاًساض زض ػوق  بثت اؾت مِ هٌجط ثِ ايجبز 

 ؾغحي تب حس ظيبزي هطتفغ گطزز.ٍضظي  ذبكهي گطزز. ايي اهط ثب ثنبضگيطي ضٍـ ّبي 
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ًنتِ هْن ايي اؾت مِ قجل اظ اًجبم ػوليبت ظيطقنٌي ثبيؿتي ٍجَز اليِ ؾرت ٍػوق آى تَؾتظ مبضقٌبؾتبى هكترم    

ايف ػولنتطز ًرَاّتس قتس ثلنتِ     قَز ٍ هَاضز فٌي زينط ضػبيت قَز  زض غيط ايٌهَضت ظيطقنٌي ًِ تٌْتب هَجتت افتع   

 هوني اؾت ضوي افعايف ّعيٌِ ّب  هَجت مبّف ػولنطز ٍ زضآهس قَز.

 

 يافته هاي تحقيقاتي

  سطحيوزشي  خاك

ؾغحي زض مكت گٌسم آثي زض چٌس ًقغِ مكَض قبهل گطگبى  مطج  هكْس  زظفَل  قتيطاظ  ٍضظي  ذبكثطضؾي اهنبى 

ؾتغحي ٍ زؾتتيبثي ثتِ هٌبؾتت تتطيي ضٍـ      ٍضظي  ذبكحفبتتي اظ عطيق ٍضظي  ذبكٍ تجطيع ثِ هٌظَض اضظيبثي ؾيؿتن 

قرن ثب گبٍاّي ثطگطزاًتساض ثتِ ػوتق     -1ػجبضت ثَزًس اظ: ٍضظي  ذبكاًجبم پصيطفت. مِ زض آى زٍ ضٍـ ٍضظي  ذبك

 -2(. ضٍـ هطؾتَم )ؾتبًتيوتط ث فبنتلِ ثؼتس اظ جوتغ آٍضي متبُ ٍ ملتف       6-8ؾبًتيوتط ٍ زيؿل ظزى ثتِ ػوتق    25-20

هطؾَم(. ًتبيج ؾِ ؾبلِ عطح ًكتبى زاز اگتط چتِ    ٍضظي  ذبكؾبًتيوتط ٍ ّطؼ زًساًِ هيري) 12-15ظزى ثِ ػوق  زيؿل

ؾغحي موي ثطتطي زاضز اهب ايتي اذتت ف هؼٌتي زاض ًجتَز. ثتب      ٍضظي  ذبكهطؾَم اظ ًظط ػولنطز ًؿجت ثِ ٍضظي  ذبك

ت ظضاػي زض ثيكتط هٌبعق مكَض ٍ ؾتبيط هعايتبي   تَجِ ثب ًتبيج ثسؾت آهسُ ٍ ثب تَجِ ثِ هحسٍزيت فطنت اجطاي ػوليب

ؾغحي اظ قجيل مبّف تتطامن ذتبمغ حفتق ثقبيتبي گيتبّي زض ؾتغح هعضػتِ ٍ زض ًتيجتِ متبّف تجريتط            ٍضظي  ذبك

  هطؾَم هي ثبقس. ٍضظي  ذبكؾغحي)زيؿل+ ّطؼ زًساًِ هيري( جبينعيي هٌبؾجي ثطاي ٍضظي  ذبك

   گندم-تناوب ذزت

ط ػولنطز گٌسم زض تٌبٍة ثب شضت زض اؾتبى فبضؼ / قْطؾتبى زاضاة ثتب هتَؾتظ ثبضًتسگي    ثٍضظي  ذبكا ط ؾيؿتن ّبي 

هيلي هتط زض ذبك لَهي ضؾتي هتَضز هغبلؼتِ قتطاض گطفتت. ًتتبيج ًكتبى زاز متِ اؾتتفبزُ اظ ؾتبقِ ذتطزمي قجتل اظ              350

ثتِ  ٍضظي  ذبكّبي  هطؾَم)قرن ثب گبٍآّي ثطگطزاًساض+ زيؿل( ثيكتطيي ػولنطز گٌسم ضا زض ثيي ضٍـٍضظي  ذبك

 ذَز اذتهبل زاز.

 

 هاي كاشت ترز ته تستية اولويت شيوه

  ضٍي پكتِ(.  مبقت ثب ثصضمبض تَأم ثب فبضٍيط )مكت -1

  مبقت ثب موجيٌبت ٍ قيبضمكي يب هطظمكي جْت آثيبضي. -2

  هتطي ثؿتِ ثِ قيت ٍ ثبفت ذبك. 4-8مبقت ثب ثصضمبض ٍ ايجبز فبضٍ ٍ يب هطظمكي  -3

  ثِ ضٍـ ثصضپبقي )ؾقَط آظاز( اًجبم زيؿل ؾغحي ٍ قيبضمكي يب هطظمكي.مبقت  -4

 مبقت ثب زؾتنبُ ؾبًتطيفَغ ٍ اًجبم زيؿل ؾغحي ٍايجبز فبضٍيط يب هطظمكي.  -5
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 گيسي نتيجه

ؾبهبًسّي هؿبيل  ٍ هكن ت هطثَط ثِ ثصض گٌسم )هؼطفي ضقن هٌبؾت ٍ ؾبظگبض ثب قطايظ هٌغقِ  تؼيتيي تتبضيد مبقتت    

 گٌسم ٍ تْيِ ٍ تَظيغ ثِ هَقغ ثصض  ثيي مكبٍضظاى( ثطاي هٌبعق من ثبضاى ٍ پط ثبضاى.زقيق 

هطؾَم ٍ ؾغحي ٍضظي  ذبكاظ ًظط ػولنطز هحهَل اذت ف چٌساًي ثيي زٍ قيَُ عجق ًتبيج ثسؾت آهسُ اظ تحقيقبت 

َ    ؾٌنيي ؾغحي ثَؾيلِ زيؿلٍضظي  ذبكٍجَز ًساضز. ثٌبثطايي  م)قترن ثتب گتبٍآّي    ثتِ ػٌتَاى جتبينعيي ضٍـ هطؾ

 گٌسم تَنيِ هي گطزز. -ظهيٌي ؾيتثي زض تٌبٍة آثطگطزاًساض+ زيؿل( زض مكت 

ضٍـ اؾتفبزُ اظ   ثِ هٌظَض ػوليبت تْيِ ظهيي ٍ مبقت گٌسم پؽ اظ ثطزاقت چغٌسضقٌسّب   عجق ًتبيج حبنل اظ پػٍّف

 ِ ثَؾيلِ گبٍآّي قرن ظزُ قَز. قَز. ثِ ػجبضت زينط ضطٍضت ًساضز مِ هعضػ زيؿل تَنيِ هيٍضظي ثب  ذبك من

ٍضظ هطمت يب چيعل پنط(  ثِ جبي  ٍضظي )ثب اؾتفبزُ اظ زيؿل يب ازٍات حفبتتي قلوي )ذبك ذبك اؾتفبزُ اظ ضٍـ من

ِ   جَيي نطفِ هَجتگبٍآّي ثطگطزاًساض  قتَز ٍ ا تط هٌفتي ثتط ػولنتطز       هتي  ّتب  زض ظهبى اًجبم ػوليبت ٍ متبّف ّعيٌت

 هحهَل ًساضز. 

پنط( ثتِ جتبي   -ٍضظ هطمت ٍ چيعل ٍضظ حفبتتي )ذبك زين زض هٌغقِ مبلپَـ  اؾتفبزُ اظ ازٍات ذبك زض مكت گٌسم

     ُ ضعَثتت ذتبك ٍ ػولنتطز گٌتسم      قرن ثب گبٍآّي ثطگطزاًساض ضوي مبّف ههتطف ؾتَذت  هَجتت ثْجتَز شذيتط

ويبيي ذتبك  قَز. ّوچٌيي اؾتفبزُ اظ ازٍات ذبك ٍضظي حفبتتي زض زضاظهست هَجتت ثْجتَز ذتَال فيعينَقتي     هي

 قَز. هي

تَؾظ مبضقٌبؾبى هكرم قَز ٍ هَاضز فٌتي زينتط     لعٍم ظيطقنٌي  ٍ ػوق آى ثبيؿتي قجل اظ اًجبم ػوليبت ظيطقنٌي

ضػبيت قَز  زض غيط ايٌهَضت ظيطقنٌي ًِ تٌْب هَجت افعايف ػولنطز ًرَاّس قس ثلنِ هوني اؾتت ضتوي افتعايف    

 ّعيٌِ ّب  هَجت مبّف ػولنطز ٍ زضآهس قَز.

 قَز. اؾتتفبزُ اظ ثصضپبقتي   مبض ثِ جبي ثصضپبقي تَنيِ هي قطايظ آثي ٍ زين اؾتفبزُ اظ ذغي هٌظَض مبقت گٌسم زض ثِ

قَز. هيعاى ههطف ثصض زض ّنتبض ثب تَجتِ ثتِ قتطايظ     ػ ٍُ ثط تَظيغ غيطينٌَاذت ثصض هَجت افعايف ههطف ثصض هي

قَز ٍ ههطف ثصض  مبّف ػولنطز هيثصض من هَجت  ههطفثغَض ملي  .ذبك  قطايظ اقليوي هٌغقِ ذيلي هتغيط اؾت

   قَز. مبّف ػولنطز هحهَل هيظيبز هَجت تطامن ظيبز هحهَل  ذغط ذَاثيسگي هحهَل ٍ 

ّب ثبيس ػطو آًْب ضا مبّف زازُ ٍ فقظ ثِ مكت زٍ ذظ گٌسم زض  زض اضاضي لت قَض ثِ ػلت تجوغ ًول ثط ضٍي پكتِ

ّب قؿتِ قسُ ٍ ػ ٍُ ثتط آى اظ تجوتغ ًوتل زض اعتطاف      تب ًول اعطاف  ثَتِ ًعزيني هحل زاؽ آة فبضٍّب اقسام ًوَز

  ّب جلَگيطي ًوَز. ثَتِ
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