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  (sheath rot)پٛؾيسٌي غالف تط٘ح : ػٙٛاٖ ٘كطیٝ 

قٟطاْ ٘ؼيٕي، ٚحيس ذؿطٚي ٚ ٔٙهٛض تٟطأي : ٔؤِفيٗ 

ٟٔسي ضؾتٕي :  ٚیطایكٍط 

:  ٘اقط 

:  تيطاغ 

قٕاضٜ ثثت  

  وس پؿتي 145. ج.  ٔٛؾؿٝ تحميمات تط٘ح،  ل ٔٛؾؿٝ- آُٔ: آزضؼ پؿتي ٔٛؾؿٝ

  :

آزضؼ اِىتطٚ٘يىي ٚ ؾایت ٔٛؾؿٝ   
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مقدمه 

 وكٛض خٟاٖ 110تط٘ح تٝ ػٙٛاٖ یىي اظ ٔحهٛالت ػٕسٜ غصایي، زض تيف اظ 

تِٛيس ایٗ .  زضنس تط٘ح ز٘يا زض لاضٜ آؾيا تِٛيس ٔي قٛز90وكت قسٜ ٚ حسٚز 

ٔحهَٛ اضظقٕٙس، تٝ زالیُ ٔرتّف ضٚ تٝ واٞف اؾت، وٝ زض ایٗ ٔياٖ تيٕاضیٟاي 

یىي اظتيٕاضیٟاي ٟٔٓ . تط٘ح یىي اظ ػٛأُ انّي واٞف تِٛيس تٝ قٕاض ٔي ضٚ٘س

تط٘ح وٝ زض اغّة وكٛضٞاي تط٘ح ذيع ز٘يا ٚخٛز زاضز، ً تيٕاضي پٛؾيسٌي غالف 

ایٗ تيٕاضي زض اثط ػٛأُ ٔرتّف لاضچي، تاوتطیایي ٚ ٘يع .  اؾت(sheath rot)تط٘ح 

تٝ ٕٞيٗ زِيُ آ٘طا تٝ .  تيٗ اضٌا٘يؿٓ ٞاي ٔرتّف تٛخٛز ٔي آیس(interaction)تؼأُ 

ٟٕٔتطیٗ ػأُ ایٗ .  زض ٘ظط ٔي ٌيط٘س(complex)چٙس ػأّي  نٛضت یه تيٕاضي

 تٛزٜ وٝ زض نٛضت ٔؿاػس تٛزٖ Sarocladium oryzaeتيٕاضي زض خٟاٖ لاضذ 

ایٗ تيٕاضي وٓ ٚ تيف زض اؾتاٟ٘اي . تٝ ٔحهَٛ ذؿاضت ٔي ظ٘س% 85قطایط تا 

. ٔاظ٘سضاٖ ٚ ٌيالٖ ٚخٛز زاقتٝ ٚ طي ؾاِياٖ اذيط تط ٔيعاٖ آٖ افعٚزٜ قسٜ اؾت

 

عالئم بيماري 

 ،تط٘حپطچٓ  ضٚي غالف تطي

ٝ ٞاي لٟٜٛ اي ضٚقٗ یا تيطٜ تا اقىاَ  ِى

٘أٙظٓ ٚ ا٘ساظٜ ٞاي ٔرتّف زیسٜ قسٜ وٝ 

ٕٔىٗ اؾت تٝ ٞٓ تپيٛ٘س٘س ٚ وُ غالف ضا 

ذٛقٝ ٞاي . (1تهٛیط قٕاضٜ )اقغاَ وٙٙس 

 غالف ٞاي آِٛزٜ ٕٔىٗ 
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اؾت ذطٚج ٘الم زاقتٝ تاقٙس ٚ یا 

ایٙىٝ ٕٔىٗ اؾت انالً ذاضج ٘كٛ٘س 

ایٗ ذٛقٝ ٞا حأُ تصٚض . (ٔماتُتهٛیط )

 تصٚض آِٛزٜ لٟٜٛ اي، .آِٛزٜ تيكتطي ٞؿتٙس

ٝ پط ٚ یا پٛن ٔي قٛ٘س  تهٛیط قٕاضٜ )٘يٕ

ٌاٞي ٌطز ؾفيسي اظ ا٘سأٟاي لاضذ، . (3

زاذُ غالف آِٛزٜ ٔكاٞسٜ ٔي قٛز 

  . (4تهٛیط قٕاضٜ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4تصوير شماره                         3تصوير شماره                   
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 عوامل ايجادكننده بيماري

 

                                                                     Sarocladium oryzae 1-        

  ایٗ لاضذ تٝ ػٙٛاٖ ػأُ انّي        

 

تيٕاضي پٛؾيسٌي غالف تط٘ح زض ز٘يا 

قٙاذتٝ قسٜ اؾت وٝ زض نٛضت ٔؿاػس 

تٛزٖ قطایط، تاػث واٞف چكٍٕيط 

 . ٔحهَٛ ٔي ٌطزز

  

زض .   ایٗ لاضذ ضا تؼٙٛاٖ ػأُ تيٕاضي اظ ٔاظ٘سضاٖ ٌعاضـ وطزٜ اؾت(1381)٘ؼيٕي 

ٌصقتٝ تيٕاضي پٛؾيسٌي غالف تط٘ح تا ػأُ فٛق اِصوط، اظ إٞيت وٕي تطذٛضزاض 

تطٛضیىٝ چٙسیٗ . تٛز، أا أطٚظٜ تٝ یه تيٕاضي ٟٔٓ تٛیػٜ زض آؾيا تثسیُ قسٜ اؾت

آِٛزٌي ٞاي . اپيسٔي اظ ایٗ تيٕاضي اظ وكٛضٞاي ٞٙس ٚ پاوؿتاٖ ٌعاضـ قسٜ اؾت

ذؿاضت . قسیس تيكتط زض ٔعاضع غطلاتي ٚ وٕتط زض ٔعاضع ذكىٝ واضي ضخ ٔي زٞس

تيٕاضي ضٚي اضلاْ پطٔحهَٛ ٚ پاوٛتاٞي وٝ تهٛضت ٔتطاوٓ وكت ٔي قٛ٘س، تيكتط 

. اؾت

S. oryzaeلاضذ اظ .   تهٛضت ٔيؿّيْٛ زض تمایاي ٌياٞي ٚ٘يع تصٚض آِٛزٜ ظ٘سٜ ٔي ٔا٘س

افت آٚ٘سي ٚ بططیك ضٚظ٘ٝ ٞا ٚ ظذٓ ٚاضز ٌياٜ قسٜ ٚ تهٛضت تيٗ ؾِّٛي زض

 ایٗ لاضذ تصضظاز ٚ تا زضنس . ٔعٚفيُ تطي ٌؿتطـ ٔي یاتس

 

S. oryzae
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آب ٚٞٛاي ذٙه ٚ ٔططٛب قطایط ٔؿاػس . تاالیي تصضظازي ٌعاضـ قسٜ اؾت

 وٛز اظتٝ، قست پٛؾيسٌي ٔهطف تيف اظ حس. تطاي اپيسٔي قسٖ تيٕاضي ٔي تاقس

. غالف تط٘ح ضا افعایف ٚ تط ػىؽ وٛز پتاؾٝ اظقست تيٕاضي ٔي واٞس

پؽ اظ ضؼيف قسٖ ٌياٜ زض اثط  S. oryzaeزض اغّة ٔٛاضز قست ذؿاضت ٘اقي اظ

آفات تا تٝ تأذيط ا٘ساذتٗ . تيكتط اؾت (ٔثُ ؾالٝ ذٛاضٞا ٚ ظ٘دطٜ ٞا)ٚیطٚؾٟا ٚ آفات

ذطٚج ذٛقٝ ٚ٘يع ایداز ضاٟٞاي ٚضٚز لاضذ اظططیك ایداز ظذٓ، تاػث افعایف 

ٝ ٞاي ٌياٞي . قست تيٕاضي ٔي ٌطز٘س قپكه آضز آِٛز تط٘ح ٚ ٘يع چٙس ٌٛ٘ٝ اظ وٙ

ي ٔثٙي تط ػميٓ يٕٞچٙيٗ ٌعاضقٟا. قٙاذتٝ قسٜ ا٘س S. oryzaeتؼٙٛاٖ ٘الُ اؾپٛضٞاي 

.  قسٖ ٌياٜ تط٘ح زض اثط تؼأُ ایٗ لاضذ تا وٙٝ ٞاي ٌياٞي ٚخٛز زاضز

ُ ٚاـ ُٚٔطؽ ذٛقٝ ؾطخ)چٙسیٗ ػّف ٞطظ  تؼٙٛاٖ  (ٔا٘ٙس ؾٛضٚف، اٚیاضؾالْ، ؾ

.  ٔيعتاٟ٘اي ثا٘ٛیٝ ایٗ لاضذ ٔحؿٛب ٔي قٛ٘س

وّٙي لاضذ ؾفيس تا ٘اض٘دي ضٚقٗ، وٙس ض قس، ٔتطاوٓ ٚ تا ٔيؿّيْٛ ٞاي ٞٛایي 

ٝ اي ٚ یا فالس ٔيؿّيْٛ ٞاي ٞٛایي اؾت وٙيسیفٛض تٝ نٛضت فطاٞٓ تٛزٜ، یه تا . پٙث

.  ٔٙكؼة ٔي ٌطز٘س(whorl) قاذٝ اظیه حّمٝ 3-4ٌاٞي . زٚ تاض ٔٙكؼة ٔي قٛ٘س

فياِيسٞا . فياِيسٞا حاِت ػٕٛز زاقتٝ، ٚ تٝ طٛض ٔٙظٓ تٝ ؾٕت ا٘تٟا تاضیه ٔي قٛ٘س

تطٛض ٔؿتميٓ اظ   ٞيف  ضٚیكي تٛخٛز ٔي آیٙس ٚ یا ایٙىٝ تهٛضت زؾتٝ اي اظ 

 . لاضذ تِٛيس اؾپٛض فطاٚاٖ زض تٛزٜ ٞاي ِؼاتي ٔي وٙس. وٙيسیفٛض ٔٙكؼة ٔي قٛ٘س

 

 

وٙيسیٟا ناف، تي ضً٘، ته ؾِّٛي، اؾتٛا٘ٝ اي ٌٚاٜ ذٕيسٜ تٛزٜ ٚ زض زٚ ا٘تٟا 

 .ٌطز ٞؿتٙس
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2 -Fusarium spp.  

ٌٛ٘ٝ ٞاي ٔرتّف فٛظاضیْٛ تاػث ایداز تيٕاضي پٛؾيسٌي فٛظاضیٛٔي غالف 

 .Fusarium moniliforme ، Fٌٛ٘ٝ ٞاي. ٔي قٛ٘س(Fusarium sheath rot)تط٘ح 

avenaceum ،F. graminearum،F. Proliferatum  ٚ equiseti .   F.          ٖتؼٙٛا

ٜ ا٘س یىٙٛع پٛؾيسٌي قسیس غالف . ػٛأُ پٛؾيسٌي غالف تط٘ح زضز٘يا ٌعاضـ قس

پازاقت ٚ ٕٞىاضاٖ زض ؾاَ .  اظ ٞٙس ٌعاضـ قسٜ اؾتF. graminearumتا ػأُ 

 تٝ ػٙٛاٖ پٛؾيسٌي غالف ضاF. graminearum ٚ F. fujikuroi ٌٛ٘ٝ ٞاي 1374

 ٌٛ٘ٝ ٞاي ظیط ضا تؼٙٛاٖ ػٛأُ (1381)٘ؼيٕي . تط٘ح اظ ٌيالٖ ٌعاضـ وطز٘س

.  پٛؾيسٌي غالف تط٘ح اظ ٔاظ٘سضاٖ ٚ ٌيالٖ ٌعاضـ وطزٜ اؾت

2-1 -F. avenaceum  

فياِيسٞا تيكتط . وّٙي لاضذ وطْ ضً٘ تا ٔطوع ظضز ٔایُ تٝ لٟٜٛ اي اؾت

اؾپٛضٚزٚقيْٛ ٘اض٘دي لاضذ . ٔيىطٚوٙيسي تكىيُ ٘كس.تهٛضت ٔٛ٘ٛفياِيس ٞؿتٙس

 تؼس اظ یه ٞفتٝ زض ٔحيط 

٘يسیٟا وٕي ذٕيسٜ، نٔاوطٚ. وكت ظاٞط قس

 زیٛاضٜ ػطضي تا ؾَّٛ ا٘تٟایي 4-7زاضاي 

    .وكيسٜ ٚ ؾَّٛ پایٝ ٔكرم ٞؿتٙس

                    .   والٔيسٚؾپٛض تٝ ٘سضت تكىيُ قس

                  

  

 

 

                        

 
F.  avenaceumیكلن



 بيماري پوسيدگي غالف برنج  

2-2 -F. udum  
وّٙي تٝ ضً٘ اضغٛا٘ي وسض تا 

ؾّيْٛ ٞاي ٞٛایي ٕ٘سي قىُ ٚ ؾفيس ٔي

 لاضذ زاضاي . ٔي تاقس

 

. ٔٙٛفياِيس ٌٚاٞي پّي فياِيس اؾت

حاِت پطِٚيفطاؾيٖٛ زض فياِيسٞا زیسٜ قسٜ 

. ٔيىطٚوٙيسي تٝ فطاٚا٘ي تِٛيس قس. اؾت

 زیٛاضٜ ػطضي 1-3ٔاوطٚوٙيسي ٞا زاضاي 

ؾپٛض تٝ ٔمساض وٕي ٚیسالْن. ٔي تاقٙس

.  تِٛيس قس

 

3-3  -Gibberella zeae (Anamorph:F. graminearum)  

ایٗ لاضذ تاػث ایداز تيٕاضي تالیت 

ذٛقٝ ٌٙسْ ٔي قٛز وٝ زض قطق ٔاظ٘سضاٖ ٚ 

ایٗ لاضذ . ٌّؿتاٖ ٔكىُ ایداز  وطزٜ اؾت

تصضظاز ٚ تٛوؿيٗ ظاي لٛي تٛزٜ وٝ تٛوؿيٗ 

آٖ تطاي ا٘ؿاٖ ؾططا٘عا ٔي تاقس، تٙاتطایٗ 

 ػالٜٚ تط واٞف 

 

ٔحهَٛ، ؾالٔتي ٔهطف وٙٙسٜ ضا 

.  ٞٓ تٟسیس ٔي وٙس

F. udum

F. graminearum
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وّٙي لاضذ ؾطیغ اِطقس، اضغٛا٘ي ضٚقٗ ٚ تا ٔيؿّيٟٛٔاي ٞٛایي پٙثٝ اي ٚ ؾفيس ٔي 

ٔاوطٚوٙيسیٟا تط ضٚي ٔٛ٘ٛفياِيسٞاي وٛتاٜ ٚ تكىٝ . ٔيىطٚوٙيسي تكىيُ ٘كس. تاقس

. اي قىُ تٛخٛز ٔي آیٙس

 8آؾىٟا ٌطظي قىُ تا پایٝ وٛتاٜ وٝ. زض فطْ خٙؿي، لاضذ تِٛيس پطیتؽ ٔي وٙس

. آؾىٛؾپٛض زض یه یا زٚ ضزیف تهٛضت ٔٛضب زض زاذُ آٟ٘ا لطاض زاض٘س

 زیٛاضٜ ػطضي، تي ضً٘، ضاؾت تا زٚوي قىُ ٚ تا زٚ ا٘تٟاي 1-3آؾىٛؾپٛضٞا تا 

. ٌطز ٞؿتٙس

  تطاي اِٚيٗ تاض اظ ٔاظ٘سضاٖ،  F. graminearumالظْ تٝ شوط اؾت وٝ  

F. avenaceum  ٚ ٖتطاي اِٚيٗ تاض اظ ایطاF. udum  

تطاي اِٚيٗ تاض زض ز٘يا تؼٙٛاٖ ػٛأُ فٛظاضیٛٔي پٛؾيسٌي غالف تط٘ح ٔؼطفي ٔي 

.  قٛ٘س

 

3-       spp.  Bipolaris  

ٝ ٞاي   .Bپازاقت ٚ ٕٞىاضاٖ ٌٛ٘

oryzae ٚ B. cf sorghicola  ٖضا تٝ ػٙٛا

ػٛأُ پٛؾيسٌي غالف تط٘ح اظ ٌيالٖ 

 ٞٓ ٌٛ٘ٝ (1381)٘ؼيٕي ٔؼطفي وطز٘س، 

B.oryzae  ضا تٝ ػٙٛاٖ ػأُ ایٗ تيٕاضي اظ

 . ٔاظ٘سضاٖ ٚ ٌيالٖ ٌعاضـ وطزٜ اؾت

 
B. oryzae
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B.oryzae  ػأُ تيٕاضي ِىٝ لٟٜٛ اي تط٘ح(brown spot) ٗتٛزٜ وٝ یىي اظ ٟٕٔتطی 

ِىٝ لٟٜٛ اي تط٘ح زض ٔعاضع تط٘ح ٔاظ٘سضاٖ ٚ ٌيالٖ . تيٕاضیٟاي تط٘ح زض ز٘ياؾت

 . قيٛع ظیازي زاضز

 وٝ ػأُ تيٕاضي ِىٝ لٟٜٛ اي تط٘ح ٔيثاقس، تاػث ایداز پٛؾيسٌي B.oryzaeتٙاتطایٗ 

 . غالف تط٘ح ٞٓ ٔي قٛز

. وّٙي لاضذ ذاوؿتطي ضٚقٗ تا تيطٜ ٚ زاضاي ٔيؿّيٟٛٔاي ٞٛایي وطوي اؾت

وٙيسیٟا زاضاي . وٙيسیٟا ٔؼٕٛالً ذٕيسٜ، لایمي قىُ ٚ ٌاٞي تمطیثاً اؾتٛا٘ٝ اي ا٘س

 .زیٛاضٜ ػطضي واشب ٚ ٞيّْٛ وٛچه ٞؿتٙس

  

4 -Altermaria padwickii  
ایٗ لاضذ ػأُ تيٕاضي اؾتان تطٖ 

(stackburn) ٚ٘يع ؾٛذتٍي  

 

 (seedling blight)ٌياٞچٝ تط٘ح 

 ایٗ لاضذ ضا تؼٙٛاٖ (1381)٘ؼيٕي . ٔي تاقس

ػأُ تيٕاضي پٛؾيسٌي غالف تط٘ح 

وّٙي لاضذ ذاوؿتطي . ٌعاضـ وطزٜ اؾت

.  ضٚقٗ ٚ وٙس ضقس ٔي تاقس

وٙيسیٟا تٟٙا زاضاي زیٛاضٜ ػطضي ٚ زاضاي یه لؿٕت ضقتٝ اي ٚ زضاظ زض ٘ٛن تٝ 

.  لاضذ تِٛيس اؾىّطت تا زیٛاضٜ ٔٙمف ٔي وٙس.  ٔي تاقٙس(beak)٘اْ ٔٙماض 

تطاي اِٚيٗ تاض زض ز٘يا تؼٙٛاٖ ػأُ پٛؾيسٌي  A. padwickiiالظْ تٝ شوط اؾت وٝ 

 . غالف تط٘ح ٔؼطفي ٔي قٛز

A. padwickii
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5 -Curvularia sp.  

تؼٙٛاٖ ػأُ پٛؾيسٌي غالف تط٘ح اظ ٞٙس ٌعاضـ  C. lunata 1996زض ؾاَ 

 ضا تؼٙٛاٖ ػأُ ایٗ تيٕاضي sp. Curvularia 1374پازاقت ٚ ٕٞىاضاٖ زض ؾاَ . قس

.  اظ ٌيالٖ ٌعاضـ وطز٘س

 

6- Pseudomonas spp.  

 تؼٙٛاٖ Pseudomonas fuscovaginae ٚ P.syringae pv. syringae تاوتطیٟاي 

 زض ز٘يا (bacterial sheath rot) غالف تط٘ح تاوتطیایي پٛؾيسٌي  انّئُٚاع

.  ٌعاضـ قسٜ ا٘س

 

مديريت مبارزه با بيماري 

 تایس حساالٔىاٖ اظ تطاوٓ تٛتٝ ٞا واؾت.تٙظيٓ فانّٝ وكت .  

 ٜتٝ تيٕاضي، یؼٙي ٔطحّٝ تٙظيٓ تاضید واقت، تطٛضیىٝ ٔطحّٝ حؿاؼ ٌيا 

  . تا آب ٚ ٞٛاي ذٙه ٚ ٔططٛب ٕٞعٔاٖ ٘ثاقسآتؿتٙي ٚ قطٚع ذٛقٝ زٞي،

  ٔؼٕٛالً اضلاْ پط پٙدٝ ػالئٓ پٛؾيسٌي غالف ضا تيكتط .  ٔماْٚاضلاْاؾتفازٜ اظ

 .٘كاٖ ٔي زٞٙس

 اظتيٗ تطزٖ ػّفٟاي ٞطظ حاقيٝ ٔعاضع  .

 ٝٔهطف تٟيٙٝ وٛزٞاي اظت  .

  (تا لاضچىكٟایي ٔثُ تٙٛٔيُ)ضس ػفٛ٘ي تصض . 

 ٜتا ؾٕٛٔي ٘ظيط  لثُ اظ قطٚع ٔطحّٝ آتؿتٙي تا پایاٖ آٖ،ٔحِّٛپاقي ٌيا 

. واضتٙساظیٓ، تٙٛٔيُ،واضتٛوؿيٗ، واپتافَٛ 
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  وٙتطَ تيِٛٛغیهS.oryzaeتا اؾتطیٟٙاي تاوتطي  fluorescens  

Pseudomonas  .ایٗ ضٚـ ٞٙٛظ خٙثٝ ػّٕي پيسا ٘ىطزٜ اؾت. 

ٌياٜ تط٘ح زض ٔطحّٝ تٛضْ غالف ا٘تٟایي، ٘ؿثت تٝ تيٕاضي پٛؾيسٌي غالف، تؿياض 

لاضچٟاي ٔتؼسزي تٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ پٛؾيسٌي غالف زض ز٘يا قٙاذتٝ . آؾية پصیط اؾت

وٝ زض ایٗ ٔياٖ . قسٜ ا٘س وٝ إٞيت ٞط وساْ اظ آٟ٘ا زض ٔٙاطك ٔرتّف، ٔتفاٚت اؾت

Sarocladium oryzaeاظ ٕٞٝ ٟٕٔتط اؾت   .

 لاضچٟاي  1380- 1381 یه تطضؾي زض طي ؾاِٟاي ٘ؼيٕي ٚ ٕٞىاضاٖ طي
Bipolaris oryzae, F. graminearum, F. avenaceum, Fusarium udum, 

S.oryzae  ٚAlternaria padwickii ضا تٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ پٛؾيسٌي غالف تط٘ح 

زض تيٗ لاضچٟاي خسا قسٜ اظ . اظاؾتاٟ٘اي ٔاظ٘سضاٖ ٚ ٌيالٖ ٌعاضـ وطزٜ اؾت

 ٔٙطمٝ غالف وٝ ػالئٓ تيٕاضي پٛؾيسٌي 

ٝ ٞاي فٛظاضیْٛ ٚ   تاالتطیٗ خٕؼيت B. oryzaeغالف ضا زض ٌّرا٘ٝ ایداز وطز٘س، ٌٛ٘

ٚ S. oryzae  ٚA. padwickii ٓاظ ٘ظط قست ٚ زضنس .  زاقتٙستطيخٕؼيت و

 .B. oryzae  ،F. graminearum، A. padwicki ٚ Sآِٛزٌي غالفٟا زض ٌّرا٘ٝ، 

oryzaeتا ایٗ تٛضيحات، لاضچٟاي .  تٝ تطتية اظ تميٝ ٟٕٔتط تٛز٘سB. oryzae ٚ F. 

graminearum ٚ ٖٟٕٔتطیٗ ػٛأُ پٛؾيسٌي غالف تط٘ح زض اؾتاٟ٘اي ٔاظ٘سضا 

.  ٌيالٖ ٔؼطفي ٔي قٛ٘س

 ٔي قٛ٘س وٝ زض واٞف ػّٕىطزػٛأُ فٛق اِصوط، زض ٟ٘ایت تاػث آِٛزٌي تصٚض ٚ

 نٛضت 

 

تٙاتطایٗ تٛخٝ تيكتط .  ٔي ٌطز٘سٔحهَٛٔؿاػس تٛزٖ قطایط، تاػث واٞف قسیستط 

.  تٝ ایٗ تيٕاضي ضطٚضي تٝ ٘ظط ٔي ضؾس
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اظ ططفي تطاي افعایف . اضلاْ پطٔحهَٛ، حؿاؾيت تيكتطي ٘ؿثت تٝ ایٗ تيٕاضي زاض٘س

  ػّٕىطز

ِصا . زض ٞىتاض ٚ ذٛزوفایي، وكت ٚ تٛؾؼٝ اضلاْ پطٔحهَٛ تط٘ح تٛنيٝ ٔي قٛز

پيكٟٙاز ٔي قٛز وٝ زض فؼاِيتٟاي انالح ٘ػازي ٚ ٔؼطفي اضلاْ خسیس تط٘ح 

.  پطٔحهَٛ، ٔماٚٔت تٝ ایٗ لاضچٟا ٞٓ ِحاظ قٛز

اظ آ٘دائيىٝ تيٕاضي پٛؾيسٌي غالف تط٘ح، یىي اظتيٕاضیٟاي ٟٔٓ تط٘ح زض ز٘يا تٛزٜ 

ِصا تطاي . ُٔ ایٗ تيٕاضي اظ ایطاٖ ٌعاضـ قسٜ ا٘سٚاٚ لاضچٟاي ٔتؼسزي ٞٓ تؼٙٛاٖ ع

ٔسیطیت تٟتط ایٗ تيٕاضي، تٛنيٝ ٔي قٛز وٝ ؾایط خٙثٝ ٞاي ٔطتٛط تٝ ایٗ تيٕاضي، 

 تماي لاضچٟاي ػأُ تيٕاضي زض طثيؼت ٚ  ٘حٜٛ ٔيعتا٘ي ٚزأٙٝاظ خّٕٝ فيعیِٛٛغي، 

 ، ٔٛضز اضظیاتي ٚ تطضؾي  ضٚقٟاي ٔسیطیت ایٗ تيٕاضي٘يع اپيسٔيِٛٛغي تيٕاضي ٚ

.  لطاض ٌيطز
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