
  

 

                                                                                                    
 ٍسارت جْاد كطاٍرسي

 ٍ تزٍيج كطاٍرسي آهَسش  ،ساسهاى تحقيقات
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 :ليف ٍ گزداٍريتا
  هذيزيت هٌاتع ٍ ّاي تحقيقات غالت تخص
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 :هقذهِ

 ٍ ثعَدُ  ّب ٍ چبلؾ افضايؾ جؤيت ّوَاسُ اص هٔوالت اداسُ جَاهعْ دس اعبت تَػعِٔ     تغزيِ هٌبػت جؤيت

َ  . ػبصد  ساّكبسّبي هشتجي  سا جْت ال هؼئلِ سٍؿي هياسائِ  اّويت غٌعي تعشيي هٌجعْ     دس ثيي غالت داًعِ جع

ّعبي غعزايي هجيٌعي ثعش ئعشٍتئيي ثعش        سطيعن . ثشاي تْيِ هَاد غزايي هَثش دس ػعالهت اًؼعبى هوؼعَة هعي ؿعَد     

ِ       لعزا  . ّبي ًـبػعيِ اي اسجويعت داسد   سطين  استقعب  هلعشس ػعشاًِ سٍصاًعِ ئعشٍتيئي اص اّعذاس ٍصاست هٌجَٓع

ثعِ ٓلعت فشاٍاًعي ٍ اسصاًعي     )ٍ فيجعش ييعبّي   ػجذ غزايي خبًَاس دس ايشاى اص دسكذ ثبالي ًـبػعيِ  ٍلي . ثبؿذ هي

ٍ استقعب   ػعالهت جؤيعت    ،ػجذ خبًَادُ دس هَاد ئشٍتئيٌي ػْن ثشخَسداس اػت كِ دسكَست افضايؾ  (ًؼجي

ايي هْن ثب تَليذ ّش چِ ثيـيش ٍ اسصاًيش ًْبدُ ّبي هشتجي ثب تَليذ يَؿت اهكبى ئعزيش ثعَدُ   . خَاّذ يبفتثْجَد 

ثشاػعبع مهعبس   . . ثٌبي تغزيِ دس داهذاسي كٌٔيي هي تَاًذ ًقؾ ثِ ػعضائي داؿعيِ ثبؿعذ   ٍ داًِ جَ ثِ ٌَٓاى صيش 

ٓالٍُ ثش تغزيعِ دام، داًعِ   . تي داًِ جَ هَسد ًيبص اػت 5/4الي  5/3، ػبالًِ ثبلغ ثش هٌيـشُ اص جؤيت دام كـَس

افضايؾ تَليعذ ٍ ٓولكعشد   تَجِ ثِ  كِ لضٍم دس ًَؿبثِ ػبصي ٍ غٌي ػبصي ػبيش هَاد غزايي كبسثشد داسًذ  جَ 

ُ   اًيقبت يبفيِ. دّذ ئبيذاس سا ًـبى هي كَتعبُ هعذت   تَاًعذ دس   ثعشداى  هعي   ّبي توقيقبتي ٍ اجشاي مًْب تَػعي ثْعش

الصم فٌعي   ؿعبهل  ًكعبت  ايعي دػعيَسالٔول    لعزا  . دس تَليذ جَ هَثش ثبؿذثِ اذ ًلبة هَسد ًيبص دػييبثي ثشاي 

ثش اػبع توقيقعبت اًاعبم يبفيعِ تْيعِ ٍ      ؿت، داؿت ٍ ثشداؿت جَكبهشاال هخيلف دس ثشاي اجشا  ٍ سٓبيت 

ّعبي صسآعي،    تٌعبٍة )ّبي صسآي  ٍ تكٌيک صسآياسقبم   كويح اًيخبةًكبت فٌي ؿبهل   . اسائِ ؿذُ اػت 

هيعضاى ثعزس،   ٓوق كـت، فبكلِ سديعف كبؿعت،   تبسيخ كبؿت، ادٍات هٌبػت كبؿت، تْيِ اكَلي ثؼيش ثزس، 

( كٌيشت ٓلف ّبي ّشص، كٌيشت مفبت، مثيبسي تكويلي، سٍؽ ثشداؿعت   صهبى هلشس كَد،هيضاى ٍ هٌبثْ كَد، 

  .ؿَد ّبي هخيلف دس اداهِ تَهيح دادُ هي ثبؿذ كِ هيٌبػت ثب اقلين هي

 

 دين ٍرسي در  خاكعوليات 

ٍسصي كعَست   مهبدُ ػبصي صهيي توت ٌٓعَاى ٓوليعبت خعب    دين هولَالت ثشاي صسآت ًخؼييي هشالِ    

 15دس ٓوعق ثعيؾ اص    خب  ٍسصي اٍليعِ ٓوَهعب   . ثبؿذ شد ؿبهل دٍ ثخؾ خب  ٍسصي اٍليِ ٍ ثبًَيِ هييي هي



  

بس اص مى، ثبص ًوَدى رسات خب  جْعت ًوعَر مة،   ِػبًيي هيش خب  اًابم هي ؿَد، ٍ ّذس اكلي ٍ هَسد اًي

دس ٓوليعبت   دس هٌعبًق ديعن اكعَت اعبكن    . َّا ٍ ايابد هويٌي هٌبػت ثعشاي سؿعذ ٍ تَػعِٔ سيـعِ هعي ثبؿعذ      

 . ثبؿذ هيخب  مة ٍ ت اص ُاػيوبدُ ثْيٌِ اص ًضٍالت مػوبًي ٍ اوب وجيٌي ثش صسآي

 :اي داؿيِ ٍ ثبيذ تبهيي كٌٌذُ هَاسد صيش ثبؿذ دس ايي ساػيب ٓوليبت خب  ٍسصي ًقؾ تٔييي كٌٌذُ   

مثعي ٍ   بيؾكبّؾ سٍاى مة ٍ جلعَييشي اص فشػع   هَجتافضايؾ ًوَر ئزيشي خب  ًؼجت ثِ ًضٍالت كِ  -1

 .هي يشدد ثبدي

 .افضايؾ قبثليت ًگْذاسي مة دس خب  -2

 .اوَ هَاد ملي دس خب  ٍ اهكبى افضايؾ مى -3

 .كبّؾ تجخيش غيش هويذ -4

اجشاي  ٓوليبت خب  ٍسصي دس اقبلين هخيلف دين ثؼيِ ثِ تٌَّ هولَالتي كِ دس تٌبٍة ثب يٌذم قشاس 

 : ثبؿذ ي يزؿيِ ثـشح صيش هيهيگيشًذ، ثب تَجِ ثِ ًيبيج توقيقبت ػبت ّب

ٍرس در ضزايط دين اًتخاب ٍسيلِ خاك

ّبي ّشص، ػبخيوبى ٍ ثبفت خب ،  ًَّ ٍهقذاس ٓلف: ٍسص دس ؿشايي دين ثِ فبكيَسّبيي ًِيش ًَّ ٍػيلِ خب 

ٍسصي  ًَّ تٌبٍة صسآي، ًَت دٍسُ ميؾ، ئيبًؼيل فشػبيؾ، هيضاى ثبسًذيي ٍ صهبى اًابم ٓوليبت خب 

ّبي هخيلف تٌبٍة، رخيشُ مة دس خب   اص هؼبئل اكلي تَليذ هولَالت دين دس  دس ػيؼين. دثؼيگي داس

هشًَة  اػت، ثِ ًوَي كِ ييبُ ثٔذي دچبس تـٌگي ؿذيذ ًـذُ ٍ تَليذ هٌبػجي سا  خـک ٍ ًيوِ ًَااي ًيوِ

ش اػبع ٍ ٓوليبت خب  ٍسصي دس اقلين ّبي هخيلف دين كـَس ثجَ دػيَسالٔول فٌي كـت . داؿيِ ثبؿذ

ّبي صسآي تْيِ ٍ تذٍيي ؿذُ اػت، ثٌبثشايي ثب  ًيبيج توقيقبت اًابم يشفيِ دس ايي هَػؼِ ٍ ثش ئبيِ تٌبٍة

دس ديوضاسّب ثِ ؿشح مًْب جَتَجِ ثِ اّويت ايي يبفيِ ّبي توقيقبتي ثشاي افضايؾ تَليذ ٍ ئبيذاسي هولَت 

 .:ؿَد ئشداخيِ هي

 

 : سزداقلين 



  

 

  جَسيستن سراعي حثَتات ـ 

دس  َّا كِ لگَم ّب دس تثجيت اصتاػت، كِ ثِ دليل ًقؾ هْوي  جَ - تٌبٍة ًخَديكي اص دس اقلين ػشدػيش  

ٓوليبت الصم ثشاي تْيِ صهيي ثٔذ اص ثشداؿت اجَثبت ثشاي .ثبؿذ خب  داسًذ اص اّويت ٍيظُ اي ثشخَسداس هي

 : ثـشح صيش اػت جَكـت 

هيش تَام ثب غليک  ػبًيي 8-10اػيوبدُ اص كَلييَاتَس ثب تيغِ ئٌاِ غبصي ثِ ٓوق  ايش كـت اجَثبت ثْبسُ ثبؿذ،

 دس ئبييض جَ كبؿت + اص ثشداؿت اجَثبت ثٔذ 

هيش   ػبًيي 20الي  15ايش كـت اجَثبت ئبييضُ ثبؿذ، ؿخن ثب يبٍمّي قلوي تَام ثب غليک ثِ ٓوق اذاكثش 

  دس ئبييض جَكبؿت + ثٔذاص ثشداؿت اجَثبت 

 

 جَ -سيستن سراعي آيص

 C)ؿكل)اص ًَّ ػبقِ ػخت( چيضت)لوي دس ايي ػيؼين ثٔذ اص ثشداؿت يٌذم دس تبثؼيبى، اػيوبدُ اص يبٍمّي ق

كبسثشد ئٌاِ غبصي دس ثْبس دس + ٍ قجل اص ثبسًذيي  يٌذمهيش ثٔذ اص ثشداؿت  ػبًيي 20 -25دس ئبييض ثِ ٓوق 

ثِ هٌَِس اوَ سًَثت خب  ٍ ( هيش ػبًيي 10ثِ ٓوق اذاكثش )ّبي ّشص  ٓلف( كبهل)صهبى قجل اص يلذّي 

 ّبي ّشص  كٌيشت ٓلف

ّبي ّشص چٌذ  دس اٍاػي تبثؼيبى ٍ يب دس كَست ٍجَد ٓلف( ػبًيي هيش 8ثِ ٓوق )هبلِ + صي كبسثشد ئٌاِ غب

  .كؾ اػيوبدُ ؿَد ػبلِ اص ٓلف

  ًكيِ هْن دس ٌّگبم كبس ثب يبٍمّي چيضت ايي اػت كِ خب  ثبيؼيي ًؼجيب  خـک ثبؿذ: تزكش

 

  جَسيستن سراعي گلزًگ ـ 

ثؼيِ ثِ اهكبًبت  جَت يلشًگ  ٓوليبت الصم ثشاي تْيِ ثؼيش ثزس ثٔذ اص ثشداؿ ثبؿذ يلشًگ ئبييض كـت ايش 

 :ؿبهل يكي اص دٍ سٍؽ صيش خَاّذ ثَد

 جَكـت + ػبًييويش  15خب  ٍسص هشكت ثِ ٓوق اذاكثش  -1

  No-tillدس كَست ٍجَد كبسًذُ  جَكبؿت هؼيقين  -2



  

 ش ثزس ؿبهل اػيوبدُ اص، ثٔذ اص ثشداؿت يلشًگ ٓوليبت الصم ثشاي تْيِ ثؼيايش كـت يلشًگ ثْبسُ ثبؿذ

 خَاّذ ثَد كبس ثب خٌي جَكبؿت + ػيكلَتيلش + يبٍمّي قلوي 

 

 جَ–تٌاٍب علَفِ 

 ئبييضُكـت )يكي اص هْويشيي تٌبٍثْبي هَسد تَكيِ دس ايي اقلين اػت ٍ تَكيِ هيـَد ثٔذ اص ثشداؿت ٓلَفِ  

خَاّذ جَاص دٍ سٍؽ صيش ثشاي كبؿت ٓوليبت الصم ثشاي تْيِ ثؼيش ثزس ثؼيِ ثِ اهكبًبت ؿبهل يكي  (ٓلَفِ

  :ثَد

 جَكـت + ػبًييويش  15خب  ٍسص هشكت ثِ ٓوق اذاكثش  -1

  No-tillدس كَست ٍجَد كبسًذُ  جَكبؿت هؼيقين  -2

دسكَستي كِ كـت ٓلَفِ دس ثْبس ثبؿذ، ٓوليبت الصم ثشاي تْيِ ثؼيش ثزسثٔذ اص ثشداؿت ٓلَفِ ثْبسُ ثؼيِ ثِ 

 :ل يكي اص دٍ ًشيق صيش خَاّذ ثَداهكبًبت هَجَد دس هٌٌقِ، ؿبه

كبؿت +  ثْبسُ  هيش ثٔذاص ثشداؿت ٓلَفِ ػبًيي 20ؿخن ثب يبٍمّي قلوي تَام ثب غليک ثِ ٓوق اذاكثش  -1

  جَ

كبؿت + هيش قجل اص كبؿت   ػبًيي 8-10اػيوبدُ اص كَلييَاتَس ثب تيغِ ئٌاِ غبصي تَام ثب غليک ثِ ٓوق  -2

 جَ

   يبٍمّي چيضت ايي اػت كِ خب  ثبيؼيي ًؼجيب  خـک ثبؿذ ًكيِ هْن دس ٌّگبم كبس ثب: تزكش

 

 در اقلين سزدجَ ا رقام هٌاسة 

 .اػت ، مستبى ٍ قبفالىاًلبس ،اسقبم ػٌْذ، مثيذسدس ايي اقلين ؿبهل جَ اسقبم هٌبػت ثشاي كـت 

 

 تاريخ كاضت 

 : اقلين ػشد ؿبهلدين دس  جَثشاي  تبسيخ كـت هٌبػت

 قجل اص اٍليي ثبسًعذيي هعَثش   ًي اص اٍاخش ؿْشيَس لغبيت ًيوِ اٍت هْشهبُدس هٌبًق خيلي ػشد كَّؼيب -1

  ئبييضُ

 قجل اص اٍليي ثبسًذيي هَثش ئبييضٍُ هْش هبُ  25دس هٌبًق ػشدػيش اص اٍت هْشهبُ لغبيت  -2

دين ثِ دليل تعبخيش  ثْبسُ دس ؿشايي ّب ًـبى دادُ كِ هيبًگيي ٓولكشد جَ  ًيبيج ثشسػي: هْنخيلي تذكز 

ثشخعَسداسي كويعش اص ًعضٍالت جعَي ٍاػعيقشاس      ٍ ( يبٍسٍ ؿعذى )ثشاي هويب ؿذى ؿشايي صهيي ت دس كـ



  

ت ٍ اػع  داساي ٓولكشد ثؼيبس كن ٍ غيعش اقيلعبدي  هئف ييبّچِ ّب ٍ ثشخَسد ثب تٌؾ خـكي ٍ يشهبيي 

 .لزا ًجبيذ ثِ كـت ثْبسُ جَ دس ايي اقلين هجبدست ٍسصيذ

 

 رٍش كاضت  

 . ثب قبثليت جبيگزاسي كَد دس صيش ثزسهيش  ػبًيي 15-17لِ خٌَى كـت اػيوبدُ اص خٌي كبس ثب فبك

 

 

 هيشاى تذر   

 -180اذٍد ) جَاسقبم داًِ دس هيشهشثْ ثش اػبع ٍصى ّضاس داًِ دس  450الي  400 هيضاى ثزس ثش اػبع تٔذاد 

 .ؿَد تَكيِ هي (كيلَيشم دس ّكيعبس 200

ثزس  اص هقذاسدسكذ ثيـيش  10 ،ٍجَد داسد ؼبست ػشهبٍ خ صهؼيبًِدس هٌبًقي كِ خٌش يخجٌذاى  :تَجِ

  .ؿَددس ًِش يشفيِ  (داًِ دس هيش هشثْ 450) تَكيِ ؿذُ

  تذر عوق كاضت

اص َٓاهلي كعِ  . ػبًييويش دس ًِش يشفيِ هي ؿَد 5 الي 4 دين جَ دس هٌبًق ػشدػيشكـَس ٓوق كبؿت هٌبػت   

اص ًِعش ًعَت كلئَئييعل، اًعذاصُ ٍ هيعضاى ئعشٍتئيي داًعِ        ثشًذ هي تَاى ثِ ٍيظييْبي سقعن  ؤه جَدس ٓوق كبؿت 

كبّؾ ٓولكشد سا ثعِ  ؿذُ كِ تٔذاد ئٌاِ ثبسٍس ٍكبّؾ كبؿت ٓويق هَجت كبّؾ دسكذ ػجض . اؿبسُ ًوَد

تبثيش هٌوي كبؿت ٓويق دس كـت ّبي ديش ثعِ دليعل كٌعذ ؿعذى ػعشٓت جَاًعِ صًعي دس        . داؿت خَاّذ دًجبت

– 12ّعبي ثيـعيش اص    شسػيْبي اًابم يبفيِ ثيبًگش كبّؾ دسكذ ػجض دس ٓوعق ث. خب  ػشد ثيـيش ًوبيبى هي ؿَد

  .هي ثبؿذٍ افضايؾ خٌش ػشهبصديي  ػبًيي هيش  10

  .هٌَِس اص ٓوق كبؿت، هقذاس خب  قشاس يشفيِ ثش سٍي ثزس هي ثبؿذ: تزكش

 

 عوق جايگذاري كَد 

ِ عي كئلزا، خٌي كبسّب هيگشدددين  جَػبًيي هيش صيش ثزس هَجت افضايؾ ٓولكشد  6كَداذٍد جبيگزاسي  

سا ػقَى جذايبًِ ٍ ؿيبس ثبصكٌي كِ قبثليت جبيگزاسي جذايبًِ كَد ٍ ثزس دس ثؼيش ثزس  ّبي لععَلِ داساي

 جَّبي كبؿت هؼيقين ثشاي كـت  ايش اص دػيگبُ. تبثيش هثجيي سٍي ٓولكشد هولَت داسًذ داسا ّؼيٌذ،

ّبي كِ داساي ؿيبس ثبصكي تيغِ اي داسًذ اػيوبدُ ؿَد، چَى ايي ُ ؿَد اص  دػيگب اػيوبدُ ؿَد، ئيـٌْبد هي



  

ّبي كـت  ػبًييويش صيش ثزس جبيگزاسي كٌٌذ، دس ابليكِ دػيگبُ 4تَاًٌذ كَد سا دس ٓوق  دػيگبّْب هي

 .ػبًييويش صيش ثزس سا داسًذ 2هؼيقين ثب ؿيبسثبصكي ثـقبثي فقي تَاًبيي جبيگزاسي كَد تب 

 

 ضذعفًَي تذر 

تشجيوب اص ًَي ثزس قجل اص كبؿت ثب اػيوبدُ اص ػوَم تَكيِ ؿذُ ثشاي كٌيشت ثيوبسيْبي ثزس صاد هذ ٓو

كؾ  دس هٌبًق ػشدػيش اػيوبدُ اص قبسچ ّبثشاي كٌيشت . اػيوبدُ يشدد ثيوبسيْبػوَم دٍ هٌَِسُ جْت 

 .تَكيِ هي يشدد( دس ّضاس 2ديوٌَكًَبصٍت ثِ هيضاى )ديَيذًذ 

 

  هصزف كَدّاي ضيويائي

ِ    ئغ اص كـت دس خب  هٌبػت ٍ جَاًِ جَثزس   ٍ تَليعذ هولعَت اقيلعبدي، ثبيعذ اص      سؿعذ   صًعي، ثعشاي اداهع

  ثشاػعبع  كَد هقذاس  تبهيي ديوضاسّب، دس  ييبّي  تغزيِ  اػبػي  هؼئلِ. اي هٌبػجي ثشخَسداس ثبؿذ ؿشايي تغزيِ

ى هلشس كَدّبي ؿيويبئي ثؼعيِ ثعِ ًعَّ خعب ،     هيضا .هي ثبؿذ  ييبُ سؿذ  دس هٌٌقِ اًيِبس  قبثل  سًَثيي  سطين

تَكيِ فٌعي ثعشاي ّعش هضسٓعِ ئعغ اص      . هيوبٍت اػت جَهيضاى ٍ تَصيْ صهبًي ثبسًذيي، صسآت قجلي ٍ ٍاسييِ 

اًابم تاضيِ خب  ٍ تٔييي ٌٓبكش غزايي هَجَد ٍ هيضاى قبثل دػيشع ثَدى مى تَػعي مصهبيـعگبُ اسائعِ هعي     

  .يشدد

دس ئبئيض ثِ  كيلَيشم دس ّكيبس اٍسُ 65هقذاس ًيبص ًييشٍطًي تقشيجب  دس اقلين ػشد جَ دينصسآت ثشاي  :است

ثِ كَست ػش  دس اٍايل ثْبس ّوضهبى ثب  كيلَيشم دس ّكيبس اٍسُ 40الي  35 كَست جبيگزاسي ٍ

كيلَيشم دس ّكيبس كَد اٍسُ ثلَست  40دس ثْبس دس اٍليي فشكت  .هلشس هي ؿَد ثبسًذيي ّبي ثْبسي

 .ثبصيبثي سؿذ ٍ توشيک ئٌاِ صًي اػيوبدُ ؿَد ػش  جْت

  :فسفز

 كيلَ يشم ئٌيب اكؼيذ فؼوش،  45هيلي يشم دس كيلَ يشم خب  ثِ هيضاى  5فؼوش اٍليِ خب  كويش اص  :3

 كيلَ يشم ئٌيب اكؼيذ فؼوش،    30هيلي يشم دس كيلَ يشم خب ،  10تب  5فؼوش اٍليِ خب  ثيي : 2

 كيلَ يشم ئٌيب اكؼيذ فؼوش  15هلي يشم دس كيلَ يشم خب ،   15ب ت 10فؼوشاٍليِ  خب  ثيي : 3

 هيلي يشم دس كيلَ يشم خب ،  ًيبص ثِ هلشس كَد فؼوشُ ًذاسد   15فؼوشاٍليِ  خب  ثيؾ اص  : 4

 30الي  25 )كيلَ يشم ئٌيب اكؼيذ فؼوش  15هيضاى دس هٌبًقي كِ مصهَى خب  اًابم ًـذُ ثبؿذ،  :تذكز

 .هلشس ؿَد (كَد ػَئش فؼوبت تشيپلكيلَيشم دس ّكيبس 



  

 

 علف ّاي ّزس  

 50ثيؾ اص  سفيياذي صيبد اػت كِ يبّي هٌاش ثِ اص ثيي  ، اهشٍصُ ثِ جَّبي ّشص هضاسّ  خؼبست ٓلف

ؿًَذ؛ سقبثت ثيي ايي دٍ  هوؼَة هيجَ ّبي ّشص سقيت ثؼيبس ثضسيي ثشاي  ٓلف. يشدد دسكذ هولَت هي

، اػيوبدُ اص ًَس مفيبة ٍ جزة هَاد غزائي هَجَد دس (هٌبًق كن مةهخلَكب  دس )اص لوبٍ جزة سًَثت 

جؤيت ثشاي كبّؾ دادى .ؿَد هي جَ ٓولكشدكوي ٍ كيوي كبّؾ  ػجتّبي ّشص  ٓلف. خب  اػت

تَاى ثِ هجبسصُ هكبًيكي، هجبسصُ صسآي  ّبي يًَبيًَي ٍجَد داسد كِ هي ّبي ّشص ٍ هجبسصُ ثب مًْب، ساُ ٓلف

، ٓذم اػيوبدُ اص كَد ًپَػيذُ داهي، ثِ اذاقل سػبًيذى ٓوليبت تٌبٍة سٓبيتثَجبسي ؿذُ، اػيوبدُ اص ثزس )

لييش دس ّكيبس  دس  5/1ثِ هيضاى اػيوبدُ اص ػن ثشٍهيؼيذ س جَ د. ٍ هجبسصُ ؿيويبئي اؿبسُ ًوَد( تْيِ صهيي

 .يشدد هشالِ ئٌاِ صًي ٍ قجل اص ػبقِ سفيي ييبُ اكلي تَكيِ هي

 

  سراعي  تٌاٍب

تشيي اسكبى كـبٍسصي ئبيذاس ٍ ايي  تشيي ٍ دس ٓيي ابت اػبػي تٌبٍة ييبّبى صسآي يكي اص قذيوي

ثْجَد ٓولكشد، اػيوبدُ  تَاى ثِ  صسآي هي تٌبٍةسٓبيت اص اثشات هويذ . يشدد كـبٍسصي كٌٔيي هوؼَة هي

ؿيويبيي ٍ ثيَلَطيكي ٍ  –ّبي فيضيكي  كبسمهذتش اص هٌبثْ هويٌي، افضايؾ اثشات هيقبثل ٍ هكولي ثيي ثخؾ

ثب تلويق هؼبئل ئبيذاسي صسآي هٌبػت دس اقيقت تٌبٍة . اؿبسُ كشدّبي تَليذ  ثْجَد دس ثِ كبسييشي ًْبدُ

هولَت دس يک كـت هيَالي . كٌذ تَليذ ئبيذاس سا توويي هيهويي، اقيلبد ٍ تَليذ ثْيٌِ دس دساص هذت، 

َٓاهل تَليذ دس دساص هذت ثِ دػت ًويآٍسد ثلكِ ثب هؼبئلي اص  ًِ تٌْب اذاكثش ثبصدُ سا اص كبس ٍ ،قٌِٔ صهيي

 ،مفبت ٍ ثيوبسي ّبي ييبّي ، تَػِٔ ي ٓلف ّبي ّشص، ّبي هيَالي قجيل ًقلبى تذسياي ٓولكشد ًي ػبت

هاوَِٓ ي ايي َٓاهل . ٓذم ثْشُ ييشي اص َٓاهل تَليذ ٍ دس ًيياِ ثِ ّذس سفيي ػشهبيِ سٍثشٍ هي يشدد

 .ن تَليذ دس كَتبُ هذت يب ثلٌذ هذت خَاّذ ؿذهَجت ؿكؼت ػيؼي

ًؼجت ثِ كبؿت هؼيوش )تٌبٍة صسآي هٌلَة مى اػت كِ ثبٓث افضايؾ ٓولكشد هولَالت هَسد كبؿت  

ػجت اوبُت مة ٍ خب  ؿذُ ٍ ثبصدُ اقيلبدي كبس ٍ ػشهبيِ سا افضايؾ  ،يـيِ( مًْب دس يک قٌِٔ صهيي 

 .دّذ

 

 عيعَاهل هَثز تز اًتخاب تٌاٍب سرا

ٍ كويت  كيويت،خلَكيبت خب  ،ثب ايي كِ ثٔوي اص َٓاهل هويٌي ٍ صسآي هبًٌذ ؿشايي مة ٍ َّايي

ٍ ٍجَد ٍػبئل استجبًي دس هٌٌقِ تٔييي كٌٌذُ ي اهكبى هَفقيت تَليذ  (هقذاس ٍ تَصيْ ثبسؽ) مة مثيبسي



  

ي صسآي هوذٍدي دس اهب ّش ٍااذ صسآي ؿشايي خبكي داؿيِ ٍ اجشاي تٌبٍثْب ،ييبّبى هخيلف هي ثبؿذ

 :تَجِ كشد دس اًيخبة تَالي هولَالت هي ثبيؼيي ثِ َٓاهل ريل.مى اهكبى ئزيش هي ثبؿذ

 ًيبصّب ٍ خلَكيبت هاوَِٓ هولَالت هَسد كبؿت. 1

 صهبى ثشاي تْيِ ي ثؼيش ٍ ئَػيذيي ثقبيبي ييبّي. 2

 مفبت ٍ اهشام,كٌيشت ٓلف ّبي ّشص . 3

 هقذاس ثبساى. 4

 سًَثت خب . 5

 

 ذاف تٌاٍب سراعياّ

هي ثبؿذ كِ ثب دًجبت كشدى اّذاس  هْويشيي ّذس اجشاي تٌبٍة صسآي، افضايؾ تَليذ هولَالت صسآي

 :صيش قبثل دػييبثي اػت

 افضايؾ هَاد ملي ٍ ئبيذاسي ػبخيوبى خب . 1

 اوَ ٍ افضايؾ فٔبليت ّبي ثيَلَطيكي خب . 2

 كش ديگش دس خب تثجيت ثيَلَطيكي ًييشٍطى ٍ اًوالت ثٔوي اص ٌٓب .3

 جلَييشي اص فشػبيؾ خب . 4

 كٌيشت ٓلوْبي ّشص، مفبت ٍ ثيوبسيْبي ييبّي. 5

 تَليذ اقيلبد تَليذ ئبيذاس هولَالت كـبٍسصي ٍ. 6

 اوَ ٍ افضايؾ ابكلخيضي خب اص ًشيق  افضايؾ ثْشُ ٍسي مة. 7

 تَليذ هيٌَّ هولَالت كـبٍسصي. 8

 

 :عثارتٌذاسّاي هَجَد در هٌاطق سزد  هْتزيي تٌاٍب

 جَ  -ًخَد

 جَ - ٓذع

 جَ - ٓلَفِ 

 جَ – يلشًگ 

 جَ -ميؾ 

 

 

 



  

 تٌظين تذركارّا

اكثش ساًٌذيبى تشاكيَسّب ثب ًوَُ تٌِين ثعزسكبسّب مؿعٌب    ثشسػي ّبي هئذد اص هضاسّ كـبٍسصاى ًـبى دادُ كِ  

هيعضاى ٍ سٍؽ هلعشس    دس ابلي كِ تٔذادي اص تَكيِ ّبي فٌي صسآي هبًٌذ هيضاى ثزس، ٓوعق كـعت،  . ًيؼيٌذ

 ٓذم تَجِ ثعِ هعَاسد فعَ  ٍ تٌِعين كعويح       . ثِ ثزسكبس استجبى داسد كَد ٍ فبكلِ سديف ّبي كـت هؼيقيوب 

سٓبيت هَاسد صيش دس تٌِين ثزسكبسّب قجعل اص ؿعشٍّ ٓوليعبت كبؿعت     لزا  .ؿذكبّؾ ٓولكشد خَاّذ هَجت 

 :ؿَد تَكيِ هي

دس دػعت يعبثي ثعِ يكٌعَاخيي ٓوعق كـعت ٍ جلعَييشي اص        )ّبي ػبييذُ ٍ ؿكؼيِ ؿذُ  تَٔين ؿيبسثبصكي -

 (ش اػتثافضايؾ تَاى كــي هَسد ًيبص هَ

َ     )تَٔين يب تٔويش هَصّ ّعبي ؿكؼعيِ ؿعذُ     - د ثعِ ًعَس يكؼعبى اص توعبم     ثعشاي سيعضؽ يكٌَاخعت ثعزس ٍ كع

 .(ّب هَصّ

ى ايَاًبتي هثعل هعَؽ   ًبؿي اص الًِ كشد)تَٔين لَلِ ّبي ػقَى ئبسُ ؿذُ ٍ سفْ يشفيگي اٍليِ داخل لَلِ  -

 (ٍ صًجَس دس ايي ًگْذاسي دس اًجبس

ًـيي ثبٓعث كعبّؾ فـعبس ئـعت جعک  ؿعذُ كعِ هٌاعش ثعِ          )سفْ ًـيي سٍغي ّيذسٍليک دس جک ثزسكبس  -

 (ؿَد دس ػٌح هضسِٓ هي” كبّؾ ٓوق كـت ٍ غيش يكٌَاخيي م

دس ػجض يكٌَاخعت هولعَت    ثشاي تبهيي ًيشٍي الصم ثشاي توبع ثزس ثب خب  كِ) ّبي ئشػي  ػبلن ثَدى چشخ

 (هَثش اػت

 سٍغي كبسي يب كشيغ كبسي هول ّبي تَكيِ ؿذُ ًجق دفيشچِ ساٌّوب -

تٌِين دسيچِ ّبي ثزس ٍ كووِ صيش هَصّ ثش اػبع اًذاصُ ثزس يب تَجِ ثِ تَكيِ ّبي اًابم ؿعذُ دس دفيشچعِ    -

 .ساٌّوب

دس كعَست ػعبييذيي كعالک يكٌشفعِ يعب      )ثشسػي دسػيي اًيقبت ًيشٍ اص چشخ صهعيي ثعِ ػيؼعين تَصيعْ ثعزس       -

 (هٔيف ؿذى فٌش ئـت كالک اايوبت ٓذم دسييشي ٍ ٓذم سيضؽ ثزس ٍجَد داسد

 

 .مچبسكـي دػيگبُ -

هخلعَى كعشدى كعَد ثعش     ) كبليجشاػيَى ثزس ٍ كَد ثش اػبع هيضاى ثزس ٍ كَد تَكيِ ؿذُ ثشاي صهبى كبؿتت -

 (اػبع فشهَت كَدي اسائِ ؿذُ قجل اص سيخيي ثِ هخضى كَد الضاهي اػت

تٌِين اٍليِ هقذاس ًوَر ؿيبسثبصكي دس خب  ثش اػبع ٓوق كـت تَكعيِ ؿعذُ ٍ اًعذاصُ ييعشي ٓوعق دقيعق        -

 .(اػيقشاس كبهل ؿيبسثبصكي دس ٓوق تٌِين ؿذُ)قشاسييشي ثزس دس خب  ثٔذ اص ًي چٌذ هيش 



  

 -

دس كَست ًذاؿعيي هْعبست تٌِعين دػعيگبُ تَػعي ائشاتعَس ، ثْعشُ ييعشي اص كبسؿعٌبع هيخلعق تَكعيِ             -

  .ؿَد هي

 

 

 

 

 

 

 هعتذل  اقلين

 

  جَسيستن سراعي حثَتات ـ 

ًخَد اػت، كِ ثِ دليل ًقؾ هْوي كِ لگَم ّب دس تثجيت  – ّب صسآي جَ تٌبٍةيكي اص  هٔيذتدس اقلين  

ٓوليبت الصم ثشاي تْيِ صهيي ثٔذ اص ثشداؿت .ثبؿذ ت ٍيظُ اي ثشخَسداس هياصت دس خب  داسًذ اص اّوي

 : ثـشح صيش اػت جَاجَثبت ثشاي كـت 

هيش تَام ثب  ػبًيي 8-10اػيوبدُ اص كَلييَاتَس ثب تيغِ ئٌاِ غبصي ثِ ٓوق  ايش كـت اجَثبت ثْبسُ ثبؿذ، -1

 دس ئبييض جَكبؿت + غليک ثٔذ اص ثشداؿت اجَثبت 

هيش   ػبًيي 20الي  15بت ئبييضُ ثبؿذ، ؿخن ثب يبٍمّي قلوي تَام ثب غليک ثِ ٓوق اذاكثش ايش كـت اجَث -2

  دس ئبييض جَكبؿت + ثٔذاص ثشداؿت اجَثبت 

 

 جَ -سيستن سراعي آيص

هيش ثٔذ اص  ػبًيي 20 -25دس ئبييض ثِ ٓوق  C)ؿكل (اص ًَّ ػبقِ ػخت( چيضت)اػيوبدُ اص يبٍمّي قلوي 

ّبي ّشص  ٓلف( كبهل)كبسثشد ئٌاِ غبصي دس ثْبس دس صهبى قجل اص يلذّي + ص ثبسًذيي ٍ قجل ا يٌذمثشداؿت 

 ّبي ّشص  ثِ هٌَِس اوَ سًَثت خب  ٍ كٌيشت ٓلف( هيش ػبًيي 10ثِ ٓوق اذاكثش )

ّبي ّشص چٌذ  دس اٍاػي تبثؼيبى ٍ يب دس كَست ٍجَد ٓلف( ػبًيي هيش 8ثِ ٓوق )هبلِ + كبسثشد ئٌاِ غبصي 

  .كؾ اػيوبدُ ؿَد فػبلِ اص ٓل

  ًكيِ هْن دس ٌّگبم كبس ثب يبٍمّي چيضت ايي اػت كِ خب  ثبيؼيي ًؼجيب  خـک ثبؿذ: تزكش

 



  

 جَسيستن سراعي گلزًگ ـ 

 :ٓوليبت الصم ثشاي تْيِ ثؼيش ثزس يٌذم ٓجبستٌذاص( كـت ئبييضُ)ثٔذ اص ثشداؿت يلشًگ 

 جَكـت + ػبًييويش  15خب  ٍسص هشكت ثِ ٓوق اذاكثش  -1

  No-tillدس كَست ٍجَد كبسًذُ  جَت هؼيقين كبؿ -2

+ يبٍمّي قلوي  ؿبهل اػيوبدُ اصجَ ٓوليبت الصم ثشاي تْيِ ثؼيش ثزس، ايش كـت يلشًگ ثْبسُ ثبؿذ

 خَاّذ ثَد كبس كبؿت غالت ثب خٌي+ ػيكلَتيلش 

 

 

 جَ –تٌاٍب علَفِ 

س ثؼيِ ثِ اهكبًبت ؿبهل يكي اص دٍ ٓوليبت الصم ثشاي تْيِ ثؼيش ثز (ئبييضُكـت )ثٔذ اص ثشداؿت ٓلَفِ   

  :سٍؽ صيش ثشاي كبؿت يٌذم خَاّذ ثَد

 جَكـت + ػبًييويش  15خب  ٍسص هشكت ثِ ٓوق اذاكثش  -1

  No-tillدس كَست ٍجَد كبسًذُ  جَكبؿت هؼيقين  -2

يش ثشاي تَاى ثب اػيوبدُ اص يكي اص دٍ ًشيق ص ثٔذ اص ثشداؿت ٓلَفِ ثْبسُ ثؼيِ ثِ اهكبًبت هَجَد دس هٌٌقِ، هي

 :اقذام ًوَد جَاجشاي ٓوليبت تْيِ ثؼيش ثزس 

كبؿت +  ثْبسُ  هيش ثٔذاص ثشداؿت ٓلَفِ ػبًيي 20ؿخن ثب يبٍمّي قلوي تَام ثب غليک ثِ ٓوق اذاكثش  -1

  جَ

كبؿت + هيش قجل اص كبؿت   ػبًيي 8-10اػيوبدُ اص كَلييَاتَس ثب تيغِ ئٌاِ غبصي تَام ثب غليک ثِ ٓوق  -2

 جَ

 ْن دس ٌّگبم كبس ثب يبٍمّي چيضت ايي اػت كِ خب  ثبيؼيي ًؼجيب  خـک ثبؿذ  ًكيِ ه: تزكش

 

 هعتذلدر اقلين  جَرقام هٌاسة ا

 ، مستبى ٍ قبفالىاًلبس ،، ًبدس، مثيذس، ػٌْذ1ػشاسٍد م بسقاهٌبػت ثشاي كـت دس ايي اقلين ؿبهل  جَ  اسقبم

 .اػت

 .ؿَد تَكيِ هي مثيذس، ػٌْذ ٍ اًلبس د كـت اسقبمهٔيذت ػشد كِ خٌش ػشهب ٍ يخجٌذاى ٍجَد داسدس هٌبًق 

  . كـت ؿَد 1ػشاسٍد  سقنتَكيِ هي ؿَد ثشاي افضايؾ ٓولكشد داًِ ايي اقلين ئشثبساى ٍ هؼئذ دس هٌبًق  



  

سقن ًبدس تَاًبيي تَليذ هولَت ثيـيش دس اساهي ابؿيِ ٍ توت تٌؾ سا داسد ٍ ثشاي كـت دس ايي هٌبًق 

 .ؿَد تَكيِ هي

 

 كاضت تاريخ 

ٓوَهعب  دس  ( صهؼيبًِ، ثْبسُ ٍ ثيٌعبثيي )ّبي هخيلف مى  ًِش اص تيپ سؿذ اسقبم ٍ ٍاسييِ دس ايشاى كشسجَ كـت 

ُ   ييبّبى اص  ثؼيبسي  ثشاي  خـک  خب  دس ثزس  كبؿت. ييشد فلل ئبئيض اًابم هي   چعَى   اػعت  مهيعض  هخعبًش

ُ  سؿعذ   اداهِ ٍ  ؿذى ػجض  ثشاي  ، ٍلي كبفي  صدى  جَاًِ  جْت  اػت  هوكي  ثبسًذيي   ًجبؿعذ، ٍلعي    كعبفي   ييعب

  كبهعل   ؿذى ػجض ٍ  صدى  جَاًِ  ثيي  خـكي  دٍسُ چٌذ  هؤثشي ثٌَس هي تَاًٌذ  كِ جَ ٍ  يٌذم ًِيش  ييبّبًي

َ ثبيعذ صهعبى كبؿعت    . كـت ًوَد ؿشايي  دسايي  هي تَاى سا ًوبيٌذ  توول سا هعَقٔي ثبؿعذكِ دس كعَست     جع

ّب دس ئبئيض ثشاي ٍسٍد ثِ فلل صهؼيبى ٍػعشهب   فشكت صهبًي الصم ثشاي سؿذ اٍليِ ييبّچٍِقَّ ثبسًذيي هَثش، 

ِ        . ٍجعَد داؿعيِ ثبؿعذ   ( ٍسًبليضاػيَى) صدُ، ػعشٓت   تغييعشات دهعب دس هضسٓعِ ثعش هيعبًگيي تٔعذاد ثعزسّبي جَاًع

 . يزاسد صًي ٍ ػجضؿذى يكٌَاخت تأثيش هي جَاًِ

قجعل اص  ٍ مثعبى  15تعب  هْعش هعبُ    15 تعبسيخ كبؿعت اص  : ؿبهل ٔيذتهاقلين دين دس  جَتبسيخ كـت هٌبػت ثشاي  

 .خَاّذ ثَد اٍليي ثبسًذيي هَثش ئبييضُ

 

 رٍش كاضت  

 . هيش ثب قبثليت جبيگزاسي كَد دس صيش ثزس ػبًيي 15-17اػيوبدُ اص خٌي كبس ثب فبكلِ خٌَى كـت 

ّبي كِ داساي  ؿَد اص  دػيگبُ هياػيوبدُ ؿَد، ئيـٌْبد  جَّبي كبؿت هؼيقين ثشاي كـت  ايش اص دػيگبُ

ػبًييويش صيش ثزس  4تَاًٌذ كَد سا دس ٓوق  ؿيبس ثبصكي تيغِ اي داسًذ اػيوبدُ ؿَد، چَى ايي دػيگبّْب هي

ّبي كـت هؼيقين ثب ؿيبسثبصكي ثـقبثي فقي تَاًبيي جبيگزاسي كَد تب  جبيگزاسي كٌٌذ، دس ابليكِ دػيگبُ

 .ػبًييويش صيش ثزس سا داسًذ 2

 

 يشاى تذر  ه 

 -160اذٍد )ًبى  جَاسقبم داًِ دس هيشهشثْ ثش اػبع ٍصى ّضاس داًِ دس  350-400  هيضاى ثزس ثش اػبع تٔذاد 

 خَاّذ ثَد (كيلَيشم دس ّكيعبس 130

دس هيشهشثْ ثش  داًِ  400ثش اػبع  ؿَد كِ هيضاى ثزس تَكيِ هيخٌش ػشهب ٍ يخجٌذاى  ثبدس هٌبًقي : تَجِ

 .ؿَددس ًِش يشفيِ  ِاػبع ٍصى ّضاس داً



  

 عوق كاضت 

اص ٓعَاهلي كعِ   . ػبًييويش دس ًِش يشفيِ هي ؿَد 5 الي 4 دين جَ كـَس ٓوق كبؿت هٌبػتهٔيذت دس هٌبًق    

ثشًذ هي تَاى ثِ ٍيظييْبي سقعن اص ًِعش ًعَت كلئَئييعل، اًعذاصُ ٍ هيعضاى ئعشٍتئيي داًعِ         ؤه جَدس ٓوق كبؿت 

كبّؾ ٓولكشد سا ثعِ  ؿذُ كِ تٔذاد ئٌاِ ثبسٍس ٍكبّؾ ذ ػجض كبؿت ٓويق هَجت كبّؾ دسك. اؿبسُ ًوَد

  .هٌَِس اص ٓوق كبؿت، هقذاس خب  قشاس يشفيِ ثش سٍي ثزس هي ثبؿذ: تزكش. داؿت خَاّذ دًجبت

 

 

 

 عوق جايگذاري كَد 

ِ عي كئلزا، خٌي كبسّب هيگشدددين  جَػبًيي هيش صيش ثزس هَجت افضايؾ ٓولكشد  6كَداذٍد جبيگزاسي  

سا ػقَى جذايبًِ ٍ ؿيبس ثبصكٌي كِ قبثليت جبيگزاسي جذايبًِ كَد ٍ ثزس دس ثؼيش ثزس  ّبي لععَلِ يداسا

 جَّبي كبؿت هؼيقين ثشاي كـت  ايش اص دػيگبُ. تبثيش هثجيي سٍي ٓولكشد هولَت داسًذ داسا ّؼيٌذ،

ًذ اػيوبدُ ؿَد، چَى ايي ّبي كِ داساي ؿيبس ثبصكي تيغِ اي داس ؿَد اص  دػيگبُ اػيوبدُ ؿَد، ئيـٌْبد هي

ّبي كـت  ػبًييويش صيش ثزس جبيگزاسي كٌٌذ، دس ابليكِ دػيگبُ 4تَاًٌذ كَد سا دس ٓوق  دػيگبّْب هي

 .ػبًييويش صيش ثزس سا داسًذ 2هؼيقين ثب ؿيبسثبصكي ثـقبثي فقي تَاًبيي جبيگزاسي كَد تب 

 

 ضذعفًَي تذر 

تشجيوب اص م تَكيِ ؿذُ ثشاي كٌيشت ثيوبسيْبي ثزس صاد هذ ٓوًَي ثزس قجل اص كبؿت ثب اػيوبدُ اص ػوَ

كؾ  اػيوبدُ اص قبسچ ّبثشاي كٌيشت ثيوبسي . ػوَم دٍ هٌَِسُ جْت كٌيشت ػيبّک اػيوبدُ يشدد

 .تَكيِ هي يشدد( دس ّضاس 2ديوٌَكًَبصٍت ثِ هيضاى )ديَيذًذ 

 

 هصزف كَدّاي ضيويائي 

ٍ تَليذ هولَت اقيلبدي، ثبيذ اص  سؿذ  ، ثشاي اداهِصًي ئغ اص كـت دس خب  هٌبػت ٍ جَاًِجَثزس  

  ثشاػبع كَد هقذاس  تٌِين ديوضاسّب، دس  ييبّي  تغزيِ  اػبػي  هؼئلِ. اي هٌبػجي ثشخَسداس ثبؿذ ؿشايي تغزيِ

هيضاى هلشس كَدّبي ؿيويبئي ثؼيِ ثِ ًَّ خب ، . هي ثبؿذ  ييبُ سؿذ  دس هٌٌقِ اًيِبس  قبثل  سًَثيي  سطين

تَكيِ فٌي ثشاي ّش هضسِٓ ئغ اص . هيوبٍت اػت جٍَ تَصيْ صهبًي ثبسًذيي، صسآت قجلي ٍ ٍاسييِ  هيضاى

اًابم تاضيِ خب  ٍ تٔييي ٌٓبكش غزايي هَجَد ٍ هيضاى قبثل دػيشع ثَدى مى تَػي مصهبيـگبُ اسائِ هي 



  

اص  ّبي يزؿيِ، دس ثْبس دس ثؼيبسي اص هٌبًق ًي ػبت هلشس ثي سٍيِ كَدّبي اصتِ ثلَست ػش  .يشدد

كبسثشد ايي كَدّب دس  لزا ثب تَجِ ثِ ًقؾ ٍ اّويت. َٓاهل تـذيذ كٌٌذُ اثشات تٌؾ خـكي ثَدُ اػت

 .دين، لضٍم سٓبيت تَكيِ ّبي فٌي دس ايي خلَف دس هٌبًق هخيلف ثؼيبس هْن اػت جَصسآت 

بى ثب كبؿت ٍ ثلَست خبلق دس ّكيبس اص هٌجْ اٍسُ دس ئبئيض ّوضه( (N40اػيوبدُ اص ًييشٍطى  :است

 . هيش صيش ثزس ػبًيي 6جبيگزاسي كَد اذٍد 

فقي دس كَست ٍجَد خٌش ػشهبصديي هلشس . هلشس كَد ػش  دس ايي اقلين تَكيِ ًوي ؿَد :3تذكز

ثشاي ججشاى خؼبست ثِ كَست ػش  (  ثؼيِ ثِ ؿشايي هويٌي)اػوٌذ هبُ  دس اٍليي فشكت دس  N20هقذاس 

 .ؿَد كيِ هيػشهب ٍ توشيک ئٌاِ صًي تَ

  :فسفز

 كيلَ يشم ئٌيب اكؼيذ فؼوش،  45هيلي يشم دس كيلَ يشم خب  ثِ هيضاى  5فؼوش اٍليِ خب  كويش اص  :3

 كيلَ يشم ئٌيب اكؼيذ فؼوش،    30هيلي يشم دس كيلَ يشم خب ،  10تب  5فؼوش اٍليِ خب  ثيي : 2

 كيلَ يشم ئٌيب اكؼيذ فؼوش  15هلي يشم دس كيلَ يشم خب ،   15تب  10فؼوشاٍليِ  خب  ثيي : 3

 هيلي يشم دس كيلَ يشم خب ،  ًيبص ثِ هلشس كَد فؼوشُ ًذاسد   15فؼوشاٍليِ  خب  ثيؾ اص  : 4

كيلَيشم دس  30الي  P205:15   ( 25دس هٌبًقي كِ مصهَى خب  اًابم ًـذُ ثبؿذ، هقذاس فؼوش :تذكز

 .هلشس ؿَد (ّكيبس كَد فؼوشُ اص هٌجْ ػَئش فؼوبت تشيپل

 

 علف ّاي ّزس  

اذي صيبد اػت كِ يبّي هٌاش ثِ اص ثيي ثشدى ثيؾ اص  ، اهشٍصُ ثِ جَّبي ّشص هضاسّ  صيبى ٍخؼبست ٓلف

ؿًَذ؛ سقبثت ثيي ايي  هوؼَة هي جَّبي ّشص سقيت ثؼيبس ثضسيي ثشاي  ٓلف. يشدد دسكذ هولَت هي 50

ًَس مفيبة ٍ جزة هَاد غزائي هَجَد ، اػيوبدُ اص (هخلَكب  دس هٌبًق كن مة)دٍ اص لوبٍ جزة سًَثت 

ثشاي كبّؾ دادى .ؿَد يٌذم دين هي ٓولكشدكوي ٍ كيوي كبّؾ  ػجتّبي ّشص  ٓلف. دس خب  اػت

تَاى ثِ هجبسصُ هكبًيكي، هجبسصُ  ّبي يًَبيًَي ٍجَد داسد كِ هي ّبي ّشص ٍ هجبسصُ ثب مًْب، ساُ ٓلفجؤيت 

، ٓذم اػيوبدُ اص كَد ًپَػيذُ داهي، ثِ اذاقل سػبًيذى ٌبٍةت سٓبيتاػيوبدُ اص ثزس ثَجبسي ؿذُ، )صسآي 

دس (  لييش دس ّكيبس 5/1)اػيوبدُ اص ػوَم ثشٍهيؼيذ س جَ د. ٍ هجبسصُ ؿيويبئي اؿبسُ ًوَد( ٓوليبت تْيِ صهيي

 يشدد هشالِ ئٌاِ صًي ٍ قجل اص ػبقِ سفيي ييبُ اكلي تَكيِ هي

 

 اّذاف تٌاٍب سراعي



  

هي ثبؿذ كِ ثب دًجبت كشدى اّذاس  ٍة صسآي، افضايؾ تَليذ هولَالت صسآيهْويشيي ّذس اجشاي تٌب

 :صيش قبثل دػييبثي اػت

 افضايؾ هَاد ملي ٍ ئبيذاسي ػبخيوبى خب . 1

 اوَ ٍ افضايؾ فٔبليت ّبي ثيَلَطيكي خب . 2

 تثجيت ثيَلَطيكي ًييشٍطى ٍ اًوالت ثٔوي اص ٌٓبكش ديگش دس خب  .3

 ب جلَييشي اص فشػبيؾ خ. 4

 كٌيشت ٓلوْبي ّشص، مفبت ٍ ثيوبسيْبي ييبّي. 5

 تَليذ اقيلبد تَليذ ئبيذاس هولَالت كـبٍسصي ٍ. 6

 اوَ ٍ افضايؾ ابكلخيضي خب اص ًشيق  افضايؾ ثْشُ ٍسي مة. 7

 تَليذ هيٌَّ هولَالت كـبٍسصي. 8

 

 تٌظين تذركارّا

ب مؿٌب ًيؼيٌذ ٍ ايي كعبس ثبٓعث هعي ؿعَد كعِ      اكثش ساًٌذيبى تشاكيَسّب ثب ًوَُ تٌِين ثزسكبسّب ٍ خٌي كبسّ  

هَجعت  يعشدد كعِ   كـعت    ثزس ثلَست كويح تٌِين ًـَد ٍ هضسِٓ ثلَست هيشاكن ٍ يب تٌعک سيضؽ هيضاى 

 :دتَكيِ هي ؿَ لزا هَاسد صيش .ؿذكبّؾ ٓولكشد خَاّذ 

 .كبليجشاػيَى دػيگبُ -

 .مچبسكـي دػيگبُ -

 .تٌِيوبت ثشاػبع ٓوق كبؿت هَسد ًِش -

 .ّب يذ لَلِ ّبي ػقَى ؛دسيچِ ّبي سيضؽ ؛ هَصّ ثزس ٍ كَد ٍ ؿيبسثبصكيثبصد -

 

 

 
   دين گزهسيز اقلين

 

  جَ –تٌاٍب كلشا 

ثبؿذ ٍ كلضا ثب ؿشايي مة  ؿشايي مة ٍ َّايي ثشاي كـت كلضا دس اكثش هٌبًق يشهؼيش دين  تقشيجب هؼبٓذ هي

قشاس ييشد ٍ اقذاهبت الصم ثشاي تْيِ جَ تٌبٍة ثب  تَاًذ دس ٍ َّايي ايي هٌبًق ػبصيبس ثَدُ ٍ ايي هولَت هي

  :ؿبهل اٍلَيت ّبي صيش اػت ثٔذ اص ثشداؿت كلضا اثؼيش ثزس 

  (ٍسصي كن خب )كبس  ثب خٌيجَ  كبؿت+ كَلييَاتَس ثب تيغِ ئٌاِ غبصي اػيوبدُ اص  – 1



  

 (ٍسصي خب  ثي)ّبي كلضا، كبؿت هؼيقين  ػبقِ ثشجبي يزاؿيي تِ - 2

 

  جَعي حثَتات ـ سيستن سرا 

ٓذع ٍ )تَاًٌذ قشاس ييشًذ ؿبهل اجَثبت  دس ايي اقلين هيجَييبّبًي كِ اص خبًَادُ لگَهيٌَص دس تٌبٍة ثب 

ثٔذ اص ثشداؿت اجَثبت، ؿخن ثب قشاسييشًذ،  جٍَ ييبّبى ٓلَفِ اي يكؼبلِ اػت كِ دس تٌبٍة ثب ( ًخَد

 تَكيِ هيـَد ديؼک + ػبًييويش  20 يبٍمّي ثشيشداًذاس ثِ هون ٍقَّ ثبسًذيي ثِ ٓوق اذٍد

 

  جَسيستن سراعي آيص ـ 

  ػبًيي هيش ثشاي هجبسصُ ثب ٓلوْبي ّشص 10اػيوبدُ اص ئٌاِ غبصي ثِ ٓوق +خب  ٍسصي ثب يبٍمّي قلوي 

  اػيوبدُ اص ئٌاِ غبصي دس اٍاػي تبثؼيبى ثشاي كٌيشت ٓلوْبي ّشص سٍيؾ هاذد ٍ مهبدُ ػبصي ثؼيش ثزس

 

 گزهسيزدر اقلين َ جرقام هٌاسة ا

 .اػت  ٍ فشاص ثْذاى ، فشداى،خشم ،ايزُ، هبَّس هٌبػت ثشاي كـت دس ايي اقلين ؿبهل سقن  جَ  اسقبم

 ؿَد تَكيِ هي  ٍ ًيوِ يشهؼيش دين ّبي هٌبًق يشهؼيش  كـت اسقبم  جَ دس قؼوت دؿت

 ضذعفًَي تذر

تشجيوب اص كٌيشت ثيوبسيْبي ثزس صاد  هذ ٓوًَي ثزس قجل اص كبؿت ثب اػيوبدُ اص ػوَم تَكيِ ؿذُ ثشاي

 . ػوَم دٍ هٌَِسُ جْت كٌيشت ػيبّک اػيوبدُ يشدد

 

 

 هيشاى تذر 

هيضاى ثزس ٓوَهب  ثؼيِ ثِ ًَّ خب ، ثؼيش ثزس، تبسيخ كبؿت، سٍؽ كبؿت ٍ اقلين هشثًَِ ٍ خلَكيبت سقعن  

 . هيوبٍت هي ثبؿذ...( كن ئٌاِ ثَدى ٍ كَدئزيشي ٍ ٍصى ّضاس داًِ ٍ)

ْ داًعِ   250- 300ى ثعزس ثعِ هقععذاس   هيعضا  ِ   دس هيشهشثع  100-130هٔععبدت )ثعشاي جعَ     ثععش اػعبع ٍصى ّعضاس داًعع

 ( كيلَيشم دس ّكيبس 

 .اص هيضاى ثزس كويش دس ٍااذ ػٌح اػيوبدُ ؿَد ، دس هٌبًقي ثب هيَػي ثبسؽ كن :3تَجِ

 

 هصزف كَدّاي ضيويائي



  

ِ  جَثزس  ِ صًعي، ثعشاي اد   ئغ اص كـت دس خب  هٌبػت ٍ جَاًع ٍ تَليعذ هولعَت اقيلعبدي، ثبيعذ اص      سؿعذ   اهع

  ثشاػعبع  كعَد  هقعذاس   تٌِعين  ديوضاسّعب،  دس جَ  تغزيِ  اػبػي  هؼئلِ. اي هٌبػجي ثشخَسداس ثبؿذ ؿشايي تغزيِ

هيضاى هلشس كَدّبي ؿيويبئي ثؼعيِ ثعِ ًعَّ خعب ،      .هي ثبؿذ  ييبُ سؿذ  دس هٌٌقِ اًيِبس  قبثل  سًَثيي  سطين

تَكعيِ فٌعي ثعشاي ّعش هضسٓعِ ئعغ اص       . هيوبٍت اػتجَي ثبسًذيي، صسآت قجلي ٍ ٍاسييِ هيضاى ٍ تَصيْ صهبً

اًابم تاضيِ خب  ٍ تٔييي ٌٓبكش غزايي هَجَد ٍ هيضاى قبثل دػيشع ثَدى مى تَػعي مصهبيـعگبُ اسائعِ هعي     

فٌعي دس  دين، لضٍم سٓبيت تَكعيِ ّعبي    جَلزا ثب تَجِ ثِ ًقؾ ٍ اّويت كبسثشد ايي كَدّب دس صسآت  .يشدد

 .ايي خلَف دس هٌبًق هخيلف ثؼيبس هْن اػت

كيلَيشم ًييشٍطى خبلق دس ّكيبس اص هٌجْ اٍسُ دس ئبئيض ّوضهعبى   40اػيوبدُ اص ثش اػبع ًيبيج توقيقبتي : است

 ثب كبؿت كِ ثلَست جبيگزاسي كَد 

  :فسفز

 يشم ئٌيب اكؼيذ فؼوش، كيلَ  45هيلي يشم دس كيلَ يشم خب  ثِ هيضاى  5فؼوش اٍليِ خب  كويش اص  :3

 كيلَ يشم ئٌيب اكؼيذ فؼوش،    30هيلي يشم دس كيلَ يشم خب ،  10تب  5فؼوش اٍليِ خب  ثيي : 2

 كيلَ يشم ئٌيب اكؼيذ فؼوش  15هلي يشم دس كيلَ يشم خب ،   15تب  10فؼوشاٍليِ  خب  ثيي : 3

 ثِ هلشس كَد فؼوشُ ًذاسد   هيلي يشم دس كيلَ يشم خب ،  ًيبص 15فؼوشاٍليِ  خب  ثيؾ اص  : 4

كيلَيشم دس  30الي  P205:15   ( 25دس هٌبًقي كِ مصهَى خب  اًابم ًـذُ ثبؿذ، هقذاس فؼوش :تذكز

 .هلشس ؿَد (ّكيبس كَد فؼوشُ اص هٌجْ ػَئش فؼوبت تشيپل

   

 :كاضت

اثعشات خٌشًعب    داؿيي تشاكن ثَتعِ هٌبػعت، كبػعيي    كـت ثِ هَقْ، ثشاي دػييبثي ثِ هولَت ثبال ٍ هٌوئي، 

ػعبًيي   15اص  ويعش ك)ّبي كعن   دػييبثي ثِ فبكلِ سديف  .دين ثؼيبس هشٍسي اػت جَتٌؾ خـكي دس صسآت 

چعشا كعِ فبكعلِ صيعبد ثعيي دٍ سديعف كـعت هَجعت سؿعذ          . اهشي هْن دس صسآت غالت دين هعي ثبؿعذ  ( هيش

افعضايؾ تعشاكن دس   )اعذ ػعٌح   تش ٓذم يكٌَاخيي ثعزس دس ٍا  ثيـيشٓلف ّبي ّشص، افضايؾ تجخيش ٍ اص ّوِ هْن

كبسّبيي ثب فبكعلِ خٌعَى كويعش ٍ ًيعض      لزا خٌي. هَجت كبّؾ ٓولكشد هولَت خَاّذ ؿذٍ( سٍي سديف

َ داساي قبثليت اوَ فَاكل خٌَى دس ايي كبؿت تبثيش هثجيي ثشسٍي ٓولكعشد   . هعي تَاًٌعذ داؿعيِ ثبؿعٌذ     جع

ّب دس سٍي سديعف   ؿذ فَاكل ثيي ثَتِتشاكن تَكيِ ؿذُ ثبٓث خَاّذ  ثب سٓبيتفَاكل خٌَى كـت كويش 



  

ثبٓث افضايؾ تٔذاد ئٌاِ، ًَت ػٌجلِ، ٍصى ّضاس داًِ ٍ استوبّ ييبُ ٍ ًْبييعب  ٓولكعشد داًعِ دس     ٍ دس ًيياِثيـيش 

 .هقبيؼِ ثب كـت هيشاكن ثب فبكلِ خٌَى ثيـيش ؿَد

 

 ثيؼين مثبى تب ثيؼين مرصهٌبػجيشيي تبسيخ كـت دس ايي اقلين :  تاريخ كطت

 هيش  ػبًيي 4-5 :  دس ايي اقلين جَهٌبػت  ق كاضتعو

 هيش ػبًيي 15-17: فاصلِ خطَط كاضت

 

 ّاي ّزس  كٌتزل علف

دس هشالِ ئٌاِ صًي ٍ قجل اص ػبقِ سفيي ييبُ اكلي ( لييش دس ّكيبس 1,5)اػيوبدُ اص ػوَم ثشٍهيؼيذ دس يٌذم 

 .يشدد تَكيِ هي

 

 اّذاف تٌاٍب سراعي

هي ثبؿذ كِ ثب دًجبت كشدى اّذاس  ة صسآي، افضايؾ تَليذ هولَالت صسآيهْويشيي ّذس اجشاي تٌبٍ

 :صيش قبثل دػييبثي اػت

 افضايؾ هَاد ملي ٍ ئبيذاسي ػبخيوبى خب . 1

 اوَ ٍ افضايؾ فٔبليت ّبي ثيَلَطيكي خب . 2

 تثجيت ثيَلَطيكي ًييشٍطى ٍ اًوالت ثٔوي اص ٌٓبكش ديگش دس خب  .3

  جلَييشي اص فشػبيؾ خب. 4

 كٌيشت ٓلوْبي ّشص، مفبت ٍ ثيوبسيْبي ييبّي. 5

 تَليذ اقيلبد تَليذ ئبيذاس هولَالت كـبٍسصي ٍ. 6

 اوَ ٍ افضايؾ ابكلخيضي خب اص ًشيق  افضايؾ ثْشُ ٍسي مة. 7

 تَليذ هيٌَّ هولَالت كـبٍسصي. 8

 

  سراعي  تٌاٍب

  اصخؼيگي  جلَييشي  ٓلت  ثِ  خب   ضيابكلخي  سٓبيت  ّن ٍ  هولَالت   تٌَّ لوبٍ اص  ّن  صسآي  تٌبٍة

ُ   يعک   ئعي  دس  ئي  كبؿت  ًيياِ  كِ  صهيي   ٍتشؿعح   غعزائي  ٌٓبكعش   تٔعبدت   ٓعذم  اص  ٓوعذتب  ًبؿعي   ٍ  اػعت   ييعب

  .ثبؿذ هي   هشٍسي كبهال  ، اػت  ييبّبى  سيـِ اص  كٌٌذُ  هؼوَم  ثيَتيكْبي مًيي ٍ  هخيلوِ   تشكيجبت

ٍ اػعيوبدُ اص كلعضا، ٓعذع، ًخعَد ٍييبّعبى      گَهْب تثجيت كٌٌذُ اصت َّا ّؼعيٌذ،  ّش چٌذ كِ دس ابلت كلي ل

 دس اقلين يشهؼيش تَكيِ هيـَد جَٓلَفِ اي دس تٌبٍة ثب 



  

 :هْيشيي تٌبٍثْبي هَجَد دس هٌٌقِ يشهؼش  ثِ تشتيت اٍلَيت ٓجبستٌذاص

 كلضا - جَ

 ٓذع – جَ

 ًخَد – جَ

 ٓلَفِ – جَ

 ميؾ - جَ

اػت، ثب تَجِ ثِ هٔشفي اسقبم كلضاي هٌبػت دين، ٓلَفعِ،   جٍَ تَليذ كلضا دس تٌبٍة ثب ايي اقلين هؼئذ كـت 

ٍ جعَ  ٓذع ٍ ًخَد ثشاي كبؿت دس اقلين يشهؼيش دين، ئيـٌْبد هيگشدد اص ايي هولَالت دس تٌبٍة ثب يٌعذم  

 . ثشاي ئبيذاسي تَليذ اػيوبدُ ؿَد

 


