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 هشخصبت ػوَهی

تابِٝ ٚ   ياه Asteraceae ،  (2n=2x=34 )ٌيابٞ  اتاا اظذاب٘ٛازٜ     Helianthus annuusثب ٘ابْ ػّٕا    آفتبثٍطزاٖ 

ػٙاٛاٖ   تبَ اتا وٝ ظضاػا آٖ ثٝ 50اظ  صيِٚ  ثٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٌيبٜ ظيٙت  اتتفبزٜ ٔ  ضسٜ اتا اظ آفتبثٍطزازضلسيٓ . زٌطٌطٗ

 ٚ آٔطيىابي ضإبِ  اتاا   يه ٌيبٜ ضٚغٙ  زضوطٛضٞبي اتحبز رٕبٞيط ضٛضٚي ٚآضغا٘تيٗ ٔؼَٕٛ ضسٜ اتا. ٔجسأ اغاّ  آٖ  

پا  اظ تاٛيب ، وّاعا ٚ ثابزاْ ظٔيٙا       ب٘ ، ٚحط  آٖ زض ايٗ وطٛض ثٝ ٚفٛض يبفا ٔ  ضٛ٘س. اظ ٘ظط تِٛيس رٟا  ا٘ٛاع ٌٛ٘ٝ اي

تيا  آفتابثٍطزاٖ    چٟابض زض حابَ حبراط   چٟبضٔيٗ ظضاػا يىسبِٝ رٟبٖ اتا وٝ ثربطط ضٚغٗ ذٛضاو  آٖ وطا ٔيٍطزز.  

 .ٚرٛز زاضز: اِف ا ضٚغٙ ،  ة ا آريّ ،  د ا ذٛضان پط٘سٌبٖ،  زا ظيٙت  ٚ ٌُ ثطيسٜزض رٟبٖ حست اتتفبزٜ آٟ٘ب 

 

 کیًیبص ّبی اکَلَطی

ثٙابثطايٗ   وطا ٔيٍاطزز ٔب٘ٙس فطا٘سٝ  ٔسيتطا٘ٝ فاططااظ ضٚتيٝ تب ٘ٛاح  زض طيف ٚتيؼ  اظ ٔٛلؼيتٟبي رغطافيبي  آفتبثٍطزاٖ 

اتاا واٝ زض ٔطاحاُ      بٞيا ٌ ،ٔحػاٛال  ثٟابضٜ   طيثب تب سٝيآفتبثٍطزاٖ زض ٔمباوِٛٛغيه ثبالي  ٔ  ثبضس. تبظٌبضي زاضاي 

تحول ثهِ کهن    کن تب هتَسط آفتبثگشداى داسای دسجبتزضراٝ(.   6: ٝيپب يا )زٔبٔتحُٕ ات "زض ٔمبثُ تطٔب ٘سجتب  طيضٚ

٘يابظ آثا  اياٗ ٔحػاَٛ زض ضاطاي       اِجتٝ ايٗ پبتد تب حس ظيبزي ثٝ ضطٛثا ٞٛا ٚ ٘يبظ اتٕسفطي آٖ ثستٍ  زاضز.  آثی است.

طاضت  ٘ساجتب ثابال اتاا    ي ٘يبظ حٞعاض ٔتط ٔىؼت زض ٞىتبض اتا. ايٗ ٌيبٜ زاضا 8تب  6 ،طٛثا ٔٙبتت اتٕسفطيض فطاٞٓ ثٛزٖ

بٜ ٚ ثستٝ ضسٖ تطيغ وب٘ٛپ  ٔيطٛز أب ثبيست  ثب تؼيايٗ ظٔابٖ   ثٙبثطايٗ ٚرٛز ٘ٛض ٚ حطاض  وبف  ثبػج افعايص ضضس اِٚيٝ ٌي

 ٔٙبتت وطا اظ حسٚث ٌّسٞ  زض ظٔبٖ ٌطٔبٞبي تبثستب٘ٝ ارتٙبة ٕ٘ٛز.

 

 هحذٍدیتْبی کشت دس ششایط اقلیوی گٌجذ

حسبتيا اضلبْ لسيٕ  ثاٝ   زٞس. ثٙبثطايٗ ضا افعايص ٔ تفيسن وطو   ية اتفٙسٔبٜ  أىبٖ اضبػٝ ثيٕبضضطاي  ذٙه ٚ ٔططٛ

ِيىٗ ثب ٔؼطف  ٞيجطياس  . ثٛزٜ اتا گلستبىزض ٔٙبطك الّيٕ  ػبُٔ ثبظزاض٘سٜ ثطاي وطا ظٚزٍٞٙبْ آٟ٘ب  تفيسن وطو ثيٕبضي 

زض  .ٔطىُ زيٍاط پٛضاص ػّاف ٞاطظ تإّٝ ) ثٟابضٜ( ثاٛز        ٞبي ٔمبْٚ ثٝ ايٗ ثيٕبضي ٔحسٚزيا ٔصوٛض ثطزاضتٝ ضسٜ اتا.

غٛض  اتتفبزٜ اظ ػّفىص تطفالٖ ٔطىُ ػّفٟبي ٞطظ ثٟبضٜ ضا ٘يع ٔيتٛاٖ ثطططف ٕ٘ٛز. زٚضٜ پطاوٙص ثبض٘سٌ  زض ايٗ اتتبٖ 

زٜ اظ ثبض٘اسٌ   ثٟبض ٔيجبضس. ِصا زض غٛض  وطا ٚ تِٛيس ظٔستب٘ٝ ايٗ ٌيبٜ ٔيتاٛاٖ حاساوخط اتاتفب     ٘يع اظ اٚاذط پبييع تب اٚات

  تبال٘ٝ ضا ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ ػّٕىطزٞبي ثبالتط زا٘ٝ ٚ ضٚغٗ زتا يبفا.

ٕٞعٔاب٘  ٌّاسٞ  ثاب ٌطٔبٞابي     ٖ ثبػاج  آ زيطٍٞٙبْ ٞطچٙس آفتبثٍطزاٖ ثٝ ٌطٔب ٚ ٘ٛض فطاٚاٖ احتيبد زاضز، ِيىٗ وطا ثٟبضٜ

ثٝ ٘حٛي وٝ وطا ظٚزٍٞٙبْ آٖ ثٙبثطايٗ  تبثستب٘ٝ ٔ  ضٛز وٝ ػٛاضر  ٘ظيط ٔطي ٌطزٜ ٞب ٚ تٛذتٍ  طجك ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز.

ٚ ٘يع ثطذٛضزي ثب ٌطٔبٞبي ٚتا  تبثساتبٖ ٕ٘ٙبياس ثاطاي      )ارتٙبة اظ وطا پبييعٜ(٘طٛز ي ظٔستب٘ٝتطٔب ٔطاحُ ظايط  آٖ ثب

 اِعأ  اتا. اتتبٖ ٌّستبٖايٗ ٌيبٜ زض  ٚ تِٛيس وطا

آٟ٘ب ٔٙزط ثٝ حاساوخط ثٟاطٜ ٚضي زض تِٛياس    حسٚز ثٟيٙٝ  ثطاي ٞط ظضاػا پبضأتط ٞبي  ثبيست  ٔٛضز ٘ظط لطاض ٌيط٘س وٝ ضػبيا

 ايٗ ػٛأُ ثطاي ظضاػا آفتبثٍطزاٖ ثٝ ضطح ظيط ٔؼطف  ٔ  ضٛ٘س: ٔيطٛز. 



  

 

 اًتخبة صهیي

رٟاا وطاا   . پصيط ثبضس  رٟا وطا آث  ٔعضػٝ آفتبثٍطزاٖ ظٔيٗ ثبيست  ٔسطح ٚ ٍٕٞٗ ثٛزٜ ٚ آثيبضي آٖ ثطاحت  أىبٖ 

ظٔايٗ تاّٝ ٘جساتٝ ٚ     زض طَٛ زٚضٜ ضٚيص، ٞب ٖ ٔٛاز آِ  ذبن ثبيس زض حسي ثبضس وٝ پ  اظ ثبض٘سٌ زيٓ آفتبثٍطزاٖ ٘يع ٔيعا

 .ض آٖ فطاٞٓ ثبضسأىبٖ تٛتؼٝ ضيطٝ ز

 

 تْیِ صهیي

یك  .خبک الضاهی استحفظ ٍ رخیشُ سطَثت  ثشای پبییضُ، اًجبم شخن ایي گیبُ سٍغٌی صهستبًِکشت  ثِ هٌظَس -

ثستش ثزس سا جْهت سهجض شهذى ٍ     هیتَاًذ ، ثستِ ثِ کیفیت شخن اًجبم شذُبشتقجل اص ک صدى یب دٍ ثبس دیسك

  استقشاس ثْیٌِ گیبّچِ ّب فشاّن کٌذ.

زض غٛض  ثب ا٘زبْ ايٗ وبض، تٛغيٝ ٔيٍطزز.  شذيطٜ ضطٛثا حفظ ٚ ٔٙظٛضٝ ضرٓ ظٔستب٘ٝ ث ، ا٘زبْوطا ثٟبضٜرٟا   -

ّٛذٝ ٞب ٘يع ذطز ضسٜ ٚ ثبػاج ثٟجاٛز ذاٛاظ فيعيىا      رٕٗ اظ ثيٗ ثطزٖ آفب  ظٔستبٖ ٌصضاٖ ، و ، ٚلٛع يرجٙساٖ

يه يب زٚ ثبض زيسه زض اتفٙسٔبٜ لجُ اظ وبضا ٔيتٛا٘اس ػّٕياب  تٟياٝ ظٔايٗ ضا وبٔاُ وٙاس. پيطاٟٙبز         ذبن ٔيطٛز.

ٔيٍطزز ػّٕيب  تٟيٝ ظٔيٗ ثٕٙظٛض ارتٙبة اظ فططزٌ  ذبن ثب حسالُ تطزز ٔبضيٗ آال  يب حاسالُ ػّٕياب  ذابن    

 وٝ ايٙىبض زض غٛض  ضػبيا ضطٛثا ٔٙبتت ذبن ثطاي ضرٓ ٚ زيسه أىب٘پصيط ٔيجبضس.ٚضظي ا٘زبْ ضٛز 

ٖ     زض اِٚيٗ فطغاثٟتط اتا ، ٌٙسْ طزاضاآفتبثٍطزاٖ پ  اظ ث وطا تبثستب٘ٝثٝ ٔٙظٛض  -  ٘ساجا ثاٝ آة تراا ٕ٘اٛز

 الساْ ٕ٘ٛزٜ ٚ تٟيٝ ظٔيٗ ثب اتتفبزٜ اظ زيسه ا٘زبْ ضٛز.لطؼٝ ٔٛضز ٘ظط 

-  

 کَد هصشفی 

تٛرٝ ثٝ ِٔٛفٝ ٞبي پبتد ٌيبٞبٖ زض ضطاي  زيٓ  ،وطا زيٓ آفتبثٍطزاٖ تطٚيذ يبثس ٌّستبٖ زض ٘ظط اتا زض ٔٙطمٝ بئيىٝاظ آ٘ز

 "افعايص وبضآي  رصة ضطٛثاا ٚ ػٙبغاط غاصاي  ذابن ٚ ٔرػٛغاب      زض ظضاػا زيٓ تٛتؼٝ ثٟتط ضيطٝ رٟا. اِعأ  اتا

٘مص وّيسي فسفط زض ايٗ  ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ. ِصا ٛضزاض اتاحفظ ٌيبٜ زض ٔمبثُ تٙص ذطى  آذط فػُ اظ إٞيا ذبغ  ثطذ

 اِٚيٝ طَٛ زٚضٜ ضٚيص ٌيبٜ راصة ٔيٍاطزز،  ظٔبٖ % 25زض % فسفط ٔٛضز ٘يبظ ٌيبٜ 75ذػٛظ ٚ ثب ػٙبيا ثٝ ايٗ ٔٛرٛع وٝ 

طز. ٌاٌٛطز زض  ٔٛ٘يٓ( حتٕب ثٕمساض وبف  زض ظٔبٖ وطا زض اذتيبض ٌيبٜ لاطاض ٌيا  آپيطٟٙبز ٔيٍطزز وٛز فسفطٜ )تطريٟب فسفب  

ٔػطف ٌٌٛطز  ،، فسفط ٚپتبتيٓ(٘يتطٚغٖپ  زض ٌيبٞبٖ ضٚغٙ  ػالٜٚ ثط ػٙبغط پط ٔػطف ) .پطٚتٝ تطىيُ ضٚغٗ ٘مص زاضز

 ٘يع ثؼٙٛاٖ يه ػٙػط غصائ  حب٘ٛيٝ اظ إٞيا ذبغ  ثطذٛضزاض اتا. 

، ٘يابظ  ٘تابيذ تزعياٝ ذابن   ثاٝ   تطتا  زض غٛض  ػسْ زت. ضٛز ٔ  تبٔيٗثطآٚضز ٚ ٘يبظ وٛزي ثب اتتفبزٜ اظ ٘تبيذ تزعيٝ ذبن 

 8ويٌّٛطْ اٚضٜ زض ٞىتبض وٝ ٘ػف آٖ لجُ اظ وبضا ٚ ٘ػاف زيٍاط زض ٔطحّاٝ     120حسٚز  ٘يتطٚغ٘  ذبن اظ ططيك ٔػطف

 .تبٔيٗ ٔيٍطزز ،ضٛز زازٜ ٔ  ٞب ٍٞٙبْ آثيبضي ٚ زض ضطاي  زيٓ لجُ اظ ثبضاٖ زض ثيٗ ضزيف غٛض  تطن ثٝ تٛ ( ثٝ ثطٌ  )تتبضٜ

  .ويٌّٛطْ تِٛفب  پتبتيٓ زض ٞىتبض ٘يبظ زاضز 100-120ويّٛ ٌطْ فسفب  آٔٛ٘يٓ يب تٛپط فسفب  ٚ  120حسٚز  آفتبثٍطزاٖ

 



  

 

 تبسیخ کبشت

 -87  ٌٙجس ٚ زض تبَ ظضاػ ستٍبٜيزض ا 82-85  ظضاػ يزض تبِٟب ٓيز  يػّٕىطز آفتبثٍطزاٖ زض وطا ثٟبضٜ ٚ ظٔستب٘ٝ زض ضطا

 .ٝ اتأٛضز اضظيبث  لطاض ٌطفت ِٝبٖ ٌّستبٖ زض ٔٙطمٝ والاتت ٗئعاضع ظاضػ ٓيز  يزض ضطا  86

 ٗيا وطا ظٔستب٘ٝ ٚ ثٟبضٜ، وطا ظٔستب٘ٝ زض ا  يا٘زبْ ضسٜ زض ٌٙجس ٚ والِٝ زض ضطا  طب يثٝ زتا آٔسٜ اظ آظٔب ذيثٙب ثٝ ٘تب 

 ثٛزٜ اتا.  ٘سج ائع يزاضا ٝي٘بح

  تٛا٘اس ئبٜ( ٔ يوبضا اَٚ )اَٚ ز ديتبض اظ ٘ظط زٔبي ، ٓئال ثب ظٔستبٖ يض تبِٟبوطا ظٔستب٘ٝ: ثط ايٗ اتبس ٘تبيذ حبغّٝ ز

)ٕٞچٖٛ ظٔساتبٖ  بفتسيوٝ ثٙسض  اتفبق ٔ رجٙساٖيثب ظٔستبٖ تطز ٚ  ي. زض تبِٟبطزيوبضا ٔس ٘ظط لطاض ٌ ديتبض ٗيثؼٙٛاٖ ثٟتط

ػّٕىطز زا٘ٝ ٚ ضٚغٗ ٚ  صياافع يوبضا ثطا ديتبض ٗياَٚ اتفٙس ثؼٙٛاٖ ٔطٕئٗ تطظٔستب٘ٝ زيط ٍٞٙبْ وبضا  ديتبض عي(  ٘ 86

  .ٍطززئ ٝيزضآٔس ذبِع وطبٚضظاٖ تٛغ ٗيٕٞچٙ

ٝ      .اتفٙس ٔيتٛاٖ ٘سجا ثٝ وطا الساْ وطز اَٚاظ ٘يٕٝ رٟا وطا ثٟبضٜ   : کشت ثْبسُ زض  الظْ اتاا ذابطط ٘طابٖ ضاٛز وا

ضىٙ  ٚ ٚ اوبضي ثٟتطاتا وطا زض اِٚايٗ   ذطى  ذبن ٚ ٔطىال  تّٝ٘بض  اظ  وطا ثٟبضٜ،  ثٕٙظٛض ارتٙبة اظ ثس تجعي

ٌيطز .رٕٙبً وطا زيط ٍٞٙبْ ٔطىال  تٛذتٍ  غٙچاٝ، ٌّچاٝ ٚ ثيٕابضي پٛتايسٌ  شغابِ  ضا       فطغا زض اتفٙس ٔبٜ غٛض 

 وٙس. تطسيس ٔ 

ضاسٖ زٚضٜ ضٚياص اياٗ     تطٔحاسٚز زض اِٚيٗ فطغا پ  اظ ثطزاضا ٌٙسْ ثبيست  ا٘حبْ ضٛز تب ثب تٛرٝ ثٝ  : کشت تبثستبًِ 

  ثطزاضا آٖ ثب ثبض٘سٌيٟبي پبييعٜ ٔٛارٝ ٘طٛز.ٌيبٜ، 

ثاب اتاتفبزٜ اظ ضطٛثاا حبغاُ اظ      وطا ٞابي ظٔساتب٘ٝ ٚ ثٟابضٜ   وٝ زض  طٛضي ثٝتٛغيٝ ٔ  ضٛز  غٛض  ٞيطْ وبضي وطا ثٝ

اثتسا ٔعضػٝ آة ترا ضسٜ ٚ  اتا الظْ يب تبثستب٘ٝ زض غٛض  وطا زيطتطٌيطز.  ظٔستبٖ وطا ا٘زبْ ٔ  پبييع ٚ ٞبي ثبض٘سٌ 

 . تپ  وطا ا٘زبْ ٌيطز
 ظٔبٖ ٔٙبتت وطا ٘ٛع وطا

 ٘يٕٝ زْٚ اتفٙس ثٟبضٜ

اِٚااايٗ فطغاااا ثؼاااس اظ  تبثستب٘ٝ

 ثطزاضا ٌٙسْ

 اَٚ زي ٔبٜ ظٔستب٘ٝ

 

 اسقبم هَسد تَصیِ -

بست قبثهل تَصهیِ دس ّهش    ثشای الگَّبی کشت هتفبٍت الصم است اص اسقبم هتفبٍت استفبدُ شَد. دس ایي ساستب اسقبم هٌ

 الگَی کشت اسایِ هی شَد:

اتتفبزٜ  فيٛضياٚ ثطظٌط  ،، لبت33ٓ سٖٛيٞب ،اضلبْ آشضٌُثطاي وطا زض ٔٙبطك ٔؼتسَ زضا والِٝ ٔيتٛاٖ اظ  : صهستبًِکشت 

ْ لطاض زٚثؼسي زض اِٚٛيا اَٚ وطا اضلبْ ثبظٌطزٜ افطبٖ لسيٕ  ثٝ زِيُ تطػا ضضس ضٚيط  وٕتط زض ضطاي  تطٔبي  ٕ٘ٛز.

 پطٌٚطس ٔ  ثبضٙس. ٌٚبثٛض  ايٗ اضلبْ ضبُٔ زاض٘س.



  

 ٚ فیَسیهت  ْبضلا اٚ اظ ثاصض  ٚ ثطظٌط  33ٞبيسٖٛ  ،ٌُآشضاضلبْ اظ ثطاي ٔعاضع آث  ٚ ٔٙبطك پط ٔحػَٛ ٌّيساؽ  : کشت ثْبسُ 

زض ٔاعاضع ثاب    ٚ ٕٞچٙيٗ اضار  آِٛزٜ ثٝ ظً٘ آفتبثٍطزاٖ ٚ اظ ضلٓ پطٌٚاطس رٟاا وطاا    وٓ ثبظزٜ ٌبثٛض ثطاي ٔٙبطك زيٓ

 . تٛاٖ اتتفبزٜ وطز ٔ  پٛزضيتبثمٝ آِٛزٌ  ثٝ تفيسن 

ٖ       ٌٙجس ٚٚ  ٌطٌبٖثطاي ٔٙبطك ٌطْ ضٕبَ : کشت تبثستبًِ ، ٘يع رٟا وطاا ٚ تِٛياس زض ٔٙابطك وٛٞپبياٝ اي ٚ ٔؼتاسَ اتاتب

 ٔ  ثبضٙس. ٔٙبتت  ايٛضيٚ ضلٓ ثبظٌطزٜ افطبٖ ف ثطظٌط ،، فطخلبتٓ ٞبيٞيجطيس
 ضلٓ ٔٙبتت ٘ٛع وطا

  ،33، ٞبيسااااٖٛ ٌُااااآشض ثٟبضٜ

 ٚ فيٛضيا ثطظٌط

   ثطظٌااطلبتاآ،  ٞبيٞيجطيااس تبثستب٘ٝ

ٚ ضلااآ ثااابظٌطزٜ افطااابٖ 

  فيٛضيا
 ،، لبت33ٓ سٖٛيٞب ،آشضٌُ ظٔستب٘ٝ

ٚ ضلٓ ثبظٌطزٜ افطبٖ  ثطظٌط

 ايٛضيف

 

  : هبشیي کبشت - 

ثاب  ضزيفىبضٞبي تطّ   ،(pneumatic)ٔبتيهپٙٛ ( ثب ٔٛظع combinantضزيفىبضٞبي وٕجيٙب٘ا ) ثطاي وطا آفتبثٍطزاٖ اظ 

 . وطز تٛاٖ اتتفبزٜ غال  ٘يعٔ  )اتػبَ تٝ ٘مطٝ(حُٕ ٞبي ذط  وبض اظ ٚ ٘يع  ٔٛظع غفحٝ اي، ػٕيك وبضٞبي پطت 

 

 

  هقذاس ثزس هَسد ًیبص

 ٔٙبتات  cm 30ٚ فٛاغاُ ثٛتاٝ ضٚي ذا      cm 50ويٌّٛطْ ثصض رٟا وطا ٔبضيٙ  ثب فبغاّٝ ذطاٛ     6-8ٔػطف 

 اتا ويّٛ ٌطْ ثصض زض ٞىتبض وبف  10رٟا وطا زتتپبش . سثبض ٔ 

 

 ٔطاحُ زاضا

 سجض شذى

حاسٚز  فبغّٝ ظٔب٘  ثيٗ وطا ٚ تجع وطزٖ وطا ظٔستب٘ٝ  زضتطػا رٛا٘ٝ ظ٘  ٚ تجع ضسٖ ثٝ زٔبي ٔحي  ثستٍ  زاضز.  

اياٗ  ٚ ذٙه ضسٖ ٞاٛا  زض غٛض  ثبض٘سٌ   اتا.ضٚظ  10زض غٛض  ٚرٛز ٞٛاي ٔٙبتت تمطيجبً وطا ثٟبضٜ  ٚ زض ضٚظ 20

تاٛاٖ اظ   ٔ  زض غٛض  حّٕٝ حّعٖٚضٚظ وبٞص ٔ  يبثس.  4-5زض وطا تبثستب٘ٝ ايٗ ٔس  ثٝ  ٔ  ضتس.ٞفتٝ  2 -3فبغّٝ ثٝ 

زضغٛض  حّٕٝ پط٘سٌبٖ ثٝ ٌيبٞچاٝ  . ويّٛ ٌطْ زض ٞىتبض ( رٟا ٔمبثّٝ اتتفبزٜ وطز 3طٕؼٝ پبض  يب ٔحِّٛپبض  ثب تٛيٗ )

 .زض ٞعاض ( ٔب٘غ اظ حّٕٝ پط٘سٌبٖ ضس 1ثب اتتفبزٜ اظ تْٕٛ ثس ثٛ ٔخُ اوبتيٗ ثٕمساض وٓ ) ٘يع ٔيتٛاٖ تب حسٚزي  ٞب 

 



  

  ػلفْبی ّشص :

 وٙتطَ ػّفٟبي ٞطظ زض زٚ ٔطحّٝ ا٘زبْ ٔ  ٌيطز:

 

. پا   پطا تطاوتٛضي  ٞبي ِيتط زض ٞىتبض لجُ اظ وطا تٛت  تٕپبش 5/2وص تطفالٖ ثٕيعاٖ   ػّف  -لجُ اظ وطا : اِف

ضٛز. ايٙىبض تب حسٚز يه ٔبٜ اظ تجع ضسٖ ثسايبضي اظ  ٔ  تٓ  ثب ذبن ٔرّٛ   ،ثب ظزٖ زٚ زيسه ػٕٛز ثطٖٞٓ تٓ اظ پبضيس

 . وٙس ٔ  ٞطظ رٌّٛيطي ٞبي  ػّف

 ثطٌ  رٕٗ وٙتطَ ػّفٟبي ٞطظ، ِِٛٝ ٞبي ضؼطيٝ ضا ٘يع ضىستٝ ٚ 4ٚريٗ ٚ تّٝ ضىٙ  زض ٔطحّٝ  -ضسٖثؼس اظ تجع : ة

اضظش زض ذبن ضا٘يع تسٟيُ ٔيىٙس. ٌفتٝ ضاسٜ   ٞب تٛتؼٝ ثٟتط ضيطٝ رٕٗ حفظ ٚ شذيطٜ ضطٛثا، اظ ططيك ٕٔب٘ؼا اظ تجريط،

  ٕٞچٖٛ يه ٘ٛثا آثيبضي ثٛزٜ اتا. ٓيزض ظضاػا زتّٝ ضىٙ  ثٝ ٔٛلغ ثؼس اظ ٞط ثبض٘سٌ  

تاط ضاسٖ   ٚ ثب ٌطٔ زض غٛض  ٔطبٞسٜ ػّفٟبي ٞطظ ثبضيه ثطي ٕٞچٖٛ چچٓ، يٛالف، فبالضي ثٝ ٔٙظٛض وٙتطَ ضيٕيبي  

ٌبال٘ا تٛپط، فٛظيّيا، ٘بثٛاس ٚ فٛوٛس ٘ساجا ثاٝ وٙتاطَ     ٞٛا زْ ضٚثبٞ ، ليبق ٚ چبيط ٔيتٛاٖ ثب اتتفبزٜ اظ ػّف وطٟبي

 آٟ٘ب الساْ وطز.

 

 آفبت دس طَل دٍسُ سٍیش

ياب  تٛاٖ ثب اتاتفبزٜ اظ تإْٛ فسافطٜ     ٔ  ذٛاض زض غٛض  حّٕٝ آفب  ثطيوطا آفتبثٍطزاٖ زچبض آفتٟبي ظيبزي ٕ٘يطٛز. 

ثب ضػبيا احتياب    ٔيتٛاٖ ذٛاض پّٗ ٞبي ٔجبضظٜ وطز. زضٔطحّٝ ظايط  يؼٙ  غٙچٝ ٌُٚ زضغٛض  حّٕٝ تٛته ٞب  تٛيٗ ثب آٖ

٘سجا ثاٝ تٕپبضا  ثاب تآ      ،لجُ اظتٕپبض  ٞب آٚضي  وٙسٚ رٕغثٝ ٔٙظٛض  ثب ذجطوطزٖ ظ٘جٛضزاضاٖ ٚ زض ٔطحّٝ ضطٚع ٌّسٞ 

  .تٛيٗ الساْ وطز

ٍع داًِ ثٌذی، خسبست پشًذگبى هیتَاًذ هسئلِ سبص ثبشذ. ایي هشکل دس سهوَ  کَکهك   دس هشحلِ پبیبى گل ٍ شش

 دس سوَ  ٍسیغ ایي خسبست سششکي شذُ لزا آسیت ٍاسدُ اقتصبدی ًخَاّذ ثَد. جذی خَاّذ ثَد.

 ّب ثیوبسی

ضي ظً٘ ٚ ضلٓ پطٌٚاطس  ضلٓ ٌبثٛض ٔمبْٚ ثٝ ثيٕب. ثبضٙس ٔمبْٚ ٔ  وطو  تفيسن ٘سجا ثٝ ثيٕبضيزاذّ   اضلبْ ٞيجطيستٕبْ 

 غبِ  ٘يعچٖٛ ػبٔاُ آٖ زض ضاطاي  ٌطٔاب ٚ ذطاى  ذسابض  ثيطاتطي ٚاضز      شثبضس. ثيٕبضي پٛتيسٌ   ٔ  ٔمبْٚ ثٝ تفيسن

ثیوبسی ثيٕبضي زيٍاط،   وبٞص زٞس.ذسبض  آ٘طا  ٔيتٛا٘س وطا ظٚز ٍٞٙبْ ٚ آثيبضي ثٕٛلغ ِصا ضػبيا تطاوٓ ٔٙبتت، ،وٙس ٔ 

ثٙسي ٔسائّٝ تابظ    ٍٞٙبْ زا٘ٝ پيبپ  ثٝ  ٞبي زيط ٍٞٙبْ ٚ زض غٛض  ثبض٘سٌ  ٞبي زض وطا ايٗ ثيٕبضي اتا.  پَسیذگی طجق

واص ثٕحام ٔطابٞسٜ اِٚايٗ ػالئآ تٛغايٝ        ( ٚ تٕپبض  ثب تْٕٛ لبضسظٚزٍٞٙبْوطا ثٕٛلغ )  ثٝ ٔٙظٛض ارتٙبة،. اتا

 ض رٕغ آٚضي ٚ تٛظا٘سٜ ضٛ٘س.ثيٕب ٞبي ثٛتٝ  ،ظا ٌطزز. ثٟتطاتا ثٕٙظٛضرٌّٛيطي اظ ٌستطش ثيطتط ػٛأُ ثيٕبضي ٔ 

  

 آثیبسی

ثابض آثيابضي زض    زٚزض ظضاػا ٞابي ثٟابضٜ   اتبس وطا ظٔستب٘ٝ آفتبثٍطزاٖ ثط ٞيطْ وبضي ٚ زض ازأٝ اٖ وطا زيٓ اتا. 

ثبضس. زضضطاي  حبز ٚوطا زيط ٍٞٙابْ زض غاٛض  ٘يابظ     ٔ  زا٘ٝ ثٙسي زض ضطاي  ػبزي وبف ضطٚع ٌُ زٞ  ٚ ضطٚع ٔطاحُ 



  

ٝ   . طحّٝ غٙچٝ زٞ  ٘يع آثيبضي ا٘زبْ ٌيطزثٟتط اتا زض ٔ ، ٕٔىاٗ  زض ظضاػا تبثستب٘ٝ ايٗ ٔحػَٛ ػالٜٚ ثاط آة تراا اِٚيا

 اتا ا٘زبْ زٚ يب تٝ ثبض آثيبضي اِعأ  ثبضس.

 

 صهبى سسیذگی هحصَل

 ٔزٕٛع زٔبي وٕتط، طَٛ زٚضٜ ضٚيص ٕٞٝ اضلبْ اطٛال٘  تط ٔ  ثبضس. زض وطا ظٔستب٘ٝ ثٝ زِيُ زضيبفا

لبْ پطٌٚطس ٚ ٌابثٛض  زض اض )تجع ضسٖ تب ظضز ٚ لٟٜٛ اي ضسٖ پطا طجك ٞب(زضاتفٙس ٔبٜ طَٛ زٚضٜ ضٚيص زضغٛض  وطا

 ضٚظ ذٛاٞس ثٛز. 110حسٚز  36ٚ  25ضٚظ، ٞبيسٖٛ  115حسٚز  33ضٚظ، ٞيجطيسٞبي آشضٌُ ٚ ٞبيسٖٛ  125حسٚز 

ضٚظ ذٛاٞس ثاٛز.   95-105ٚضٜ ضٚيص حسٚز ايٗ زٚضٜ ثطاي ٞيجطيسٞبي ظٚزضس فطخ ٚ آِستبض ثستٝ ثٝ ٌطٔبي ٞٛا زض طَٛ ز

٘سجا ثاٝ ظضاػتٟابي ظٔساتب٘ٝ ٚ ثٟابضٜ زٚضٜ وٛتابٞتط      طَٛ زٚضٜ ضٚيص  ،زض ظضاػتٟبي تبثستب٘ٝ ثٝ زِيُ ٌطٔبي زضيبفت  ثيطتط

 ذٛاٞس ثٛز.

 

 

 ثشداشت  

٘زابْ ٔيٍياطز.    ا اي ضسٖ پطا طجاك(  زضٔطحّٝ ضتيسٖ فيعيِٛٛغيه )ظضز ٚ لٟٜٛايٙىبض  زضغٛض  ثطزاضا ثب زاس)زتت (

 .  % ضطٛثا زا٘ٝ( غجطوطز12تب ذطه ضسٖ طجك ٞب) ، الظْ اتازضغٛض  ثطزاضا ثبوٕجبيٗ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 


