ُْالحق
دستْسالعول کاشت ّ داشت گٌذم
هاسال کلتَ -کیلیٌیک گیاُپضشکی کاًْال
هقذهَ:
گٌذم یکی اص هحصْالت استشاتژیک ّ صساعی یک کشْس است .تْلیذ هْفق آى دس استثاط هستقین تا:
 کشت صحیح  ،هذیشیت آب ّ خاک  ،آفت ّ تیواسیِا ّ علفِای ُشص ّ استفادٍ اص اسقام
اصالح شذٍ ،تکٌْلْژی ّ عٌاصش غزایی هْسد ًیاص
 ششایط هحیطی کَ اص هِوتشیي عْاهل کٌتشلی هحسْب هیشْد هخصْصا دها ّ سطْتت کَ
اثشتخشی قاتل تْجِی تش تشّص شذت خساست عْاهل تیواسیضا داسًذ
دستْسالعول کاشت ّ داشت گٌذم :
عولیات آهادٍ ساصی تستش تزس :
 )1خاکْسصی عویق تا صیششکي:
 دس اساضی گٌذم آتی ّ یا اساضی تا تاسًذگی سالیاًَ تیش اص 400هیلیوتش دس سال
 شکستي الیَ ُای فششدٍ دس صیش عوق شخن
 افضایش هیضاى ًفْر آب دس خاک ّ تِْیَ هٌاسة
 سطْتت هْسد ًیاص دس حذ گاّسّ
 )2شخن تا:
الف) گاّآُي تشگشداى داس:





جِت خاسج کشدى خاک اص حالت چسثٌذگی
سست کشدى خاک هٌطقَ سشذ سیشَ
ًشم کشدى الیَ سطحی خاک
دس اساضی دین ّ خشک تْصیَ ًوی شْد

ب) گاّ آُي قلوی

1

زسشٛض اِؼُٕ وبضز  ٚزاضز ٌٙسْ:
ػّٕيبر آٔبز ٜسبظي ثسشط ثصض
اِف ) ذبن ٚضظي ػٕيك ثب ظيط ضىٗ  :ثٙٔ ٝظٛض ضىسشٗ اليٞ ٝبي فططز ٜزض ظيط ػٕك ضرٓ  ٚافعايص ٔيعاٖ
٘فٛش آة زض ذبن  ٚس ٚٝيٙٔ ٝبست ظيط ضىٗ ظ٘ي زض اضاضي ٌٙسْ آثي  ٚيب اضاضي ثب ثبض٘سٌي سبِيب٘ ٝثيص اظ
ٔ 400يّي ٔشط  ٚثب ضطٛثز ذبن زض حس ضرٓ (يبٌبٚض )ٚا٘جبْ زاز .
ة) ضرٓ

يا ٚآ ٗٞثطٌطزاٖ زاض – جٟز ذبضج وطزٖ ذبن اظ حبِز چسجٙسٌي  ٚسسز وطزٖ ٔٙطمٝ

ضضس ضيط٘ ٚ ٝطْ وطزٖ الي ٝسطحي ذبن – ايٗ ٘ٛع زض اضاضي زيٓ  ٚذطه سٛصيٕ٘ ٝي ضٛز.
ٌب ٚآ ٗٞلّٕي – ذبن ٚضظي سطحي – ثبػث سسطيغ زض ذطه ضسٖ الي ٝسطحي – ظٔبٖ الظْ ثطاي زيسه
 ٚذطز وطزٖ وّٛذٞ ٝب ضا وبٞص ٔي زٞس  ٚاظ طضف زيٍط ثسشط ذبن ٘طْ سطي زض سطح ذبن ايجبز ٔي ضٛز.
ج) زيسه  :ثطاي ذطز وطزٖ ٘ ٚطْ وطزٖ الي ٝضرٓ  ٚآٔبز ٜوطزٖ ثسشط ثصض ٔ ٚرّٛط وطزٖ وٛزٞبي ضيٕيبيي
ثب ذبن اسشفبز ٜاظ دطٞ ٜبي وٍٙط ٜاي زض ضزيف جّٛي زيسه  ٚذطز وطزٖ ذبن سبثيط ثيطشطي زاضز.
 زض اضاضي زيٓ  ٚوٓ ثبضاٖ ٔي سٛاٖ ث ٝجبي ضرٓ اظ زيسه ثطاي ذبوٛضظي اسشفبز ٜوطز. )2وطز
اِف) ثب ذطي وبض:
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ثٟشطيٗ ٘شيج ٝوبضز غالر زض اضاضي آثي  ٚثٕٙظٛض اثيبضي زض ٔطاحُ ٔرشّف ضضس( 5-8ثبض آثيبضي)
٘ىبر لبثُ سٛج : ٝلجُ اظ الساْ ث ٝوبضز ثبيس ذطي وبض طجك ٔيعاٖ ثصض سٛصي ٝضس ٜوبِيجط ٜضس ٚ ٜا ظ زلز
ضيعش  ٚسبِٓ ثٛزٖ لطؼبر آٖ اطٕيٙبٖ حبصُ ٕ٘ٛز.
زض طي وبضز ث ٝطٛض ٔشٙبٚة ضيعش ثصض اظ ضيبض ثبظ وٗ ٞب ضا ثبظزيس ٌ ٚطفشٍي احشٕبِي ِٞ ِٝٛبي سمٛط ٚ
ضيبض ثبظوٗ ٞب ضا ثطططف ٕ٘ٛز.
ة) وبضز ثب وٕجبيٙز
سطويت ازار وبضٚظي

جٟز سسطيغ زض آٔبز ٜسبظي ظٔيٗ  ٚاسشمطاض ثصض زض ذبن
زض اضاضي ٚسيغ زضز  ٚظٔيٗ ٞبي ثعضي
ضبُٔ  -1ثيسىّط سيّط زض جّٛي وبض٘س – ٜثبػث ث ٟٓظزٖ ذبن  ٚذطز

وطزٖ وّٛذٞ ٝب
ٔ -3صطف وٛزٞبي ضيٕيبيي :اِٚيٗ وبض – آظٔ ٖٛذبن – ٞط ٞ 10ىشبض يه ٕ٘ٔ ٝ٘ٛطوت
اِف) وٛز اظس : ٝثسيبض دٛيب ٔ ٚشحطن ٚثطاحشي زض ذبن حطوز ٔي وٙس – ظٔبٖ ٔصطف آٖ ثطاي ٔٛفميز زض
سِٛيس زا٘ ٚ ٝدطٚسئيٗ إٞيز زاضز – ثٟشطيٗ ظٔبٖ ٔصطف ٘عزيه ث ٝظٔبٖ حساوثط ٘يبظ ٔطبثك ثب ٔطاحُ ضضس
ٌٙسْ
ٔمساض ٔصطف:
ٔطحُ :
ٜ
زض ذبوٟبي سجه  :طي 4
 -لجُ اظ وبضز
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 ٔطحّ ٝدٙج ٝظ٘ي سطىيُ سبلٝ زض ٔطحٌّّ ٝسٞيزض ذبوٟبي سٍٙيٗ  :طي ٔ 3طحّ:ٝ
 لجُ اظ وبضز ٔطحّ ٝدٙج ٝظ٘ي سبل ٝضفشٗة) وٛز فسفبس : ٝحشٕب لجُ اظ وبضز ٔصطف ٔي ضٛز – ػسْ سحطن  ٚسثجيز فسفط آٖ زض ذبن
 ثصٛضر ٘ٛاضي  ٚزض ظيط ثصض ثب فبصّ 5-10 ٝسب٘شي ٔشط – ٘ٛاضي ثٟشط اظ زسز دبش اسز اٌط أىبٖ ٘ساضز لجُ اظ وبضز ٔصطف زض ظيط ذبن لطاض زاز ٜضٛز .ٚ ٚسبيُ ٘يسز وٛز فسفبس ٝثب ضرٓ زض ػٕك ذبن لطاض ٌيطز.
ج) وٛزٞبي دشبس:ٝ
 -زٛ٘ ٚع وٛز دشبس ٝثطاي ٌٙسْ

سِٛفبر دشبسيٓ – ظٔيٟٙبي ضٛض
وّطيس دشبسيٓ

ز) وٛزٞبي ضيع ٔغصي

زض صٛضر ٘يبظ لجُ اظ وبضز  ٚثب ضرٓ ظيط ذبن لطاض زاز ٜضٛز
يب ٔطاحُ دٙج ٝزٞي وبُٔ
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 3زض ٞعاض ٔحِّٛذبضي ضٛز

سبق زٞي
اٚايُ ٜ
ٔطحٌّّ ٝسٞي
 -4آثيبضي لجُ اظ وبضز
ثطٛض وّي ػّٕىطز وُ ٌٙسْ زض ٌط ٚس ٝجعء اصّي  -1 :سؼساز ثٛس ٝزض ٚاحس سطح
 -2سؼساز زا٘ ٝزض ذٛضٝ
ٚ -3ظٖ زا٘ٝ
سؼساز ثٛس ٝزض ٚاحس سطح – سحز سبثيط – آثيبضي لجُ اظ وبضز  ٚيب ثالفبصّ ٝثؼس اظ وبضز

الظْ اسز سب ػٕك 80-100 cmذبن ثب آة آثيبضي يب ثبضاٖ ذيس ضٛز
ٔطحّ ٝآثيبضئ :شٙبست ثب سبضيد وبضز ٔٙبست آٖ ٔٙطمٝ
ثطاي ضأيبٖ ٔمساض آة ِ800يشطm3/h
وٞٛسضز  130-160ويٌّٛطْ زض ٞىشبض  140-160 N80-19 /ويٌّٛطْ زض ٞىشبض
ظاٌطس  130-150ويٌّٛطْ زض ٞىشبض /سجٗ  130-150ويٌّٛطْ زض ٞىشبض

ٔ -5مساض ثصض ٔصطفي  :ثسش ٝثٛ٘ ٝع ضلٓ وطز ضس( ٜجس)َٚ
 زض صٛضر ػسْ سٟي ٝثسشط ٔٙبست ثصض  ٚسبذيط زض سبضيد وبضز ث ٝزِيُ ذطىي يب ثبض٘سٌي ظيبز –ٔيعاٖ ثصض ٔصطفي حساوثط سب  180ويٌّ ٛطْ زض ٞىشبض سٛصئ ٝي ضٛز.
 ث ٝاظاي ٞط ضٚظ سبذيط زض وبضز اظ آذط آشضٔبٔ ٜمساض ٌ 700-1000طْ ثصض ثٔ ٝيعاٖ ثصض سٛصيٝضس ٜزض جس َٚث ٝاظاي ٞط ٞىشبض اضبفٔ ٝي ٌطزز.
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 -6سبضيد وبضز ٔٙبست:
سجٗ (آشضٔب – )ٜزضيب (ٔ ٚ )N87– 14غبٖ ( )N80-19 ٚاٚاسط آشضٔب ٚ )ٜآضسب ( ( ) N80-7اٚايُ آشضٔب )ٜآثي
ظاٌطس – وٞٛسضز (اٚايُ آشضٔب)ٜ

زيٓ

 -7ضسػف٘ٛي ثصض :اظ ٕٟٔشطيٗ ٔ ٚحٛضي سطيٗ ضا ٜجٟز افعايص سِٛيس
ضٚضٟبي ٔرشّف ضسػف٘ٛي:
- 1ضيرشٗ ثصض ضٚي ٘بيّ ٖٛزض سط ٔعضػ ٚ ٝزازٖ ٔمساض وٕي ضطٛثز ث ٝآٖ ٚسدس اضبف ٝوطزٖ سٓ
ٔٛضز ٘ظط  ٚث ٟٓظزٖ ٔٚرّٛط وطزٖ سٓ ثب ثصض ٌٙسْ
- 2اسشفبز ٜاظ ثطىٞ ٝبي ضس ػف٘ٛي
- 3اسشفبز ٜاظ زسشٍبٟٞبي وبضذب٘جبر ديططفش ٝثٛجبضي  ٚضسػف٘ٛي ثصض – ػٕسسب ثصٛضر ٔحِّٛذبضي
* اسشفبز ٜاظ سٕ ْٛسيسشٕيه – اظ ثيٗ ثطزٖ ػٛأُ ثيٕبضيعاي زاذُ ثصض
وطثٛوسيٗ سيطاْ( 2زض ٞعاض) -زيٛيس٘س(  2زض ٞعاض) -ثبيشبٖ
وٙشطَ ػّفٟبي ٞطظ ( لجُ اظ سجع ضسٖ)
- 1اسشفبز ٜاظ ثصٚض ثٛجبضي  ٚػبضي اظ ثصض ػّف ٞطظ
- 2اسشفبز ٜاظ ػّفىطٟبي ضيٕيبيي
- 1ثؼساظ وبضز  ،لجُ اظ سجع ضسٖ  :دٙشطزٙٔٚظٛض 500 gr/L (ٜايعٚدطٚسٛضِ /gr50+ٖٚيشط
ٚيفّٛفٙيىبٖ) – ِ 2-2/5يشط زض ٞىشبض ٌٙسْ  ٚجٛ
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***
 ػّف وص سٓاسي  ٓٞ ٚجصة اظ ذبن زض آة ٛٞ ٚاي سطز سبثيط ػّف وص وٓ ٔي ضٛز  ٚضطٛثز زض ذبن ثبػث افعايص سبثيط ػّف وصٔي ضٛز.
 سبثيط ٔطّٛة ػّف وص ثسشٍي وبُٔ ث ٝذطز ٔ ٚسف ٖٛوطزٖ ٞطٌ ٝ٘ٛوب ٚ ٜوّص زض ٔعضػٚ ٕٝٞچٙيٗ ٔسف ٖٛوطزٖ ذبوسشط ثبلي ٔب٘س ٜاظ آسص ظزٖ آٟ٘ب زض ظٔبٖ ثصضدبضي  ٚيب لجُ اظ آٖ زاضز.
 ؽ ق ٔصطف زض ذبوٟبي ضٙي  ٚذيّي سجه  ،سٍٙي  ٚيب ٔبس ٝسٔ ٚ ًٙعاضع غطلبة  ٚزاضاي دسشي ٚثّٙسي
 ظٔبٖ ٔصطف ثؼس اظ وبضز  ٚلجُ اظ سجع ضسٖ سٓ دبضي ضٚي سطح ذبن-2ثؼس اظ سجع ضسٖ  :اِف) ٘بظن ثطي وص:
٘بْ سٓ

ٔمساض

ٌ -1طاسخ

1 lit/he

طيف وٙشطَ
ا٘ٛاع ذ٘ٛي ٚاش (

(سطاوّٛوسيسيٓ)

ػّف ذ٘ٛي ) يٛالف

ٔ %25بيغ غّيظ

زض ٌٙسْ  ٚجٛ

ظٔبٖ ٔصطف
 اظ 2-4ثطٌي سب اٚايُ دٙج ٝظ٘ي ػّف
ٞطظ
 لبثُ اذشالط ثب ثطٛٔٚوسيٙيُ
 زض فطٔٛالسي ٖٛجسيس ٔٛيبٖ atplus
لجُ اظ سٕذبضي زض ٔرعٖ سٕذبضي ثٝ
ٔحّ َٛاضبف ٝضٛز

 -2ايّٛوسبٖ (زيىّٛفٛح
يُ) (ٔ %36بيغ غّيظ
ٔز
أِٛسي ٖٛض٘ٛس )

2/5-3 Lit/he

يٛالف ٚحصي –
چچٓ – ذ٘ٛي ٚاش
ٌٙسْ  ٚجٛ

 2-4 ثطٌي ػّفٟبي ٞطظ
 ثؼس اظ سٓ دبضي ايجبز ِىٞ ٝبي ظضز
ضً٘ دطيس ٜزض سطح ثطٌٟبي ٌٙسْ –
ثب ضضس حُ ٔي ضٛز
 لبثُ اذشالط ثب ثطٔٛوسيٙيُ ٌ ٚطا٘شبض
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 3سبيذيه

0/5-1Lit/he

يٛالف ٚحطي – زْ

وّٛزيٙب فٚح

ضٚثبٞي – چچٓ –

دطٚدبضغيُ+ايٕٗ وٙٙس%8 ٜ

ػّف ذ٘ٛي – جٛ

ٔبيغ غّيظ أِٛيس ٖٛشٖٚزٜ

ذٛزضٚ
فمط زض ٌٙسْ

-4دٔٛبسٛدط

يٛالف ٚحطي –

0/8-2/1Lit/he

ذ٘ٛي ٚاش – زْ

فشٛوسبدطٚة – دي اسيُ+

ضٚثبٞي ٌٙسْ  ٚجٛ

ايٕٗ وٙٙسٜ





-

ؽ ق اذشالط ثب سٛفٛضزي
فبصّ ٝسٓ دبضي سب ثبض٘سٌي  1سبػز
ظٔبٖ ٔصطف اظ  3ثطٌي سب اٚاذط دٙجٝ
ظ٘ي
لبثُ اذشالط ثب
لبثُ اذشالط ثب :ثطٛٔٚوسيٙيُ
ٌطا٘سشبض
ثطٔٚبسيساْ آ

 ؽ ق اذشالط ثب ػّف وطٟبي ٛٞضٔ٘ٛي
( سٛفٛضزي)
 ظٔبٖ ٔصطف  2-4ثطٌي سب اٚاسط
دٙج ٝظ٘ي ػّف
 ق اذشالط  :ثطٛٔٚوسيٙيٌُ -طا٘سشبض
 ؽ ق اذشالط ثب سٛٔٛظزي – فبصّ ٝسٗ

-5اوسيبَ 1/5+450-500آزيٍٛض

ز ٜسب يه ٞفشٝ
ة) د ٟٗثطٌبٖ

ثؼساظ سجع ضسٖ
يه ؟؟ حسبس زأٝٙ

ٔ مبزيط وٕشط ثطاي ٔطاحُ اِٚي ٝضٚيص

يُ(%75
سطي ثٛٙضٔ ٖٚز

اثط ذيّي ٚسيغ ؽ ق

ػّفٟبي ٞطظ ٔ ٚمبزيط ثيطشط ثطاي

ٌطا٘ َٛلبثُ درص زض آة)

وٙشطَ :وٍٙط ٚحطي

ٔطاحُ ديططفش ٝسط

ٌ-1طا٘سشبض

10-25 gr/he

ٌٙ ٌُ ،سْ دٙيطن ،
ديچه ٌٙ ،سْ  ٚجٛ

 ػالئٓ اِٚي 5-10 ٝضٚظ ٔ ٚطي لطؼي
 10سب  20ضٚظ
 ق اذشالط ثب سٛٔٛظزي جٟز افعايص
زأ ٝٙاثط
 فبصّ ٝثب ثبض٘سٌي  2سبػز

سطثچٚ ٝحطيٌُ،

 ؽ ق ٔصطف زض ذبوٟبي آٞىي

(سطيبسِٛفٛض+%4ٖٚسطثٛسطيٗ)

ٌٙسْٚ،اي،ٝسّٕٝ

 ظٔبٖ ٔصطف 2-4ثطٌي ػّفٟبي ٞطظ

ٌ%60طا٘ َٛلبثُ حُ زض آة

سط،ٜديطٌيبٞ، ٜفز

ٔ حسٚزيز وطز حجٛثبر ثؼس اظ

ٌِٛ-2طاٖ اوسشطا

200/250gr/he

ثٙس،ضّٕيٌٙ،سْ
-3ثطٔٚبسيساْ آ

1/5Lit/he

ػّفٟبي ٞطظ دٟٗ
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ٔصطف
 ظٔبٖ ٔصطف 2-4ثطٌي ػّفٟبي ٞطظ

ثطي

(ثطٛٔٚوسيٙيُ +%20اْ سي

 ػّف وص ٛٞضٔ٘ٛي ٔثُ سٛفٛضزي

دي آٔ %40)%20بيغ غّيظ
أِٛسي ٖٛض٘ٛسٜ
4ثعٚوٌٛعيٙيُ(ثطٛٔٚوسيٙيُ) 2-3Lit/he
(ٔ %5/22بيغ غّيظ
أِٛسي ٖٛض٘ٛس)ٜ

سؼسازي اظ ػّفٟبي

 ػّف وص سٕبسي ثب طيف اثط ٔحسٚز ٚ

ٞطظ يه سبٌِٙ ، ٝسْ

ثيطشط ثؼٛٙاٖ ٔىُٕ ثبسٛفٚضزي يب

 ٚجٛ

ٌطا٘سشبض ثىبض ٔي ضٚز
 ظٔبٖ ٔصطف اظ  2ثطٌي سب اثشساي سبلٝ
ضفشٗ ٌٙسْ  ٚجٛ
 ظٔب٘ي اثط ثيطشط اسز و ٝػّف ٞطظ
وٛچه ثبضس

دس اظ سجع ضسٜ

ج) ٙٔ 2ظٛض:ٜ

يُ)
-1آسيطر(ايٕبظأشبثٗظٔز

2-3Lit/he

ايٓاظا ٔ ٚشبثٙعٔشيُ

د ٟٗثطٌبٖ ٘ ٚبظن

 طيف اثط زض ٘بظن ثطٌبٖ 2-4ثطٌي

ثطٌبٖ  ،ذطزَ

 يٛالف ٚحطي زض ظضاػز ٌٙسْ  ٚجٛ

ٚحطي،ويس ٝوطص

 طيف اثط د ٟٗثطٌي ٔحسٚز

آالِٚ ٝحطي ،
وطٚسيفطٞب ٌٙسْ ٚ
جٛ
 جصة  ٓٞاظ ثطي  ٓٞ ٚاظ ذبن

-2اظ سٛسذب٘سي ٖٛغّيظ

ٔ حسٚزيز وطز چغٙسض لٙس
،وّعا،ػسس  ٚذّط
 فبصّ ٝظٔب٘ي سب ثبض٘سٌي  6سبػز
-2ضٛاِيٝ

400Lit/he

فمط ٌٙسْ

ٕٞطا ٜثب سيشطٚيز يب

 ػسْ وبضز سٛيب  ٚشضر ثؼس اظ اسشفبزٜ
؟؟؟؟+لجُ اظ آثيبضي

سيشٌٛيز
(حسٚز ِ8-9يشط) ٔمساض اظ
 400ثٌ 350 ٝطْ وٓ ٔي
ضٛز
9

-3سٛسبَ

35-40Lit/he

ايذطٚس

6/36Lit/he

زٙٔٚظٛضٜ
يٛالف ٚحطي  ،ػّف
ذ٘ٛي،چچٓ ،سطضه ،
دٙيطن ،سّٕ ٝسط،ٜفمط
ٌٙسْ

 طيف ٚسيغ وٙشطَ ػّفٟبي ٞطظ دٟٗ
ثطي ٕٞ ٚچٙيٗ فبالضيس
 جصة سٓ اظ ططيك ثطي  ٚضيط ٝثب
جبثجبيي سطيغ
 ظٔبٖ وبضثطز ٘بٔحسٚز  35-50ضٚظ ثؼس
اظ وطز
 زٚاْ طٛال٘ي+وٙشطَ فّطٟبي ػّفٟبي
ٞطظ 0ظٟٛض ٘بٌٟب٘ي) سب زٔٚيٗ ٚ
سٔٛيٗ ثبض
 ٓٞ زاضاي اثط سيسشٕيه  ٓٞ ٚثصٛضر
سٕبسي ٚاضز ثطي  ٚضيط ٝػّف ٞطظ
ٔي ضٛز.
 فمط ثب ٔبزٕٞ ٜطا ٜذٛز ٔصطف ٔي ضٛز
ٔ حسٚزيز وطز سٛضٌ ٚ ْٛشضر
ثؼساظ اسشفبزٜ
 سٙبٚة ٌٙسْ -دٙجٌٙ/ ٝسْ – ضبِي
سٛصئ ٝي ضٛز فبصّ ٝظٔب٘ي ثيٗ زٚ
وطز ٔ 9/12بٔ ٜي ثبضس

(سِٛفٛض)ٖٚ

ا٘ٛاع ثطٛٔٚس

 ظٔبٖ 3-4ثطٌي ػّف ٞطظ

ٌٙسْ

 جصة اظ ططيك ذبن  ٚثطي
ٔ حسٚزيز وطز – اظ ٔ12ب ٜدٙجٝ
ٔحسٚز
 ٔ22ب ٜوطز شضر  ٚسٛيبٔحسٚز ٔ3ب ٜوطز ثمئ ٝحصٛالر ٔحسٚز اسشفبز ٜاظ يه ٔبز ٜدرص وٙٙسٜ
سيشٛضيز سيشٛويز يبٔ ٖٛفبسز
 1Lit/heيب  2زض ٞعاض
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 جسيسسطيٗ ػّف وص ا٘شربثي  ٚدس

-5اوسيبَAxial

-500Lit/he

٘بظن ثطي وص:

(دٛٙوسبزٖٔ+بز ٜايٕٗ

ِ1/5+450يشط

يٛالف – ػّف ذ٘ٛي

وٙٙس)ٜيه ٔٙظٛض٘ ٚ ٜبظن

آزيٍٛضزٔٛيبٖ

 ،چچٓ،زْ

 وبٔال ايٕٗ ثطاي ج ٚ ٛثس ٖٚايجبز

ضٚثبٞيٌٙ،سْ  ٚجٛ

ٔحسٚزيز ثطاي وطز ثؼسي

ثطي وص

ضٚيطي زض جٛ

 زضٔسر 30-60زليم ٝدس اظ سٓ دبضي

(أِٛسي ٖٚجسيس)

اظ ططيك ثطي جصة ٔي ضٛز
 سبثيط سطيغ  ٚلبطغ :ظطف ز ٚضٚظ ضضس
ػّف ٞطظ ٔشٛلف ضس ٚ ٜػّف ٞطظ دس
اظ  3سب ٞ 5فش ٝوبٔال اظثيٗ ٔي ضٚز
 ق اذشالط ثب (سطي ثٛٙضٔ ٖٚشجُ)
ٌطا٘سشبض  ٚؽ ق اذشالط ثب سٛفٛضزي ٚ
اْ سي دي آ(فبصّ 1 ٝضٚظ)
ٔ صطف ٕٞطاٛٔ ٜيبٖ  ٚآزيٍٛض
 ظٔبٖ ٔصطف 3ثطٌي سب اٚاسط دٙجٝ
ظ٘ي ػّف ٞطظ
ٔ ىب٘يعْ ػُٕ ٔ :شٛلف وطزٖ سٙشع
طجيؼي اسيسٞبي چطة ٔ ٚشٛلف وطزٖ
ضضس  ٚسطىيُ غطب سِّٛي
 سبثيط ٔٛيبٖ آزيٍٛض سجت ٔي ضٛزلططار ٔحّ َٛسٓ ثطضٚي سطح ثطي
ػّف ث ٝذٛثي درص ضٛز  ٚزض ٘شيجٝ
سٓ ث ٝسطػز جصة ضس ٚ ٜث ٝزاذُ
ٌيبٙٔ ٜشمُ ٔي ضٛز
 زض ٔعاضع ٌٙسْ ٚ ٚضزْ سٛصيٕ٘ ٝيضٛز
ضٛاِئ(ٝعٔٚبوس +

-350Lit/he

فمط ٌٙسْ ثطاي جٛ

 ظٔبٖ ٔصطف اظ  2ثطٌي سب ا٘شٟبي دٙجٝ

يٛزٚسِٛفٛضٖ ٔشيُ +ديطزي

250

ٕٔٛٙع (ػّفٟبي ٞطظ

ظ٘ي ٌٙسْ يب  2ثطٌي سب اٚاسط دٙجٝ
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اسيُ)(ٌطا٘ َٛلبثُ درص زض

ثبضيه ثطي ٔمبْٚ

ظ٘ي ػّفٟبي ٞطظ ثبضيه ثطي 2-6 ٚ

آة)+ضٚغٗ ِٚه سيسٛويز

ضا ث ٝضٛاِي ٝوٙشطَ

ثطٌي ػّفٟبي ٞطظ د ٟٗثطي

وٙيس)

 2زض ٞعاض

 جصة زض ٔسر  4سبػز
 اظ سٓ دبضي زض ٔعاضع غطلبة ٔي ثبضس

ِ0/5يشط زض ِ 200يشط آة

ٕٞ ٚچٙيٗ اظ آثيبضي ٔعاضع ثالفبصّٝ
لجُ يب ثؼس اظ سٓ دبضي ذٛززاضي ٌطزز
 ؽ ق اذشالط يب سٛفٛضزي
٘ مط ٝسبثيط ضٚي سٙشع آ٘عيٓ
اسٞٛيسضٚوسي اسيس()AHAS
 جصة اظ ططيك ثطي ٔ ٚمساض وٕي اظ
ضيط ٚ ٝحطوز سيسشٕيه
48 سبػز (زض ضٚظ) ثؼس اظ سٓ دبضي
ثبػث سٛلف ضضس  ٚدس ٘مبط وٕطٍ٘ي
ضٚي ػّفٟبي ٞطظ ٔطبٞسٔ ٜي ضٛز ٚ
ث ٝز٘جبَ آٖ ظضزي  ٚسٛخسٍي زض
ثطٌٟب  ٚسبلٞ ٝبي ػّفٟبي ٞطظ
ٞ4-6 فش ٝثؼساظ سٓ دبضي ػّفٟبي ٞطظ
وبٔال اظ ثيٗ ٔي ض٘ٚس
ٔ حسٚزيز وطز ثالفبصّ ٝثؼس اظ ٌٙسْ
زض ٔحصٛالسي ٔثُ شضر  ،آفشبثٍطزاٖ ،
اضظٖ  ،سٛيب زاضز ِٚي زض ثٟبض سبَ ثؼس
لبثُ وطز ٞسشٙس.
-6آرال٘شيس اُ-

-1/5Lit/he

زي)ATIANTIS(OD

1/25

زٙٔ ٚظٛضٜ
ٔٛثط ثط ضٚي ػّفٟبي

 ػّف وص سيسشٕيه (فطٔٛالسي ٖٛاُزي
ثبػث افعايص لبثّيز چسجٙسٌي  ،درص

(ضٚغٗ لبثُ ا٘شطبض)

ٞطظ ٔمبْٚ

ٔعٚسِٛفٛضٌ 10 ٖٚطْ زض

فمط ٌٙسْ

 ظٔبٖ ٔصطف ثطاي ػّفٟبي ٞطظ ثبضيه

ثبضيه ثطي :يٛالف

ثطي اظ ٔطحّ 2-3 ٝثطٌي سب اٚاسط

ِيشط  +يٛز ٚسِٛفٛضٌ 2 ٖٚطْ
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 ٚجصة ػّف وص ٔي ضٛز

زض ِيشط+ايٕٗ وٙٙسٜ

زذي  ،ذ٘ٛي

دٙج ٝظ٘ي ثطاي ػّفٟبي ٞطظ د ٟٗثطي

ػّف،چچٓ ،زْ

اظ ٔطحّ 2 ٝسب  6ثطٌي

ضٚثبٞي وطيسٜ

 اظ ٔصطف زض ٔعاضع ج ٚ ٛغطلبثي

د ٟٗثطي :ذطزَ

ذٛززاضي ضٛز ؽ ق اذشالط اةحططٜ

ٚحطي ،وٍٙط ٚحطي

وطٟبي ؟؟  ٚسبيط ػّفىطٟب  ٚا٘ٛاع

 ،ثي سي ضاخ،سيعاة

وٛزٞب

ايطا٘ي  ،دٙيطن

 زض وطز آثي ٌٙسْ يب ٔيعاٖ ثبض٘سٌي
ثيص اظ ٔ 400يّيٕشط زض سبَ
 ثؼس اظ 5-7ضٚظ اظ سٓ دبضي جصة
ٌيب ٜضس ٚ ٜثؼس اظ ٞ 4-6فش ٝػّف ٞطظ
وبٔال اظ ثيٗ ٔي ضٚز

٘ىبر لبثُ سٛصي ٝزض ٔصطف ػّف وطٟب:
أطٚظ ٜاسشفبز ٜاظ ػّف وطٟب زضاغّت وطٛضٞبي جٟبٖ ٔٛثطسطيٗ ضأ ٜجبضظ ٜثب ػّفٟبي ٞطظ ٔعاضع  ٚثبغبر
ٔي ثبضس ٔ ٚؼٕٛال اظ ػّفىطٟبي ا٘شربثي اسشفبزٔ ٜي ضٛز يؼٙي ثس ٖٚآ٘ى ٝثٔ ٝحص َٛاصّي صسٔ ٝاي ٚاضز
آة (ػّف ٞبي ٞطظ وٙشطَ ٔي ضٛز)
ػّف وص فمط زض ضطايطي سبثيط ٔطّٛة اظ ذٛز ٘طبٖ ٔي زٞس و:ٝ
- 1ثٔ ٝيعاٖ ٔؼيٗ  ٚسحز ضطايط ذبظ ٔصطف ٔي ضٛز
- 2زض ظٔبٖ ٔٙبست و ٝثسشٍي ث ٝا٘ساظٔ ٚ ٜطحّ ٝضضسي ػّف ٞطظ زاضز اسشفبز ٜضٛز
- 3ثٔ ٝيعاٖ سٛصي ٝضس ٜاسشفبز ٜضٛز  ٚاظ درص شضار ضيع سٓ ضٚي ٌيبٞبٖ حسبس جٌّٛيطي ضٛز
ذصٛصب زض ٔٛضز ػّفىطٟبي ٛٞضٔ٘ٛي
- 4اسشفبز ٜزض ٔطاحُ اثشسايي ضٚيص ػّف ٞطظ
- 5زض ٔٛضز ػّف وطٟبي لجُ ا ظضٚيص ٚجٛز ضطٛثز وبفي زض ظٔيٗ ٔ ٟٓاسز
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- 6اسشفبز ٜاظ ػّف وطٟب ي دس ضٚيطي ٘سجز ث ٝثيٗ ضٚيطي زض ذبوٟبي زاضاي ٔٛاز آِي يب اضٌب٘يه
ظيبز (ٔٙبطك ذطه ثٟشط اظ ػّف وطٟبي لجُ ا ظوطز  ٚثصٛضر ٔرّٛط وطزٖ ثب ذبن اسشفبزٔ ٜي
ضٛز)
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