
Bacterial canker of 

stone fruits 

شانکر باکتریایی درختان 
 میوه هسته دار



Bacterial canker infection on tree limb . Bacterial canker of cherry  





Phytoplasma 

 زردي و زوال هلو •

بيماري که باعث زوال تدريجي و مرگ درختان هلو مي شود، به طوري که •
تصور مي شود که عمر اقتصادي هلو کم است، و به طور طبيعي پس از چند 

 .  سال بايستي درختان هلو جايگزين شوند

 عالئم بیماري •

زردي براق برگ ها در فصل رشد و قرمز شدن آنها در اواخر فصل، ريز  •
شدن شکوفه ها، بدشکلي  و بد مزه شدن ميوه ها، کاهش شديد محصول و زوال 

مسدود شدن . تدريجي و در نهايت مرگ درختان از عالئم شاخص بيماري است
آوند ها در اثر عوامل ايجاد اين بيماري باعث بروز عاليمي چون زردي، لوله 

 .اي شدن برگ ها ، زوال و ريزش ميوه ها و بد مزه شدن آنها مي شود



 



 عاهل بيواري•
تط اؾاؼ ٗطآؼاذ . زكريم زازٟ قسٟ اؾر ( Phytoplasma)زض ايطاٙ ػاْٗ ايٚ تي٘اضي ٛٞػي كيسٞخالظٗا •

 .اؾر   (Macropsis trimaculata)اٛدإ قسٟ زض ذاضج اظ ًكٞض ػاْٗ اٛسواّ تي٘اضي ظٛدطى آٓٞ 
 :ػٞاْٗ ٗسؼسزي ٗي زٞاٛس ػاْٗ ظضزي ٝ ظٝاّ ١ٔٞ تاقس اظ خ٠ٔ٘•
• PEACH YELLOW LEAF ROLL PHYTOPLASMA 

•EUROPIAN STONE FRUIT YELLOWS 

•AMERICAN ASTER YELLOWS 
•PEACH X DISEASE 
اٛسكاض تي٘اضي .ايٚ ػٞاْٗ ١ِ٘ي زٞؾط خيٞٛس ٝخٞا٠ٛ ُيطي اظ ُياٟ آٓٞزٟ ٗي زٞاٛس ت٠ ؾازُي ت٠ ٢ٛاّ ٜٗسوْ قٞز•

زض يي ٜٗطو٠ ت٠ ايٚ ضٝـ اؾر ٝخؽ اظ ٝضٝز تي٘اضي ت٠ يي ٜٗطو٠ ، تي٘اضي اظ ططين حكطاذ ٛاهْ ٛظيط 
ايٚ ػٞاْٗ تي٘اضيعا زض ػٔق ١اي ١طظ ١ٖ ٗيسٞاٛس زٝإ زاقس٠ . ظٛدطى ١ا ت٠ ُيا١اٙ ؾآٖ ٜٗطو٠ ٜٗسوْ ٗي قٞز

 .تٜاتطايٚ خُٔٞيطي اظ ٝضٝز آٙ ت٠ يي ٜٗطو٠ ٗيسٞاٛس ا١٘ير ظيازي زاقس٠ تاقس. تاقس
ز١س ٠ً اُط زضذساٙ تا ػالئٖ ٗكٌٞى  ٗكا١ساذ ٝ تطضؾي ١اي ٗوسٗازي زض اؾساٙ چ٢اضٗحاّ ٝ ترسياضي ٛكاٙ ٗي•

قٞز، اٗا زي٘اض   حانْ ٗي (recovery)تيٞزيي زسطاؾائٌيٚ زي٘اض قٞٛس زض آ٢ٛا حآر ت٢ثٞز  ت٠ تي٘اضي تا آٛسي
اي خطًٝاضيٞذ كاهس  خٜي ؾئيٚ ضٝي زضذساٙ اثطي زض ٗيعاٙ تي٘اضي ٛساقس٠ اؾر، احس٘االً ػاْٗ تي٘اضي ٠ُٛٞ

اي تطاي اٛسواّ تي٘اضي تا خيٞٛسى زٞكيوي حانْ ٛكس، ١٘چٜيٚ زض  ١اي ُٔرا٠ٛ زض تطضؾي . زيٞاضٟ ؾٔٞٓي اؾر
تا زٞخ٠ ت٠ ا١٘ير تي٘اضي ٛياظ ت٠ . ٛثٞز (detect)ٗطآؼاذ ٌٗٔٞٓي تي٘اضي تا ٗا١ير كيسٞخالؾ٘ايي هاتْ زكريم 
 . تطضؾي زهين زض ذهٞل قٜاؾايي ٝ زؼييٚ ػاْٗ تي٘اضي اؾر



 کنترل بیماري•

 .بهترين روش کنترل بيماري استفاده از نهال و پيوندک سالم و گواهي شده است•

براي حذف اين عوامل از بافت گياه مي توان از روش هاي متعددي مثل  •
حرارت درماني، کشت بافت هاي مريستمي و يا شيمي درماني استفاده 

مهمترين ترکيبات شيميايي که قادر به حذف اين عوامل هستند ترکيبات .کرد
 .آنتي بيوتيک نظير اکسي تتراسايکلين هستند

تزريق آنتي بيوتيک به تنه درخت بيمار موجب بهبود نسبي گياه بيمار مي شود •
 .ولي اين وضعيت ثابت نبوده و عاليم مجددا ظهور مي کند

پي پي ام آنتي بيوتيک اکسي تتراسايکلين براي  125و  250،  500تيمارهاي •
 .  تيمار پيوندک ها به کار گرفته شد

هم درصد بااليي از  250در تيمار . موجب مرگ پيوندک ها شد 500تيمار •
ضمن آنکه درصد بااليي از  125پيوندک ها دچار خشکيدگي شد ولي در تيمار 

 .پيوندک ها رشد کرد، به ميزان قابل توجهي هم از عاليم بيماري کاسته شد

بنابراين به نظر مي رسد انجام ضد عفوني پيوندک ها با آنتي بيوتيک به ميزان •
 .قابل توجهي از خسارت بيماري مي کاهد



 جاروک و شبه جارویي بادام •

بيماري جاروک بادام يکي از بيماري هاي فيتوپالسمايي بادام است که در  •
عالئم اين . نهالستان ها و باغ هاي بادام در مناطق مختلف ايران مشاهده مي  شود

. بيماري کم و بيش در باغ هاي بادام استان چهارمحال و بختياري ديده مي شود
عالوه بر بيماري جاروک در سال هاي اخير عالئم شبيه بيماري جاروک در 
باغ هاي بادام در رقم مامايي مشاهده مي  شود که بررسي هاي مقدماتي نشان 

 .  مي دهد که متفاوت از بيماري جاروک مي باشد

 عالئم •

روي درختان مبتال به بيماري جاروک ابتدا يک يا چند دسته از شاخه هاي    •
اين . در قسمت هاي مختلف تاج ديده مي شود« جارو»باريک و مجتمع به شکل 

جارو ها برگ هايي کوچک به رنگ سبز کم رنگ و شاخه هاي باريک 
تعداد زيادي از اين جاروها در تاج درخت . دارند (proliferating)افشروليده

برگ هاي کوچک روي شاخه هاي جارويي زود خزان مي کنند و . تشکيل مي شود
 .  شاخک هاي جارويي گل و ميوه نمي دهند. شاخه ها خشک مي  شوند

در بيماري شبه جارويي که در سال هاي اخير روي بادام رقم مامايي ديده •
مي شود عالئم به صورت مرگ جوانه هاي جانبي شاخه ها، کاهش شديد گل دهي، 

 . لخت شدن شاخه هاي انتهايي و مرگ تدريجي درختان ديده مي شود





 عاهل بيواري•
ُعاضـ   Phytoplasma))ػاْٗ تي٘اضي خاضٝى تازإ ٛٞػي كيسٞخالظٗا  •

زض زحويواذ اٛدإ قسٟ زض ذهٞل قٜاؾايي ػاْٗ قث٠ خاضٝيي تازإ زض . قسٟ اؾر
اٗا ػالئٖ ٝ قٞا١س .خساؾاظي ٛكس( ػلٞٛي)اؾساٙ چ٢اضٗحاّ ٝ ترسياضي ػاْٗ ظٛسٟ 

 bud)ٛكاٙ ٗي ز١س ٠ً ت٠  احس٘اّ ظياز ػاضض٠ كٞم ١٘اٙ تي٘اضي ٗطٍ خٞا٠ٛ
failure )اؾر زض ايٚ ػاضض٠ ػٞاْٗ . ُعاضـ قسٟ اظ ؾايط ٛواط زٛيا اؾر ٌٚ٘ٗ

.  ١اي تيكسطي اؾر ٗحيطي، غٛسيٌي يا حسي ظٛسٟ زذآر زاقس٠ تاقٜس ٠ً ٛياظ ت٠ تطضؾي
اي ظٛدطى ٝ ١٘چٜيٚ خيٞٛسى آٓٞزٟ  تي٘اضي خاضٝى تا ػاْٗ كيسٞخالؾ٘ايي تا ٠ُٛٞ

 . قٞز ٜٗسوْ ٗي
 کنترل بيواري •
 ١اي زٌثيطي ُٞا١ي قسٟ ٝ ػاضي اظ تي٘اضي اؾسلازٟ اظ اٛسإ•
 ػسٕ ز٢ي٠ خيٞٛسى اظ ٜٗاطن آٓٞزٟ ت٠ تي٘اضي قث٠ خاضٝيي ٝ خاضٝى  •
 ًٜي زضذساٙ ٗكٌٞى ت٠ تي٘اضي  حصف ٝ ضيك٠•



Shot-hole 
 (Coryneum Blight)  

 غربالی هسته داران



Fungi 

 

Kingdom: 

Ascomycota 

 

Phylum: 

Dothideomycetes 

 

Class: 

Dothideomycetidae 

 

Subclass: 

Dothideales 

 

Order: 

Incertae sedis 

 

Family: 

Stigmina 

 

Genus: 

S. carpophila 

 

Species: 

Synonyms: 
Ascospora beijerinckii 
Asterula beijerinckii 
Cladosporium beijerinckii 
Clasterosporium amygdalearum 

Clasterosporium carpophilum 

Coryneum beyerinckii 
Coryneum carpophilum 

Coryneum laurocerasi 
Helminthosporium carpophilum 

Helminthosporium cerasorum 

Helminthosporium rhabdiferum 

Macrosporium rhabdiferum 

Napicladium brunaudii 
Passalora brunaudii 
Sciniatosporium carpophilum 

Septosporium cerasorum 

Sporidesmium amygdalearum 

Sporocadus carpophilus 

Stigmella briosiana 

Stigmina briosiana 

Wilsonomyces carpophilus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://en.wikipedia.org/wiki/Ascomycota
http://en.wikipedia.org/wiki/Dothideomycetes
http://en.wikipedia.org/wiki/Dothideomycetidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Incertae_sedis
http://en.wikipedia.org/wiki/Synonym_(taxonomy)


 

 

sweet cherry  Host :  

(Prunus avium( L.  L. 
 

Stigmina fungus 

   Dothideales   Stigmina carpophila  ( Lév.( M.B. Ellis  

 

http://www.forestryimages.org/browse/subimages.cfm?sub=11572
http://www.forestryimages.org/browse/subimages.cfm?sub=11572
http://www.forestryimages.org/browse/subimages.cfm?sub=11572
http://www.forestryimages.org/browse/subimages.cfm?sub=13489
http://www.forestryimages.org/browse/order.cfm?id=59
http://www.forestryimages.org/browse/genus.cfm?id=Stigmina




 



 لکه آجري برگ بادام•
ٗياِٛيٚ زضنس آٓٞزُي زضذساٙ تازإ . تي٘اضي ٠ٌٓ آخطي تطٍ تازإ ٢ٗ٘سطيٚ تي٘اضي تطُي تازإ اؾر•

ٝ قسذ آٓٞزُي ١ط % 90-97آخطي زض قطايط ٗؿاػس تي٘اضي زض ٛواط ٗرسٔق ايطاٙ  ت٠ تي٘اضي ٠ٌٓ
آخطي تازإ  ػويسٟ تط ايٚ اؾر ٠ً اُط اظ ذؿاضذ تي٘اضي ٠ٌٓ. اٛس ٗحاؾث٠ ًطزٟ% 60زضذر ضا تيف اظ 

تا زض ٛظط ُطكسٚ ٗيعاٙ زٞٓيس ٗحهّٞ . ياتس اكعايف ٗي% 20خُٔٞيطي قٞز، ٗحهّٞ تازإ ًكٞض حساهْ 
زٞاٙ ذؿاضذ ؾاال٠ٛ ايٚ تي٘اضي ضا ٗئياضز١ا ضياّ  تازإ ًكٞض ٝ هي٘ر ١ط ًئُٞطٕ ٗـع تازإ ٗي

 .  تطآٝضز ًطز
 عالئن بيواري•
قٌْ ٝ ؾثع ٗس٘ايْ ت٠ ظضز ظا١ط  ١اي تي ػالئٖ تي٘اضي ٠ٌٓ آخطي تطٍ تازإ اتسسا ت٠ نٞضذ ٠ٌٓ•

زاض تٞزٟ ٝ حاقي٠ ٛاٗكرم  ١ا ٠ً ٗؼ٘ٞالً ظاٝي٠ قٞز، ت٠ زسضيح تطٍ ؾثعي٠ٜ ذٞز ضا زض ٗحْ ايٚ ٠ٌٓ ٗي
ًٜس  آيس، هاضذ ػاْٗ تي٘اضي زض تاكر آٓٞزٟ خيكطٝي ٗي ٗي زاضٛس ًاٗالً اظ زؾر زازٟ ٝ ت٠ ضَٛ ظضز زض

آيس، زض ايٚ ١ِٜإ تاكر تطٍ زض  ٗي ١ا اظ ظضز ت٠ ٛاضٛدي ٝ ؾدؽ ت٠ ضَٛ هطٗع آخطي زض ٝ ضَٛ ٠ٌٓ
زض حآي٠ٌ زض ضٝي٠ تاالي تطٍ . قٞز ١ا ضريٖ قسٟ ٝ ت٠ ؾ٘ر ؾطح زحساٛي تطخؿس٠ ٗي ٗحْ ٠ٌٓ

اي ٝ زيطٟ قسٟ ٝ تاكر  ١اي تطٍ ضِٛكاٙ ًاٗالً ه٢ٟٞ اظ اٝاؾط زاتؿساٙ، ٠ٌٓ. آيس كطٝضكسِي ت٠ ٝخٞز ٗي
١ا ز٘إ  ُا١ي ت٠ ػٔر ت٠ ١ٖ خيٞؾسٚ زؼسازي اظ ايٚ ٠ٌٓ. قٞز ١ا ٗطزٟ ٝ ذكي ٗي تطٍ زض ايٚ هؿ٘ر

١اي  زض زضذساٙ زاضاي آٓٞزُي قسيس خؽ اظ ذعاٙ ظٝزضؼ تطٍ. ضيعز خ٢ٜي تطٍ كاؾس قسٟ ٝ ٗي
كؿاز خ٢ٜي تطٍ تازإ زض اثط . قٞز ١اي اٛس٢ايي زضذر ظا١ط ٗي ١اي خسيس زض قاذ٠ آٓٞزٟ، ُا١ي تطٍ

قٞز، ٝ شذيطٟ ؿصايي ُياٟ ضا  ٗي( كسٞؾٜسع)ُيطي  آخطي تاػث تطٝظ اذسالّ زض ػْ٘ ًطتٚ تي٘اضي ٠ٌٓ
١ا  قٞز ٝ ٗؿسؼس ذؿاضذ ؾطٗاظزُي ، آكاذ ٝ تي٘اضي ز١س، زضذر ضؼيق ٗي قسيساً ًا١ف ٗي

 .  قٞز ٗي





 عاهل بيواري•
 Polystigma amygdalinum (Sacc) Cannon spػاْٗ ٠ٌٓ آخطي تطٍ تازإ هاضذ  •

new ًٍٜس  ١ا ضٝي ؾطح ذاى ؾدطي ٗي اؾر، تي٘اضُط ظٗؿساٙ ضا ت٠ نٞضذ آؾًٌٞاضج زاذْ تط
ز١س  ظيؿر قٜاؾي هاضذ ػاْٗ تي٘اضي ٛكاٙ ٗي. قٞٛس ٝ زض اٝاذط ظٗؿساٙ آؾٌٞؾدٞض١اي تآؾ زٞٓيس ٗي

اضزثاط ٛعزيٌي تيٚ چطذ٠ ظٛسُي . اؾر( ت٠ ٝيػٟ زٗا ٝ تاضٛسُي)٠ً قسيساً زحر زأثيط قطايط ٗحيطي 
 .ٝخٞز زاضز( phenology)هاضذ ٝ آ١َٜ ضقس ٗيعتاٙ 

ت٠ طٞض    P.amygdalinumزض قطايط اؾساٙ چ٢اضٗحاّ ٝ ترسياضي اٝج ذطٝج آؾٌٞؾدٞض١اي •
١اي زضذساٙ تازإ اؾر ٝ ًاٗالً ٝاتؿس٠ ت٠ تاضٛسُي ت٢اضٟ  ٗؼّ٘ٞ زٝ زا ؾ٠ ١لس٠ تؼس اظ ضيعـ ُٔثطٍ

 primary)تاقس، ت٠ طٞضي ٠ً اُط زض ت٢اض تاضٛسُي ٗؤثط ازلام ٛيلسس ت٠ ضؿٖ ٝخٞز ٗاي٠ اٝٓي٠  ٗي
inoculum)  ٍت٠ ٛظط . اكسس ١اي ؾاّ هثْ، آٓٞزُي خسيس زض ؾاّ خاضي ازلام ٛ٘ي آٓٞزُي زض تط

زٞاٛس حساهْ تطاي  تي٘اضُط ٗي. ضؾس تاضاٙ قسيس زض ذطٝج ٝ اٛسكاض آؾٌٞؾدٞض١اي هاضذ آعاٗي اؾر ٗي
تي٘اضي تط اؾاؼ ( ٢ٛلسِي)زٝضٟ ً٘ٞٙ . ١اي آٓٞزٟ زض ؾطح ذاى زٝإ زاقس٠ تاقس زٝ ؾاّ زض تطٍ

زا  35ضٝظ ٝ  45زا  ١40ا زض ُٔرا٠ٛ ت٠ زطزية  ظ٢ٞض ػالئٖ تي٘اضي ضٝي زضذساٙ زض قطايط تاؽ ٝ ٢ٛاّ
  ١5ا زض ػ٘ن  ت٢سطيٚ قطايط تطاي تٔٞؽ آؾٌٞؾدٞض١ا هطاض ُطكسٚ تطٍ. ضٝظ زؼييٚ قسٟ اؾر 40

 . اؾر C  o 5ؾاٛسي٘سطي ؾطح ذاى ٝ زٗاي ً٘سط اظ 
ضؾس قسذ تي٘اضي ٠ٌٓ آخطي تطٍ تازإ زض اؾساٙ چ٢اضٗحاّ ٝ ترسياضي اظ ؾايط ٜٗاطن  ت٠ ٛظط ٗي•

زض اؾساٙ يا ( ٗاٜٛس ٗاٗايي ٝ ؾليس)ًكٞض تيكسط تاقس، ٠ً قايس ػٔر ايٚ زلاٝذ ٝخٞز اضهإ حؿاؼ 
ايٚ . ًٜس تاقس اٛساظ زضذساٙ ٠ً قطايط ضا تطاي تٔٞؽ آؾٌٞؾدٞض كطا١ٖ ٗي ٝخٞز خٞقف تطف زض ؾاي٠

تي٘اضي زض ًكٞض١اي اضٝخايي ٝ آٗطيٌا ا١٘ير چٜساٛي ٛساضز، قايس ػٔر آٙ ًكر اضهإ ٗوإٝ ت٠ ايٚ 
 .  تي٘اضي زض ايٚ ًكٞض١اؾر



 کنترل بيواري•
اؾسلازٟ اظ اضهإ ٗوإٝ، اضهإ ٗاٗايي ٝ ؾليس ٛؿثر ت٠ ايٚ تي٘اضي تؿياض  •

 .  اؾر  ٛؿثر ت٠ تي٘اضي ٗوإٝ 12اٛس، اٗا ضهٖ قا١طٝز  حؿاؼ
 ١اي آٓٞزٟ اظ ًق تاؽ زض خاييع آٝضي تطٍ خ٘غ•
تا زٞخ٠ ت٠ اي٠ٌٜ تيكسطيٚ ؾطح ظيط ًكر تازإ زض ايطاٙ  : ًٜسطّ قي٘يايي•

اي خع اؾسلازٟ   آخطي اذسهال زاضز، چاضٟ ت٠ اضهإ حؿاؼ ت٠ تي٘اضي ٠ٌٓ
زضًٜسطّ قي٘يايي  . ١اي قي٘يايي تطاي ًٜسطّ تي٘اضي ٛيؿر اظ ضٝـ

تط اؾاؼ زحويواذ اٛدإ  . تي٘اضي ظٗاٙ ٜٗاؾة ؾ٘داقي تؿياض ٢ٖٗ اؾر
قسٟ زض اؾساٙ چ٢اضٗحاّ ٝ ترسياضي يي تاض ؾ٘داقي زٝ ١لس٠ تؼس اظ  

١ا يا زٝتاض ؾ٘داقي زض زٝ ٝ چ٢اض ١لس٠ تؼس اظ  ضيعـ   ضيعـ ُٔثطٍ
١اي ظيط زض ًٜسطّ تي٘اضي تؿياض ٗؤثط   ًف ١ا تا يٌي اظ هاضذ ُٔثطٍ

 0/3)، اؾسطٝتي (زض ١عاض0/3)، زٞخاؼ (زضنس 1/5)ٗرٔٞط تطزٝ : اؾر
 (زض ١عاض



 



Peach 

Powdery Mildew 

 سفيدک حقيقی هلو
Pathogen: 

Sphaerotheca pannosa 

 



 دار  هلو و ديگر درختاى هيوه هسته( سطحي)سفيدک حقيقي •
١اي ١ٔٞ تٞزٟ ٝ  ١اي قايغ زض تاؽ ؾليسى حويوي ١ٔٞ اظ تي٘اضي•

ايٚ تي٘اضي تاػث . ؾاظز ١ط ؾا٠ٓ ذؿاضذ ١ِٜلسي ٝاضز ٗي
ػاْٗ تي٘اضي . قٞز خؿٜسي ٗيٟٞ ٗي ًا١ف ًيلير ٝ تاظاض

.  آٓٞ ٛيع ُعاضـ قسٟ اؾر ؾليسى حويوي ١ٔٞ ضٝي قٔيْ ٝ ظضز
ٗيعاٙ آٓٞزُي ٝ ذؿاضذ تي٘اضي تؿس٠ ت٠ ضهٖ، قطايط آب ٝ 

. ١ٞايي ٝ ٝضؼير زـصي٠ ٝ ز٢ٞي٠ ٝ زطاًٖ زضذر ٗسلاٝذ اؾر
 . ١اخطاًٜسٟ اؾر تي٘اضي ؾليسى حويوي ١ٔٞ زض ز٘اٗي تاؽ



 عالئن بيواري•
زض اثط آٓٞزُي ت٠ ايٚ هاضذ خٞقف ؾليس ضَٛ ٛ٘سي ضٝي زٝ ؾطح تطٍ زكٌيْ  •

١اي تطٍ ًا١ف  ُطزز، كؼآير قٞز ٝ خيچيسُي ٝ تسقٌٔي تطٍ ضا تاػث ٗي ٗي
ًٜس، ذعاٙ ظٝزضؼ تطٍ تاػث ًا١ف شذيطٟ ؿصايي زضذر   ياكس٠ يا ضيعـ ٗي

١ا   ياتس، ؾطقاذ٠ قٞز، ٝ ت٠ زسضيح زضذر ضؼيق قسٟ ٝ ٗحهّٞ آٙ زؤيْ ٗي ٗي
ًٜس ٝ  ١اي ؾليس زا ظضز ايداز ٗي ضٝي ٗيٟٞ، ٠ٌٓ. قٞز ُا١ي زچاض ذكٌيسُي ٗي

هاضذ زض ٗطح٠ٔ ٗؼيٜي . ياتس اضظـ ٗيٟٞ ٝ تاظاضخؿٜسي آٙ ت٠ طٞض ٗحؿٞؼ ًا١ف ٗي
ًٜس، ت٠ طٞضي ٠ً زض  ١اي ؿآثاً ُطز ايداز ٗي اظ ضقس ٗيٟٞ ت٠ آٙ ح٠ٔ٘ ًطزٟ ٝ ٠ٌٓ

١ا ظضز چطًيٚ  ٠ٌٓ( ضؾيسٟ)١اي هطٗع  ١ا ؾليس ٝ زض ٗيٟٞ ٠ٌٓ( ٛاضؼ)١اي ؾثع ٗيٟٞ
١ا   قٞز يا ت٠ نٞضذ ذكي ضٝي قاذ٠ ١ا ٗي آٓٞزُي قسيس ٜٗدط ت٠ ضيعـ ٗيٟٞ. اؾر

اي زض ٗي  ١اي خٞاٙ خٞقف ؾليس ٠ً ؾطاٛدإ ت٠ ضَٛ ه٢ٟٞ ضٝي قاذ٠. ٗاٜٛس تاهي ٗي
 .  ٗاٛس ١ا ًٞچي ٗي ١اي ٗثسال اؿٔة تاضيي، ضؼيق ٝ خٞا٠ٛ آيٜس، قاذ٠



 عاهل بيواري•
 .  زاض ١ؿسٜس ١اي حويوي زض زضذساٙ ٗيٟٞ ١ؿس٠ ١اي ظيط ػاْٗ ؾليسى هاضذ •
 Sphaerotheca pannosaػاْٗ ؾليسى حويوي ١ٔٞ، قٔيْ، تازإ ٝ آٓٞ      •

var persicaeٞٓػاْٗ ؾليسى حويوي ظضزآPodosphaera 
tridactylaػاْٗ ؾليسى حويوي ُيالؼPodosphaera landestina  ٕكط

. ٛإ زاضز   Oidium leucoconiumهاضذ    S. pannosaؿيطخٜؿي 
هاضذ . ١اي ثاٛٞي٠ تي٘اضي اؾر ١اي كطٕ ؿيطخٜؿي هاضذ ػاْٗ اٛسكاض ٝ آٓٞزُي ًٜيسي

S. pannosa  ١اي ١ٔٞ  ١اي زاذٔي خٞا٠ٛ ظٗؿساٙ ضا ت٠ نٞضذ ٗيؿئيٕٞ زض كٔؽ
١ا ت٠ ٗحض ذطٝج اظ  تطٍ. ًٜس ُصضاٛي ٗي ١اي ذلس٠ ُْ ؾطخ ظٗؿساٙ يا زض خٞا٠ٛ

زضخ٠ ؾاٛسي  18-١24ا  ظزٙ ًٜيسي زٗاي ت٢ي٠ٜ تطاي خٞا٠ٛ. قٞٛس ١ا آٓٞزٟ ٗي خٞا٠ٛ
زض اٝاذط زاتؿساٙ ٝ . قٞز ١ا ٗي ظزٙ ًٜيسي ضطٞتر ٛؿثي تاال ٗاٛغ اظ خٞا٠ٛ. ُطاز اؾر

ياتس ٝ كطٕ خٜؿي ٝ زكٌيْ ًٔيؿسٞزؿيٕٞ  اٝايْ خاييع كطٕ ؿيطخٜؿي هاضذ خاياٙ ٗي
١اي ت٢اضٟ ٗكرم   ُصضاٙ زض آٓٞزُي ١اي ظٗؿساٙ ٛوف ًٔيؿسٞزؿيٕٞ. قٞز قطٝع ٗي
 .  ٛكسٟ اؾر



 کنترل بيواري•
 .  زطاٛس اؾسلازٟ اظ اضهإ ٗوإٝ، اٛٞاع ١ٞٔ١اي خاييعٟ ٗؼ٘ٞالً ٗوإٝ•
١اي  زؼازّ زض ٗهطف ًٞز١اي اظز٠، ٗهطف اظذ تيف اظ حس تاػث اظزياز قاذ٠ ٝ تطٍ ُياٟ ٝ قازاتي اٛسإ•

 .  قٞز زط ٗي قٞز ٝ تاكر ُياٟ انطالحاً اؾلٜدي قسٟ ٝ ٛؿثر ت٠ ػاْٗ ؾليسى حؿاؼ زضذر ٗي
١اي ظياز زضذر اظ يي ططف ٗٞخة  هطغ قاذ٠. ًا١س زضنس اظ قسذ تي٘اضي ٗي 20-١10طؼ ٜٗاؾة ٝ ت٠ ٗٞهغ •

زاتف ٗؿسويٖ ٛٞض ذٞضقيس ت٠ قاذ٠ ٝ تطٍ ٝ ز٢ٞي٠ ت٢سط زضذر قسٟ  ٝ اظ ؾٞي زيِط زؼساز ظيازي خٞا٠ٛ آٓٞزٟ اظ 
 .  ضٝٛس تيٚ ٗي

 .  ًٜس ظزٙ هاضذ ٛاٗؿاػس ٗي خاقي زضذساٙ قطايط ضا تطاي خٞا٠ٛ آب•
ًف تطاي ايٚ  زطيٚ هاضذ ػ٘ٞٗي. ًف اؾر ضٝـ ٗؼّ٘ٞ ًٜسطّ ؾليسى خٞزضي ١ٔٞ اؾسلازٟ اظ زطًيثاذ هاضذ•

اظ ٗؼاية زطًيثاذ . ُيطز ًف نٞضذ ٗي تاض ؾ٘داقي تا ايٚ هاضذ 7-3ٜٗظٞض زطًيثاذ ُُٞطزي اؾر ٠ً 
ت٢سطيٚ ظٗاٙ ؾ٘داقي ػٔي٠ ؾليسى ؾطحي ١ٔٞ خؽ اظ ضيعـ . ُُٞطزي ُيا١ؿٞظي ٝ زؼسز زض ٗهطف اؾر

زض ٜٗطو٠ تٚ زض اضظياتي اثط  1385-86طي تطضؾي يي ؾا٠ٓ زض ؾاّ ظضاػي   . ١ا ٝ زكٌيْ ٗيٟٞ اؾر ُٔثطٍ
  :١ا ٝ زؼييٚ ظٗاٙ ٜٗاؾة ؾ٘داقي ػٔي٠ تي٘اضي ؾليسى حويوي ١ٔٞ ٛسايح ظيط ت٠ زؾر آٗس ًف هاضذ
ٝ زٝتاض  . ١ا تٞز ١ا ٗؤثطزط اظ ؾ٘داقي زض خٜح ١لس٠ تؼس اظ ضيعـ ُٔثطٍ يي ٛٞتر ؾ٘داقي ؾ٠ ١لس٠ تؼس اظ ضيعـ ُٔثطٍ–

ٛسايح ٗكات٢ي ٛيع زٞؾط ؾايط ٗحوويٚ ت٠  . ١ا ت٢سط اظ يي تاض ؾ٘داقي تٞز ؾ٘داقي زض ؾ٠ ٝ خٜح ١لس٠ تؼس اظ ضيعـ ُٔثطٍ
 .  زؾر آٗسٟ اؾر

  2) ٝ ًاضازاٙ ( زض ١عاض0/3)، زٞخاؼ(زض ١عاض0/3)، اؾسطٝتي (زض ١عاض 1)، ًآٌؿيٚ (زض ١عاض0/3)١اي اٛٞيْ  ًف هاضذ–
١ا   ًف  ١اي زٞخاؼ ٝ اؾسطٝتي ٗؤثطزط اظ ؾايط هاضذ ًف زض ايٚ آظٗايف ٗٞضز اؾسلازٟ هطاض ُطكر ٠ً هاضذ( زض ١عاض

١ا ٝ ضيعـ تطٍ ٝ ٗيٟٞ قس، ًاضازاٙ ٛيع زلاٝذ   ًآٌؿيٚ تاػث ظضز قسٙ تطٍ. تٞزٛس ٝ اٛٞيْ زض ضزث٠ ؾٕٞ هطاض ُطكر
١اي زٞخاؼ يا   ًف زٞاٙ هاضذ تٜاتطايٚ ٗي. اظ ٛظط ًٜسطّ تي٘اضي ٛساقر( تسٝٙ زي٘اض ؾ٘داقي)زاضي تا زضذساٙ قا١س  ٗؼٜي

١ا يا زٝتاض ؾ٘داقي زض ؾ٠ ٝ خٜح ١لس٠ تؼس اظ  اؾسطٝتي ضا تا يي تاض ؾ٘داقي زض حسٝز ؾ٠ ١لس٠ تؼس اظ ضيعـ ُٔثطٍ
 .اظ ٗهطف ًآٌؿيٚ زض زضذساٙ ٗيٟٞ ١ؿس٠ زاض  ت٠ ؾثة ضيعـ ٗيٟٞ تايس خط١يع قٞز. ١ا زٞني٠ ًطز ضيعـ ُٔثطٍ



 



 دار  پوسيدگي سفيد ريشه درختاى هيوه هسته •
خٞؾيسُي ؾليس ضيك٠ يا خٞؾيسُي ضظٓيٜيايي زا٠ٜٗ ٗيعتاٛي  •

زاض،   زاض، زا٠ٛ ٝؾيؼي زاضز ٝ ُيا١اٛي اظ خ٠ٔ٘ زضذساٙ ٗيٟٞ ١ؿس٠
زٞاٜٛس ٗٞضز ح٠ٔ٘ ايٚ هاضذ هطاض   ٗطًثاذ، خؿس٠، ظيسٞٙ، ٝ ٗٞ ٗي

زاضاٙ اظ خ٠ٔ٘ آٓٞ،   ايٚ تي٘اضي زض ايطاٙ ضٝي اٛٞاع ١ؿس٠. ُيطٛس
١ٔٞ، تازإ، ُيالؼ ٝ ظضزآٓٞ ُعاضـ قسٟ اؾر، ٝ ضٝي زضذساٙ 

.  قٞز تازإ ٝ ١ٔٞ زض حاقي٠ ظايٜسٟ ضٝز ت٠ ٝكٞض ياكر ٗي
خٞؾيسُي ؾليس ضيك٠ ت٠ ؾ٢ٞٓر تا ٢ٛاّ ٜٗسوْ ٗي قٞز ٝ يٌي  

١ا تايؿسي ٗٞضز زٞخ٠ هطاض  اظ تي٘اضي ١ايي اؾر ٠ً زض ٢ٛآؿساٙ
 .  ُيطز



 عالئن بيواري •
هاضذ ػاْٗ تي٘اضي ت٠ زٝ نٞضذ، ٗطٍ ٛا٢ُاٛي ٝ ظٝاّ زسضيدي    •

زضذساٙ آٓٞزٟ زض ؾاّ هثْ اظ  . ًٜس زض اٛٞاع زضذساٙ ٗيٟٞ، تي٘اضي ايداز ٗي
ز١ٜس، زض اٝاذط ت٢اض ٝ تا قطٝع كهْ ُطٗا  ٗطٍ ُْ ٝ ٗيٟٞ تيكسطي ٗي

قٞٛس، تطٍ ٝ    ٗي( ؾثع ذكٌي)زضذساٙ ٗثسال زچاض ٗطٍ ٛا٢ُاٛي 
تا . ٗاٜٛس ١ا تاهي ٗي ١اي خٞاٙ ت٠ نٞضذ ؾثع ذكي ضٝي قاذ٠ ٗيٟٞ

ذعاٙ زضذساٙ ؾآٖ، تطٍ ٝ ٗيٟٞ زضذساٙ آٓٞزٟ ضٝي زضذر ت٠ نٞضذ  
اي اظ   ١اي آٓٞزٟ تا الي٠ ؾطح ضيك٠. ذكي تاهي ٗاٛسٟ ٝ ٛ٘ي ضيعٛس

قٞز ٠ً اتسسا ؾليس اؾر ٝٓي ت٠ زسضيح   ١اي هاضذ خٞقيسٟ ٗي ضيؿ٠
١اي ٗثسال ت٠ ايٚ تي٘اضي ت٠ آؾاٛي اظ ظٗيٚ  ٢ٛاّ. قٞز ذاًؿسطي ضَٛ ٗي

١اي ضٝي ضيك٠ زضذر اؾاليس ٗيٌطٝؾٌٞخي   اُط اظ ضيؿ٠. قٞٛس ًٜسٟ ٗي
١اي ٠ٓٞٓ الٗدايي ٠ً اظ ٗكرهاذ تاضظ هاضذ اؾر زيسٟ   ز٢ي٠ قٞز، ضيؿ٠

 .  قٞز ٗي



 عامل بیماري•

 Roselliniaشکل جنسي قارچ عامل بيماري   •
necatrix   و فرم غير جنسي آنDematophora 
necatrix   فرم جنسي اين قارچ در ايران گزارش . است

اين قارچ از طريق تماس ريشه هاي آلوده با . نشده است

ريشه هاي سالم درختان مجاور، پخش قطعات ريشه هاي 

.  پوسيده عفوني، خاک، آب و نهال هاي عفوني انتشار مي يابد

خاک هاي سنگين، زه دار و غني از مواد آلي شرايط مناسبي 

 .  براي بيمارگر است

 





 کنترل بیماري•

 استفاده از نهال سالم و گواهي شده •

 جلوگيري از کشت عميق درختان ميوه •

 حذف درختان آلوده •

ضدعفوني ريشه نهال ها در محلول سم مانند توپسين ام يا •

 .  ترکيبات مشابه



 پوسيدگي آرهيالريايي درختاى هيوه •
. قٞز ت٠ خٞؾيسُي آضٗيالضيايي خٞؾيسُي ػؿٔي ٝ خٞؾيسُي تٜسًلكي ٛيع ُلس٠ ٗي •

ايٚ تي٘اضي زض ٛواط ٗرسٔق ايطاٙ خطاًٜسٟ اؾر، زا٠ٜٗ ٗيعتاٛي هاضذ ػاْٗ تي٘اضي 
ػالئٖ ٝ . ٝؾيغ اؾر ٝ اظ ضٝي اٛٞاع زضذساٙ ٗيٟٞ ٝ خِٜٔي ُعاضـ قسٟ اؾر

 .  ١اي تي٘اضي ضٝي تازإ، ١ٔٞ، ُيالؼ، ُطزٝ ٝ تٔٞط ٗكا١سٟ قسٟ اؾر ٛكا٠ٛ
 عالئن بيواري•
١ا ٝ ذكٌيسُي  ١ا، ًٖ ضقسي ؾطقاذ٠ ضؼق ػ٘ٞٗي، ظضزي ٝ ًٞچي قسٙ تطٍ•

زٞاٙ   اظ ػالئٖ اذسهاني ٗي. ١اي زضذر اظ ػالئٖ تي٘اضي اؾر ١ا ٝ ز٘اٗي اٛسإ قاذ٠
قٞز ٝ زٞزٟ  ٠ً خٞؾر ت٠ آؾاٛي اظ چٞب خسا ٗي ١ا، ت٠ طٞضي اي قسٙ ضيك٠ ت٠ ه٢ٟٞ

ُطزز، ُا١ي زٞزٟ ٗيؿٔيٞٗي زا اضزلاع يي  ٗيؿئيٞٗي ؾليس ٗس٘ايْ ت٠ ظضز زكٌيْ ٗي
١ا    ١اي هطٞض ٗثسال ت٠ تي٘اضي ٛ٘اضيك٠ ُا١ي ضٝي ضيك٠. ضؾس ٗسطي ز٠ٜ زضذر ٛيع ٗي

١اي   ضقس٠)ٗئي٘سط  1-2اي خطضَٛ ٗس٘ايْ ت٠ ؾياٟ هاضذ ت٠ هطط  ه٢ٟٞ( ١ا ضيعٝٗٞضف)
١اي   زض كهْ خاييع زض ٗحْ طٞه٠ زضذساٙ ٗثسال ًال١ي. قٞز زكٌيْ ٗي( تٜسًلكي

١اي ١ٞايي ت٠ طٞض  ػالئٖ تي٘اضي زض اٛسإ. قٞٛس هاضذ ت٠ نٞضذ ٗدس٘غ زكٌيْ ٗي
 . ١ا خيكطكر ًطزٟ تاقس زض ضيك٠  قٞز ٠ً ػلٞٛر ًٔي ظٗاٛي ظا١ط ٗي



 عامل بیماري  •

 Armillaria mellea (Vahl.)عامل اين بيماري قارچ  •

Kummer بيمارگر به وسيله نما ريشه و ميسليوم هاي . است

. موجود در خاک يا ريشه هاي بيمار و پوسيده زمستان گذراني مي کند

انتقال . نما ريشه ها به مدت چند سال قادر به بقاء در خاك مي باشند

اين قارچ خاصيت . بيماري از طريق نهال هاي آلوده و خاک مي باشد

دارند و در تاريکي شب به وضوح ( بيولومنيسانس)زيست  نورتابي 

 .  اين قارچ به خشکي و دماي باال بسيار حساس است. مي درخشند



 کنترل بیماري•

 استفاده از نهال سالم و گواهي شده و کشت در خاک هاي بکر •

 انهدام درختان و ريشه هاي آلوده•

استفاده از قارچ کش  هاي گروه بنزيميدازول و قارچ  کش تريديمورف •
 .  در جلوگيري از رشد قارچ مؤثر است

و   Trichoderma harzianumکنترل بيولوژيکي با استفاده از •
Gliocladium virens  

حساسيت سيب و گالبي به بيماري کمتر از درختان ميوه هسته دار •
است، بنابراين توصيه مي شود در مناطق آلوده از کشت درختان 

 .ميوه هسته دار اجتناب شود



 



 دار پوسيدگي فايتوفترايي طوقه و ريشه درختاى هيوه هسته•
زاض خٞؾيسُي طٞه٠ ٝ ضيك٠ ٛاقي اظ ػٞاْٗ  ٢ٗ٘سطيٚ ػاْٗ ظٝاّ ٝ ٗطٍ زضذساٙ ٗيٟٞ ١ؿس٠  •

اي زاضٛس ٝ اظ خطاًٜف  ١اي كايسٞكسطا زض تيٚ ػٞاْٗ تي٘اضيعا ا١٘ير ٝيػٟ ٠ُٛٞ. تي٘اضيعاي ذاًعي اؾر
زاض زض اؾساٙ چ٢اضٗحاّ ٝ   ٢ٗ٘سطيٚ ػاْٗ ظٝاّ ٝ ٗطٍ زضذساٙ ٗيٟٞ ١ؿس٠. تيكسطي تطذٞضزاضٛس

 .  ١اي كايسٞكسطا اؾر ترسياضي ٛيع خٞؾيسُي طٞه٠ ٝ ضيك٠ ٛاقي اظ ٠ُٛٞ
 عالئن بيواري •
.  ١ا زچاض ذكٌيسُي ٗي قٞٛس ًٜٜس، ٝ ؾطقاذ٠ زضذساٙ آٓٞزٟ ظٝززط اظ زضذساٙ ؾآٖ ذعاٙ ٗي  •

قاٙ ًٞچي، خطضَٛ ٝ آكساب  ظضز ٝ ٗيٟٞ -تطٍ زضذساٙ تي٘اض ًٖ، اٛساظٟ آ٢ٛا ًٞچي، ضِٛكاٙ ؾثع
.  ذكٌٜس ١اي انٔي ت٠ زسضيح تا خيكطكر تي٘اضي اظ تاال ت٠ خاييٚ ٗي ١ا ٝ قاذ٠ قاذؿاضٟ. ؾٞذس٠ اؾر

ًكس،  ظٝاّ زضذساٙ تي٘اض زض اؿٔة ٗٞاضز زسضيدي اؾر ٝ ذكي قسٙ آ٢ٛا چٜسيٚ كهْ ضقس طّٞ ٗي
١اي ذعا٠ٛ ٝ  ٢ٛاّ. ذكٌٜس ١اي تي٘اضي ٗي اٗا ُا١ي چٜس ١لس٠ زا چٜس ٗاٟ خؽ اظ تطٝظ اٝٓيٚ ٛكا٠ٛ

 .  آيٜس  زضذساٙ خٞاٙ ؾطيؼسط اظ زضذساٙ ٗؿٚ اظ خاي زضٗي
ػالئٖ اذسهاني ايٚ تي٘اضي خٞؾيسُي طٞه٠ ٝ ضيك٠ اؾر، ٠ً هؿ٘سي اظ ز٠ٜ زا ؾطح ذاى ٝ تركي اظ •

اي زض  ضٝز ٝ ت٠ ضَٛ ه٢ٟٞ خٞؾر تاكر آٓٞزٟ طٞه٠ اظ تيٚ ٗي. ضيك٠ ػالئٖ خٞؾيسُي ٛكاٙ ٗي ز١س
١٘طاٟ تا كؿاز تاكر، قاٌٛط ٛيع زض ٗحْ . ًٜس آيس، ُا١ي زـييط ضَٛ زا تاكر چٞب خيكطٝي ٗي ٗي

١ا ٗكرم ٝ ٝاضح  حاقي٠ قاٌٛط. قٞز ٠ً زض تيكسط اٝهاذ ١٘طاٟ تا زطقح ن٘ؾ اؾر آٓٞزُي ظا١ط ٗي
اي  ١اي ه٢ٟٞ ١اي آٓٞزٟ طيلي اظ ضَٛ اؾر، اُط تاكر ٗحْ قاٌٛط تا چاهٞي زيع زطاقيسٟ قٞز تاكر

١اي ٗٞئيٚ  خٞؾر ٝ اؾسٞا٠ٛ ٗطًعي ضيك٠. قٞٛس ١اي ؾآٖ ٝ ؾليس ضَٛ ٜٗس٢ي ٗي زاضٛس ٠ً ت٠ تاكر
١اي كطػي ًا١ف  آيس ٝ زؼساز ضيك٠ اي زيطٟ زا ؾياٟ زضٗي زضذر ٗثسال ت٠ ايٚ تي٘اضي ت٠ ضَٛ ه٢ٟٞ

 .  قٞز اي ٝ كاؾس ٗي ١اي تعضُسط ه٢ٟٞ ياتس، تاكر خٞؾر ضيك٠ ٗي



 عامل بیماري•

به عنوان عامل پوسيدگي طوقه و ريشه    Phytophthoraگونه هاي مختلفي از جنس   •
اما گونه هاي زير از اهميت و پراکنش بيشتري . درختان ميوه  هسته دار در دنيا گزارش شده اند

 .  برخوردارند
•Phytophthora cactorum  
•Ph. citrophthora  
•Ph.cryptogea  
•Ph. drechsleri  
•Ph. iranica  
•Ph. nicotianae  

بروز و شدت پوسيدگي هاي فايتوفترايي درختان ميوه هسته دار کامالً در ارتباط مستقيم با •
اگر خاک از آب اشباع باشد ، توليد، تخليه و حرکت زئوسپورهاي گونه . رطوبت خاک است

های مختلف فايتوفترا سريع مي شود، که اين فرآيند به حساسيت پايه و قدرت تهاجمي قارچ نيز 
منبع پايداري قارچ در خاک ااسپورها و کالميدوسپورها مي باشند، که می توانند . بستگي دارد

برخي از گونه هاي . برخي از گونه هاي فايتوفترا را براي چندين سال در خاک زنده نگه  دارند
بنابراين وجود خاک . در قسمت طوقه فعاليت بيشتري دارند  Ph. cactorumفايتوفترا مانند 

اغلب گونه هاي فايتوفترا شرايط تاريکي، . اطراف طوقه اين شرايط را براي قارچ مهيا مي کند
 .  از پراکنش بيشتري برخوردار است  Ph. cactorumگونه .مرطوب و اسيدي را مي پسندند



 کنترل بيواري•
١يثطيس . زاض زض تطاتط اٛٞاع كايسٞكسطا١ا ٗسلاٝذ اؾر ١اي زضذساٙ ٗيٟٞ ١ؿس٠ ٗواٝٗر خاي٠: ١اي ٗوإٝ اؾسلازٟ اظ خاي٠•

زاض ت٠  ١اي كايسٞكسطا ٗوإٝ اؾر ٝ خاي٠ ٜٗاؾثي تطاي اٛٞاع زضذساٙ ٗيٟٞ ١ؿس٠ ٛؿثر ت٠ ٠ُٛٞ (GF677)تازإ  -١ٔٞ
  ١Ph. cactorumاي تازإ ١ًٞي، ٗاٗايي ٝ ؾليس ت٠  ز١س ٠ً غٛٞزيح ١اي ٗا ٛكاٙ ٗي تطضؾي. ٝيػٟ تازإ اؾر

 . ١اي ؾِٜي اؾر ١اي زٔد تيكسط اظ اضهإ زداضزي ٝ غٛٞزيح اٛس ٝ كطاٝاٛي نلر ٗواٝٗر زض غٛٞزيح حؿاؼ
ت٠ حساهْ . ١اي كايسٞكسطا تؿياض ٗؤثط اؾر ٗسيطير آتياضي زض ٢ٗاض تي٘اضي خٞؾيسُي طٞه٠ ٝ ضيك٠ ٛاقي اظ ٠ُٛٞ•

ضؾاٛسٙ زكؼاذ آتياضي ٝ طّٞ زٝضٟ اقثاع ذاى اظ آب ت٠ ٝيػٟ زض ٗحسٝزٟ طٞه٠ ٝ ضيك٠ ت٠ خيكِيطي اظ 
ظٗيٚ تاؽ تايس ت٠ ذٞتي زؿطيح قسٟ ٝ ظ١ٌكي ٜٗاؾثي زاقس٠ تاقس، . ًٜس ١اي كايسٞكسطايي ً٘ي ٗي ػلٞٛر
١ا ضا تايس ضٝي ٗطظ١اي ذاًي تٜٔسزط اظ ؾطح ذاى ًاقر زا ذطٝج آب ذاى اظ اططاف ز٠ٜ، يو٠ ٝ ضيك٠  زضذر

 .  ت٠ طٞض ًٔي تايؿسي اظ ضؾيسٙ آب ت٠ طٞه٠ زضذر خُٔٞيطي قٞز. آ٢ٛا آؾاٙ قٞز
١ِٜإ ًكر ٢ٛاّ تايس زهر . ًكر ٢ٛاّ زض ػ٘ن ٜٗاؾة ٝ خُٔٞيطي اظ زد٘غ ذاى اضاكي اططاف ز٠ٜ زضذر•

١ا زا هؿ٘سي ٠ً زض  ضٝي ٢ٛاّ. قٞز ٠ً ٗحْ ازهاّ خاي٠ ٝ خيٞٛسى  ١٘چٜيٚ طٞه٠ تاالزط اظ ؾطح ذاى هطاض ُيطز
اي اظ ُْ ٝالي ٝخٞز زاضز ٠ً انطالحاً زاؽ آب ذعا٠ٛ  ١ا ٛكا٠ٛ زاذْ ذاى تٞزٟ ًاٗالً ٗكرم اؾر ٝ ضٝي ٢ٛاّ

ز١س اُط ذاى اضاكي  ٗكا١ساذ ٗا ٛكاٙ ٗي. ُلس٠ ٗي قٞز، ذط زاؽ آب ذعا٠ٛ تايؿسي زض ؾطح ذاى هطاض ُيطز
١اي كايسٞكسطا زض حاّ ظٝاّ ٝ ٗطٍ ١ؿسٜس ًٜاض ظزٟ قٞز  اططاف ز٠ٜ ٝ طٞه٠ زضذساٛي ٠ً زض اثط آٓٞزُي ت٠ ٠ُٛٞ

ٝ ز٢ٞي٠ ٜٗاؾثي زض ضيك٠ ٝ طٞه٠ زضذر نٞضذ ُيطز زض ٗسذ ظٗاٛي ً٘سط اظ يي ٗاٟ ػالئٖ ت٢ثٞز زض زضذساٙ 
ت٠ ٛظط . قٞز ١اي خسيس ظا١ط ٗي اٛس تطٍ قٞز، ت٠ طٞضي ٠ً زض زضذساٙ ٗثسال ٠ً ُا١ي ذعا٠ٛ ًاْٗ ًطزٟ ظا١ط ٗي

 .  ًٜس ١اي كايسٞكسطا ٛاٗؿاػس ٗي ضؾس ٠ً ذكي تٞزٙ طٞه٠ ٝ زاتف ٛٞض ذٞضقيس قطايط ضا تطاي ٠ُٛٞ ٗي
١اي طٞه٠ ٝ ضيك٠ ٛاقي اظ كايسٞكسطا زض ٗوايؿ٠ تا ؾايط  ١ا زض ًٜسطّ خٞؾيسُي  ًف اؾسلازٟ اظ هاضذ: ًٜسطّ قي٘يايي•

١اي خصتي ٗاٜٛس ٗساالًؿيْ زض ذاى ٝ  ًف خاقي هاضذ ٗحّٔٞ خاقي يا ُطّٛٞ. زط اؾر زط ٝ خط١عي٠ٜ ١ا ٗكٌْ ضٝـ
اؾسلازٟ اظ ٗرٔٞط . خاقي كٞظزيْ آٓٞٗيٜيٖ  ضٝي تطٍ زضذساٙ زا حسي زض خُٔٞيطي اظ تي٘اضي ٗؤثط اؾر ٗحّٔٞ
 .تاقس ت٠ نٞضذ ضسػلٞٛي طٞه٠ زض ًٜسطّ تي٘اضي ٗؤثط ٗي% 4-6تطزٝ 



 


