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 چکیده

خسارت  تاضد. ترکیدگی هیَُ اًار عالٍُ ترّای اًار هیاغترکیدگی هیَُ اًار یکی از هْوتریي عَاهل کاّص کوی ٍ کیفی هحصَل در ت

تَاى تِ  . از جولِ ایي عَاهل هیتاضٌدیه هؤثرد. عَاهل هتعددی در ایجاد ایي ًاٌّجاری ضَهستقین تاعث طغیاى کرم گلَگاُ اًار ًیس هی

 ًاهٌظن آتی، کن،َّا، اختالف درجِ حرارت ضة ٍ رٍز، ٍزش تادّای گرم حرارت درجِ کاّص عَاهل هحیطی ٍ فیسیَلَشیک هاًٌد

 ی، رعایتدگیترک استفادُ از ارقام هقاٍم تِ .کرد اضارُسَختگی ٍ آفتاب تارًدگی پاییسَُّا،  رطَتت پاییي تَدى ری،آتیا دٍرُ تَدى

هَقع هحصَل، اًجام  هٌظن، ترداضت تِ ٍ کلسین، آتیاری َرت رٍی، ًیترٍشى،تا استفادُ از کَدّای حاٍی  صحیح تاغ، کَددّی تْداضت

 ّای راُ جولِ جیثرلیک ازاسیدّای رضدگیاّی هاًٌد کٌٌدُاز تٌظیناستفادُ سَختگی هیَُ ٍ  تاباقداهات الزم جْت جلَگیری از آف

ّای  اًار تطریح ٍ رٍش ّای غتاضد. در ایي هقالِ سعی ضدُ عَاهل اصلی ایجاد ایي عارضِ در تاترکیدگی هیَُ اًار هی از جلَگیری

 .ضَد ترای کٌترل آى ارائِ هؤثر

 کٌٌدُ ّای رضدگیاّی تٌظین، سَختگی آفتاب ،یدگیترک ،ٍاشگاى کلیدی: اًار
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 :هقدهه

 تِ هتؼلك Punica granatum ػلوی ًام تا اًاض

 ای زضذتچِ یا زضذت غَضت تِ Punicacae ذاًَازُ

 ّایی هیَُ ٍ لطهع ّای گل تاضیه، ٍ وطیسُ ّای تطي تا

  حاضیِ زض هیَُ تاضس. ایي هی چطهی پَست تا وطٍی

 ًسثتاً ّای ظهستاى ذطه، ٍ گطم ّای ستاىتات تا وَیط

 ػَاضؼ. (6) یاتس  هی پطٍضش ضَض ًسثتاً ذان ٍ سطز

اظ رولِ ػَاهل واّص هیعاى  ّا یواضیتٍ  هیَلَغیعیف

 . تطویسگیتاضٌس هیّای اًاض وطَض  هحػَل اًاض زض تاؽ

 ویفیت ٍ افتّای  ضاذعتطیي  هْن اظ یىی اًاضپَست 

 ضا هحػَل ایي غازضاتی اضظش ٍ تَزُ اًاض پسٌسیتاظاض

 ٍ آفات ٍضٍز ػالٍُ تط ایي اهىاى .آٍضزهی پاییي

 ٍ هست ظهاى ًوَزُ فطاّن ضا هیَُ اًاض زاذل تِ ّا تیواضی

زّس. وٌتطل ایي ػاضضِ  هی واّص ًیع ضا آى اًثاضزاضی

ػالٍُ تط افعایص ووی ٍ ویفی هحػَل اًاض، تاػج 

ٍ ًْایتاً  ضسُواّص ذساضت آفاتی هاًٌس وطم گلَگاُ 

 .ضَزهٌزط تِ افعایص زضآهس وطاٍضظاى هی

اظ  یىی هیَُ، تطویسگیاجزا روش و ضزورت هعزفی،

 توام زض ظا ذساضت ٍ هیَلَغیعیف ػَاضؼ هْوتطیي

ػٌَاى هخال  تِضَز. هی هحسَب وطَض اًاضواضی هٌاعك

زض ضْطستاى ساٍُ ساظهاى رْازوطاٍضظی عثك گعاضش 

زض  ،تاضسَلیس اًاض زض وطَض هیوِ یىی اظ هٌاعك اغلی ت

هیلیاضز ضیال تِ  360 ،تطویسگی هیَُ اًاض 1398سال

ػالٍُ تط ذساضت  است. ى ذساضت ٍاضز وطزُاتاغساض

تاػج عغیاى وطم گلَگاُ اًاض ًیع ایي ًاٌّزاضی هستمین 

ز. تا تطٍظ تٌص آتی ٍ تطویسگی هیَُ، وطم گلَگاُ ضَ هی

ّای اد هیَُ، ضىافاًاض تغییط ضفتاض زازُ ٍ تِ رای ت

گصاضی اًتراب ترنحاغل اظ تطویسگی هیَُ ضا تطای 

آب ذَز ضا اظ  ی اًاضّاوٌس. زض ایي ضطایظ زاًِهی

ّای ذَز ضا ترن ،وطم گلَگاُپطُ  ٍ ضة زازُ زست

لطاض ّای پَست هیَُ ّا زض ظیط ضىافالی زاًِ التِ

زض ایي حالت تؼساز الضٍّای هَرَز زض یه  زّس. هی

یي تطتیة اِ ضسس ٍ تػسز هی 10گاّی تِ تیص اظ  هیَُ

غَضت عغیاًی ِ یافتِ ٍ ت روؼیت آفت تِ ضست افعایص

آفت تطای سال تؼس زض ایي زضآهسُ ٍ روؼیت تاالیی اظ 

 ّای زض ایي هغالؼِ تا تطضسی تاؽ (.1) زضَهیتاؽ شذیطُ 

ػَاهل اغلی تطویسگی هیَُ  ،آٍضی اعالػاتروغاًاض ٍ 

اًاض تحت  َُیه تطویسگیاست.  گطفتِاض هَضز تطضسی لط

ضَز. حیط ػَاهل هحیغی ٍ غًتیىی هتفاٍتی ایزاز هیأت

تَاى تِ ػَاهل هطتثظ تا آتیاضی،  اظ رولِ ایي ػَاهل هی

وطز. واّص زضرِ حطاضت،  ضطایظ ذان ٍ تغصیِ اضاضُ

زض  َُیذػَظ تفاٍت ضراهت پَست هِ )ت ًَع ضلن

آتی، اذتالف زضرِ  نووی ضعَتت َّا، و ،اضلام هرتلف(
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هىٌسُ  تاؽ اًاض تِ آفت حطاضت ضة ٍ ضٍظ، آلَزُ تَزى

ّا، ٍظش تازّای گطم، ووثَز تؼضی  ّا ٍ وٌِ ًظیط ضتِ

ٍ ولسین، سطهای پاییعُ ّوطاُ تا  َضاظ ػٌاغط هاًٌس ت

ػٌَاى  َّهًَی )تِسَذتگی ٍ اذتالالت تاضًسگی، آفتاب

طویسگی ظ رولِ ػَاهل تریثطلیه( اهخال ووثَز اسیس

وٌٌسُ . زض ایي همالِ تِ ػَاهل ایزازتاضٌسهیهیَُ اًاض 

ٍ ضاّىاضّای ػولی وٌتطل آى  ایي ًاٌّزاضی اضاضُ

 ز. ضَتططیح هی

 :کاربزدی نتایج

اًاض ٍ ضاّىاضّای وٌتطل  هیَُ تطویسگی زض هؤحطػَاهل 

 ػثاضتٌس اظ:  آى

 غَضت تِ اًاض اضلام اظ تطذی :ارقام ژنتیک -1

 ی هیَُ حساسسگیتطو ِت ًسثت غًتیىی

 یسگیتطو زچاض ضسیسى ظهاى زض ٍ تاضٌس هی

 ایي تِ ًسثت ،ًاظن پَست ضًَس. اضلامهی

 تحمیك تاضٌس. زض هی تطحساس ػاضضِ

 سفیس زاًِ ضَْاض اضلام ،یعز زض ضسُ اًزام

زضغس  2 تا 1تا  گثطی ٍ سیاُ ٍ( 1)ضىل

ٍ تِ تطویسگی  ػٌَاى اضلام هماٍم ی تِسگیتطو

زضغس  48 تا 43تا  ظاؽ ضلن ٍ هاّی اىآت اضلام

ػٌَاى اضلام حساس تِ تطویسگی  ی تِسگیتطو

 وِ زض یزیگط تطضسی زض (.6هؼطفی ضسًس )

 ساٍُ زاضای تطش هلس ضلن ،ضس اًزام ساٍُ

. ضس گعاضش تطویسگی تِ حساسیت ووتطیي

ّوچٌیي ًتایذ تحمیمات ًطاى زازُ وِ 

ىَس تطویسگی هیَُ تا ٍظى ّعاض زاًِ ضاتغِ هؼ

زاضز ٍ ضلن آله لطهع تا تیطتطیي ٍظى ّعاض 

گطم( اظ رولِ اضلام هماٍم تِ  27زاًِ )

 اغفْاًی تفتی، اضلام ٍ (10) َُیه یسگیتطو

 لطهع اظ رولِ اضلام زاًِ اغفْاًی ٍ سیاُ زاًِ

 تا. (11)تاضٌس هی یسگیتطو تِ حساس ًیوِ

یىی اظ اضلام هماٍم  استفازُ، ضلن ًمص تِ تَرِ

 اظ یًاض ذساضتّای واّص  ي ضٍشاظ تْتطی

اًاض ٍ افطایص ووی ٍ  ّای تاؽزض  یسگیتطو

  تاضس.ویفی هحػَل هی
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اًاض زاًِ سفیس ضَْاض ضلن هماٍم تِ تطویسگی -1ضىل

 (https://hypertarebar.com سایت اظ تػَیط)

 اظ تسیاضی تِ ثتًس اًاض زضذتآتی  ًیاظ آبیاری: -2

 تؼساز افعایص هٌظَض تِ هؼوَالً. است هیَُ ووتط زضذتاى

اضزیثْطت،  اٍاسظ تا ضیطِ ضضس افعایص ٍ تاضزُ ّای گل

 الظم است آى اظ پس اها ضًَس،آتیاضی ًوی اًاض زضذتاى

 تط افعایص ػالٍُ لِأهس ایي .تاضس وافی ٍ هٌظن آتیاضی

 ًیع ی هیَُسگیطوتاظ  رلَگیطی زض هیَُ، تِ ّا گل تثسیل

 آتیاضی تِ لَهی(-)ضٌی سثه ّای ذان زض. است هؤحط

 تِ)ضسی(  سٌگیي ّای ذان زض ٍ یىثاض ایّفتِ غَضت

 ،عَض ولی تِ .(12)ضَز هی اًزام یىثاض ضٍظ زُ ّط غَضت

 هیَُ، پَست هیَُ اًاض زض اٍاذط ضضس تِ زلیل ضسیسى

ذطه ٍ چطهی ضسُ ٍ لاتلیت اًؼغاف ذَز ضا اظ زست 

آتی ًیع اظ رولِ ػَاهلی است وِ تاػج  زّس. ون یه

ضَز. زض تسیاضی اظ هَاضز ضسى پَست اًاض هی  ذطه

ضسى پَست   آتی زض اٍاسظ ضضس هیَُ تاػج ذطه ون

 پس اظ آتیاضی زضذت تاػج ذطىی،ایي  ٍضَز هیَُ هی

ّا ٍ  ضَز. زلیل ایي اهط آتگیطی زاًِهیَُ هی یسگیتطو

. پس اظ آتگیطی ٍ اًثساط ّای زاذلی اًاض است تافت

ّای زاذلی اًاض تِ پَست ذاضری تطای حزین تافت

زیَاضُ  ،یآت ون زٍضُ هی زض اهاوٌٌس، ضسى فطاض ٍاضز هی

 اظّای پَست چَتی ضسُ ٍ لاتلیت اًؼغاف ذَز ضا  سلَل

ذَضزى  ایي اهط تاػج تطن .(2)ضىل زٌّسیه زست

هٌظن  ّویي زلیل آتیاضی تِ( ٍ 13)ضَز پَست هیَُ هی

ذَضزگی پَست هیَُ  اًاض زض رلَگیطی اظ تطن ّای تاؽ

است. آتیاضی پس اظ ضسیسى هیَُ ًیع تِ  هؤحطتسیاض 

اظ رولِ  َُ،یه پَستاًؼغاف  تیلاتلضسى  زلیل ون

. ضَز هیی هیَُ سگیتطوػَاهلی است وِ تاػج افعایص 

ذَززاضی  اًاضاظ آتیاضی پس اظ ضسیسى هیَُ  سیتالصا 

 . ضَز

 

تزکیدگی هیوه انار در اواخز تابستاى به دلیل  -2شکل 

 آبیاری ناهنظن ) تصویز اس سایت

http://anareaskari.ir) 

تَاًس حفظ ضعَتت هَرَز زض ذان تا ووه هالچ ًیع هی

تا حس ظیازی تا واّص ًیاظ گیاُ تِ آتیاضی، تاػج واّص 

ض احط آتیاضی ًاهٌظن ضَز. زض هیعاى تطویسگی هیَُ ز

فلسغیي اضغالی تا استفازُ اظ هالچ پالستیه زض پطٍضش 

https://hypertarebar.com/
http://anareaskari.ir/
http://anareaskari.ir/
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هیعاى ًیاظ زضذتاى اًاض تِ آب ضا  ،Wonderfulضلن اًاض 

لِ ًمص أ(، وِ ایي هس4زضغس واّص زازًس ) 25تا 

 َُیه یسگیتطو واّصهْوی زض حفظ ضعَتت ذان ٍ 

 اًاض زاضت.

 یسگیتطو ػَاهل زیگط اظشزایط آب و هوایی:  -3

 وِ هٌاعمی زض هؼوَالً .تاضسهی پاییعُ تاضًسگی اًاض هیَُ

 ضسى سطز یا پاییعُ تاضًسگی ،اًاض تطزاضت ظهاى زض

 فطاٍاًی تِ اًاض هیَُ یسگیتطو زّس،هی ضخ َّا ًاگْاًی

 سغح ضٍی آب ًاظن الیِ ٍرَز ٍ تاضًسگی. ضَزهی زیسُ

االی زهای ت .است هؤحط یسگیتطوتحطیه  زض هیَُ

 اها هیَُ ظٍزضسیسى هَرة ًیعاٍاسظ تاتستاى 

 ّای لىِ ًیع هیَُ پَست زض ٍ ضسُ آى هاًسى وَچه

 زض پَست ضسى ذطه .ضَز هی  ایزاز سَذتگی آفتاب

است.  هؤحط هیَُ تطسیس تطویسگی زض سَذتگی احط آفتاب

گطهای تیص اظ حس زض ضْطیَض هاُ تاػج تَلف  هؼوَالً

یزِ لاتلیت اضتزاػی پَست ضَز. زض ًتضضس هیَُ هی

 یاتس، تا آغاظ تاضًسگی ضضس هیَُ هزسزاًهیَُ واّص هی

پَست  ،ضَز ٍ تِ زلیل واّص لاتلیت اضتزاػیآغاظ هی

. اگط زض (16)ذَضزهیتطن  طاتییتغهیَُ ًاضی اظ ایي 

ی گطهای َّا تا ٍظش تاز ّوطاُ تاضس، واضاًاض هٌاعك

ضَز. اذتالف  یتطویسگی ٍ سَذتگی هیَُ اًاض تطسیس ه

زهای ضة ٍ ضٍظ ًیع اظ رولِ زیگط ػَاهل تطویسگی 

 .(13) تاضسهیاًاض  ّای زض تاؽهیَُ 

 

 تزکیدگی هیوه انار به دلیل بارندگی قبل اس بزداشت -3شکل

 (Journal of Applied Botany and fruit quality) تصویز اس 
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ػوسُ ذساضت ًاضی اظ تطویسگی هطتَط تِ اٍاذط  

زلیل ِ زاضت یؼٌی اٍاذط تاتستاى یا اٍایل پاییع، ت هطحلِ

ضسى َّا زض ٌّگام ضة است. سطهای ظٍزضس   ذٌه

افتس، هی م تا تاضاى اتفاقآپاییعُ وِ زض غثح ظٍز ٍ تَ

 یسگیتطو تاػج رصب ًاتٌْگام ضعَتت تَسظ هیَُ ٍ

زلیل آتگیطی تافت زاذلی هیَُ ٍ ػسم ضضس  هیَُ تِ

 .(11)ضَز  تَزى پَست هی زلیل ضسیسُ پَست هیَُ تِ

ٌّگام هیَُ هیعاى تطویسگی هیَُ چٌیي تطزاضت زیط ّن

هَلغ  تٌاتطایي تطزاضت تِ. (14) زّسهی ضا افعایص

 حیط تاضًسگیأت اظ واستي تطای ضاُ هحػَل، تْتطیي

 ضلن ّواًٌس ظٍزضس اضلام زض هیَُ ٍ تطویسگی پاییعُ

 پاییعُ گیتاضًس اظ لثل ّا آى تطزاضت وِ تاضسضَْاض هی

ًاٌّزاضی ٍ  ایي تا ضسى هَارِ اظ رلَگیطی زض تَاًسهی

 .تاضس هؤحط افعایص ػوط اًثاضزاضی هیَُ

ػَاهل  يیتطوهْاظ  یىی ی:سوختگآفتاب -4

 است یسَذتگ آفتاب اًاض ّای تاؽ زض َُیه یسگیتطو

سَذتگی یه ًاٌّزاضی فیعیَلَغیىی  آفتاب .(4)ضىل 

 ،س تاتص ضسیساست وِ زض ًتیزِ ػَاهلی هاًٌ

تاػج  زهای تاال ٍ ضعَتت پاییي ایزازضسُ ٍ ًَضذَضضیس،

 ضَزسَذتگی پَست هیَُ ٍ واّص هیعاى هحػَل هی

 50تا  40سَذتگی ٍ تطویسگی تاػج آفتاب .(18)

اًاض زض زًیا  ّای زضغس واّص هیعاى هحػَل زض تاؽ

سَذتگی آفتابزضذت اًاض تِ زٍ زلیل تِ(. 19)ز ضَهی

زلیل اٍل تاضزّی اًتْایی است وِ تاػج حساس است. 

ٍ زلیل  ضَز هیَُ تیطتط زض هؼطؼ ًَض لطاض گیطزهی

تاػج  است وِ ّای اًاض تَزى ضاذِ ًاظن ٍ ضؼیفزٍم 

ضاذِ ذن ضسُ ٍ  ،ضَز وِ تا افعایص ٍظى هیَُهی

 ّطچِ (.18) آفتاب لطاضگیطًس زض هؼطؼ ًَض ّا هیَُ

 تاضس زاضتِ تیطتطی تطي سغح ٍ ضضس لسضت زضذت

 تیي فاغلِ وِ ّایی تاؽ زض. ووتط است یسگیتطو هیعاى

زلیل لطاضگطفتي تؼساز تیطتطی  است تِ ظیاز زضذتاى

سَذتگی گستطش تیطتطی هیَُ زض تطاتط ًَض، آفتاب

هتط تیي زضذتاى  5/2×4 زاضز. لصا ضػایت فاغلِ واضت

سَذتگی هیَُ تطای احساث تاؽ زض واّص هیعاى آفتاب

 ػَاهل اظ زیگط یىی (.11) ازی زاضزاّویت ظی

 تِ وِ است آتیاضی ُزٍض تَزى عَالًی سَذتگی، آفتاب

 هؼطؼ زض وِ لسوتی هیَُ، پَست تِ آب ًطسیسى ػلت

 ذَز آب زاضز، لطاض( تاتستاى زض ذػَظِ ت)ذَضضیس  ًَض

 تِ اوخطاً ٍ ضَز هی سیاُ یا ای لَُْ ٍ زازُ زست اظ ضا

 زلیل ّویي تِ. تطوسهی ًیع ًاحیِ ّواى زض آتی ون ػلت

 اًاض زضذتاى آتی احتیاد تِ ًسثت آتیاضی فَاغل تٌظین

 ذػَظِ ت هیَُ، تِ آفتاب هستمین تاتص اظ رلَگیطی ٍ

ضٍش احساث تاؽ ًیع  .است هؤحط حساس، ّای ٍاضیتِ زض

 هؤحطسَذتگی تسیاض زض زض افعایص یا واّص آفتاب
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 تیطتطی سَذتگی آفتاب غطتی-ضطلی ّایاست. وطت

 زاضًس. تطای یرٌَت-یضوال یّاوطتًسثت تِ 

 وِ ًوَز زلت تایس سَذتگی آفتاب ػاضضِ اظ رلَگیطی

اظ ّطس ضسیس  ،زض غَضت ًیاظ زضذتاى تِ ّطس سثع

 ػطیاى ٍ لرت زضذتاى ظیاز اغغالح تِ ٍ پطّیع زضذتاى

 .(3س )طًًَ

 

 سوختگی هیوه انار  آفتاب -4شکل

 (Journal of Applied Botany and fruit quality) تصویز اس 

ّای رلَگیطی اظ  استفازُ اظ پَزض وائَلیي یىی اظ ضاُ

 تاپاضی  . زض یه هغالؼِ هحلَلتاضسهی سَذتگی آفتاب

زض سِ  اًاض ّای زضذتاى هیَُ ضٍی تط يیوائَل پَزض

 هٌاعك زضغس زض 15، 10، 5، 5/2ّای هطحلِ تا غلظت

 َضیضْط اٍاسظ تلغای اضزیثْطت اٍاسظ اظ گطهساض ٍ لن

 ًتایذ اساس ٍ تط ضس اًزامّفتِ  5 تا 4 فَاغل تا

 ّای هیَُسَذتگی  آفتاب هیعاى هیاًگیي آهسُ، زستِ ت

زضغس  5تا غلظت  تا ضسُ پاضی هحلَل تیواض زض اًاض

 سَذتگیآفتاب زضغسی38 حسٍز واّص تیاًگط يیوائَل

 ضاّس تِ ًسثتهیَُ  یسگیتطوزضغسی  53واّص  ٍ

  (.9) تَز

 هؤحط تسیاض ّایفاوتَض اظ یىی کوبود هوادغذایی: -5

. است زضذتاى اًاض ای تغصیِ ضطایظ هیَُ، یسگیتطو تط

ًساضًس،  وافی ضعَتت وِ فمیط ٍ ػوك ون ّای زضذان

 یهغالؼات هرتلف یاتس.هی افعایص َُیه یسگیتطوزضغس 
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اًاض غَضت  َُیه یسگیتطو یتط ضٍ ِیتغص طیتاح ٌِیزض ظه

 است. گطفتِ

 زض اسیستَضیه پاضی هحلَل تأحیطات یه هغالؼِزض 

 ضٍی تط لیتط زض گطم هیلی 50 ٍ 25 ،10 ،0 سغح چْاض

اًاض تا  پیپٌذ غًَت ویفی ٍ ووی ذػَغیات ٍ تطویسگی

)ضىطاب( ٍ  يیطیظضز، سثعُ )سَظُ(، ض ي،یتلَض یّا ًام

تطضسی زضوَّسضت  َُیه لیزض هطحلِ تطى یاتیهلس س

 ضیطیي غًَتیپ ای هَضز تطضسی زٍّ ضس. اظ هیاى غًَتیپ

 همساض تیطتطیي سیاتی هلس غًَتیپ ٍ طیيتوو تلَضیي ٍ

. زازًس ًطاى اسیستَضیه هرتلف سغَح زض ضا تطویسگی

 25 سغح تا اسیستَضیه پاضی ّوچٌیي هحلَل

 افعایص ٍ تطویسگی واّص تاػج لیتط زض گطم هیلی

 گط،یز یاهغالؼِ زض (.2) ضس اًاض هیَُ ػولىطز ٍ ویفیت

 یتزاضت ًام تا نیولس وَز تا یپاض هحلَل يیت ضاتغِ

Arborcal زض یسگیتطو زضغس ٍ نیولس زضغس 15 تا 

 ستنیس تا تزستاى ضلنضْطستاى واضوط  ّای تاؽ زض اًاض

 تا ٍ سال 4 سي ٍ 4×3 زضذتاى فاغلِ تا یا لغطُ یاضیآت

 7 ٍ 5/3 َُیه لغط وِ ییّا ظهاى زض تاض 3 یپاض هحلَل

 ذیًتا ٍ ضس تطضسیتَز،  ّعاضزض  5/2 زٍظ تا هتط یساًت

 یواضّایت زض یسگیتطو زضغس يیاًگیه وِ زاز ًطاى

 یّاواضیت زض ٍ زضغس 5/2 ن،یولس تا ضسُ یپاض هحلَل

 هٌظَض تِ یگطیز هغالؼِ زض(. 7) تَززضغس  22 ضاّس

 یسَذتگ آفتاب غسهات تط یضٍ ٍ تطٍغىیً طیحأت یتطضس

 تا ضٍی سَلفات ع،یطیً تابض ضلن اًاض َُیهی سگیتطو ٍ

 ضسى واهل ظهاى زض زضغس 6/0ٍ  3/0 ،0 یّا غلظت

 زضغس 3 ٍ 5/1 ،0 یّا غلظت تا اٍضُ ٍ رَاى تطي سغح

 ًتایذٍ  ضسًس پاضی هحلَل زّی گل اٍد اظ تؼس ّفتِ زٍ

 ػٌاغط هیعاى ٍ پَست ٍظى تا هیَُ یسگیتطو ،زاز ًطاى

 سهاتغ ٍ زاضز هؼىَس ّوثستگی تطي ًیتطٍغى ٍ ضٍی

 ٍ ضٍی ػٌاغط ووه تا هیَُ سَذتگی آفتاب ٍ یسگیتطو

تا تَرِ تِ ًتایذ هغالؼات  (.8) اتسییه واّص ًیتطٍغى

اظ ٍ ضٍی تَض  ن،یولس تطٍغى،یًضَز وِ فَق هطرع هی

ّا  رولِ ػٌاغط هَرَز زض ذان ّستٌس وِ ووثَز آى

 یسگیتطو احتوال تط تَزى اظ حس تحطاًی( زض گیاُ )پاییي

. حس هغلَب ًیتطٍغى زض زّسضا افعایص هیًاض ا َُیه

زضغس ٍ هیعاى هغلَب ولسین  5/2 تا 2تطي اًاض تیي 

چٌیي حس هغلَب ػٌػط  زضغس است. ّن 2تا  7/0 تیي

 60تا  25( ٍ ػٌػط تَض ) ام پی پی 70تا  15) ضٍی

 تاضس. ( هیام پی پی

 اظ یتطذ: یاهیگ رشد یها کننده نیتنظ -6

 تا هیثطلیسریاس هاًٌس یاّیگ سضض یّا وٌٌسُ نیتٌظ

 َُیه پَست یسلَل َاضُیز یوطساً تیذاغ صیافعا

 زض. سًضَیهاًاض  َُیه یسگیتطو عاىیه واّص تاػج

 یضضس تط ضٍ یّا وٌٌسُ نیتٌظ طیحأت طاهَىیپ یاهغالؼِ
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 100 ،50 یّا غلظت تا یپاض هحلَلاًاض،  َُیه یسگیتطو

 ضضس رتلفه هطاحل زض هیثطلیسریاس گطمیلیه 150 ٍ

ٍظى  صیافعا َُ،یه یسگیتطو عاىیتاػج واّص ه َُ،یه

 هطرع يیّوچٌ. ضس آىهَاز راهس هحلَل  ٍ َُیه

 یتاالتط طیهماز یزاضا اًاض ذَضزُ تطن یّاَُیه ضسُ

 تَزًس هیثطلیسریاس یووتط طیهماز ٍ هیسآتسعیاس

 یپاض هحلَلتا  ،ضسزیگط هطرع  یا هغالؼِ زض(. 17)

 هرتلف یّا غلظت تا اغفْاى هلس ضلن اًاض یّا َُیه

 یسگیتطو عاىیه هرتلف، یّا ظهاى زض هیثطلیسریاس

 یزاضاهؼٌ عَض تِ ضاّس واضیت تا سِیهما زض اًاض َُیه

 يیطتطیت تطیل زض گطمیلیه 450 غلظت ٍ یافت واّص

(. 5)ضت زا َُیه یفیو ٍ یوو یّاضاذع یضٍ ضا طیحأت

ػط هطرع زاًطگاُ آسَت ه زض ای ّوچٌیي زض هغالؼِ

زض گطم هیلی 50تا غلظت  هیثطلیرسیاسضس واضتطز 

 اٍاسظ هطزازتاض زٍم زض زض اٍاسظ ذطزاز ٍ اٍل )تاض  تطیل

واّص هیعاى تطویسگی ٍ افعایص هحػَل تاػج  هاُ(

 . (15) ضَزهی

زض  هیثطلیرسیاس هؤحط ًمص فَق هغالؼات تِتَرِ  تا 

ضسُ ٍ واضتطز آى زض  سییآت یسگیتطو زضغسواّص 

 ضَز. یه ِیاًاض تَغ ّای ؽتا

 گیزی نتیجه

 زضغسضسس وِ واّص یًظط ه تِ هصوَضتَرِ تِ هَاضز  تا

تا  یویاضتثاط هستم ،اًاض ّای تاؽ زض َُیه یسگیتطو

 حفظ ،یاضیآت هٌظن زٍض رولِ اظتاؽ  یتیطیهس اغَل

 یسَذتگ آفتاب اظ یطیرلَگ هالچ، ووه تا ذان ضعَتت

 اظ استفازُ ٍ یوَز هٌظن یپاض هحلَل َُ،یه

 صیافعا تاػج فَق، هَاضز تیضػا ٍ زاضز هیثطلیسریاس

 ٍ تطزاضتزض ظهاى  َُیه تیفیهحػَل ٍ حفظ و عاىیه

 تطزاض، تْطُ زضآهس تَرِ لاتل صیافعا تِ هٌزط تیًْا زض

 . ضَز هی

 توصیه های تزویجی

هیعاى تطویسگی اًاض هَاضز ظیط تَغیِ  وٌتطلهٌظَض  تِ

 ضَز:  هی

اى اًاض تا فَاغل ظهاًی هٌظن ٍ آتیاضی زضذت -1

 رلَگیطی اظ هَارِ ضسى زضذتاى تا ون آتی 

پالستیىی یا واُ ٍ ولص ّای  استفازُ اظ هالچ -2

 تِ هٌظَض حفظ ضعَتت ذان 

سَذتگی هیَُ تا پطّیع اظ  رلَگیطی اظ آفتاب -3

 ٍ استفازُ اظ پَزض وائَلیي ّطس ضسیس زضذت

تط  ولسین ،ًیتطٍغى ّای حاٍی استفازُ اظ وَز -4

)پاییي تط تَزى اظ حس ٍ ضٍی زض ضطایظ ووثَز 

 ٍ ذان ایي ػٌاغط زض گیاُ  تحطاًی(
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ّای ضضس هاًٌس وٌٌسُتٌظیناستفازُ اظ  -5

ضطایغی وِ ذساضت واّص زض هیثطلیرسیاس

اظ ّعیٌِ واضتطز  ،هحػَل تِ زلیل تطویسگی

، زض ًتیزِ استفازُ تَزُتیطتط  هیثطلیرسیاس

غطفِ  تِ همطٍى ریثطیه تطای تاغساضاظ اسیس

 .تاضس

 : هزاجع

 گلَگاُ وطم تیطیهس اغَل(. 1395). س. م ،یاهاه -1

 رْاز ساظهاى. یوطاٍضظ ذیتطٍ یّواٌّگ تیطیهس. اًاض

 .غفحِ 16 .اغفْاى استاى یوطاٍضظ

 .(1393) م. ،یسَض ٍ م ،یطیه ،.ع ،یاهطائ -2

 ٍ یسگیتطو یضٍ هیستَضیاس یپاض طهحلَلیتاح

 اًاض پیغًَت پٌذ َُیه یفیو ٍ یوو اتیذػَغ

. -ساضیپا تَسؼِ یالولل يیت وٌفطاًس. زضوَّسضت

 هٌاتغ ،یوطاٍضظ تیهحَض تا ّا چالص ٍ ضاّىاضّا

 .غفحِ 14 .عیتثط ،یگطزضگط ٍ ستیظ ظیهح ،یؼیعث

 ِیًطط .اًاض یزیتطٍ ِیًطط(. 1385)ع.  ،یعزیا -3

. یهطزه هطاضوت ٍ ذیتطٍ یّواٌّگ تیطیهس. یزیتطٍ

 غفحِ. 62. اغفْاى استاى یوطاٍضظ زرْا ساظهاى

اًاض.  ِیتغص ی. زستَضالؼول فٌ(1394)س.  ي،یتس-4

ٍ هٌاتغ  یٍ آهَظش وطاٍضظ ماتی. هطوع تحمیفٌ ِیًطط

 غفحِ. 48استاى فاضس.  یؼیعث

. احط غلظت ٍ (1392) ظازُ، ا. لیاسواػٍ ٍ  ،یضٍح -5

اًاض  َُیه یسگیتط تطو هیثطلیر سیاس یپاض ظهاى هحلَل

. 27. رلسیػلَم تاغثاً ِیلن هلس اغفْاى. ًططض

 .317-310. غفحات 3ضواضُ

اًاض.  یّا یواضی. آفات ٍ ت(1382)م.  ،یضاوط -6

 غفحِ. 125. حیاًتطاضات تسث

 طیتأح ی. تطضس(1390)م.  اى،یت ٍ اهاه ،ییایضَل -7

اًاض ضلن  یسگیزض واّص تطو نیتا ولس یهحلَل پاض

اًاض. فطزٍس.  یهل صیاتزستاى زض ضْطستاى واضوط. ّو

 اًاض فطزٍس. ماتیهطوع تحم

 ،یم ٍ هطتضَ ،یى، ضاحو ،یظ. هؼلو ص،یغسالت و -8

تط غسهات  یٍ ضٍ تطٍغىیً طی. تاح(1390)م. 

اًاض ضلن ضتاب  َُیه یٍ تطن ذَضزگ یسَذتگ آفتاب

اًاض  ماتیاًاض. فطزٍس. هطوع تحم یهل صیّوا ع،یطیً

 فطزٍس.

ع.  ،یالف ٍ هحسٌ ،یطیح. هط ظازُ، یفطاظهٌس، ح. ٍل -9

زض واّص ذساضت  يیپَزض وائَل طیتاح ی. تطضس(1390)
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اًاض،  یهل صیاًاض، ّوا یّا َُیه یسَذتگ آفتاب

 .اًاض فطزٍس ماتیفطزٍس، هطوع تحم

زٍض  طی. هغالؼِ تاح(1373) ض. ات،یت دیلطُ ض.-10

اًاض ضلن  َُیه یسگیتطو یتطضٍ یتطگ ِیٍ تغص یاضیآت

زاًطگاُ  ی. زاًطىسُ وطاٍضظیٍُ تاغثاًهلس تطش. گط

 اضضس. ییًاهِ واضضٌا اىی. پاعیتثط

پطسص ٍ پاسد.  ،ی. اًاضواض(1383)م.  ،یوطه -11

 یؼیٍ هٌاتغ عث ی. ساظهاى رْاز وطاٍضظیزیتطٍ ِیًطط

 غفحِ. 16استاى فاضس،

 ِیتاؽ اًاض. ًطط تیطی. هس(1393) ُ. ،یهظاّط -12

. ساظهاى یوطاٍضظ ذیتطٍ یّواٌّگ تیطی. هسیزیتطٍ
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