
مراحل کاشت داشت و برداشت انجیر دیم 
 

 ّقذّٚ
مٚ ىَٜبي ٕش ٗ ّبدٙ آٓ رذا اص ِٛ ٗ   Moraceaeىيبٛي اص خبٕ٘ادٙ   (   Ficus carica )ٕزيش ا    

اص ٕؾش ىيبٛـٖبػي إزيش ّي٘ٙ . ثل٘ست فـشدٙ دس سٗي قؼْت داخَي ّح٘س ىٌ آرئ ٗاقـ ؿذٙ إذ

 ّزْ٘فٚ اي اص ّي٘ٙ ٛبي م٘چل خـل دس ػغح داخَي يل ٕٜٖذ آثذاس ى٘ؿتي يّشمت اػت يقٔ

قشاس ىشفتٚ اػت ّي٘ٙ إزيش يني اص ّي٘ٙ ٛبي ثٜـتي اػت مٚ 

ّؼَْبٕبٓ ثشاي ائ ىيبٙ احتشاُ ٗ اسصؽ خبكي قبئٌ ٛؼتٖذ ٗ 

دس قشآٓ مشيِ دس اثتذاي ػ٘سٙ ّجبسمٚ تئ ثٚ ائ ىيبٙ قؼِ يبد 

 . ؿذٙ اػت 

دسخت إزيش اص ىيبٛبٓ خضآ داس ٕيْٚ ىشّؼيشي اػت مٚ      

صّؼتبٕٜبي ّاليِ ْٛشاٙ ثب ثبسٕذىيٜبي پشامٖذٙ ٗ تبثؼتبٕٜبي 

ىشُ سا تشريح ّي دٛذ ٗيظىيٜبي خبف دسخت إزيش ٗ ّقبّٗت آٓ دس ّقبثٌ ثقضي ف٘اٌّ ٕبّؼبفذ 

يظ آة ٗ اػيقي اص ؿشٗ ؿ٘سي خبك ثبفج ؿذٙ مٚ ائ دسخت ثب اسصؽ ثٚ عيف "ّحيغي ّخل٘كب

ّي٘ٙ إزيش ّق٘ي ٗ ٕيشٗثخؾ ث٘دٙ ٗ ثٜتشئ غزائي اػت مــٚ ّي ت٘إذ . ٛ٘ائي ٗ خبمي ػبصىبس ثبؿذ 

 ّي٘ٙ ْٓٛچٖي. دس ثٜج٘د افشادي مٚ ثذ ٍيٌ ثيْبسي ع٘الٕي دچبس ضقف ثٖيٚ ؿذٙ إذ ّ٘حش ٗاقـ ىشدد 

إزيش ثقٖ٘آ ّبدٙ داسٗئي دس ثٜج٘د ٗضـ ثيْبسإي مٚ داساي يج٘ػت ٗ ث٘اػيش ٗ ٕقشع ٗ قٍٖ٘ذ ّي 

دس عت رذيذ اص ّي٘ٙ آٓ ؿشثتي ثٖبُ فيزئ تٜيٚ ؿذٙ مٚ ثشاي سفـ يج٘ػت .ثبؿٖذ تز٘يض ّيـ٘د 

ّي٘ٙ إزيش ثل٘ست خـل ، تبصٙ ، مْپ٘ت ، ّشثب ، آسد ، قٜ٘ٙ ، اٍنٌ ٗ ّبسّبالد ثْلشف . ثنبس ّي سٗد 

 .ّي سػذ

 
ٙ ي   1388ػغح صيش مـت ثبغبت إزيش اػتبٓ فبسع دس ػبً - 1رذًٗ ؿْبس

 ؿٜشػتبٓ سديف
 ثبسٗس غيشثبسٗس

 مٌ
 (تٔ)ّيضآ تٍ٘يذ

 مٌ
 (ميَ٘ىشُ)فَْنشد 

 ديِ آثي ديِ آثي ديِ آثي ديِ آثي

 260 2000 6300 5200 1100 22500 20000 550 2000 0 اػتٜجبٓ 1

 150 0 1005 1005 0 7750 6700 0 1050 0 ٕيشيض 2

 450 2000 1710 1530 180 3820 3400 90 230 100 رٜشُ 3

 1000 2000 1920 1850 70 4835 1850 35 2950 0 داساة 4



 795 15000 2950 2500 450 3192 3145 30 15 2 مبصسٗٓ 5

 667 4415 781 600 181 974 900 41 5/0 5/32 ؿيشاص 6

 800 2200 923 824 99 1576 1030 45 500 1 فيشٗصآثبد 7

 300 3000 57 54 3 201 180 1 20 0 فؼب 8

 451 1300 162 142 20 380 315 15 50 0 ػشٗػتبٓ 9

   15808   45228     رْـ

 

 

 : تبسيخچٚ ٗاْٛيت اقتلبدي ّحلً٘
ريش اسٗپب ، آػيب ، آفشيقب ٕٗ٘احي ّذيتشإٚ ث٘دٙ ٗ ثْٜئ رٜت إٓشا رـضء ّٓ٘عٔ اكَي دسخت ا     

 . عجقٚ ثٖذي مشدٙ إذ  ( Subtropical )ّي٘ٙ ٛبي ّٖبعق ٕيْٚ ىشّؼيشي 

  ػبً قجٌ اص ّيالد ّؼيح مبؿت دسخت إزيش ّشػُ٘ ث٘دٙ اػت ٗ دس 2800دس ّلش ثبػتبٓ اص      

 يٕ٘بٕيبٓ قذيِ ٕ٘ؿ اكالح. دٗسٙ ػَؼَٚ پٖزِ اص فشافٖٚ ّلش اص ّي٘ٙ ٗ چ٘ة آٓ اػتفبدٙ ّينشدٕذ

ثغ٘سينٚ يني اص پبدؿبٛبٓ ايشإي ٛش سٗص . ّيـٖبختٚ إذ (آتيل  )ؿذٙ ائ دسخت سا تحت ٕبُ إزيش 

تبمٖ٘ٓ ٕضديل ثٚ . ّي٘ٙ إزيشاتيل مٚ دس ّٖغقٚ آتينب دس يٕ٘بٓ تٍ٘يذ ّي ؿذٙ  ّلشف ّي مشدٕذ

 مَنؼي٘ٓ إزيش ٗر٘د 15 ٗاسيتٚ إزيش دس رٜبٓ ؿٖبختٚ ؿذٙ ٗ دس ػيضدٙ مـ٘س رٜبٓ ثيؾ اص 1000

پشامٖذىي إزيش دس رٜبٓ ثيبٕيش ائ ّ٘ض٘ؿ اػت مٚ ائ ىيبٙ ثب ؿشايظ ّختَف آة ٗٛ٘ايي . داسد 

 . ػبصىبسي خ٘ثي ٕـبٓ ّي دٛذ

إزيش دس ّٖبعق ىشّؼيشي ٕٗيْٚ ىشّؼيشي ٗ ّقتذٍٚ مـت ّي ؿ٘د ٗ يني اص ّْٜتشئ ّي٘ٙ ٛب دس 

پبسٙ اي اص مـ٘سٛبي رٜبٓ ث٘يظٙ مـ٘سٛبي دسيبي ّذيتشإٚ ٗ دسيبي ػشخ ٗ خَيذ فبسع ث٘دٙ ٗ دس 

 ىشچٚ مـ٘سٛبي تشميٚ ٗ ّلش ػغح صيش مـت ٗ تٍ٘يذ .سديف إي٘س، خشّب ، صيت٘ٓ قشاس داسد

ٙ إذ اّب ثش اػبع اؽٜبسات مبسؿٖبػبٓ  قبثٌ ت٘رٜي اص إزيش دٕيب سا ثٚ خ٘د اختلبف داد

ػبصّبٓ خ٘اس ٗ ثبس رٜبٕي، ايشآ اٍٗئ تٍ٘يذ 

ٙ ي إزيشخـل دٕيب اػت دس ايشآ، إزيش . مٖٖذ

  اػتبٓ مـت ٗ پشٗسؽ ّي ؿ٘د اّب اػتبٓ 19دس 

 ٛنتبس ٗ تٍ٘يذ 45000فبسع ثب ػغح صيش مـت 

 تٔ ّحلً٘ ٗ ؿٜشػتبٓ 37000ػبٍيبٕٚ حذٗد 

 ٛنتبس ٗ تٍ٘يذ ّحلً٘ 22000اػتٜجبٓ ثب ػغح 



اٍٗئ تٍ٘يذ مٖٖذٙ إزيش خـل دس مـ٘س ّي  (دس ػبً ٛبي ثبسٕذىي ّغَ٘ة) تٔ 20000

  .ثبؿذ
 

ٙ ي  ٙ ي دٕيب- 2رذًٗ ؿْبس  ػغح صيش مـت ٗ تٍ٘يذ إزيش دس مـ٘سٛبي فْذ

 (تٔ)تٍ٘يذ  (ٛنتبس)ػغح صيش مـت  مـ٘س سديف

 -- 86500 پشتغبً 1

 270830 61000 تشميٚ 2

 88000 52000 ايشآ 3

 70000 47300 اٍزضيشٙ 4

 77000 45000 ّشامؾ 5

 170000 27500 ّلش 6

 38000 20500 اػپبٕيب 7

 22000 17000 تٕ٘غ 8

 51000 10500 ػ٘سيٚ 9

 22000 6500 يٕ٘بٓ 10

 --- 50151 ػبيش مـ٘سٛب 11

 1062473 423951 مَيٚ مـ٘سٛب 12

 

ٙ ي   ػغح صيش مـت ٗ تٍ٘يذ إزيش دس رٜبٓ ٗ ايشآ- 3رذًٗ ؿْبس

 (تٔ)تٍ٘يذ  (ٛنتبس)ػغح صيش مـت  ّحٌ تٍ٘يذ

 1062473 423951 دٕيب

 88000 52000 ايشآ

 

 



 

 :ّشاحٌ مبؿت إزيش ديِ
 :ٕيبصٛبي امٍ٘٘طيل دسخت إزيش-  اٍف 

 :دسرٚ حشاست - 1

 42 دسرٚ ػبٕتييشاد ثٚ خ٘ثي سؿذ ّي مٖذ ٍٗي دسرٚ حشاست ثبالي 25 - 35إزيش دس دسرٚ حشاست 

. إزيش دس ّقبثٌ ػشّب دس دٗسٙ ر٘إي حؼبع اػت. دسرٚ ػبٕتييشاد ميفيت ّي٘ٙ سا مبٛؾ ّي دٛذ

دسرٚ ػبٕتييشاد دس ّبٜٛبي آرس ٗ دي آػيت ّي ثيٖٖذ ٗدس دسرٚ - 3دسختبٓ ر٘آ دس ػشّبي 

دسرٚ ػبٕتييشاد سا تحٌْ ّي  - 10تٖٚ دسخت حشاست . دسرٚ ػبٕتييشاد اص ثئ ّي سٕٗذ - 9حشاست 

 .مٖذ ٗ قذست سٗيؾ دٗثبسٙ پغ اص آػيت داسد

 :ثبسآ- 2

ٗ صّبٓ ثشداؿت ّي٘ٙ فبٌّ صيبٓ آٗسي ثٚ ؿْبس ّي  (خشداد، تيش)ٗق٘ؿ ثبسٕذىي دس فلٌ ىشدٙ افـبٕي  -

 .سٗد

اص آرس تب اسديجٜـت ) ّيَيْتش دس ػبً ثب پشامٖؾ ّٖبػت 300 -400ّيضآ ثبسٕذىي ثشاي مـت إزيش  -

 -300اّنبٓ مـت إزيش دس ّٖبعقي مٚ داساي ّت٘ػظ ثبسٕذىي ػبٍيبٕٚ دس حذٗد . ايذٙ آً اػت (ّبٙ

 . ّيَيْتش اػت، ٗر٘د داسد270

 :استفبؿ اص ػغح دسيب- 3

 ّتش ّحلً٘ ثب ميفيت ٗ مْيت ّغَ٘ة تٍ٘يذ ّي 1800إزيش دس ٕقبط پؼت اص حبؿيٚ دسيب تب استفبؿ 

 .مٖذ

 :عً٘ ٗ فشم رغشا فيبئي- 4

 دسرٚ ؿْبٍي قشاس 25- 35 دسرٚ ؿشقي ٗ فشم رغشافيبئي 48 - 62ّٖبعقي مٚ دس عً٘ رغشافيبئي 

 .داسٕذ

 :آة- 5

 ّيَي EC  6-4إزيش رضء ىيبٛبٓ ثب ّقبّٗت ّت٘ػظ ٕؼجت ثٚ ؿ٘سي خبك ّي ثبؿذ ثٚ ع٘سينٚ 

 ECثٖبثشائ . ؿٕ٘ذ ثبت٘رٚ ايٖنٚ دسختبٓ إزيش ديِ آثيبسي ْٕي. ّ٘ع ثش ػبٕتيْتش سا تحٌْ ّي مٖذ

 .آة ِّٜ ْٕي ثبؿذ

 :خبك- 6

 PH 8/7- 6اص ٍحبػ ؿشايظ خبك، دسختبٓ إزيش ثٚ سٗي داّٖٚ ٗػيـ اص خبمٜبي ؿٖي تب سػي ثب 

 .ثٜتشئ خبك ثشاي مـت إزيش  ٍيْٕ٘ي اػت. سؿذ ّي مٖذ
 :ّشاحٌ احذاث ثبك إزيش-  ة 



 :ّشاحٌ احذاث ثبك إزيش

 ّغبٍقبت ّقذّبتي ؿبٌّ ثشسػي آة ٗ ٛ٘اي ّٖغقٚ، خبك، آة ٗ ػشّبيٚ ّ٘سد ٕيبص

ػبصىبسي ثب ؿشايظ آة ٗ ٛ٘اي ّٖغقٚ ثب فَْنشد ثبال، ّقبّٗت يب تحٌْ دس ثشاثش ؿشايظ : إتخبة سقِ - 

، صّبٓ سػيذٓ ّحلً٘ ٗ فشضٚ ثٚ (خـنجبسي يب تبصٙ خ٘سي)ٕبّؼبفذ خبك، آة، تقيئ ٕ٘ؿ ّلشف 

 .ثبصاس ّلشف ٗ اقتلبدي ٕج٘دٓ قيْت ّحلً٘ اص ٕنبت ثؼيبس ِّٜ دس إتخبة سقِ ثشاي مبؿت اػت
 :تٜيٚ ثؼتش مبؿت - 1

 تؼغيح ، تشاع ثٖذي دس اساضي ؿيت داس، حفش ى٘داً، ايزبد تـتل: آّبدٙ ػبصي صّئ ؿبٌّ
 :اثقبد ى٘داٍٜب- 2

 ػبٕتيْتشاثقبد ى٘داٍٜبي مبؿت ثؼتيي ثٚ ثبفت خبك ٗ إذاصٙ ٕٜبً داسد ٗ ثٚ ع٘س 70 -80عً٘ ٗ فشم حذٗد 

 . ّي ثبؿذ1 × 5/1مَي ا اثقبد ى٘داٍٜب 
 :فبكَٚ مبؿت- 3

 .ثبؿذ  ّي10×10  اكَٚ ٕٜبً 100فبكَٚ مبؿت دس إزيش ديِ ثب احتؼبة 
 : ٕح٘ٙ مبؿت- 4

 ػبٕتيْتش حفش ْٕ٘دٙ ٗ قَْٚ ٛبئي 70 -80 ّتش ثب عً٘ ٗ فشم حذٗد 1 - 5/1إزيش ديِ ى٘داٍٜبئي سا ثٚ فْق 

اثتذا تٚ ى٘داً سا چٖذ .  ػبٕتيْتش ّي ثبؿذ مبؿتٚ ّي ؿٕ٘ذ 2 -4 ػبٕتيْتش ٗ قغش70 - 80مٚ داساي عً٘ 

ػبٕتيْتش خبك ػغحي سيختٚ ٗ ػپغ قَْٚ ٛب سا ثٚ ك٘ست فْ٘دي ٗ 

دس إزيش . ّ٘سة دس داخٌ ى٘داً قشاس دادٙ ٗ سٗي آٓ خبك ّي سيضٕذ

 .ديِ ثبيذ ػغح ى٘داً اص ػغح صّئ پبئئ تش ٗ آثييشتش ثبؿذ
 :صّبٓ مبؿت- 5

 .صّبٓ مبؿت إزيش اص اٗايٌ اػفٖذ تب ٕيْٚ اًٗ فشٗسدئ ّبٙ ّيجبؿذ
 :ٕيٜذاسي ٕٜبً ٛب - 6

ىشّب ٗ )دس إزيش ديِ ٕٜبً ٛب ثبيذ دس ّقبثٌ ؿشايظ ٕبّٖبػت ّحيغي 

ٗ خؼبست ثشخي اص آفبت ٕؾيش  (ثبدٛبي ىشُ ٗ ػشّب دس فلٌ صّؼتبٓ

 .ثشاي ايٖنبس دٗس قَْٚ ٛب سا ثب ػٖو پ٘ؿبٕيذٙ ٗ حتي ّٖفزٛب سا ثب سيختٔ خبك ّي ىيشٕذ. ّ٘ؽ حفبؽت ؿٕ٘ذ

 

 

 

 : ّشاحٌ داؿت ثبك إزيش
 .ثشاي تـنيٌ ؿنٌ دسخت آٓ سا ٛشع فشّي ّي ٕبّٖذ: اٍف

 ٛشع ثٜشٙ ثشداسي: ة 
 :ٛشع فشّي :    اٍف 

  تـنيٌ دسخت ثٚ ؿنٌ ث٘تٚ–1



 تـنيٌ دسخت ثٚ ؿنٌ پبثَٖذ- 2
 :ٛشع ثٜشٙ ثشداسي : ة 

ائ فٌْ دس ؿٜشي٘س ّبٙ . ثشاي رَ٘ىيشي اص چٖذ تٖٚ ؿذٓ دسختبٓ ثشخي اص پبر٘ؽ ٛب سا حزف ّي مٖٖذ: ٛشع ػجض - 

 .ك٘ست ّي ىيشد

 ؿبخٚ اي مٚ سٗي ؿبخٚ ػبً قجٌ ثبقيْبٕذٙ ٗ ّحلً٘ پبئيضٙ دادٙ اػت 3 تب 2دس ائ ٕ٘ؿ ٛشع اص : ٛشع پبئيضٙ- 2

 .يني سا مٚ ٕضديل ؿبخٚ اكَي يب تٖٚ دسخت اػت ٕيٚ داؿتٚ ٗ ثقيٚ سا حزف ّي مٖٖذ 
 :صّبٓ ٗ دفقبت ىشدٙ افـبٕي ثبغبت- د

إزيش اصّيش ٕيبص ثٚ ىشدٙ افـبٕي داؿتٚ ٗ دس ك٘ستي مٚ ائ فٌْ إزبُ ٕـ٘د ّي٘ٙ ٛب قجٌ اص 

فٌْ ىشدٙ افـبٕي ثٚ ك٘ست ّلٖ٘في ٗ ثٚ ٗػيَٚ إؼبٓ ك٘ست ّي ىيشد . سيضٕذ سػيذٓ ّي

تقذاد دفقبت ىشدٙ افـبٕي . دس فبكَٚ صّبٕي اٗاػظ خشداد تب اٗاػظ تيش ّبٙ إزبُ ّي ىيشد . 

ثبغذاسآ پغ اص چيذٓ ٗ يب خشيذ ثش . .   سٗص ّي ثبؿذ10-7 ٕ٘ثت ٗ ثٚ فبكَٚ 3 تب 2 (ثشدادٓ)

پغ اص ّذت ثؼيبس . إزيش إٜٓب سا دسٗٓ ق٘عي ٛبئي مٚ ثٚ دسخت آٗيضآ ؿذٙ، ّي سيضٕذ

 اص ّي٘ٙ ثش خبسد ؿذٙ ٗ ٗاسد ّي٘ٙ ٛبي تَقيح ٕـذٙ ّي ؿٕ٘ذ ٗ فٌْ تَقيح إزبُ ّي ؿ٘د (ثالػت٘فبىب)مْي صٕج٘سٛب 

 :ّشّت ٗ ثٜؼبصي آثييش ٛبي اعشاف دسختبٓ إزيش ديِ- د

 .ائ فٌْ ثبفج ّي ؿ٘د مٚ دس صّبٓ ثبسؽ ثبسآ رشيبٓ آة ثٚ عشف دسخت ثٚ ساحتي ك٘ست ىيشد
 :اعشاف تٖٚ دسختبٓ إزيش  (ػَٚ ؿنٖي )ثٜبسمٖي- ٙ

 :ائ فٌْ داساي ّضايبي صيش ّي ثبؿذ

 .ػجت تٜ٘يٚ خبك ّي ؿ٘د -

 .فَفٜبي ٛشص سا اص ثئ ّي ثشد -

 .ّقذاس رزة ٗ ٕيٜذاسي آة ثيـتش ّي ؿ٘د -

السٗ حـشات ّخل٘كبً مشُ ؿبخٚ خ٘اس إزيشدس ّقشم آفتبة قشاس ىشفتٚ ٗ اص ثئ 

 ّي سٕٗذ

 :ؿخِ - ٗ
 .إزبُ ّي ىيشد(اسديجٜـت ّبٙ  )ؿخِ صٕي ثئ سديف ٛب دس ثٜبس

 :فَف ٛبي ٛشص ٗ سٗؽ ّجبسصٙ ثب إٜٓب - ي

خبمـيش ثذً، ٛفت ثٖذ، ؿبٙ تشٙ، رّ٘٘ؿل، ٕ٘في ىٌ ىٖذُ، ؿقبيق، ىبٗصثبٓ، ثّ٘بدسآ، رّ٘٘ؿي، فشفي٘ٓ، 

 . سٕٗذ تشؿل ٗ مبٛ٘ي ٗحـي اص ّْٜتشئ فَف ٛبي ٛشص ثبغبت  إزيش ثٚ ؿْبس ّي

 :ساٜٛبي ّجبسصٙ 

 حزف فَفٜبي ٛشص ٗ ؿخِ ثئ سديفٜب دس اٗايٌ ثٜبس -1

حزف فَفٜبي ٛشص ينؼبٍٚ اعشاف ع٘قٚ ٗ آثييشٛب ثٚ سٗؽ ّنبٕيني ثٚ ّٖؾ٘س مٖتشً فَف ٛشص ٗ  -2

  (ثٜبس مٖي )تٜ٘يٚ خبك دس اٗايٌ ثٜبس 

 حزف ّنبٕيني فَفٜبي ٛشص دائْي دس ثٜبس -3

 ّجبسصٙ ؿيْيبيي ثب اػتفبدٙ فَف مؾ ٛبي ىاليف٘صيت ٗ پبسم٘ات  -4



 

 :آفبت ٗ اّشام ِّٜ دس ثبغبت إزيش
 :آفبت ِّٜ إزيش- 1

 :ّ٘سچٚ- اٍف

 :خؼبست دس ثبغبت إزيش ثٚ دٗ عشيق ّي ثبؿذ

سا ؿنبس مشدٙ ٗ ثبفج (فبٌّ ىشدٙ افـبٕي)صٕج٘س پالػت٘فبىب : صّبٓ ىشدٙ افـبٕي  - 1

 .پبئئ آّذٓ ّيضآ ىشدٙ افـبٕي ٗ دس ٕٜبيت سيضؽ ّي٘ٙ ٛبي تَقيح ٕـذٙ ّي ؿ٘د

ّ٘قـ سػيذٓ ٗ خـل ؿذٓ ّي٘ٙ ثب تغزيٚ اص ّي٘ٙ ٛبي سػيذٙ ٗ خـل ثبفج - 2

 .مبٛؾ ميفيت ٗ مْيت ّحلً٘ ّي ؿ٘د
 :ساٜٛبي مٖتشً آفت 

رٜت تزْـ رْقيت آفت ثش سٗي آٓ دس صّبٓ   (عقْٚ )اػتفبدٙ اص پؼْبٕذ ّ٘اد غزايي دس اعشاف ع٘قٚ - 

 ىشدٙ افـبٕي

 حزف تٖٚ ٛبة قذيْي ٗ فشػ٘دٙ ثٚ ّٖؾ٘س رَ٘ىيشي اص تزْـ ّ٘سچٚ دس صيش پ٘ػتل ٛب- 

 

 

 

 
 Eotetranychus hirsti       :     مٖٚ تبس فٖنج٘تي- ة

ّؼئَٚ ػبص تشئ ٗ آفت دسرٚ يل دسختبٓ إزيش دس اػتٜجبٓ مٖٚ تبستٔ ّي 

ثبؿذ مٚ ائ مٖٚ ثب تغزيٚ اص ؿيشٙ ػٍَ٘ي ثشه ثٚ آٓ آػيت سػبٕذٙ ٗ دس 

ك٘ست تغزيٚ ؿذيذ ّ٘رت ثشه سيضي ٗ خضآ صٗدسع دسخت إزيش خ٘اٛذ 

 .ؿذ

 :ساٜٛبي ّجبسصٙ 

 رَ٘ىيشي اص ضقف دسخت ٗ تق٘يت دسختبٓ ثب ّشّت آثييشٛب ٗ ٕيٜذاسي آة دس ّحٌ آثييشٛب  -1

 حزف پ٘ػتل ٛب ي دسختبٓ قذيْي ٗ ؿبخٚ ٛبي خـل -2

 حتي اٍْقذسفذُ ػْپبؿي ثي سٗيٚ ثبغبت ٗ إتخبة صّبٓ ّٖبػت ّجبسصٙ ثب مٖٚ إزيش  -3

اػتفبدٙ اص ػُْ٘ مٖٚ مؾ اختلبكي مٚ ٕ٘ؿ ػُْ٘ ّ٘سد اػتفبدٙ ثؼتيي ثٚ ّشاحٌ :ّجبسصٙ ؿيْيبيي -4

 .سؿذي مٖٚ ٗ ّيضآ تبحيش ٗ دٗاُ ػُْ٘ مٖٚ مؾ  ثٚ ّٖؾ٘س حفؼ دؿْٖبٓ عجيقي آفت ،داسد

 آػفبٍت ربدٙ ٛبي ثئ ثبغبت ثٚ ّٖؾ٘س رَ٘ىيشي اص ىشد ٗ خبك ٗ فذُ آٍ٘دىي دسختبٓ ثٚ آفت مٖٚ -5

   
 Drosophila sp   :   ّيغ ػشمٚ- د



ائ .  دسرٚ ػبٕتييشاد فقبً ّي ثبؿذ13 -29ّيغ ػشمٚ دس دسرٚ حشاست حذٗد 

حـشات ثٚ ّي٘ٙ ٛبي دس حبً تشؿيذىي حَْٚ ّي مٖٖذ ٍٗي ٗقتي تشامِ إٜٓب صيبد 

ثبؿذ ثٚ ّي٘ٙ ٛبي سػيذٙ ػبٍِ ٕيض حَْٚ ّي مٖذ ٗ اص ػ٘ساخ إتٜبئي ّي٘ٙ  ٗاسد 

آٓ ؿذٙ ٗ دسٗٓ ّي٘ٙ تخِ سيضي ْٕ٘دٙ ٗ ْٛشاٙ ثب تخِ سيضي ؿشايظ فؼبد ّي٘ٙ سا 

 .فشاِٛ ّي مٖذ
 :ساٙ ٛبي ّجبسصٙ 

 ثب ت٘رٚ ثٚ ايٖنٚ ائ آفت دس ػبٍٜبيي عغيبٓ ّي مٖذ مٚ ّيضآ سؿذ سٗيـي دسختبٓ دس آٓ ػبٍٜب ثؼيبس – 1

ّٖبػت ّي ثبؿذٗ ّيضآ سؿذ سٗيـي صيبد ثبفج مبٛؾ ٕ٘س دٛي ٗ افضايؾ خؼبست ثٚ ّي٘ٙ ّي ؿ٘د ٍزا يني 

اص ساٛنبسٛبي رَ٘ىيشي اص خؼبست ائ آفت فذُ آثيبسي تنْيَي دس ػبٍٜبيي مٚ ثبسٕذىي ثب پشامٖؾ ّٖبػت 

 .ٗر٘د داؿتٚ ثبؿذ

 اػتفبدٙ اص ّ٘اد رَت مٖٖذٙ ّيغ ػشمٚ ّبٕٖذ پشٗتئ ٛيذسٍٗيضات- 2

 اػتفبدٙ اص ّبدٙ پشٗتئ ٛيذسٍٗيضات دس دسختبٓ آٍ٘دٙ ٗ خ٘دداسي اص اػتفبدٙ ّبدٙ ّزم٘س دس مٌ ثبك- 3

 .رْـ آٗسي ّي٘ٙ ٛبي ٍٜيذٙ ٗ دس حبً فؼبد ٗ ّقذُٗ مشدٓ إٜٓب-4

  Ceroplastes rusci L:ؿپـل ػتبسٙ اي إزيش (ٙ

ائ .ائ آفت ثيـتش ثٚ ؿبخٚ ٛبي ر٘آ  حَْٚ مشدٙ ٗ دس ك٘ست ؿذت صيبد، ثشىٜب ٗ ّي٘ٙ ٛب سا ّجتال ّي مٖذ

آفت تشؿحبت فؼَل ّبٕٖذ دس سٗي ثشىٜب ٗ ؿبخٚ ٗ تٖٚ اص خ٘د ثبقي ّي ىزاسد دسختبٓ ّجتال ثٚ آفت صٗدتش 

 .اص دسختبٓ ػبٍِ ّٖغقٚ خضآ ّي مٖٖذٗ ّي٘ٙ ٛبي إٜٓب سيض ٗ چشٗميذٙ ّي ؿ٘د

 :ساٙ مٖتشً 

چ٘ٓ  صّبٓ ثشٗص عغيبٓ آفت دس صّبٓ ىشدٙ افـبٕي إزيش ٗ ثشداؿت ّي٘ٙ إزيش ّي ثبؿذ ٍزا ٛيچ ىٕ٘ٚ 

ػْپبؿي ت٘كيٚ ْٕي ىشدد ٗ تٖٜب سٗؽ ّجبسصٙ ثب ائ آفت حزف ؿبخٚ ٛبي آٍ٘دٙ ٗ ّقذُٗ ْٕ٘دٓ آٓ ّي 

 .ثبؿذ

 :دسختبٓ إزيشثيْبسي ٛبي ِّٜ - 2

 Phomopsis sp   :ثيْبسي ؿبٕنش يب خـنيذىي ؿبخٚ إزيش 

 . ّي ثبؿذDiaporthe cineracensفبٌّ ائ ثيْبسي قبسچي اص رٖغ آػنّ٘يؼت  ثب ٕبُ 
 :فالئِ ثيْبسي 

فبٌّ ٍّ٘ذ ثيْبسي اص ّحٌ ٛشع ٗ يب صخْي مٚ دس احش ػشّب ايزبد ؿذٙ ثبؿذ ٗ يب اص ّحٌ دييشي مٚ دس آٓ 

ثبفت ّشدٙ تـنيٌ ؿذٙ ثبؿذ ّي ت٘إذ ٗاسد ىيبٙ ؿ٘د ٗ ؽشف چٖذ ػبً تٍ٘يذ صخْٜبي ٕؼجتب ثضسىي ّي 

 .ْٕبيذ مٚ دس ػبٍٜبي اٍٗيٚ تـخيق آٓ ّـنٌ ٍٗي پغ اص چٖذ ػبً قؼْتي اص ؿبخٚ سا فشا ّي ىيشد
 :ّجبسصٙ 

 إتخبة قَْٚ ػبٍِ ثشاي تنخيش - 1

 اػتفبدٙ اص اسقبُ مِ ٛشع - 2



 صّبٓ ٛشع ت٘أُ ثب ثبسٕذىي ٕجبؿذ - 3

 رْـ آٗسي ٗ اص ثئ ثشدٓ ؿبخٚ آٍ٘دٙ - 4

  دسكذ 10ضذففٕ٘ي مشدٓ ٗػبيٌ ٛشع مٚ اص تشميجبت مَش ّخٌ ٗايتنغ  - 5

 تشاؿيذٓ قؼْت آٍ٘دٙ، ضذففٕ٘ي مشدٓ ػپغ پ٘ؿبٕيذٓ ثب چؼت ثبغجبٕي:  ّقبٍزٚ دسخت ؿبٌّ  - 6

 

 : ّشاحٌ ثشداؿت إزيشديِ
 :صّبٓ ثشداؿت  -1

إزيش ديِ اص اٗايٌ ّشدادّبٙ ؿشٗؿ ثٚ سػيذٓ ّي مٖذ ٗ ثشداؿت 

ّحلً٘ إزيش اص ٕيْٚ دُٗ ّشداد تب اٗاػظ ّٜشّبٙ ثٚ عً٘ ّي 

إزيش ػجض مٚ ثٚ ك٘ست خـل ثشداؿت ّي ؿ٘د ٗ ّقْ٘الً . إزبّذ

ثش سٗي دسخت ٕيٚ داؿتٚ ّي ؿ٘د تب خـل ؿ٘د ٗ پغ اص خـل 

ؿذٓ سيضؽ ّي مٖٖذ ٗ ثبغذاسآ ٛفتٚ اي ينجبس اقذاُ ثٚ رْـ 

آٗسي إزيش اص صيش دسختبٓ ْٕ٘دٙ ٗ ػپغ دس ّحَي ثٚ ٕبُ اؿپٖو 

ّذت صّبٕي مٚ إزيش دس اؿپٖو ّي ّبٕذ . سيختٚ تب خـل ؿٕ٘ذ

 سٗص 3 -4ثؼتٚ ثٚ ّيضآ سع٘ثت إزيشثشداؿت ؿذٙ ّقْ٘الً 

ثبؿذ مٚ دس ائ ّذت إزيشٛب دس ّقشم آفتبة قشاس داؿتٚ تب مبّالً خـل ؿ٘د ٗ سٕو إٜٓب سٗؿٔ تش ّي  ّي

  . سٗص ّي ثبؿذ45عً٘ ّذت ثشداؿت . ؿ٘د

 :ٗػبيٌ ٗ ٕح٘ٙ ثشداؿت  -2

دس ائ سٗؽ ثشداؿت ّي٘ٙ إزيش ثٚ تذسيذ ثٚ سٗي خبك سيضؽ ّي مٖذ مٚ ثٚ ع٘س ّؼتقيِ ثب 

دس ائ خل٘ف عشحي پيؾ ثيٖي ؿذٙ اػت تب رْـ آٗسي . خبك ٗ خبؿبك تْبع پيذا ّي مٖذ

ّحلً٘ ثب پٜٔ مشدٓ چبدسٛبئي دس صيش دسختبٓ إزبُ ؿ٘د ثٚ ع٘سينٚ ّي٘ٙ ثب خبك ٗ خبؿبك 

 .تْبع پيذا ٕنٖذ ٗ اص عشفي ائ سٗؽ ثبفج تؼشيـ دس اّش ثشداؿت ّي ؿ٘د

الصُ ثٚ رمش اػت مٚ اػتفبدٙ اص دػتنؾ ٗ سٗپ٘ؽ ثشاي مبسىشآ ٗ ػجذٛبي پالػتيني ثشاي حٌْ 

 .ّحلً٘ اص ّحٌ ّختَف ثبك ثٚ ّحٌ خـل مشدٓ پيـٖٜبد ّي ؿ٘د

اػتفبدٙ اص ت٘سي ٛبي فَضي ىبٍ٘إيضٙ ٕيْٚ ّتحشك دس ّحٌ اؿپٖو ثٚ ربي ايٖنٚ ّحلً٘ دس مف 

اؿپٖو مٚ ّقْ٘الً ػيْبٕي يب ّ٘صائيل فشؽ ؿذٙ سيختٚ ؿ٘د ، ثٚ سٗي ائ ت٘سي ٛب دس ّقشم ٕ٘س 

 .خ٘سؿيذ قشاس ىيشد تب تٍ٘يذ ّحلً٘ ثٚ عشيقٚ ثٜذاؿتي ثٚ ثبصاس ّلشف فشضٚ ؿ٘د

 

توسلی - روابط عمومی جهاد کشاورزی استهبان 


