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یی کاساهی مناسبی جهت  سىیی ای است هک کلیو ابنای بشش سا هب بی کش دغذهغ سونذ سو هب سشذ جمعیت و نیاص سوصاصزون جامعو هب مىاد غزا گرایش داده است هک ساه

. اهمیت وژیه ای ربخىسداس می باشذ ایه رعهص تىلیذ داهن اهی سوغنی هب عنىان یکی اص مهمتشیه گیااهن صساعی اص رد و اتمیه نیاص خىد سا اتخار  نماینذ

همچنیه ضشوست تىسعو ششکت فعالیتهای گستشه
دکاسشناسان و  کاسان وظیفو هب بهینو سسانی خذمات کشت داهن اهی سوغنی، تعذا سنگیه سا ربدوش                                  ای پیمان

کاس بنذنذخىد سا جهت  دست انذسکاسان ششکت ضراسداده است ات نهایت تالش . تىلیذ بهینو و کافی انىاع محصىالت سوغنی ب

کاسان ششکت رد ایه رعهص نىیذ بخش آینذه ای ردخشان رب ای تىلیذ داهن اهی رهچنذ ردایه مسیش چالشهای بسیاسی وجىد داسد ولی ربایه باوسم هک تالشهای کلیو هم

. سوغنی رد سشاسش کشىس خىاهذبىد

ششکت تىسعو کشت داهن اهی سوغنی هب صىست ماهیاهن با اساهئ بىلتنی سعی خىاهذ نمىد ات مقاالت و اطالعات مىسد نیاص رد صمینو  تحقیقات ربپاهی نظر فىق اص ایه ماه بخش

ن هب تىلیذ ضراسدهذ هب ایه امیذهک ایه تالش کىچک سوشنگرآینذه   داهن اهی سوغنی تىلیذ  ردخشاناهی مختلف داهن اهی سوغنی سا رد اختیاس کلیو کاسشناسان و عالقمنذا

. ردکشىس باشذ

کامبیض صروصان       

مذری امىس تحقیقات 

 ششکت تىسعو کشت داهن اهی سوغنی

 



 

 

 

 

 

 ابشارَای تًلیذ بذر در شزکت َای بذری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 هقدهه

 

 

ضشٚست ٌشایؾ فؼبِیت ٞبی ؿشوت ثٝ ػٛی تخللی ؿذٖ ثبػث ٌشدیذ وٝ ٔدٕٛػٝ ای وٝ اص 

خٛاٞذ ٌشدیذ سا خٟت اسائٝ دیذی ٔٙبػت ثشای وبسوٙبٖ ؿشوت اص ؿشوتٟبی ثزسی ایٗ پغ اسائٝ 

 .تمذیٓ ٕ٘بیٓ

اص ایٗ پغ ػؼی خٛاٞٓ ٕ٘ٛد دس ٞشثِٛتٗ ثٝ صثبٖ ػبدٜ آ٘چٝ سا وٝ ٔب ثبیذ دس وبسٞبی تِٛیذ ثزس ثٝ 

 .وبس ثٙذیٓ اسائٝ ٕ٘بیٓ

فؼبِیتٟبیی وٝ ؿشوت ثبیذ ثٝ  أیذ اػت ٔدٕٛػٝ حبضش ثتٛا٘ذ دیذٌبٜ ٔٙبػجی دس ٔٛسد وبس ٚ    

 .ػٕت آٖ ٌشایؾ پیذا ٕ٘بیذ سا اسائٝ دٞذ

 

 

 کاهبیش فزوساى                                                                                                                  
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 کلیدهای هوفقیت در طزاحی خط تولید یک هحصول -1

ایٗ وبس ثبیذ ؿٕب اثتذا اسصیبثی ٕ٘بئیذ وٝ چٝ  ثشای. ؿشوتٟبی ثزسی خظ تِٛیذ ٔحلٛالتـبٖ سا ثٝ خٛثی ٚ ثب دلت عشاحی ٔی ٕ٘بیٙذ

ٔحلٛالتی سا ٔیتٛا٘یذ ثفشٚؿیذ وٝ اسصؽ افضٚدٜ لبثُ تٛخٟی ثشای خشیذاس ایدبد وٙذ ثٝ ػجبست دیٍش وـبٚسصاٖ دس ٔٛسد ٔحلِٛی ثٝ 

 .ؿٕب پَٛ پشداخت ٔی وٙٙذ وٝ ثتٛا٘ذ ثشای آٟ٘ب دس آٔذ لبثُ تٛخٟی ایدبد وٙذ

 :افضٚدٜ اص تشویت چٙذ فبوتٛس تِٛیذ ؿبُٔدس ثبسٜ ثزس ایٗ اسصؽ 

 

 ٔٛاد ط٘تیىی –طسْ پالػٓ  -

 ٞضیٙٝ تِٛیذ ٔحلَٛ -

 ویفیت -

 ضذ ػفٛ٘ی ثزس -

 ثؼتٝ ثٙذی -

 .حبكُ ٔیٍشدد

 

 :٘ىبتی وٝ ثبیذ ثٝ یبد داؿتٝ ثبؿیذ

ؿٕب ثبیذ خظ تِٛیذ اسلبْ خٛد سا ثش پبیٝ ٔحلٛالتی وٝ *

ٌزاسی ثتٛا٘یذ آٖ سا ثٝ كٛست ٔفیذ تِٛیذ ٕ٘بییذ پبیٝ 

 .وٙیذ

ویفیت ٟٕٔتشیٗ فبوتٛسی اػت وٝ ثبػث تفىش ٚ تٛخٝ *

 .ٔلشف وٙٙذٌبٖ ثٝ ثش٘ذ ؿٕب خٛاٞذ ؿذ

 

ػبیش ػٛأُ ٘ظیش ػیؼتٓ ػُٕ وـبٚسص، ٔیضاٖ تحلیالت، لیٕت ٞٓ داسای ػٟٕی دس ایٗ ٔؼبدِٝ ثشآٚسد اسصؽ افضٚدٜ خٛاٞذ ثٛد ِٚی دس ایٗ 

 .تلٕیٕبتی وٝ ثبیذ دس ساثغٝ ثب ساٜ ا٘ذاصی خظ تِٛیذ اتخبر ٕ٘ٛد تبویذ ٕ٘بییٓٔدٕٛػٝ ػؼی خٛاٞیٓ ٕ٘ٛد ثش تِٛیذ ٚ 

 :فبوتٛس ٟٔٓ ػّٕیبتی ٔیٍشدد ثبؿذ 5عشاحی خظ تِٛیذ ثٝ كٛست دلیك ثشپبیٝ ایٗ 

 

 

 

 



 

 هواد صنتیکی –صرم پالسن 

٘یبص ٚ ٔیضاٖ دا٘ؾ ٔٛخٛد دس ؿشوت دس ٔٛسد ٔٙبثغ آٌبٞی اص آ٘چٝ ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٔی خٛاٞٙذ ٚ ثذاٖ ٘یبص داس٘ذ ٚ ایدبد استجبط ثیٗ ایٗ 

 .ٔٛخٛد ٕٞٛاسٜ اص آسصٚٞبی یه ؿشوت تِٛیذ وٙٙذٜ ثزس ٔیجبؿذ

 .ثشای الذاْ ثٟیٙٝ دس ایٗ صٔیٙٝ ثشلشاسی ساثغٝ ٔٙبػت ثیٗ تبٔیٗ وٙٙذٌبٖ طسْ پالػٓ ٚ آٌبٞی اص آ٘چٝ ٔٛسد ٘یبص اػت ثؼیبس حیبتی اػت

. ؿٕب ثبیذ ٕٞٛاسٜ پیـشٚ ثبؿیذ. ٔحلِٛی ػشٔبیٝ ٌزاسی ٕ٘بیذ تب تٟٙب ثفٟٕذ ایٗ سلٓ ثٟتشیٗ سلٓ اػت یه ؿشوت ثزسی ٕ٘ی خٛاٞذ ثش سٚی

 ثؼیبسی اص ؿشوتٟبی ثزسی خٛدؿبٖ سا ثٝ صحٕت ٔی ا٘ذاص٘ذ تب الیٗ ٞبیی تِٛیذ وٙٙذ وٝ ثؼیبس وبُٔ ٚ خبٔغ اِـشایظ ثبؿٙذ ؿشوتٟب ثبیذ دس

 .تٝ ثبؿٙذ ٚ دس ایٗ ٔؼیش ثش تِٛیذات خٛد ثیبفضایٙذػغٛحی فؼبِیت وٙٙذ وٝ لبثُ ٔذیشیت داؽ

 ػالٜٚ ثش ٔٛاسد فٛق الصْ اػت تب ثٝ كٛست ٔذاْٚ سلجبی ثزسی خٛد سا تحت ٘ظش داؿتٝ ثبؿیذ تب ثجیٙیذ آٟ٘ب چٝ ٘ٛع ثزسی سا ٔلشف وٙٙذٌبٖ

س آ٘ىٝ ثشایٗ ثبٚس ثبؿیذ وٝ ٔی تٛا٘یذ آٖ سا ثٟتش یب خٛد اسائٝ ٔی دٞٙذ دس ایٗ ٔؼیش ؿبیذ ؿٕب ثخٛاٞیذ اص تِٛیذ ٔحلَٛ ٔـبثٝ پشٞیض وٙیذ ًٔ

 .اسصاٖ تش اص ؿشوتٟبی سلیت تِٛیذ ٕ٘بییذ

یه ٘ىتٝ ٟٔٓ آٖ اػت وٝ ٕٔىٗ اػت ؿٕب ثخٛاٞیذ ثزسی سا ثٝ كٛست اختلبكی ثشای ؿشوت خٛد تِٛیذ ٕ٘بییذ ایٗ أش تٛػظ ثؼیبسی اص 

د ثٝ ٘حٛی وٝ آٟ٘ب ػالٜٚ ثش ثزٚس خبف خٛد ثزٚس ػٕٛٔی ٚ غیش اختلبكی ٘یض داس٘ذ ؿشوتٟب ثبالخق ؿشوتٟبی ٞٙذی ٚ آٔشیىبیی ا٘دبْ ٔی ؿٛ

 .ایٗ ؿشوتٟب ثش ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ اٌش ایٗ ثزس ثٟتشیٗ ثزس ٔٛخٛد ٚ دس دػتشع وـبٚسصاٖ اػت حتٕبً ثبیذ دس خظ تِٛیذ آٟ٘ب لشاسداؿتٝ ثبؿذ

اسائٝ ٔحلٛالت ثب یىذیٍش سلبثت ٔی وٙٙذ ٘ٝ ثشپبیٝ ثزٚس اختلبكی ٔٛخٛد ایٗ ؿشوتٟب ػٕالً ثشپبیٝ ویفیت تِٛیذ، خذٔبت سػب٘ی، ػِٟٛت 

 .ثؼیبسی اص ٔشدْ ثشایٗ ثبٚس٘ذ وٝ ثزٚس غیش اختلبكی ثشای وـبٚسصاٖ ثٟتش خٛاة ٔیذٞذ

 

 هشینه های تولید

د ؿٕب ثبیذ ثٝ ػٙٛاٖ یه تِٛیذ وٙٙذٜ ٔحممیٗ ثب ٔمبدیش ا٘ذن تِٛیذ ثزس دس ػغٛح ٔحذٚد ٚ تحت وٙتشَ ٚ ٔؼٕٛالً دس ؿشایظ ثٟیٙٝ وبس ٔی وٙٗ

تدبسی ثش ٔیضاٖ ٔفیذ ثٛدٖ ٚ ػٛدآٚسی ثزس دس ػغٛح ثضسي وـت آٌبٜ ثبؿیذ ٚ خظ تِٛیذ خٛد سا ثشٔحلٛالتی ٔتٕشوض وٙیذ وٝ ثتٛا٘ذ 

 .ػٛدآٚسی ثبالیی داؿتٝ ثبؿذ

د رست ٔیتٛا٘ذ دس ؿشایظ تحمیمبتی ٘تبیح دسخـب٘ی ثشای ٔثبَ یه ٞیجشی. ٔی ٘بٔٙذ " قابلیت تولید "ؿشوت ٞبی تِٛیذ ثزس ایٗ ٔٛسد سا 

داؿتٝ ثبؿذ ِٚی اٌش ایٗ ٞیجشیذ دس ػغٛح ٚػیغ لبثّیت تِٛیذ ٔٙبػت ٘ذاؿتٝ ثبؿذ ٕ٘ی تٛا٘ذ ػٛد ٔٙبػجی ثشای صاسػیٗ تبٔیٗ ٕ٘بیذ ٚ ِزا 

ٔبیـبت ٚ ثش سٚی وبغز ٘تیدٝ ٔٙبػجی داؿتٝ ٔثبَ دیٍش دس ٔٛسد ثزس ثبداْ صٔیٙی اػت ایٗ ثزس ٕٔىٗ اػت دس آص. چٙذاٖ اسصؿی ٘خٛاٞذ داؿت

 .ثبؿذ ِٚی ٔثالً ثذِیُ ػذْ ٍٟ٘ذاسی ٔغّٛة ایٗ ثزٚس ٕ٘ی تٛا٘ٙذ دس ٔضاسع ٘تبیح ٔغّٛثی ثذٞٙذ ِٚزا ثبیذ ٕٞٝ ٔٛاسد سا دس ٘ظشٌشفت

 .ثٙبثشایٗ لبثّیت تِٛیذ ثبیذ وبٔالً دس ٔحبػجبت ؿشوت دس صٔبٖ ساٜ ا٘ذاصی خظ تِٛیذ ٔذ ٘ظش لشاسٌیشد



 

 

 کیفیت 

 .لؼٕت اػظٕی اص آ٘چٝ ٔی فشٚؿیذ ویفیت آٖ ٔحلَٛ تِٛیذی اػت ٘ٝ فمظ ٔبدٜ ط٘تیىی. ثش٘بٔٝ سیضی ثشای ویفیت ثؼیبس حیبتی اػت

ٚسی وـبٚسصاٖ حبضش٘ذ پَٛ ثیـتشی ثشای ثزٚس ثشتش پشداخت ٕ٘بیٙذ صیشا آٟ٘ب ثش اسصؽ ثشسػی ٞب، ا٘جبس وشدٖ ٔٙبػت ٚ ثب دلت، ثزٚس تٕیض، فشآ

 .ٔغّٛة ٚ خّٛف ثزس ٚالفٙذ

ػالٜٚ ثشآٖ ویفیت ٔی تٛا٘ذ یه فبوتٛس ٟٔٓ ثشای . تلٕیٓ ٌیشی دس ٔٛسد ویفیت ٘مؾ ثؼیبس ٟٕٔی دس ثش٘بٔٝ سیضی خٟت خظ تِٛیذ داس٘ذ

 .ٔؼشفی ٔغّٛة ثش٘ذ ؿٕب دس ثبصاس ثشای ٔلشف وٙٙذٌبٖ ثبؿذ

 .ٔغّٛثی ثٝ صاسع اسائٝ ٕ٘بیذثش٘ذ ؿٕب ٔی تٛا٘ذ اػتب٘ذاسد ٞبی ثبال ٚ یب اػتب٘ذاسدٞبی ٘ب

ٕٞیـٝ ثٝ یبد داؿتٝ ثبؿیذ ویفیت ٞیچٍبٜ ثٝ ػبدٌی ثش یه ػبَ فشٚؽ تبثیش ٍ٘زاؿتٝ ثّىٝ تبثیشی ثّٙذ ٔذت ثش ٘ظش وـبٚسصاٖ دسثبسٜ ثش٘ذ 

 .ؿٕب خٛاٞذ داؿت

 

 بسته بندی

٘ظش لشاس ٌیشد وٝ ایٗ أش ثبیذ ثشاػبع دسخٛاػت ٚ ٘ظش ا٘ذاصٜ ثؼتٝ ثٙذی یىی اص ٟٕٔتشیٗ فبوتٛسٞبیی اػت وٝ ثبیذ دس عشاحی خظ تِٛیذ ٔذ 

ی ٔلشف وٙٙذٌبٖ كٛست پزیشد ثش٘بٔٝ سیضی ثشای آ٘ىٝ ثؼتٝ ثٙذی ثزس چٝ ا٘ذاصٜ ثبؿذ ثؼیبس ٟٔٓ اػت ثبیذ ثپزیشیذ وٝ ٚلتی وٝ وـبٚسصاٖ ثشا

ٔی وٙٙذ ؿٕب ثبیذ اثتذا ثؼتٝ ثٙذی ٞبی وٛچه تش ثشای  ثبس اَٚ ٔی خٛاٞٙذ اص ٔحلٛالت ؿٕب وـت ٕ٘بیٙذ ٔؼٕٛالً اص ٔمبدیش ا٘ذن ثزس اػتفبدٜ

سا تِٛیذ وٙیذ تب آ٘ىٝ سلٓ ؿٕب وبٔالً دس ٔٙغمٝ خب ثیبفتذ ٚ پغ اص آٖ وـبٚسصاٖ ( ویٌّٛشْ 2ویٌّٛشْ ٚ یب  1ویٌّٛشْ،  5٘ظیش ) ٔؼشفی ثزس خٛد 

 .٘ؼجت ثٝ خشیذ ثؼتٝ ٞبی ثضسٌتش الذاْ خٛاٞٙذ ٕ٘ٛد 

 

 انــداسه بــذر

رٚس عجمٝ ثٙذی ؿذٜ ا٘ذاصٜ ثزس فشٚختٝ ؿذٜ ٞٓ یه فبوتٛس ٟٔٓ اػت ٔثالً یىی اص ٔٛاسد ایٗ اػت وٝ ثزٚس سیض رست ثٝ خٛثی ثزٚس ثشای ة

دسؿت آٖ ٘یؼت ثؼیبسی اص ؿشوتٟب وٝ ٔیتٛا٘ٙذ صاسػیٗ خٛد سا آٔٛصؽ دٞٙذ ثب آٟ٘ب دس ٔٛسد تؼذاد ثزس ثیـتش دس ٞش ویّٛ كحجت وشدٜ ٚ اص 

 .سا خزة ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔحلَٛ ثیـتشی سا ثٝ فشٚؽ سػب٘ٙذایٗ عشیك اٟ٘ب 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (قسمت ايل)مزاحل رشذ در گیاٌ کلشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

دسن ایٗ ٘ىتٝ وٝ وّضا چٍٛ٘ٝ سؿذ ٔی وٙذ ٚ چٍٛ٘ٝ ایٗ سؿذ تحت تبثیش ػٛأُ ٔختّف ٔذیشیتی ٚ تلٕیٓ ٌیشیٟبی آٖ لشاس ٔی 

وبسایی ثؼذ اص ٔلشف ٟ٘بدٜ ٞب اصلجیُ وٛد ٚػْٕٛ ػّفىؾ ٕٞچٙیٗ آثیبسی دس ٔشاحُ سؿذ .اػتٌیشد اص إٞیت ٚیظٜ ای ثشخٛسداس 

اػٕبَ خذَٚ صٔب٘جٙذی ثش پبیٝ سؿذ صساػت ٔٛخت استمبء ثٟشٜ ٚسی دس ثىبسٌیشی ٟ٘بدٜ ٞب ٚ خٌّٛیشی . ٔٛضٛػبت لبثُ تبّٔی ٞؼتٙذ

 .اص كذٔٝ ثٝ صساػت ٚ صیبٖ التلبدی ٔی ٌشدد

وّضا پیٛػتٝ ٚ ٔذاْٚ اػت أب ثٝ ساحتی ثٝ ٔشاحُ سؿذی لبثُ تـخیق اص یىذیٍش تفىیه پزیش ٔی ثبؿذ عَٛ سؿذ ٚ تِٛیذ ٌیبٜ 

ٔغبِؼبت ثٝ ػُٕ آٔذٜ دس . تغزیٝ ٚ سلٓ ٔی ثبؿذ( عَٛ سٚص)، ٘ٛس  ٔذت ٞشیه اص ٔشاحُ سؿذ ثٝ عٛس لبثُ ٔالحظٝ ای ٔتبثش اص دٔب

ٚاٖ ٟٕٔتشیٗ فبوتٛس ٔحیغی خٟت تؼذیُ سؿذ ٚ تٛػؼٝ ایٗ ٖای فبوتٛس دٔب ثٝ عدا٘ـٍبٜ ٔب٘یتٛثب دس وب٘بدا حبوی اص تبثیش ثؼض

 .ٔحلَٛ دس غشة ایٗ وـٛس اػت

اػـبسی  BBCHػیؼتٓ  BASF ،BAYER،CIBA-GEIGYٚHOECHSTٔمیبع سؿذ اػتب٘ذاسد ؿذٜ تٛػؼٝ یبفتٝ تٛػظ وٕپب٘ی 

ایٗ ػیؼتٓ دس تلٛیش صیش ثب روش ٔثبَ آٚسدٜ . ٔی ٕ٘بیذ ٔی ثبؿذ ٚ دس حیٗ ػبدٌی ٚ دلت ٔشاحُ سؿذِ وّضا سا  ثٝ خٛثی تٛكیف

 .(1ؿىُ . )ؿذٜ اػت

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جًاوٍ سوی، تًسعٍ جًاوٍ سدن. رشذی( صفز)0مزحلٍ 

 (آسایؾ ثزس دس ایٗ ٔشحّٝ ٚالغ ؿذٜ اػت)ٔشحّٝ ثزس خـه  00

 .خزة آة تٛػظ ثزس 01

 .خزة وبُٔ ثزس 03

 



 

 .چٝ اص ثزسسیـٝ /ٕ٘بیبٖ ؿذٖ سادیىبَ  05

 .أتذاد یبفتٗ سیـٝ، تـىیُ سیـٝ ٞبی ٔٛیی یب خب٘جی/وـیذٌی 06

 .خشٚج ٞیپٛ وتیُ ٚ وٛتیّذٖٚ اص ٔیبٖ پٛؿؾ ثزس 07

  .سؿذ ٞیپٛ وتیُ ٚ وٛتیّذٖٚ ثٝ ػٕت خبن 08

وٛتیّذٖٚ دس ٔیبٖ ػغح خبن حشوت ٔی وٙذ ٚ اص  09

  .آٖ خبسج ٔی ؿٛد

 

 

کافی آب، ی ٔٛسد ٘یبص ثشای خٛا٘ٝ ص٘ی سا تبٔیٗ ٔی ٕ٘بیٙذ أب ثؼتش خبن ثبیذ حبٚی ٔمبدیش سٚغٗ ٚ پشٚتئیٗ ٔٛخٛد دس ثزس ا٘شط

 .ٔٙبػت سا تبٔیٗ ٕ٘بیٙذ تب خٛا٘ٝ ص٘ی سخ دٞذ ى و دهایصاکسی

ثشای ثزس . آة حذ ٚاػظ ٚ ٚاوٙؾ دٞٙذٜ دس ثؼیبسی اص ٚاوٙؾ ٞبی ثیٛصیؼتی ٔی ثبؿذ. خزة آة اِٚیٗ ٔشحّٝ اص خٛا٘ٝ ص٘ی اػت

ٕٞشاٜ ( سٚیبٖ )وّضا یه دٚسٜ اثتذایی اص ٔلشف ػشیغ آة ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ یه دٚسٜ تبخیشی ثؼذ اص ٔلشف ؿذیذ آة دس سؿذ خٙیٗ 

 . ٔی ؿٛد ثزس ٔی ثبیذ دس تٕبع ٘ضدیه ثب رسات سعٛثت دس خبن ثبؿذ تب آة سا خزة ٕ٘بیذ اػت اص آ٘دبیی وٝ آة اص صٔیٗ خزة



 

چٙب٘چٝ تٕشوض ٕ٘ه خیّی صیبد . خزة آة دس ػِّٟٛبی ثزسی ٔتبثش اص تٕشوض ٕ٘ه آِی ٚ یب ٔٛاد اسٌب٘یه ٔحَّٛ دس خبن اػت

دِیُ ایٗ أش ػذْ تٛا٘بیی ثزس دس خٛا٘ٝ ص٘ی دس خبن ٞبی ثب  ثبؿذ ثزس لبدس ٘خٛاٞذ ثٛد آة وبفی ثشای خٛا٘ٝ صدٖ ٘شٔبَ وؼت ٕ٘بیذ

 .ٔیضاٖ ٕ٘ه ثبال ٚ ٔحُ تٕشوض وٛدٞب تٛضیح دادٜ ٔی ؿٛد

ثغٛس ٔؼَٕٛ . ػِّٛی ثبیذ حضٛس داؿتٝ ثبؿذ تب تبٔیٗ وٙٙذٜ ا٘شطی ٔٛسد ٘یبص ثشای خٛا٘ٝ ص٘ی ثبؿذ عاوؼیظٖ وبفی خٟت تٙف

اوؼیظٖ تٟٙب دس ؿشایغی ػبُٔ ٔحذٚد وٙٙذٜ خٛاٞذ ثٛد وٝ ٔیضاٖ ٘شخ ا٘تـبسآٖ وٓ ثبؿذ ٕٞب٘ٙذ حبِت اؿجبع یب خبن وٛثیذٜ ؿذٜ 

تحت تبثیش دٔبی ٔحیظ ٘یؼت سؿذ خذیذ  خزة آة لشاس ٌیشد دس حبِیىٝدٔبی خبن ٘یض ثبیذ دس حذٚد ٔٙبػجی ثشای خٛا٘ٝ صدٖ . 

 .ثذِیُ تبثیش دٔب ثش ٚاوٙؾ ٞبی ؿیٕیبیی ٚاثؼتٝ اػت

 

 

  canolacouncil.com :ٔٙجغ

 وبسؿٙبع أٛس تحمیمبت -ایٕبٖ خٙب٘ی: تٟیٝ  وٙٙذٜ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 مذیزیت مبارسٌ با شتٍ َا در سراعت کلشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

یىی اص آفبت سایح وّضا دس خیّی اص ٘مبط د٘یب، ؿتٝ . ٔیّی ٔتش ٔی ثبؿذ 5/3تب  2عَٛ ثذٖ آٟ٘ب  "ؿتٝ ٞب حـشات وٛچه ثب ثذ٘ی ٘شْ وٝ ٔؼٕٛال

 Brevicoryne)ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔختّفی اص ؿتٝ ػجت ایدبد خؼبست دس وّضا ٔی ؿٛ٘ذ وٝ اص ٔیبٖ آٟ٘ب ؿتٝ ٔٛٔی وّٓ         . ٞب ٔی ثبؿٙذ

brassicae) ّٛٞ ؿتٝ ػجض ،(Myzus persicae ) ٓؿتٝ ؿّغ ٚ(Lipaphis erysimi ) اص پشاوٙؾ ثیـتشی ثشخٛسداس ٔی ثبؿٙذ ٚ دس ثیـتش

ؿشایظ آة ٚ ٞٛایی ٔالیٓ دس پبییض ٚ اٚایُ ثٟبس ػجت تىثیش ػشیغ ٚ افضایؾ . ٘مبط ایشاٖ ؿتٝ ٔٛٔی وّٓ داسای ثیـتشیٗ إٞیت ٔی ثبؿذ

فت ثب اػتفبدٜ اص خشعْٛ خٛد اص ؿیشٜ ٘جبتی تغزیٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ ػالیٕی اص لجیُ تغییش ؿىُ ٚ سً٘ ا٘ذأٟب، وٛتٍِٛی ایٗ آ. خٕؼیت ؿتٝ ٞب ٔی ؿٛد

وٛتٍِٛی دس اثش تٛوؼیٗ ٞبیی وٝ ؿتٝ دس صٔبٖ . ٚ وبٞؾ فبكّٝ ٔیبٍ٘شٜ ٞب، دیشسػی ٚ افضایؾ حؼبػیت ثٝ ػشٔبی صٔؼتب٘ٝ سا ایدبد ٔی وٙذ

ثٛخٛد آٔذٜ ٚ ٕٔىٗ اػت حتی پغ اص وٙتشَ ؿتٝ ٚ تب ا٘تٟبی فلُ ٘یض ثٛتٝ ٞبی كذٔٝ دیذٜ، وٛتبٜ تش اص ثٛتٝ تغزیٝ ٚاسد ثبفت ٌیبٜ ٔی وٙذ، 

ؿتٝ ٞب ٕٞچٙیٗ تِٛیذ ػؼّه ٔی وٙٙذ وٝ ػجت تـىیُ دٚدٜ سٚی ا٘ذأٟبی ٌیبٜ، وبٞؾ فتٛػٙتض ٚ ضؼف ٌیبٜ ٔی . ٞبی ػبِٓ ثبلی ثٕب٘ٙذ

ٚیشٚع صسدی غشثی چغٙذس                                  "ٞبی ٚیشٚػی ٘یض داسای إٞیت ٔی ثبؿذ؛ ٔثالایٗ آفت اص ٘ظش ا٘تمبَ ثشخی ثیٕبسی. ؿٛد

(Beet Western Yellows Virus ) ُوٝ وّضا ٘یض یىی اص ٔیضثبٟ٘بی آٖ ٔی ثبؿذ، تٛػظ ٌٛ٘ٝ ٞبیی اص ؿتٝ ٞب اص خّٕٝ ؿتٝ ػجض ّٞٛ ٔٙتم

پبییض ٚ ثب ٟٔبخشت ؿتٝ ٞبی ثبِذاس اص سٚی ػّفٟبی ٞشص ٔیضثبٖ ثٝ ٔضسػٝ وّضا كٛست ٔی ٌیشد وٝ دس  "ؿشٚع آِٛدٌی دس وّضا ٔؼٕٛال. ٔی ؿٛد

لذست تحُٕ ایٗ آفت دس ثشاثش ػشٔبی صٔؼتبٖ ثبال ثٛدٜ . ٌیبٞچٝ ٞبی وّضا سا آِٛدٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ اغّت تـىیُ وّٛ٘ی دس پـت ثشٌٟبی وّضا ٔی ٕ٘بیذ

. ؿذٖ ٞٛا ثٝ ػشػت تىثیش یبفتٝ ٚ وّٛ٘ی ٞبی آفت سٚی ا٘ذأٟبی ٞٛایی ٌیبٜ تـىیُ ٔی ؿٛد ٚ دس اٚاخش صٔؼتبٖ ٚ اٚایُ ثٟبس ثب ٔالیٓ

ثیـتشیٗ خؼبست آفت دس ٔشحّٝ غٙچٝ ٚ ٌّذٞی ایدبد ؿذٜ ٚ ػجت ثذؿىّی ٌُ ٚ غالف، ػذْ تـىیُ دا٘ٝ دس غالف ٚ وبٞؾ ؿذیذ ٔحلَٛ 

ثبس٘ذٌی . ثٛدٜ ٚ  اػتشع خـىی ػجت افضایؾ خؼبست آٖ ٔی ٌشدد ایٗ آفت دس ٔٙبعك خـه ٚ وٓ ثبساٖ داسای إٞیت ثیـتشی. ٔی ؿٛد

 .ٔٙبػت اص یه عشف ػجت سؿذ ٔغّٛة وّضا ٚ تحُٕ ثیـتش دس ثشاثش خؼبست آفت ؿذٜ ٚ اص عشف دیٍش خّٛ افضایؾ خٕؼیت آفت سا ٔی ٌیشد

 کنتزل شته ها

 : کنتزل سراعی -1

 ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ؿتٝ ٞب اغّت اص سٚی ػّفٟبی ٞشص ٚ ثشخی ٔیضثبٟ٘بی صساػی دیٍش ثٝ وّضا ٔٙتمُ ٔی ؿٛ٘ذ، ثٙبثشایٗ تٙبٚة وـت ٔٙبػت ثب

 . ٌیبٞبٖ غیش ٔیضثبٖ ٚ وٙتشَ ػّفٟبی ٞشص ٔٛثش اػت

اص اسلبْ صٚدسع تش وٝ لجُ اص افضایؾ خٕؼیت ؿتٝ ثب تٛخٝ ثٝ حؼبػیت ثبالی وّضا ثٝ ؿتٝ ٞب دس ٔشحّٝ غٙچٝ ٚ ٌّذٞی، وـت صٚدتش ٚ اػتفبدٜ 

دس ثشخی ٔٙبعك وـت خیّی صٚد دس پبییض ٕٔىٗ اػت ػجت افضایؾ آِٛدٌی ٌیبٞچٝ ٞبی وّضا )ٞب ٔشحّٝ ٌّذٞی سا ؿشٚع ٕ٘بیذ، ٔفیذ اػت 

 (.ؿٛد

س كٛست أىبٖ وبؿت اسلبْ ٔمبْٚ تش دس ثش اػبع آصٔبیـبت  ا٘دبْ ؿذٜ حؼبػیت اسلبْ ٔختّف وّضا دس ثشاثش ؿتٝ ٞب ٔتفبٚت ٔی ثبؿذ ٚ د

ٚ  308ٚ ٞیجشیذٞبی ٞبیٛال ( پی اف)دس ایشاٖ سلٕٟبی اوبپی ٚ ػبسی ٌُ . ٔٙبعمی وٝ ٔـىُ آفت صیبد ثبؿذ، ثبیذ دس ثش٘بٔٝ وـت لشاس ٌیشد

 .سؽ ؿذٜ ا٘ذ٘یٕٝ حؼبع ٌضا SLM046٘ؼجتبً ٔمبْٚ ثٝ ؿتٝ ٔٛٔی وّٓ، اسلبْ عالیٝ ٚ ػشص حؼبع ٚ سلٕٟبی ِیىٛسد ٚ  401



 

 : کنتزل بیولوصیکی -2

تؼذاد صیبدی اص دؿٕٙبٖ عجیؼی ثٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ وٙتشَ ثیِٛٛطیىی دس وبٞؾ خٕؼیت ؿتٝ ٞب ٘مؾ داس٘ذ وٝ اص خّٕٝ آٟ٘ب ا٘ٛاع وفـذٚصوٟبی 

ٔؼٕٛالً دس عجیؼت ٔٛخٛد ٞؼتٙذ سا ٔی تٛاٖ ٘بْ ثشد وٝ ( ثبِتٛسی)، ص٘جٛسٞبی پبساصیتٛئیذ، ٍٔؼٟبی ؿىبسٌش ٚ ؿیش ؿتٝ (Ladybirds)ؿىبسٌش

. ٚ تب حذٚدی خّٛ افضایؾ خٕؼیت ؿتٝ ٞب سا ٔی ٌیش٘ذ ٚ تب صٔب٘ی وٝ خٕؼیت ؿتٝ ٞب افضایؾ صیبد ٘یبفتٝ اػت ٔی تٛا٘ٙذ ٔٛثش ٚالغ ؿٛ٘ذ

ٞبی ثی ٔٛلغ ثبیذ حٕبیت اص ایٗ دؿٕٙبٖ عجیؼی ثب الذأبتی ٔب٘ٙذ اػتفبدٜ اص ػْٕٛ ؿتٝ وؾ اختلبكی ٚ وٓ خغش ٚ خٌّٛیشی اص ػٕپبؿی 

 .كٛست ٌیشد

 :کنتزل شیویایی -3

 ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ حّٕٝ ؿتٝ ٞب ثٝ ٔضسػٝ اغّت اص حبؿیٝ ٚ ثٝ كٛست ِىٝ ای ٔی ثبؿذ، ثٟتش اػت خٟت خٌّٛیشی اص افضایؾ ػشیغ خٕؼیت آٟ٘ب،

آػتب٘ٝ خؼبست آفت، . دٔٝ ٔی ثیٙٙذدس ایٗ حبِت دؿٕٙبٖ عجیؼی ٘یض وٕتش ف. ٔجبسصٜ ثٝ كٛست ِىٝ ای ٚ دس فشكت ٔٙبػت كٛست ٌیشد

 :ػْٕٛ ٔختّف ثٝ ؿشح صیش خٟت ػٕپبؿی ػّیٝ آفت اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ٔـبٞذٜ یه وّٛ٘ی دس ٞش ٔتش ٔشثغ ٔضسػٝ روش ؿذٜ اػت

 پی – ویٌّٛشْ دس ٞىتبس 1تب5/0وٝ ؿتٝ وؾ اختلبكی ثٛدٜ ٚ سٚی دؿٕٙبٖ عجیؼی وٓ خغش ٔی ثبؿذ، ثٝ ٔیضاٖ (  پشیٕٛس)پشیٕیىبسح 

ایٗ ) دس ٞىتبس % 50ویٌّٛشْ اص فشٔٛالػیٖٛ ٌشاَ٘ٛ  5/0ٚ  % 25ٔتشٚصیٗ، ؿتٝ وؾ اختلبكی ٚ ثٝ ٔیضاٖ یه ویٌّٛشْ اص فشٔٛالػیٖٛ پٛدس 

اوؼی  -یه دس ٞضاس( ٞٛػتبوٛئیه)ٞپتٙٛفٛع  -ِیتش دس ٞىتبس 5/0( وٙفیذٚس)ایٕیذاوّٛپشایذ  (-ػٓ سٚی ؿتٝ ٔٛٔی وّٓ تبثیش ٔغّٛة ٘ذاسد

 . دسٞضاس 5/1تب  1دیبصیٖٙٛ  -دسٞضاس 5/1تب  1 (اوبتیٗ)تیٛٔتٖٛ  -دسٞضاس 5/1تب  1( ٔتبػیؼتٛوغ)تیُ دیٕتٖٛ ْ

ثٝ ٔذت حذٚد ػٝ ( وشٚصس)ٚ تیبٔتٛوؼبْ ( ٌبچٛ)ٕٞچٙیٗ دس ثشخی ٔٙبثغ ٌضاسؽ ؿذٜ وٝ ضذػفٛ٘ی ثزس وّضا ثب ػٕٛٔی ٔب٘ٙذ ایٕیذاوّٛپشایذ 

 .ٞب ٔلٖٛ ٍ٘ٝ ٔی داسدٞفتٝ ٌیبٞچٝ ٞبی وّضا سا دس ثشاثش ؿتٝ 

خیّی اص . دس ٔجبسصٜ ؿیٕیبیی ػّیٝ آفت خٟت تبثیش ٔغّٛة ٚ وبسآیی ثیـتش ػْٕٛ، ثٟتش اػت اص خیغ وٙٙذٜ ٞب یب ػیتٌٛیت اػتفبدٜ ؿٛد

ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وبسآیی خٛثی ٘ذاؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٔجبسصٜ ثب آفت ثبیذ ( دسخ10ٝ-15صیش )ػْٕٛ ٕٔىٗ اػت دس ؿشایظ ػشد ٚ دٔبی پبییٗ 

 . ثبؿذ وٝ دس ایٗ ؿشایظ ٘یبص ثٝ ػٕپبؿی ٘جبؿذ

 هزکش تحقیقات کاربزدی شوال کشور -آقای ههندس علودارلو: تهیه کننده

 :هنابع

ثٝ ؿتٝ ٔٛٔی وّٓ  (.Brassica napus L)الیٗ، سلٓ ٚ ٞیجشیذ وّضا  27اسصیبثی ٔمبٚٔت . 1382. ٚ فتحی پٛس، ی. ، ٔحشٔی پٛس، ع.ٔٙفشد، ع

(Brevicoryne brassicae L.) ٝ994-987: 34. ٔدّٝ ػّْٛ وـبٚسصی ایشاٖ. دس ؿشایظ آِٛدٌی عجیؼی دس ٔضسػ. 

 .ف237. ا٘تـبسات وتبة پبیتخت. سإٞٙبی آفت وـٟبی ایشاٖ. 1388. ٚ سؿیذ، ْ. ، كبثش، ف.، ػجبػی، ع.، ٘دفی، ح.ؿیخی ٌشخبٖ، ع


