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بٌفطَ آفریقایی: اسن فارسی   

 African violet: ًام اًگلیسی 

 saintpaulia ionantha     اسن علوی

   Gesneriaceae   اسن ذاًْازٍ

آفریقا : بْهی 

 

 

 

ً دار چٕذطبٌٗ سيجبتزيٓ گيب٘بْ گٍذارا  يىي اس :ِؼزفی   اس گٛٔٗ اس گيب٘بْ گ

ُ خٛاس خٕٛة ػزلی کٕيب  .ِی ثبػذ کٗ ثِٛی تبٔشأيب ٚ ِٕبمك ٘

 

 .  ثزگٙبی طجش ِخٍّی ٚ کزک دار ٚ رٚی طبلٗ فؼزدٖ ٚ کٛتبٖ لزار دارٔذ*

 

 ثٕفؼٗ آفزیمبیی ٔظجت ثٗ مٛي رٚس ثی تفبٚت اطت*

 . ٚ ثٗ ّ٘يٓ ػٍت در مٛي طبي گً ِی د٘ذ

 

ثٗ گيب٘بٔی کٗ ثذْٚ طبلٗ  )ثيظبگ یب رٚست ٘ظت چٛٔکٗ ثٕفؼٗ طبلٗ ٔذارد *

 (ِؼخـی ٘ظتٕذ اتالق ِی ػٛد

 

ثزگٙبی ثٕفؼٗ ثٗ رٔگ ٘بی ِتٕٛػی اس طجش طبدٖ تب أٛاع اثٍك ٚ زبٌت ؿبف تب ِٛج *

 .دار ٚ فزی ٚخٛد دارد

 

ثزگ ٘بی کٛچک تخُ ِزغی ػکً ثٕفؼٗ آفزیمبیی کزکذار ٘ظت ٚ ّ٘يٓ کزک ٘ب ثٗ *

ٔمطٗ كؼفی ثزای ثٕفؼٗ آفزلبیی ِجذي ػذٖ أذ سیزا ٕ٘گبِيکٗ رٚی آْ ثٗ ٘ز مزیمی 

خيض ِی ػٛد فٛرا ثبػث ثزٚس ثيّبری ٘بی لبرچی ٚ پٛطيذگی ثزگ ٚ در ٔتيدٗ ِّکٓ 

 ّ٘يٓ کزکٙبی رٚی ثزگ ٚ زبٌت رٚست ثٛتٗ ثبػث ػذٖ .ثٗ ِزگ گيبٖ ِٕدز ػٛد ٘ظت
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کٗ آثيبری ایٓ گيبٖ ٔظجت ثٗ طبیز گيب٘بْ ِتفبٚت ثبػذ ، ثبیذ ایٓ گيبٖ را اس مزیك سیز 

 .گٍذأی آثيبری کزد  یؼٕی ٔجبیذ آة را ِظتميُ رٚی خبک ریخت

 

گٍٙب ثٗ . طفيذ ظب٘ز ِی ػٛٔذ- ؿٛرتی- لزِش - آثی- ٔگ گٍٙب ِتٕٛع ٚ ثٗ رٔگ ثٕفغر*

ٖ أذ ثطٛری  ؿٛرت کُ پز ٚ پز پز ٚ پزچّٙب مالیی ٚ ثٗ مزس سیجبیی اس ٚطن گٍٙب ثيزْٚ سد

کٗ تٕبلق در رٔگ پزچّٙب ٚ گٍجزگٙب گً را ثٗ ؿٛرت یکی اس سیجبتزیٓ ِيٕيبتٛر٘بی گيب٘ی 

 .در آٚردٖ اطت

 

 

 

 رٔگ گً ٘بیغ ِتٕٛع ثٛدٖ. أذاسٖ گيبٖ در خٕض ٘بی ِختٍف ِتفبٚت اطت

 . ٚ در مٛي طبي گً ِی د٘ذ
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 ٔيبس٘بی ثٕفؼٗ آفزیمبیی

  :ٔٛر

ایٓ گيبٖ ثظيبر دٚطتذار رٚػٕبیی اطت؛ در سِظتبْ ثبیذ اس ٔٛر وبًِ آفتبة ثٙزٖ 

در  .ِٕذ ػٛد اِب ثٙتز اطت در تبثظتبْ اس تبثغ ِظتميُ آفتبة ِسبفظت گزدد

ؿٛرتی وٗ ثخٛا٘يُ ثٕفؼٗ آفزیمبیی را در ِسين طزپٛػيذٖ ٚ وُ ٔٛر پزٚرع 

اطتفبدٖ وٕيُ، ایٓ الِپ ٘ب  (ِٙتبثی)د٘يُ ِی تٛأيُ اس الِپ ٘بی فٍٛرطٕت 

السَ ٔيظت چزاؽ ٘ب . ثبیذ در فبؿٍٗ طی تب چًٙ طبٔتی ِتزی گيبٖ ٔـت ػٛٔذ

ثٗ مٛر ِزتت رٚػٓ ثبػٕذ، ثٍىٗ ِی تٛأيذ در طبػبت ِؼخؾ چزاؽ ٘ب را 

ِشیت اطتفبدٖ اس ٔٛر ِـٕٛػی ٔظجت ثٗ ٔٛر آفتبة ایٕظت وٗ ثزگ  .خبِٛع وٕيذ

 .٘ب دچبر طٛختگی ٔخٛإ٘ذ ػذ

 

 

 

ثٗ ػٕٛاْ طيظتُ تٌٛيذ أزژی ِٕسـز ثٗ فزد گيب٘بْ در زلٛر ٔٛر ؿٛرت  ػًّ فتٛطٕتش

 .ِی گيزد، اسیٓ رٚ ٔٛر را ِی تٛاْ اطبطی تزیٓ فبکتٛر رػذ گيبٖ دأظت

در ِٛرد ِيشاْ ٔيبس ثٕفؼٗ افزیمبیی ثٗ ٔٛر ػمبیذ كذ ٚ ٔميق فزاٚاْ اطت ٚ ایٓ ِی تٛأذ 

ثٕفؼٗ افزیمبیی در ٔٛر ثٗ ٔظجت کُ ثٗ خٛثی رػذ ِی کٕذ . دالیً سیبدی داػتٗ ثبػذ

 .ٔيبس ثٗ ػذت ٔٛر ثيؼتز دارد گٍذ٘ی ٌٚی ثزای

 

در ؿٛرت اطتفبدٖ اس ٔٛر مجيؼی، ٔٛر ِالیُ ؿجسگب٘ی اس یک پٕدزٖ رٚ ثٗ ػزق ِی تٛأذ 

ِفيذ ثبػذ، در سِظتبْ ٔٛر پٕدزٖ رٚ ثٗ خٕٛة ٔيش ثٗ ّ٘بْ أذاسٖ ِالیُ ٚ ِفيذ خٛا٘ذ 

در تبثظتبْ ِی تٛاْ ثب افشایغ فبؿٍٗ گيب٘بْ اس پٕدزٖ خٕٛثی ، اس تبثغ ِظتميُ . ثٛد

 .آفتبة خٍٛگيزی کزدٖ ٚ ٔٛر خٛثی ثزای گيب٘بْ فزاُ٘ کزد

ثٕفؼٗ افزیمبیی اس ِؼذٚد گيب٘بٔی طت کٗ سیز ٔٛر ِـٕٛػی الِپ ٘ب ٔيش ثٗ خٛثی ٔٛر 

اطتفبدٖ اس ٔٛر . رػذ ٚ ّٔٛ ِی کٕذ (! زتی ثٗ ػميذٖ ثزخی ثٙتز اس ٔٛر مجيؼی )مجيؼی 

ثٗ مٛر . ثٙتز اس طبیز أٛاع الِپ ٘بطت (cool white) ِـٕٛػی فٍٛئٛرطٕت طفيذ

 طبٔتی ِتزی اس ططر گيب٘بْ 30ِؼّٛي الِپٙبی ٌٌٛٗ ای فٍٛئٛرطٕت را در فبؿٍٗ ی 
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 فٛت کٕذي زبؿً 600ٔـت ِی کٕٕذ تب ػذت ٔٛری ِؼبدي   طبٔتی ِتزی120ػزف 

 طبػت رٚػٕبیی ِذاَٚ ثب 24آسِبیغ ٔؼبْ دادٖ کٗ ثٕفؼٗ افزیمبیی در ػزاین . ػٛد

ثٗ مٛر کٍی ثٕفؼٗ .  فٛت کٕذي ثٗ خٛثی رػذ ٚ ّٔٛ ِی کٕذ400ٔٛری ثٗ ػذت 

ثززظت –  طبػت رٚػٕبیی در ػجبٔٗ رٚس 16 تب 12افزیمبیی ثزای گٍذ٘ی مٛالٔی ثٗ 

ِؼّٛال رلُ ٘بیی ثب ثزگٙبی تيزٖ تز ٚ گٍٙبی ُپزپَز ثٗ رٚػٕبیی ثيؼتز  .ٔيبس دارد- ٔٛع رلُ

 .ٔيبس دارٔذ

در کً ثٙتزیٓ راٖ ثزای تؼييٓ کفبیت ِيشاْ رٚػٕبیی ایٓ اطت کٗ چگٛٔگی رػذ گيب٘بْ 

اگز دِجزگ ٘ب ثيغ اس زذ ثٍٕذ ٚ کؼيذٖ ٚ ِتّبیً ثٗ طّت . را ِٛرد تٛخٗ لزار د٘يُ

ثبالطت ٚ ثزگٙب رٔگ طجش تيزٖ داػتٗ ٚ گيبٖ خيٍی کُ گً ِی د٘ذ ٔؼبٔٗ کّجٛد 

ٕ٘گبِی کٗ رٔگ ثزگ ٘ب رٚػٓ ػذٖ ٚ ثٗ سردی ِی گزایذ ٔؼبٔٗ ی . رٚػٕبیی اطت

سیبدی ٔٛر اطت، در ػذت ٔٛر خيٍی سیبد ٌکٗ ٘بی طٛختگی رٚی ثزگ ٘ب ثزٚس خٛا٘ذ 

 .کزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درخٗ طبٔتی گزاد اطت در 16درتّبَ مٛي طبي درخٗ ززارت ِطٍٛة ثزای ایٓ گيبٖ  :دِب

 . درخٗ طبٔتی گزاد ٔيش ِمبِٚت ِی کٕذ27ؿٛرتی کٗ رمٛثت ثبال ثبػذ تب 

 

 25در .  درخٗ طبٔتی گزاد اطت26 تب 18ثٕفؼٗ افزیمبیی  دِبی ِٕبطت ثزای پزٚرع

درخٗ ثٕفؼٗ افزیمبیی ثٗ خٛثی رػذ ٚ ّٔٛ کزدٖ ٚ گً فزاٚاْ ِی د٘ذ ٌٚی گٍجزگ ٘ب 
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 درخٗ کّتز ػٛد رػذ ٚ ّٔٛ 18اگز دِب اس . ثٗ ٔظجت کٛچک ٚ رٔگ پزیذٖ ِی ػٛٔذ

ٔٛػی ثيّبری لبرچی ػجيٗ ثٗ پٛدری طفيذرٔگ )کب٘غ یبفتٗ ٚ ازتّبي ثزٚس طفيذک

. ٚ ثزگ ٘ب ثٗ طّت پبیيٓ خُ ػذٖ ٚ ػکٕٕذٖ ِی ػٛٔذ.سیبد ِی ػٛد )رٚی ثزگ ٘ب

ایٓ گيبٖ ثزػکض اغٍت .  درخٗ اطت13کّتزیٓ دِبی لبثً تسًّ ثزای گيبٖ در سِظتبْ 

ثجبت ٚ ػذَ اختالف  )گيب٘بْ ٘زچٗ دِبی ػجبٔٗ گزِتز ٚ دِبی رٚسأٗ خٕک تز ثبػذ 

اگز دِبی رٚسأٗ ثبالتز اس . ثٙتز رػذ ٚ ّٔٛ ِی کٕذ (ِيشاْ درخٗ ززارت در مٛي ػجبٔٗ رٚس

زذاکثز .  درخٗ ثبػذ ثبػث تسزیک گٍذ٘ی سٚدٕ٘گبَ ٚ كؼيف ػذْ گيبٖ ِی ػٛد29

 . درخٗ اطت32دِب ثزای ایٓ گيبٖ 

 

 ٗدر فـً ثٙبر ٚ تبثظتبْ ٘ز دٚ ٘فتٗ یکجبر گيبٖ را ثب کٛد ِبیغ خبِذ ِسٍٛي  :تغذی

 .در آة کٛد د٘ی کٕيذ

-14)وٛدد٘ي ثٕفؼٗ ٘بي آفزيمبيي را ثبيذ در٘ز آثيبري ثب يه وٛد رليك زبٚي فظفز ثبال

٘يچگبٖ غٍظت وٛد را اس ِيشاْ تٛؿيٗ ػذٖ ثبالتز ٔجزيذ ٚ خبن را . تغذيٗ ّٔٛد (12-36

 ِبٖ يىجبر ػظتؼٛ د٘يذ ٚ اخبسٖ د٘يذ خبن ثب خزٚج وبًِ آة اس س٘ىغ وف 3تب2٘ز

ثب اخزاي يه ثزٔبِٗ وٛد د٘ي ِٕظُ ٚ ِذاَٚ اِالذ در خبن .گٍذاْ وبِالً ػظتٗ ػٛد

 . گٍذاْ تدّغ ِي يبثٕذ ٚ در ؿٛرت ػذَ ػظتؼٛي خبن، ريؼٗ ٘ب ؿذِٗ ِي ثيٕٕذ
 

 

 

 

 

 

 

 

در ثبسار کٛد٘بی ِخـٛؽ رػذ ٚ گٍذ٘ی ثٕفؼٗ افزیمبیی ثٗ ؿٛرت خذاگبٔٗ 

ٔکتٗ لبثً تٛخٗ در اطتفبدٖ اس تّبَ کٛد٘بی . ِٛخٛد ٚ لبثً دطتزص اطت

٘يچ گبٖ کٛد را ثٗ ِيشاْ ثيغ اس زذ تٛؿيٗ . ػيّيبیی رػبیت ُدس ِـزف اطت

ثٙتز اطت ِيشاْ کٛد ِسٍٛي در آة را کب٘غ دادٖ در . ػذٖ رٚی ثظتٗ ثٗ کبر ٔجزیذ

 .ػٛف دفؼبت اطتفبدٖ را افشایغ د٘يذ
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٘يچ گبٖ ٕ٘گبِی کٗ ثظتز کبِال خؼک ٚ گيبٖ تؼٕٗ اطت ثٗ آْ کٛد ٔذ٘يذ سیزا 

 .٘بی گيبٖ تٛأبیی خذة آة را ٔذاػتٗ ٚ آطيت ثجيٕذ ریؼٗ ِّکٓ اطت

 

 

  : خبک

ِخٍٛم خبکی ِٕبطت ثبیذ س٘کغ ٚ تٙٛیٗ ِٕبطجی داػتٗ درػيٓ زبي تٛأبیی ٔگٙذاری 

ثزای ایٓ ِٕظٛر ػِّٛب اس تزکيت پيت ِٛص ٚ پزٌيت ثٗ ٔظجت . آة کبفی را داػتٗ ثبػذ

مجك تدزثٗ ػخـی کٛکٛپيت ُ٘ ثٗ خبی پيت ِٛص یب ). ِظبٚی اطتفبدٖ ِی ػٛد

تزکيت ٘بی ِخـٛؽ کؼت ثٕفؼٗ افزیمبیی ثٗ . (ِخٍٛم ثب آْ لبثً اطتفبدٖ اطت

.  ثبػذ6.5تب  5.8ِسين کؼت ثبیذ   PH .ؿٛرت تدبری ٔيش در ثبسار لبثً دطتزطی طت

ثزای . ثٗ دٌيً ٚخٛد پيت درایٓ تزکيت، خبک ثٕفؼٗ افزیمبیی ػِّٛب اطيذی طت

ثٗ ایٓ ؿٛرت کٗ پٛطت تخُ . افشایغ پی اچ ِی تٛاْ اس پٛطت تخُ ِزؽ اطتفبدٖ کزد

ِزؽ را در آثی کٗ ثزای ثٕفؼٗ افزیمبیی کٕبر ِی گذاریُ ثٗ ِذت یک ػت خيظبٔذٖ، ٚ 

زذٚدا  )یب آْ را خزد کزدٖ ثٗ ؿٛرت پٛدر درآٚردٖ ثٗ ِيشاْ یک فٕدبْ ثزای یک فٛت ِکؼت 

. ثٗ ایٓ تزتيت کٍظيُ ِٛرد ٔيبس گيبٖ ٔيش تبِيٓ خٛا٘ذ ػذ. خبک ثٗ کبر ِی ثزٔذ ( ٌيتز27

اٌجتٗ آ٘ک سیبد ُ٘ ِسين کؼت را لٍيبیی ِی کٕذ کٗ ثزای ثٕفؼٗ افزیمبیی ِثً اکثز 

ثٙتزیٓ پی اچ ثزای رػذ ثٕفؼٗ افزیمبیی أذکی اطيذی یؼٕی . گيب٘بْ ِٕبطت ٔيظت

 . اطت سیزا ایٓ گيبٖ خٛد را ثٗ پی اچ آة ثبراْ طبسع دادٖ اطت6.5زذٚد

 پزٌيت 

پزٌيت ٔٛػی طٕگ آتؼفؼبٔی ثب تزکيت اطيذی تب زذ ٚاطن اطت کٗ در ِسين 

ٗ ای اطت ٚ ثٗ طجت . آة ٚ یب ِزمٛة تؼکيً ِی ػٛد پزٌيت دارای ثبفت ػيؼ

ِيشاْ آة ّ٘زاٖ ثب . ، اػکبي کزٚی در آْ ایدبد ػذٖ اطت ّ٘زاٖ داػتٓ آة

  . درؿذ اطت5 تب 2پزٌيت در زذٚد 
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 ِبص پيت  

 .میشود نامیده  (peat moss) کود خزه تورب پیت ماس

 پیت هاش از ًْعی ذسٍ کَ زر ذاکِای تْرب زار زر باتالقِا،آبگیرُا 

َ ُا کَ گل ّ الی اًباضتَ هیطْز تطکیل هیطْز ّ قسوتِایی از رّزذاً  

 گیاُاى علفی رضس هیکٌٌس ّ زر زهستاى ید هیسًٌس

َ ضاى ُواًجا زفي هیطْز َ ُا .  ّ الض زر طی سالیاى زراز ایي الض  

 ُوراٍ با بقایای چْب زرذتاى ّ هرزار حیْاًات ّ حطرات رّی 

زر چٌیي هٌاطقی بَ زلیل رطْبت. ُن اًباضتَ ضسٍ ّ پْسیسٍ هیطْز  

. بسیار باال عول تجسیَ بسیار کٌس اًجام هیطْز ّ هحیط ضرایط اسیسی زارز  

َ باضٌس َ ُا ّ ضایس قرًِا رّی ُن اًباضَ ضسٍ ّ هوکي است تا چٌسیي هتر ضراهت زاضت َ ُا سالِا ّ زُ  . ایي الی

 

 فْایس کاربرز کْز  ذسٍ تْرب

 .اک هی گرززخزرصس هازٍ آلی زر پیت هاش باالست ّ باعث بِبْز ساذتواى : افسایص هازٍ آلی ذاک -۱

 . برابر ّزى ذطک ذْزش آب ًگَ زارز، ّ بتسریج آى را زر اذتیار گیاٍ قرار زُس۲۰پیت هاش قازر است تا: ًگِساری رطْبت -۲

: تِْیَ ذاکِای سٌگیي -۳

 . استفازٍ از پیت هاش زر ذاکِای سٌگیي ّ رسی بَ ًرم ّ سست ضسى ذاک ّ رضس بِتر ریطَ کوک هی کٌس

 بِن پیْستي ذاکِای سبک ّ ضٌی -۴

 ًگِساری کْز ّ جلْگیری از آبطْیی آى -۵

 . حفاظت از ذاک زر برابر فرسایص -۶

 کٛکٛپيت 

کْکْپیت ًْعی بستر کطت است کَ با استفازٍ از الیاف پْست ّ پْضص هیٍْ ًارگیل 

کْکْپیت هعوْالً بَ صْرت فطرزٍ بَ بازار عرضَ هی ضْز . تِیَ هی ضْز 

 ّ هصرف کٌٌسٍ ًِایی با افسّزى آب بَ ایي الیاف فطرزٍ آًِا را برای  

 کیلْگرم کْکْپیت فطرزٍ  ۱بعس از افسّزى آب، ُر . استفازٍ آهازٍ هی کٌس

  لیتر کْکْپیت هرطْب تبسیل ضْز۱۵هی تْاًس بَ 

 

 

www.takbook.com



رضا خانی: نویسنده و گردآوری مطالب   Page 9 
 

 ْدٚ طبي یکجبر در ؿٛرت ِتزاکُ ثٛدْ ریؼٗ ٘ب گٍذاْ را یک یب ٘ز  :تؼٛیق گٍذا

 .تؼٛیق ّٔبیيذ

 

 

 

 

 

 

 

ثٗ ػٕٛاْ یک ٔکتٗ در پزٚرع ثٕفؼٗ افزیمبیی، ثٙتز اطت اس گٍذاْ ٘بی پالطتيکی 

اطتفبدٖ اس گٍذاْ ٘بی طفبٌی ٚ طزاِيکی ثٗ دٌيً . خٙت کبػت اطتفبدٖ کٕيذ

ِؼکالت ٔبػی اس تدّغ ّٔک ٚ ػٛک طزِب ثزای ریؼٗ ٘بی زظبص ثٕفؼٗ افزیمبیی 

ِٕبطت ٔيظت 

  

 

 :ِسين کؼت

ّ٘بْ گٛٔٗ کٗ . تٙيٗ آِيختٗ خبکی ِٕبطت ثزای ثٕفؼٗ افزیمبیی ثظيبر ُِٙ اطت

ِی دأيُ ثٕفؼٗ افزیمبیی در خبک ّٔی رٚیذ ثٍکٗ در آِيشٖ ی طجکی اس ِٛاد آٌی 

درػت ثبفت رػذ ِی کٕذ کٗ در کف خٕگً ٘بی أجٖٛ ٚ در ػکبف ؿخزٖ ٘ب گزد ِی 

 .آیذ
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 اس . غجبرپبػی ٔکٕيذ. ثب ثزطی ِخـٛؽ ثزگٙب را تّييش ّٔبیيذ :تّييش ّٔٛدْ ثزگٙب

  .ِٛاد ثزاق کٕٕذٖ ػيّيبیی اطتفبدٖ ٔکٕيذ

 

 .   ثزای تّيش کزدْ ثزگٙب ِی تٛأذ اس یک لٍُ ِٛیی ِزمٛة اطتفبدٖ کزد

 

 

 

 

  :تکثيز یب اسدیبد

ثزای اسدیبد ثٕفؼٗ آفزیمبیی ِی تٛأيذ اس طٗ رٚع وبػت ثذر، لٍّٗ ثزگ ٚ تمظيُ  

. ثٛتٗ اطتفبدٖ وٕيذ

 . کبػت ثذر در ثٙبر ، گزفتٓ لٍّٗ ثزگ در تبثظتبْ ، تمظيُ ثٛتٗ در ثٙبر

 
 

رٚع لٍّٗ ثزگ یىی اس ثٙتزیٓ ٚ آطبْ تزیٓ رٚع ٘بی تىثيز ثٕفؼٗ آفزیمبیی  

در ایٓ رٚع اثتذا  سِبْ ِٕبطت ثزای ایٓ ٔٛع تىثيز فـً تبثظتبْ اطت. اطت

ثٙتزیٓ ثزگ ٘ب را أتخبة وٕيذ ٚ آٔٙب را ثب ليچی یب چبلٛ اس أتٙبی ُدِجزگ ثچيٕيذثزگ 

. ثزیذٖ ػذٖ را اس ٔبزيٗ ُدِجزگ در آة لزار د٘يذ تب ریؼٗ دار ػٛد
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ثٙتز اطت لٍّٗ ٘ب را اس لظّت . لٍّٗ ٘ب را در خبن ُ٘ ِی تٛأيذ ریؼٗ دار وٕيذ

 درخٗ 25ِٕبطت تزیٓ درخٗ ززارت ثزای ریؼٗ سایی لٍّٗ ٘ب . ِيبٔی طبلٗ ثزداریذ

لزاردادْ ٔبیٍْٛ رٚی گٍذأی وٗ لٍّٗ ٘ب در آْ وبػتٗ ػذٖ أذ .طبٔتيگزاد اطت

در . ِٛخت افشایغ رمٛثت ٔظجی ِی ػٛد ٚ ثٗ طزػِت ریؼٗ سایی وّه ِی وٕذ

. ػزاین ِٕبطت، لٍّٗ ثزگ ثؼذ اس پبٔشدٖ رٚس تب یه ِبٖ دارای ریؼٗ ِی ػٛد
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سِبٔی وٗ . تمظيُ ثٛتٗ ایٓ رٚع راٖ طبدٖ ای ثزای اسدیبد ثٕفؼٗ آفزیمبیی اطت 

گيبٖ ثٕفؼٗ آفزیمبیی رػذ وبفی وزد اس وٕبر ثٛتٗ، پبخٛع ٘بی وٛچىی رػذ ِی 

.  وٕذ وٗ ِی تٛأيذ اس آٔٙب ثزای اسدیبد گيبٖ اطتفبدٖ وٕيذ
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ثب اطتفبدٖ اس ٔٛر ِـٕٛػی ٚ تٕظيُ درخٗ ززارت ِٕبطت ِی تٛاْ در ٘ز سِبٔی ثٗ  

ثزای وبػت ثذر در ػزاین ِـٕٛػی، درخٗ . تکثيز اس رٚع وبػت ثذر الذاَ وزد

 درخٗ طبٔتيگزاد تٕظيُ ّٔبیيذ ٚ رٚسأٗ ثٗ ِذت دٚاسدٖ 20 – 25ززارت را رٚی 

 . ّ٘ٗ رٚسٖ لذری آة رٚی خبن اطپزی وٕيذ. طبػت چزاؽ ٘ب را رٚػٓ وٕيذ
 

 

أذاِی اس . در ایٓ رٚع، ثٕفؼٗ ثذطت آِذٖ دليمب ػجيٗ  گيبٖ ِبدر اطت :کؼت ثبفتی 

گيبٖ ِثال یک ثزگ ثٗ تکٗ ٘بی کٛچکی تمظيُ ػذٖ، در ِسين کؼت اطتزیً غٕی اس 

اس ٘ز تکٗ کٛچکی  کٗ در . ِٛاد غذایی گذاػتٗ ِی ػٛد ٚ اِکبْ ِی یبثذ کٗ رػذ کٕذ

ثٕفؼٗ آفزیمبیی اس ایٓ . ِسين کؼت لزار ِی گيزد یک یب چٕذ گيب٘چٗ ثذطت ِی آیذ

ثٗ مٛر کٍی ثٕفؼٗ آفزیمبیی اس مزیك کؼت ثبفت سیبد . راٖ ثٗ طٌٙٛت تکثيز ِی ػٛد

 .ّٔی ػٛد ِگز تٛطن دأؼدٛیبْ یب ػاللّٕذاْ ثٗ ایٓ رٚع
 

 

ثٙتزیٓ سِبْ ثزای آثيبری ثٕفؼٗ آفزیمبیی ِٛلؼی اطت وٗ خبن  :آثيبریسِبْ 

وبِالً خؼه ػذٖ ٚ گيبٖ ازتيبج سیبدی ثٗ آة داػتٗ ثبػذ؛ اگز ٕ٘ٛس خبن خيض 

ثب ٌّض وزدْ خبن ِی تٛأيذ اس خؼىی آْ ِطّئٓ . اطت ثٗ گيبٖ آة ٔذ٘يذ

ِمذار آة در ٘ز ِزتجٗ آثيبری ثبیذ ثٗ أذاسٖ ای ثبػذ وٗ آة اس ِٕفذ سیز . ػٛیذ

.  گٍذاْ خبرج ٔؼٛد
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.  اس پبػيذْ آة رٚی ثزگ ٘بی گيبٖ خٛدداری وٕيذ 

 

  ،در ِٛرد ِمذار آة ٚ فبؿٍٗ سِبٔی ثيٓ دٚ آثيبری ػٛاٍِی چْٛ ٔٛر، گزِب، خبن

ریؼٗ ثٕفؼٗ آفزیمبیی ٔظجت ثٗ . خٕض ٚ زدُ گٍذاْ ٚ طٓ گيبٖ دخبٌت دارد

ثٕبثزایٓ ثٙتز اطت در ِٛرد . آة سیبد زظبص اطت ٚ دچبر پٛطيذگی ِی گزدد

ِمذار ٚ دفؼبت آثيبری تٛخٗ ثيؼتزی داػتٗ ثبػيذ ٚ ایٓ وبر را ثب دلت ٚ ازتيبم 

 .وبًِ أدبَ د٘يذ

. ثبیذ ِزمٛة ثبػذ ٌٚی در زبٌت غزلبة لزار ٔگيزد ثٕفؼٗ افزیمبیی ِسين کؼت

ثزای آثيبری ِتذاٚي تزیٓ رٚع ایٓ اطت کٗ سیزگٍذأی را پز اس آة کزدٖ ٚ گٍذاْ را 

. در آْ لزار ِی د٘يُ تب آة اس طٛراش ٘بی تٗ گٍذاْ ثٗ طّت ثبال ززکت کٕذ

 (تمزیجب ثؼذ اس زذٚد ٔيُ تب زذاکثز یک طبػت )پض اس ِزمٛة ػذْ ططر خبک 

 .در ؿٛرت ثبلی ِبٔذْ آة در سیزگٍذأی ثبیذ آة اكبفی را خبٌی کزد
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دلت در آثيبری یکی اس ٔکبت ُِٙ ثزای داػتٓ گيب٘بٔی طبٌُ ٚ ثب رػذ ٚ گٍذ٘ی 

در فبؿٍٗ ی دٚ آثيبری ثٙتز اطت لذری ططر خبک خؼک ػٛد ٔٗ . ِطٍٛة اطت

 رٚس یکجبر سِبْ ِٕبطجی ثزای آثيبری اطت، اٌجتٗ فبؿٍٗ دٚ 5،6زذٚدا ٘ز. کبِال خؼک

آثيبری، ثٗ أذاسٖ گيبٖ، أذاسٖ گٍذاْ، دِب ٚ رمٛثت ٔظجی ِسين ٚ ٔٛع ِسين کؼت گيبٖ 

 .ٔيش ثظتگی دارد

 

 

یک رٚع دیگز اطتفبدٖ اس یک فيتيٍٗ پٕجٗ ایی اطت 

ٚ طز دیگز در سیز گٍذاْ    کٗ یک طز فيتيٍٗ را در گٍذاْ

. ٘ظت ایٕدٛری آة ثٗ خبک ِی رطذ

 دلت کٕيذ آْ طز فيتيٍٗ کٗ در گٍذاْ ٘ظت را ثٗ 

 ؿٛرت اػؼٗ ایی ثبس کٕيذ تب آة ثٗ ُ٘ لظّت ٘بی  

  خبک ثزطذ

 

 

 

 

 

 اس رٚع ٘بیی وٗ اِزٚسٖ ثزای آثيبری یىی

 آفزیمبیی ِزطَٛ ػذٖ،اطتفبدٖ اس   ثٕفؼٗ

 در ایٓ رٚع سیز گٍذأی .سیزگٍذأِی گٛد اطت

 اس دليمٗ آة را اس آة پز وٕيذ،ثؼذ اس پبٔشدٖ

 .  راٖ ِٕفذ وف گٍذاْ خذة خبن ِی گزدد

ثؼذ آة اكبفی سیز گٍذأی را خبٌی وٕيذ 
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آثيبری اس ثبال ثزای ثٕفؼٗ افزیمبی ِٕبطت ٔيظت سیزا ریشع آة رٚی ثزگ ٘ب ثبػث  

اس مزفی آثيبری ِذاَٚ اس پبیيٓ ِٛخت تدّغ ّٔک . پٛطيذگی ٚ رػذ لبرچ ِی ػٛد

ٚ اِالذ در ططر خبک ٚ امزاف مٛلٗ گيبٖ خٛا٘ذ ػذ کٗ اگز ِيشاْ ّٔک افشایغ 

ثٗ خـٛؽ اگز کيفيت .یبثذ ِٛخت آطيت گيبٖ ٚ درٔٙبیت پٛطيذگی مٛلٗ ِی ػٛد

ثزای خٍٛگيزی اس ایٓ زبٌت ِی تٛاْ ٘زاسگب٘ی آثيبری را . آة آثيبری ِٕبطت ٔجبػذ

ثٗ خـٛؽ ػذَ تدّغ - اس ثبال ٌٚی ثب دلت ٚ خٍٛگيزی اس خيض ػذْ ثزگ ٘ب 

 .أدبَ داد- لطزات آة در لظّت ِزکشی رػذ گيبٖ

در ؿٛرت . ریؼٗ ٘بی ثٕفؼٗ افزیمبیی ثٗ تدّغ ّٔک ثظيبر زظبص اطت 

یب ػذَ دلت در اطتفبدٖ اس کٛد٘بی ػيّيبیی  (ٚخٛد اِالذ سیبد)اطتفبدٖ اس آة ػٛر 

ٚ تدّغ ّٔک در خبک، گيبٖ تٛأبیی خذة آة را ٔخٛا٘ذ داػت اسیٓ رٚ ػٍی رغُ 

آثيبری ٚ خيض ثٛدْ ثظتز کبػت، گيبٖ ػالیُ پژِزدگی را ٔؼبْ دادٖ ٚ در ٔٙبیت اس 

 .ثيٓ خٛا٘ذ رفت ثٗ اؿطالذ گيبٖ در اثز اِالذ سیبد ِی طٛسد

اطتفبدٖ کزد سیزا آة  (ُ٘ دِبی اتبق )ثزای آثيبری ثٕفؼٗ افزیمبیی ثبیذ اس آة ٌٚزَ 

طزد ِٛخت ایدبد ػٛک ٚ فزٚافتبدْ گً ٘ب ٚ ایدبد ٌکٗ ٘بیی رٚی ثزگ ٘ب ِی 

اگز یک ػت لجً اس آثيبری ظزف آة را در اتبق ٔگٗ داری کٕيُ دِبی آْ ِتؼبدي . ػٛد

ػذٖ اس مزفی کٍز ِٛخٛد در آة خبرج ِی گزدد سیزا کٍز اكبفی ِٛخٛد در آة آثيبری 

 .ثزای ثٕفؼٗ افزیمبیی سیبْ آٚر اطت
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عوارض و درمان  

 

 

 گٍٙبی پژِزدٖ را زذف ٚ گيبٖ را کٛد د٘ی کٕيذ :ِتفزق ٘ظتٕذ و ریش گٍٙب. 

  اگز ثزگٙب خُ ػذٖ ثٗ طّت پبیيٓ لزار گيزداِب دِجزگٙب طفت ٘ظتٕذ 

 .یؼٕی ٔٛر سیبد ٘ظت 

 اگز ثزگٙب ثٗ طّت ثبال رفتٗ ٚ دِجزگ مٛیً ػذٖ یؼٕی ٔٛر کُ اطت     .

 ٔٛر خيٍی ػذیذ ٚ ِظتميُ ٔيش مٛي ػّز گٍٙب را ثظيبر کُ ِيکٕذ     . 

 ای رٚی ثزگٙب ِؼب٘ذٖ ِی ػٛٔذ ٖ ٗ ٘بی لٙٛ غجبر پبػی در آفتبة ٚ یب آثيبری اس  :ٌک

گيبٖ ازتيبج ثٗ غجبرپبػی ٔذارد ٚ آثيبری مجك رٚع گفتٗ ػذٖ . ثبال ػبًِ آْ اطت

 .أدبَ گيزد

 گبس آػپشخبٔٗ ٚ یب گبس ٔفت ٚ ٘ٛای  :گيبٖ طبٌُ ٌٚی ثطٛر ٔبگٙبٔی سرد ػذٖ اطت

 .گيبٖ را ثٗ ٘ٛای ٍِّٛ اس اکظيژْ أتمبي د٘يذ. کثيف ػبًِ آْ اطت

 أذ ٖ . ٘ٛا گزَ ٚ خؼک ٚ ازتيبج ثٗ آثيبری دارد :ثزگٙب پيچيذٖ ، خؼک ٚ خُ ػذ

 .٘زگش غجبر پبػی ٔکٕيذ

 گيبٖ را ثٗ ِسً گزِتزی ِٕتمً . ٘ٛا طزد اطت :ثزگٙب پژِزدٖ ٚ خُ ِی ػٛٔذ

 .کٕيذ

 گيبٖ را کٛد د٘ی ّٔبیيذ :تّبَ ػزاین ِظبػذ ٌٚی گيبٖ گً ّٔی د٘ذ. 

 أذ ٖ ایٓ گيبٖ را غجبر پبػی . ػبًِ آْ غجبر پبػی اطت :گٍٙب ػفبف ٚ کّزٔگ ػذ

 .ٔکٕيذ

 در تّبَ مٛي طبي . آثيبری سیبد اس أذاسٖ اطت :گٍٙب ٚ ثزگٙبی گيبٖ ِی پٛطٕذ

ٗ ای دٚثبر آثيبری کبفی اطت  .٘فت

 گٍذاْ را ثب . ازتيبج ثٗ تؼٛیق گٍذاْ دارد :ثزگٙبی خذیذ ریش ٚ تؼذاد آٔٙب سیبد اطت

 .یک أذاسٖ ثشرگتز تؼٛیق ّٔبیيذ

 گٍذأٙب خيٍی ثشرگ أتخبة ػذٖ اطت تب دٚ طبي  :گيبٖ طبٌُ ٚ گً ّٔی د٘ذ

 .آیٕذٖ گٍذأٙب را تؼٛیق ٔکٕيذ
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 گيبٖ را ثٗ . یب ٔٛر سیبد اطت یب ازتيبج ثٗ کٛد د٘ی دارد :ثزگٙب رٔگ پزیذٖ ٘ظتٕذ

 .ِسٍی ثب ٔٛر غيز ِظتميُ ِٕتمً کٕيذ

 اس . ػبًِ آْ اطتفبدٖ اس ِٛاد ثزاق کٕٕذٖ ػيّيبیی اطت :ثزگٙب طيبٖ ِی ػٛٔذ

  .ثزای تّييش ّٔٛدْ ثزگٙب اس ثزص ٔزَ ِخـٛؽ اطتفبدٖ ّٔبیيذ. آٔٙب اطتفبدٖ ٔکٕيذ

 

 کبرثزد ػٍَٛ در ِٛرد ثٕفؼٗ آفزیمبیی 

 گيبٖ گً ثٕفؼٗ آفزیمبیی ثز زظت خٛیؼبٚٔذی ثب طبیز گيب٘بْ ردٖ  :تبکظِٛٔٛی

ثٕذی ِی ػٛد ٚ خبیگبٖ ایٓ گيبٖ اس ٔظز ردٖ ثٕذی در ططر گٛٔٗ ِؼخؾ 

 .ِی ػٛد

 ثٗ ػجبرتی . تٕٛع ریختی گيبٖ گً ثٕفؼٗ آفزیمبیی ِطبٌؼٗ ِی ػٛد :ِٛرفٌٛٛژی ٚ

ِطبٌؼٗ تٕٛع ریختی گيبٖ ثٕفؼٗ آفزیمبیی ثبػث ِی ػٛد تب ثذأيُ کٗ ثب ػزاین 

 .ِتفبٚت در سیظتگب٘ٙبی ِختٍف طبسگبری ایٓ گيبٖ چگٛٔٗ ؿٛرت ِی گيزد

 طبختّبْ داخٍی گيبٖ گً ثٕفؼٗ آفزیمبیی ِطبٌؼٗ ِی ػٛد :آٔبتِٛی. 

 اس اثتذای تؼکيً طٍٛي تخُ ثٕفؼٗ آفزیمبیی تب ثٛخٛد آِذْ ػکً آٚیش  :ِٛرفٛژٔش

 .ثزرطی ِی ػٛد

 ٔسٖٛ کبر ٚ فؼبٌيت گيبٖ ثٕفؼٗ آفزیمبیی اس ططر أذاِکٙبی درْٚ  :فيشیٌٛٛژی

 .أذاِٙب ٚ خٛد گيبٖ ثٕفؼٗ آفزیمبیی ِطبٌؼٗ ِی ػٛد- طٍٛي تب ثبفتٙب 

 تٌٛيذ ِثً ٚ رفتبر طٍٛي گيبٖ ثٕفؼٗ – ثٗ ِطبٌؼٗ درثبرٖ رػذ  :طيتٌٛٛژی

 .آفزیمبیی ِی پزداسد

 ثٗ ِطبٌؼٗ چگٛٔگی طبسع گيبٖ ثٕفؼٗ آفزیمبیی ثب ِسين ٚ ارتجبم آٔٙب ثب  :اکٌٛٛژی

 .یکذیگز ِی پزداسد

 چگٛٔگی أتمبي ؿفبت ٚراثتی ٚ ػٛاًِ أتمبي دٕ٘ذٖ ٚ طبختبر ػيّيبیی  :ژٔتيک

  .ایٓ ػٛاًِ را در گيبٖ ثٕفؼٗ آفزیمبیی ثزرطی ِی کٕذ

 
 

 . در فـٛي گزَ ٘ز پبٔشدٖ رٚس یه ثبر ثٗ ٚطيٍٗ غذا٘بی وّىی، گيبٖ را تمٛیت وٕيذ 
 

گٍذاْ ِٕبطت ثب تٛخٗ ثٗ زظبطيت ايٓ گيبٖ ٔظجت ثٗ طزِب ثٙتز اطت آٔٙب را در  

گٍذأٙبي پالطتيه پزٚرع د٘يُ ٚ اسگٍذأٙبي طفبٌي اطتفبدٖ ٔىٕيُ سيزا طفبي در 
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مٛي ِب٘ٙبي طزد،طزِب را خذة ِي وٕذ ٚ ٔتيدٗ ايٓ تٕغ طزِبيي در گيبٖ لٖٙٛ 

در ؿٛرت كزٚرت تؼٛيق گٍذاْ ايٓ وبر را در ثٙبر أدبَ . اي ػذْ ٚ ِزگ ثزگٙب اطت

 د٘يذ
 

 

 . ثٕفؼٗ آفزیمبیی ٘ٛای تبسٖ را دٚطت دارد اٌجتٗ ٔجبیذ در ِظيز کٛراْ ثبد لزار گيزد 
 

ثٕفؼٗ آفزیمبیی ٔظجت ثٗ خيض ثٛدْ ثزگ ٘ب زظبطيت دارد ٚ ٔجبیذ آة رٚی ثزگ  

در ؿٛرتی وٗ زدُ گٍذاْ ثشرگ ثبػذ یب خبن اس ِٛاد غذایی . ٘بیغ پبػيذٖ ػٛد

در . وبفی ثزخٛردار ٔگزدد، گيبٖ گً ّٔی د٘ذ یب ایٓ وٗ گً ٘ب ریش ٚ وٛچه ِی ِبٕٔذ

ایٓ ؿٛرت ثؼذ اس تؼٛیق گٍذاْ ٚ اكبفٗ ّٔٛدْ ِٛاد غذایی ثٗ خبن، گيبٖ را تمٛیت 

 . گً ٘بی پژِزدٖ ٚ وٛچه را خذا وٕيذ. وٕيذ
 

رمٛثت سیبد .ِّٙتزیٓ ثيّبری ٘بی ثٕفؼٗ آفزیمبیی ِٕؼبء ٚیزٚطی یب لبرچی دارٔذ 

ٔٛػی لبرچ ثٗ ٔبَ فتيَٛ اٌتيَّٛ . ِٛخت أتؼبر ثيّبری ٘بی لبرچی ِی ػٛد

PHTHIUM-ULTIMUMِٛخت پٛطيذگی لظّت ٘بی ثبالیی گيبٖ ِی گزدد  .

اطيذی ثٛدْ خبن، ٔذاػتٓ س٘ىؼی ِٕبطت ٚ خيض ػذْ ثزگ ٘ب ایٓ ثيّبری را 

اگز گيبٖ در ِسين ثظتٗ ٚ ثذْٚ تٙٛیٗ لزار ثگيزد یب رمٛثت ٔظجی .ػذت ِی د٘ذ

٘ٛا سیبد ثبػذ، ٚ ّ٘چٕيٓ لزار گزفتٓ در طزِبی سیبد ٚ گزِبی ثيغ اس أذاسٖ رٚس ٚ 

ػالِت ایٓ . تبریىی ٘بی مٛالٔی ِٛخت ػيٛع لبرچ ٘بی طفيذ رٔگ ِی گزدد

اطپزی ّٔٛدْ طَّٛ لبرچ . ثيّبری، خبوظتزی ٚ گزد آٌٛد ػذْ ططر ثزگٙبطت

وغ رٚی ثزگ ٘بی آٌٛدٖ ٚ ٔگٙذاری ؿسير گيبٖ، ِٛخت ثٙجٛدی ٚ طالِتی ثٕفؼٗ 

 . آفزیمبیی ِی گزدد
 

 

 nicotianايٓ ثيّبري وٗ ثٛطيٍٗ لبرچ: ثيّبري پٛطيذگي ريؼٗ ثٕفؼٗ افزيمبيي  

Var.parasiti Phytophthora ايدبدِي ػٛد،يه ثيّبري ِخزة درِزاوش پزٚرع 

ػالئُ ثيّبري در . ثٗ ػّبر ِي رٚدSaintpaulia ionanthaثٕفؼٗ افزيمبيي 

لظّتٙبي ٘ٛايي گيبٖ ثـٛرت تٛلف رػذ،پژِزدگي ٚ پٛطيذگي ٔزِي ثٗ رٔگ لٖٙٛ 

اي ِتّبيً ثٗ طيبٖ در ٔبزيٗ مٛلٗ ٚ ّ٘چٕيٓ در لظّت ريؼٗ ِؼب٘ذٖ ِي 

اٌٚيٓ تسميك . ػٛد،ايٓ ػالئُ ثٗ تذريح ثٗ طّت دِجزگ ٚ ثزگ أتمبي ِي ثبيذ
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. أدبَ ػذPlate ٚ Kroberدرآٌّبْ تٛطن 1973خبِغ ثزرٚي ايٓ ثيّبري درطبي 

درايبالت وبٌيفزٔيب، فٍٛريذا ٚ وٍزادٚي آِزيىب ٔيشثزاي پزٚرع ايٓ گيبٖ ِؼىالت 

،درِزاوشپزٚرع 1370ايٓ ثيّبري درايزاْ ثزاي اٌٚيٓ ثبردرطبي . ثظيبري ٚخٛد دارد

ثٕفؼٗ افزيمبيي تٙزاْ،ثب خظبرت فزاٚاْ ِؼب٘ذٖ گزديذ ٚ ػبًِ ثيّبري 

وٌٛتيٛار٘بي ثٕفؼٗ .ٔيشاسِزاوشِختٍف ثٗ مٛر ِىزرتٛطن ٔگبرٔذٖ گشارع ػذ

افزيمبيي ٔظجت ثٗ پٛطيذگي فيتٛفتزايي داراي زظبطيتٙبي ثظيبر ِتفبٚت ِي 

ثبػٕذ ٚ ثزايٓ اطبص ثٗ چٙبر گزٖٚ،ثظيبرِمبَٚ،ِمبَٚ،زظبص ٚ ثظيبرزظبص 

ِجبرسٖ ثب ثيّبري اثتذا ثزاطبص رػبيت ثٙذاػت ٚ ثىبرثزدْ . تمظيُ ِي ػٛٔذ

ريؼٗ ٘بي ػبري اسآٌٛدگي ؿٛرت گزفت، ثؼذ٘ب تسميمبت ٚطيؼي درِٛرد اطتفبدٖ 

اس ثيٓ طَّٛ ِٛرد آسِبيغ .اسلبرچ وؼٙب ثّٕظٛرِجبرسٖ ثب ثيّبري أدبَ پذيزفت

ّ٘زاٖ ثب آثيبري ٚ  (Nurelle 7.2 EC)ٚ پزاوظي وٍز (Truban 30 wp)اتزيذيبسٚي

 ثٙتزيٓ pyroxyclorّ٘چٕيٓ ِسٍٛي پبػي لظّتٙبي ٘ٛايي گيبٖ ثب اطتفبدٖ اس

ِسٍٛي پبػي لظّتٙبي ٘ٛايي ثٗ ِٕظٛر زفبظت گيب٘بْ .ٔتبيح را اسخٛد ٔؼبْ داد

 Daconil 2787 75)،وٍزٚتبٌٛٔيً(Captan 50 wp)ثب اطتفبدٖ اسلبرچ وؼٙبي وبپتبْ 

wp) ِٚبٔىٛسة(Dithane M-45 80wp) ٔيشٔتيدٗ ثظيبرػبٌي درِجبرسٖ داػتٗ اطت .

ٚفٛستيً  (Subdue 2 E)ثب تٛخٗ ثٗ ٔبيبثي پيزٚوظي وٍزِي تٛاْ اسِتبالوظيً

 . وٗ اثز ِؼبثٙي ثزكذ ثيّبريٙبي فيتٛفتزايي دارٔذ،اطتفبدٖ ّٔٛد (Aliette)آٌِٛيٕيَٛ
 

ٖ ای رٚی ثزگٙب ِؼب٘ذٖ ِی ػٛٔذ  ٗ ٘بی لٙٛ غجبر پبػی در آفتبة ٚ یب آثيبری اس : ٌک

گيبٖ ازتيبج ثٗ غجبرپبػی ٔذارد ٚ آثيبری مجك رٚع گفتٗ ػذٖ . ثبال ػبًِ آْ اطت

 . أدبَ گيزد
 

ٖ ای رٚی ثزگٙب ِؼب٘ذٖ ِی ػٛٔذ  ٗ ٘بی لٙٛ غجبر پبػی در آفتبة ٚ یب آثيبری اس : ٌک

گيبٖ ازتيبج ثٗ غجبرپبػی ٔذارد ٚ آثيبری مجك رٚع گفتٗ ػذٖ . ثبال ػبًِ آْ اطت

 . أدبَ گيزد
 

ٖ أذ  . ٘ٛا گزَ ٚ خؼک ٚ ازتيبج ثٗ آثيبری دارد: ثزگٙب پيچيذٖ ، خؼک ٚ خُ ػذ

 . ٘زگش غجبر پبػی ٔکٕيذ
 

 . گيبٖ را ثٗ ِسً گزِتزی ِٕتمً کٕيذ. ٘ٛا طزد اطت: ثزگٙب پژِزدٖ ٚ خُ ِی ػٛٔذ 
 

 گيبٖ را کٛد د٘ی ّٔبیيذ : تّبَ ػزاین ِظبػذ ٌٚی گيبٖ گً ّٔی د٘ذ 
 

www.takbook.com



رضا خانی: نویسنده و گردآوری مطالب   Page 21 
 

ٖ أذ  ایٓ گيبٖ را غجبر پبػی . ػبًِ آْ غجبر پبػی اطت: گٍٙب ػفبف ٚ کّزٔگ ػذ

 ٔکٕيذ 
 

در تّبَ مٛي طبي . آثيبری سیبد اس أذاسٖ اطت: گٍٙب ٚ ثزگٙبی گيبٖ ِی پٛطٕذ 

ٗ ای دٚثبر آثيبری کبفی اطت  . ٘فت
 

گٍذاْ را ثب . ازتيبج ثٗ تؼٛیق گٍذاْ دارد: ثزگٙبی خذیذ ریش ٚ تؼذاد آٔٙب سیبد اطت 

 یک أذاسٖ ثشرگتز تؼٛیق ّٔبیيذ 
 

گٍذأٙب خيٍی ثشرگ أتخبة ػذٖ اطت تب دٚ طبي آیٕذٖ : گيبٖ طبٌُ ٚ گً ّٔی د٘ذ 

 . گٍذأٙب را تؼٛیق ٔکٕيذ
 

گيبٖ را ثٗ . یب ٔٛر سیبد اطت یب ازتيبج ثٗ کٛد د٘ی دارد: ثزگٙب رٔگ پزیذٖ ٘ظتٕذ 

 . ِسٍی ثب ٔٛر غيز ِظتميُ ِٕتمً کٕيذ
 

اس آٔٙب . ػبًِ آْ اطتفبدٖ اس ِٛاد ثزاق کٕٕذٖ ػيّيبیی اطت: ثزگٙب طيبٖ ِی ػٛٔذ 

 . ثزای تّييش ّٔٛدْ ثزگٙب اس ثزص ٔزَ ِخـٛؽ اطتفبدٖ ّٔبیيذ. اطتفبدٖ ٔکٕيذ
 

 

 

 

 ٔکتٗ کٍيذی ػغ 

 درخٗ ززارت ِٛرد ٔيبس ثٕفؼٗ آفزیمبیی . 1

 ( درخٗ طبٔتی گزاد24 تب 18 )درخٗ ززارت در مٛي رٚس 

 ( درخٗ طبٔتی گزاد18 تب 15 )درخٗ ززارت در مٛي ػت 

اس ٔٛطبْ درخٗ ززارت .  در درخٗ ززارت طزدتز ٚ یب گزَ تز ثٗ خٛثی ػًّ ّٔی کٕٕذ

 . پز٘يش کٕيذ
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  .ثٗ ثٕفؼٗ آفزیمبیی ٔٛر غيز ِظتميُ یب فيٍتز ػذٖ ثذ٘يذ . 2

ّ٘يؼٗ اس ٔٛر گزَ ٚ یب ِظتميُ خٛرػيذ اختٕبة کٕيذ سیزا ثبػث تبٚي ٚ ٌکٗ ٘بی ثزگ ٚ 

. سیظتگبٖ مجيؼی ثٕفؼٗ آفزیمبیی تست طبیجبْ خٕگً اطت. طٛختگی گيبٖ ِی ػٛد

ثٗ خبمز داػتٗ ثبػيذ . ثٕبثزایٓ ثٙتز اطت ٔٛر خٛرػيذ ثٗ مٛر ِظتميُ ثٗ گً ٔتبثذ

ثٕفؼٗ آفزیمبیی در ٔٛر ِـٕٛػی ثٗ خٛثی ػًّ ِی کٕذ، ایٓ گيب٘بْ ثظيبر أؼطبف پذیز 

  .٘ظتٕذ

  

 

 

 

 

  .ثٕفؼٗ آفزیمبیی را ثب آة خٕک کٕيذ . 3

ثٕفؼٗ  .طزیغ تزیٓ راٖ ثزای اس ثيٓ ثزدْ ثٕفؼٗ آفزیمبیی دادْ آة سیبد ثٗ آْ اطت

آفزیمبیی ٔيبس ثٗ ِزمٛة ِبٔذْ در تّبَ اٚلبت دارد ثٕبثزایٓ ثٙتز اطت اس یک ظزف در سیز 

گٍذاْ اطتفبدٖ کٕيذ ٚ سِبٔی کٗ ازظبص ِی کٕيذ خبک خؼک ػذٖ اطت آْ را اس آة 

اخبسٖ ٔذ٘يذ رٚی گيبٖ گزد ٚ غجبر ثٕؼيٕذ ّ٘چٕيٓ ٔجبیذ ٌکٗ ٘بی آة رٚی ثزگ . پز کٕيذ

 .٘ب لزار ثگيزد ِّکٓ اطت ثبػث ٌکٗ دائّی رٚی ثزگ ػٛد
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  .اس گٍذاْ ِخـٛؽ ثٕفؼٗ آفزیمبیی اطتفبدٖ کٕيذ . 4

گٍذاْ ثٕفؼٗ آفزیمبیی گٍذاْ ٚیژٖ ای اطت کٗ اس دٚ لطؼٗ تؼکيً ػذٖ ٚ ػّب ثبیذ 

ٚلتی گيبٖ خؼک ِی ػٛد فمن در لظّت . گيبٖ خٛد را در لظّت ثبالیی گٍذاْ ثکبریذ

 طبػت در لظّت پبیيٕی لزار د٘يذ تب ثٗ خٛثی 1پبیيٓ گٍذاْ آة ثزیشیذ ٚ گٍذاْ تب زذٚد 

  . ِزمٛة ػٛد

 

 

  

 ثٗ ثٕفؼٗ آفزیمبیی کٛد ثذ٘يذ . 5

ػّب  .در ؿٛرتی کٗ ثٗ مٛر ِٕظُ ثٗ ثٕفؼٗ آفزیمبیی کٛد ثذ٘يذ ثيؼتز گً ِی د٘ذ

ِی تٛأيذ اس کٛد ِخـٛؽ ثٕفؼٗ آفزیمبیی اطتفبدٖ کٕيذ ٚ آْ را مجك دٚس پيؼٕٙبد 

ّ٘چٕيٓ ثؼذ اس ِخٍٛم کزدْ کٛد ثب آة، اخبسٖ د٘يذ تب کٍز ِٛخٛد در . ػذٖ اطتفبدٖ کٕيذ

آة در مٛي ػت تجخيز ػٛد ٚ درخٗ آة ثٗ دِبی اتبق ثزطذ ٚ ثؼذ اس آْ اطتفبدٖ کٕيذ، 

 .سیزا ثٕفؼٗ آفزیمبیی آة طزد ٚ کٍز را دٚطت ٔذارد
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 گٍذاْ ثٕفؼٗ آفزیمبیی خٛد را ٘ز ػغ ِبٖ تب یک طبي ػٛف کٕيذ . 6

خبکی کٗ در گٍذاْ ثٕفؼٗ آفزیمبیی اطتفبدٖ ِی کٕيذ ثبیذ س٘کؼی ثظيبر خٛثی 

ػّب ِی تٛأيذ خبک ِخٍٛم ثظتٗ ثٕذی ػذٖ . ایٓ ثظيبر ُِٙ اطت. داػتٗ ثبػذ

 3/1 کٛد گيب٘ی، 3/1ِخـٛؽ ثٕفؼٗ آفزیمبیی ثخزیذ یب خبک خٛد را ثٗ أذاسٖ 

در ِززٍٗ دَٚ ثبیذ یک گٍذاْ ثب أذاسٖ ِٕبطت .  پزٌيت ِخٍٛم کٕيذ3/1ٚرِيکٌٛيت، 

أتخبة کٕيذ چْٛ ّ٘ٗ ثٕفؼٗ ٘بی آفزیمبیی ثبیذ گٍذاْ ِسذٚدی داػتٗ ثبػٕذ ثٕبثزایٓ 

 . لطز گيبٖ ثبػذ3/1ثبیذ یک گٍذأی أتخبة کٕجذ کٗ لطز آْ ثٗ أذاسٖ 

 

 

 لطز گيبٖ 3/1ریؼٗ ثٕفؼٗ آفزیمبیی .  ثزاثز لطز گٍذاْ ثبػذ3ثٗ ػجبرت دیگز گيبٖ ثبیذ 

 طبٔتی ِتز کبفی اطت ٌٚی ثبس ُ٘ أذاسٖ گيزی کٕيذ تب 10گٍذاْ ثٗ أذاسٖ . اطت

ثب أتخبة ظزف ِٕبطت اس پٛطيذگی ریؼٗ خٍٛگيزی ِی کٕيذ سیزا اگز اس . ِطّئٓ ػٛیذ
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یک گٍذاْ ثشرگ اطتفبدٖ کٕيذ ثيغ اس زذ رمٛثت ثٗ ریؼٗ ِی رطذ ٚ در ٔتيدٗ ریؼٗ 

  .خٛا٘ذ ِزد

 

اگز ثٕفؼٗ آفزیمبیی در زبي پژِزدٖ ػذْ ثٛد ٚ ثزگ ٘بی آْ زبٌت : تٛخٗ داػتٗ ثبػيذ

افتبدٖ داػتٕذ در اطزع ٚلت گٍذاْ آْ را ػٛف کٕيذ ٚ ٚلتی دٚثبرٖ آْ را کبػتيذ ِطّئٓ 

 .ایٓ کبر ثبػث ایدبد ریؼٗ خذیذ ِی ػٛد. ػٛیذ کٗ طبلٗ ثب خبک پٛػيذٖ ػٛد

  

  

 

 

 یکی  ٔٛرکُ در ٔٙبیت ثٕفؼٗ افزیمبیی ثٗ دٌيً ِمبِٚت ثٗ خؼکی، گزِی ٘ٛا ٚ طبیٗ

 ػزم 3اٌجتٗ ثزای پزٚرع آْ ثبیذ . اس گيب٘بْ ایذٖ آي ثزای ٔگٗ داری در آپبرتّبْ اطت

 ,دِبی یکٕٛاخت، رمٛثت ِٕبطت، ٚ ِسين کؼت ِظبػذ را فزاُ٘ کزد

 

The End 
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