سِٛفبت آٗٞ
إٞیت :
آ ٗٞدس تطىیُ ٍٟ٘ ٚذاسی وّشٚفیُ  ٚتِٛیذ وشثٞٛیذساتٟب ضشٚسی ثٛد ٚ ٜوٕجٛد آٖ دس ٌیب ،ٜفمذاٖ وّشٚفیُ ،صسدی ثیٗ سٌجشٌٟب ٚ
وبٞص فتٛسٙتض سا ث ٝد٘جبَ داسد .ایٗ ػٙصش ثشای تِٛیذ ٌّٕٛٛٞثیٗ دس ثذٖ ضشٚسی ثٛد ٚ ٜوٕجٛد آٖ ثبػث وٓ خ٘ٛی ٔی ضٛد .
ٔطخصبت وٛد
آٞىی ثٛدٖ خبوٟبpH ،ثبالٔ ،بد ٜآِی وٓ  ٚثی وشثٙبت صیبد دس آة آثیبسی اص ػٛأّی ٞستٙذ و ٝلبثّیت استفبد ٜایٗ ػٙصش سا ثشای
ٌیبٞبٖ ٔحذٚد وشد ٚ ٜخسبسات ججشاٖ ٘بپزیشی سا ثش ٔیضاٖ تِٛیذ  ٚویفیت ٔحصٛالت ٚاسد ٔی ٕ٘بیذ  .ػالئٓ  ٚػٛاسض ٘بضی اص
وٕجٛد ایٗ ػٙصش دس انثش ٘مبط ایشاٖ  ٚدس اغّت ٔحصٛالت ث ٝفشاٚا٘ی ث ٝچطٓ ٔی خٛسد  .استفبد ٜاص وٛدٞبی ضیٕیبیی حبٚی ایٗ
ػٙصش ثٕٞ ٝشأ ٜبد ٜآِیٌٌٛ ،شد  ٚثبوتشیٟبی ٔشثٛع ٝثبػث ثٟجٛد ضشایظ تغزی ٝای ٌیبٞبٖ ضذٔ ٚ ٜصشف آٖ دس دساص ٔذت ٔی تٛا٘ذ
وٕجٛدآ ٗٞسا ثشعشف سبصد .ایٗ وٛد ث ٝد ٚصٛست سِٛفبت آ ٗٞخطه )(FeSO4.H2Oثب  24دسصذ آ ٚ ٗٞسِٛفبت آ ٗٞآثذاس
)(FeSO4.7H2Oثب  20دسصذ آ ٗٞتِٛیذ  ٚدس ثست ٝثٙذیٟبی  25ویٌّٛشٔی ث ٝصٛست پٛدسی ػشضٔ ٝی ضٛدٔ .صشف ایٗ وٛد
ثشای ثشعشف وشدٖ صسدی  ٚسً٘ پشیذٌی ثشٌٟب ،افضایص ٔیضاٖ وّشٚفیُ  ٚفتٛسٙتض ٌیب ٜثسیبس ٔفیذ ٔی ثبشد .
سٚش ،صٔبٖ ٔ ٚمذاس ٔصشف
ایٗ وٛد اص عشیك جبیٍزاسی ػٕمی (ٔٛضؼی،چبِىٛد ٛ٘ ٚاسی) ٔ ٚحِّٛپبضی لبثُ ٔصشف است .دس خبوٟبی سجه ثب آة آثیبسی ٘یض
ٔی تٛا٘ذ ٔٛسد استفبد ٜلشاسٌیشدأب تحت ایٗ ضشایظ ثبصیبفت آٖ وٕتش خٛاٞذ ثٛد .
درختان :دس صٔستبٖ دس لسٕت ٔیب٘ی سبی ٝا٘ذا ص ثٕٞ ٝشا ٜوٛد حیٛا٘ی ٌٌٛ ٚشد ث ٝصٛست چبِىٛد یب وب٘بَ وٛد ثٔ ٝیضاٖ 500تب
ٌ 1000شْ ث ٝاصاءٞش دسخت ثبسٚس ٔصشف ٔی ضٛد .
نباتات زراعی ٍٙٞ:بْ تٟی ٝثستش ثزس ٕٞشا ٜثب سبیش وٛدٞبی صٔستب٘ ٝثٔ ٝیضاٖ  100تب  200ویٌّ ٛشْ دس ٞىتبس صیش خبن ٔصشف
ٔی ضٛد .
محلولپاشی :دسختاٖ ٔی ٜٛث٘ ٝسجت 3تب  5دس ٞضاس  ٚدس ٔحصٛالت صساػی ث٘ ٝسجت  3تب  4دس ٞضاس ٔحِّٛپبضی ٔی ضٛد .
ٌیبٞبٖ ٙٔ ٚبعك ٔٛسد ٔصشف
وٕجٛد آ ٗٞدس خبوٟبی آٞىی ثب  pHثبال دس ایشاٖ ضبیغ  ٚػالئٓ  ٚػٛاسض ٘بضی اص آٖ دس اوثش ٘مبط ایشاٖ  ٚدس اغّت ٔحصٛالت ثٝ
فشاٚا٘ی ث ٝچطٓ ٔی خٛسد ٔ .صشف وٛدٞبی حبٚی آ ٗٞدس ایٗ اساضی ثشای اوثش ٔحصٛالت ٔفیذ استٔ .صشف ایٗ وٛد ث ٝتذسیج
ػٛاسض ٘بضی اص وٕجٛد آ ٗٞسا ثشعشف ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜیضاٖ وّشٚفیُ ،فتٛسٙتض  ٚػّٕىشد سا افضایص خٛاٞذ داد .
٘ىبت فٙی
• ٔصشف ایٗ وٛد ث ٝصٛست  1تب  2سبَ دس ٔیبٖ ،اص وٕجٛد ایٗ ػٙصش جٌّٛیشی ٔی وٙذ .
• ٔصشف ایٗ وٛد ٔخّٛط ثب وٛد حیٛا٘ی خصٛصب دس ٔحذٚد ٜفؼبِیت سیط ٝثبػث افضایص وبسآیی وٛد سِٛفبت آٔ ٗٞی ضٛد
سِٛفبت سٚی
إٞیت :
ػٙصش سٚی ثشای فؼبِیت ٞبی آ٘ضیٕی ،تِٛیذ ٛٞسٟٔ٘ٛبی سضذ ،تّمیح ،ثبسٚسی  ٚتطىیُ ٔی ٜٛضشٚسی ثٛد ٚ ٜوٕجٛد آٖ ثبػث
سیضثشٌی ،تبخیش دس ثبص ضذٖ ثشي ٌّٟ ٚب  ،سیضش ٔی ، ٜٛسشخطىیذٌی ٔ ٚحذٚدیت سضذ ٔی ضٛد  .ایٗ ػٙصش فؼبَ وٙٙذ ٜثیص اص
ٛ٘ 300ع آ٘ضیٓ دس ا٘سبٖ ،داْ ٌ ٚیب ٜاست  ٚدس ٔجٕٛػٔ ٝىب٘یسٓ ٞبی حفبظتی ثذٖ ٘مص وّیذی داسد .
ٔطخصبت وٛد

آٞىی ثٛدٖ خبوٟبpH ،ثبالٔ ،بد ٜآِی وٓ ٔ ٚصشف صیب د وٛدٞبی فسفبت ٝاص ػٛأّی ٞستٙذ و ٝلبثّیت استفبد ٜایٗ ػٙصش سا ثشای
ٌیبٞبٖ ٔحذٚد وشد ٚ ٜخسبسات ججشاٖ ٘بپزیشی سا ثش ٔیضاٖ تِٛیذ  ٚویفیت ٔحصٛالت ٚاسد ٔی ٕ٘بیذ  .استفبد ٜاص وٛدٞبی ضیٕیبیی
حبٚی ایٗ ػٙصش ث ٝخصٛظ ثٕٞ ٝشأ ٜبد ٜآِیٌٌٛ ،شد  ٚثبوتشیٟبی ٔشثٛع ٝثبػث ث ٝثٛد ضشایظ تغزی ٝای ٌیبٞبٖ ضذ ٚ ٜثسیبسی اص
٘بسسبئیٟبی تغزی ٝای سا ثشعشف ٔی سبصد .ایٗ وٛد ث ٝد ٚصٛست خطه) ( ZnSO4.H2Oثب  34دسصذ سٚی  ٚیب آثذاس (
)ZnSO4.7H2Oثب  24دسصذ سٚی تِٛیذ  ٚدس ثست ٝثٙذی ٞبی 25ویٌّٛشٔی ث ٝصٛست پٛدس ػشضٔ ٝی ٌشدد .
سٚش ،صٔبٖ ٔ ٚمذاس ٔصشف
ایٗ وٛد اص عشیك جبیٍزاسی ػٕمی (ٔٛضؼی،چبِىٛد ٛ٘ ٚاسی) ٔ ٚحِّٛپبضی لبثُ ٔصشف است.دسخبوٟبی سجه ثبآة آثیبسی ٘یض لبثُ
ٔصشف ٔی ثبضذ أب تحت ایٗ ضشایظ ثبصیبفت آٖ وٕتش خٛاٞذ ثٛد ٔ.حِّٛپبضی پٙج دس ٞضاس آٖ ثٕٞ ٝشا ٜاٚس ٚ ٜاسیذ ثٛسیه دس پبییض
ة ضذٖ ضىٛفٞ ٝب دس افضایص تطىیُ ٔی ٜٛثسیبس ٔفیذ است .
 ٚیب اٚایُ ثٟبس لجُ اص اص
درختان  :دس صٔستبٖ دس لسٕت ٔیب٘ی سبی ٝا٘ذاص ثٕٞ ٝشا ٜوٛد حیٛا٘ی ٌٌٛ ٚشد ث ٝصٛست چبِىٛد یب وب٘بَ وٛد ثٔ ٝیضاٖ 200تب
ٌ 300شْ ث ٝاصاء ٞش دسخت ثبسٚس ٔصشف ٔی ضٛد .
نباتات زراعی ٍٙٞ:بْ تٟی ٝثستش ثزس ٕٞشا ٜثب سبیش وٛدٞبی صٔستب٘ ٝثٔ ٝیضاٖ  60تب  80ویٌّ ٛشْ دس ٞىتبس صیش خبن ٔصشف ٔی
ضٛد .دس ضٕٗ جٟت ٔصشف دس ضبِیضاس  18ویٌّٛشْ دس ٞىتبس سِٛفبت سٚی لبثُ ٔصشف ٔی ثبضذ .
محلولپاشی :دس دسختبٖ ٔی ٜٛث٘ ٝسجت  3تب  5دس ٞضاس  ٚدس ٔحصٛالت صساػی ث٘ ٝسجت  3تب  4دس ٞضاس ٔحِّٛپبضی ٔی ضٛد .
ٌیبٞبٖ ٙٔ ٚبعك ٔٛسد ٔصشف
وٕجٛد سٚی دس خبوٟبی آٞىی ثب  pHثبال دس ایشاٖ ضبیغ  ٚػالئٓ  ٚػٛاسض ٘بضی اص وٕجٛد ایٗ ػٙصش دس اوثش ٘مبط ایشاٖ  ٚاغّت
ٔحصٛالت ث ٝفشاٚا٘ی ث ٝچطٓ ٔی خٛسد ٔ .صشف وٛدٞبی حبٚی سٚی دس ایٗ اساضی ثشای اوثش ٔحصٛالت ٔفیذ استٔ ،صشف ایٗ
وٛد ث ٝتذسیج ػٛاسض ٘بضی اص وٕجٛد سٚی سا ثشعشف ٌّ ٚذٞی ،تطىیُ ٔیٔ ٚ ٜٛیضاٖ ػّٕىشد سا افضایص خٛاٞذ داد .
٘ىبت فٙی
• ٔصشف ایٗ وٛد ث ٝصٛست  1تب  2سبَ دس ٔیبٖ ،اص وٕجٛد ایٗ ػٙصش جٌّٛیشی ٔی وٙذ .
• ٔصشف ایٗ وٛد ٔخّٛط ثب وٛد حیٛا٘ی خصٛصب دس ٔحذٚد ٜفؼبِیت سیض ٝثبػث افضایص وبسآیی وٛد سِٛفبت سٚی ٔی ضٛد .
سِٛفبت ٍٔٙٙض
إٞیت :
ٍٔٙٙض ٘مص وّیذی دس تطىیُ وّشٚپالست  ٚسیستٕٟبی آ٘ضیٕی ٌیب ٜداضتٔ ٚ ٝصشف ایٗ وٛد ثبػث ثٟجٛد فتٛسٙتض ٌیب ٚ ٜافضایص
تِٛیذ ٔحص َٛخٛاٞذ ضذٍٙٙٔ .ض فؼبَ وٙٙذ ٜتؼذاد صیبدی اص آ٘ضیٕٟب دس ا٘سبٖ است .
ٔطخصبت وٛد
آٞىی ثٛدٖ خبوٟبpH ،ثبالٔ ،بد ٜآِی وٓ ٔ ٚصشف ٘بٔتؼبدَ وٛدٞب اص ػٛأّی ٞستٙذ و ٝلبثّیت استفبد ٜایٗ ػٙصش سا ثشای ٌیبٞبٖ
ٔحذٚد وشد ٚ ٜخسبسات ججشاٖ ٘بپزیشی سا ثش ٔیضاٖ تِٛیذ  ٚویفیت ٔحصٛالت ٚاسد ٔی وٙٙذ ،ػالئٓ  ٚػٛاسض ٘بضی اص وٕجٛد ایٗ
ػٙصش دس اوثش ٘مبط ایشاٖ  ٚدس اغّت ٔحصٛالت ث ٝچطٓ ٔی خٛسد .استفبد ٜاص وٛدٞبی ضیٕیبیی حبٚی ایٗ ػٙصش ث ٝخصٛظ ٕٞشاٜ
ٔبد ٜآِیٌٌٛ ،شد  ٚثبوتشیٟبی ٔشثٛع ٝثبػث ثٟجٛد ضشایظ تغزی ٝای ٌیبٞبٖ ضذ ٚ ٜثسیبسی اص ٘بسسبئیٟبی تغزی ٝای سا ثشعشف ٔی
سبصد.سِٛفبت ٍٔٙٙض ثب فشٔ َٛضیٕیبیی MnSO4.H2Oحبٚی  24دسصذ ٍٔٙٙض است و ٝث ٝصٛست پٛدسی تِٛیذ  ٚدس ثستٝ
ثٙذیٟبی  25ویٌّٛشٔی ػشضٔ ٝی ٌشدد .
سٚش ،صٔبٖ ٔ ٚمذاس ٔصشف
ایٗ وٛد اص عشیك جبیٍزاسی ػٕمی (ٔٛضؼی،چبِىٛد ٛ٘ ٚاسی) ٔ ٚحِّٛپبضی لبثُ ٔصشف است .دس خبوٟبی سجه ثب آة آثیبسی ٘یض

لبثُ ٔصشف ٔی ثبضذ أب تحت ایٗ ضشایظ ثبصیبفت آٖ وٕتش خٛاٞذ ثٛد .
درختان  :دس صٔستبٖ دس لسٕت ٔیب٘ی سبی ٝا٘ذاص ثٕٞ ٝشا ٜوٛد حیٛا٘ی ٌٌٛ ٚشد ث ٝصٛست چبِىٛد یب وب٘بَ وٛد ثٔ ٝیضاٖ 200تب
ٌ 300شْ ث ٝاصاءٞش دسخت ثبسٚس ٔصشف ٔی ضٛد .
نباتات زراعی ٍٙٞ:بْ تٟی ٝثستش ثزس ٕٞشا ٜثب سبیش وٛدٞبی صٔستب ٘ ٝثٔ ٝیضاٖ  50تب  80ویٌّ ٛشْ دس ٞىتبس صیش خبن ٔصشف ٔی
ٌشدد .
محلولپاشی :دس دسختبٖ ٔی ٜٛث٘ ٝسجت 3تب  4دس ٞضاس  ٚدس ٔحصٛالت صساػی ث٘ ٝسجت  2تب  3دس ٞضاس ٔحِّٛپبضی ٔی ٌشدد .
ٌیبٞبٖ ٙٔ ٚبعك ٔٛسد ٔصشف
وٕجٛد ٍٔٙٙض دس خبوٟبی آٞىی ثب  pHثبال  ٚخصٛصب ثب ثبفت سجه دس اوثش ٘مبط ایشاٖ ٔ ٚحصٛالت ٌضاسش ضذ ٜاستٔ .صشف
وٛدٞبی حبٚی ٍٔٙٙض دس ایٗ اساضی ث ٝتذسیج ػٛاسض ٘بضی اص وٕجٛد سا ثشعشف ٔ ٚیضاٖ وّشٚفیُ ،فتٛسٙتض ٚػّٕىشد سا افضایص
خٛاٞذ داد .
٘ىبت فٙی
• ٔصشف ایٗ وٛد ث ٝصٛست  1تب  2سبَ دس ٔیبٖ ،اص وٕجٛد ایٗ ػٙصش جٌّٛیشی ْی وٙذ .
• ٔصشف ایٗ وٛد ٔخّٛط ثب وٛد حیٛا٘ی خصٛصب دس ٔحذٚد ٜفؼبِیت سیط ٝثبػث افضایص وبسآیی وٛد سِٛفبت ٍٔٙٙض ٔی ضٛد
سِٛفبت ٔس
إٞیت :
ٔس ٘مص وّیذی دس فؼبِیتٟبی آ٘ضیٕی ،فتٛسٙتض ،تٙفس ٔ ،تبثِٛیسٓ وشثٞٛیذساتٟب  ٚپشٚتئیٗ ٞب داضت ،ٝوٕجٛد آٖ ث ٝتّمیح ،تِٛیذ
ٔی ٚ ٜٛدا٘ ٝصذٔ ٝصد ٚ ٜثبػث سشخطىیذٌی دسختبٖ  ٚافضایص حسبسیت غالت ث ٝخٛاثیذٌی  ٚثبدصدٌی خٛضٞٝب ٔی ضٛد ٔ.س
دس ا٘سبٖ ثب وٕه ث ٝجزة آ ،ٗٞسغح ا٘شطی ثذٖ سا ثبال ٍ٘ ٝداضت ٚٝوٕجٛد آٖ ث ٝوٓ خ٘ٛی وٕه ٔی وٙذ .
ٔطخصبت وٛد
آٞىی ثٛدٖ خبوٟبpH ٚثبال اص ػٛأّی ٞستٙذ و ٝلبثّیت استفبدٔ ٜس سا ثشای ٌیبٞبٖ ٔحذٚد وشد ٚ ٜخسبسات ججشاٖ ٘بپزیشی سا ثش
ٔیضاٖ تِٛیذ  ٚویفیت ٔحصٛالت ٚاسد ٔیٕٙبیذ ،ػالئٓ  ٚػٛاسض ٘بضی اص وٕجٛد ایٗ ػٙصش دس اوثش ٘مبط ٔ ٚحصٛالت ٌضاسش ضذٜ
ة ٕٞشأ ٜبد ٜآِیٌٌٛ ،شد  ٚثبوتشیٟبی ٔشثٛع ٝثبػث ثٟجٛد ضشایظ
است .استفبد ٜاص وٛدٞبی ضیٕیبیی حبٚی ایٗ ػٙصش ث ٝخصٛظ ٜ
تغزی ٝای ٌیبٞبٖ ضذ ٚ ٜثسیبسی اص ٘بسسبئیٟبی تغزی ٝای سا ثشعشف ٔی سبصد .سِٛفبت ٔس ثب فشٔ َٛضیٕیبیی CuSO4.5H2O
حبٚی  24دسصذ ٔس است و ٝث ٝصٛست پٛدسی دس ثست ٝثٙذیٟبی  25ویٌّٛشٔی ػشضٔ ٝی ضٛد .
سٚش ،صٔبٖ ٔ ٚمذاس ٔصشف
ایٗ وٛد ػٕذتب اص عشیك جبیٍزاسی ػٕمی (ٔٛضؼی،چبِىٛد ٛ٘ٚاسی) ٔصشف ضذٔ ٚ ٜحِّٛپبضی آٖ ثبیستی ثب احتیبط  ٚتٙظیٓ pH
صٛست ٌیشد .
درختان  :دس صٔستبٖ دس لسٕت ٔیب٘ی سبی ٝا٘ذاص ثٕٞ ٝشا ٜوٛد حیٛا٘ی ٌٌٛ ٚشد ث ٝصٛست چبِىٛد یب وب٘بَ وٛد ثٔ ٝیضاٖ 50تب
ٌ 150شْ ثشای ٞش دسخت ثبسٚس ٔصشف ٔی ضٛد .
نباتات زراعی ٍٙٞ:بْ تٟی ٝثستش ثزس ٕٞشا ٜثب سبیش وٛدٞبی صٔستب٘ ٝثٔ ٝیضاٖ  10تب  20ویٌّ ٛشْ دس ٞىتبس صیش خبن ٔصشف
ضٛد .
محلولپاشی :دسختبٖ ٔی ٜٛث٘ ٝسجت  2تب  3دس ٞضاس  ٚدس ٔحصٛالت صساػی ث٘ ٝسجت  2دس ٞضاس ٔحِّٛپبضی ٔی ٌشدد .
ٌیبٞبٖ ٙٔ ٚبعك ٔٛسد ٔصشف
وٕجٛد ٔس دس خبوٟبی آٞىی ثب  pHثبال خصٛصب ثب ثبفت سجه دس اوثش ٘مبط ایشاٖ  ٚدس اغّت ٔحصٛالت خصٛصب غالت ٌضاسش

ضذٔ ٚ ٜصشف وٛدٞبی حبٚی ایٗ ػٙصش دس ایٗ اساضی ٔفیذ استٔ ،صشف ایٗ وٛد ث ٝتذسیج ػٛاسض ٘بضی اص وٕجٛد ٔس سا ثشعشف
ٔ ٚیضاٖ ػّٕىشد سا افضایص خٛاٞذ داد٘ .جبتبتی چٌٙ ٖٛذْ ،ی٘ٛج ،ٝیٛالف ،پیبص،وب ،ٛٞدسختبٖ ٔیٔ ٚ ٜٛشوجبت ثیطتشیٗ حسبسیت سا
ث ٝوٕجٛد ٔس ٘طبٖ ٔیدٙٞذ .
٘ىبت فٙی
• دس صٛست ٘یبص ثٔ ٝحِّٛپبضی ثبیستی تٙظیٓ pHصٛست ٌیشد .
• ٔصشف ایٗ وٛد ث ٝصٛست  2تب  3سبَ دس ٔیبٖ ،اص وٕجٛد ایٗ ػٙصش جٌّٛیشی ٔی وٙذ.
• ٔصشف ایٗ وٛد ٔخّٛط ثب وٛد حیٛا٘ی خصٛصب دس ٔحذٚد ٜفؼبِیت سیط ٝثبػث افضایص وبسآیی وٛد سِٛفبت ٔس ٔی ضٛد .
ثٛسیه
إٞیت :
ثش اص ػٙبصش ضشٚسی ثشای ادأ ٝحیبت ٔٛجٛدات ص٘ذٔ ٜیثبضذ .ایٗ ػٙصش دس سضذ عِٛی سیطٔ ،ٝتبثِٛیسٓ اسیذٞبی ٘ٛوّئیه ٚ
ٞیذسٚوشثٛسٞب ،سبخت دیٛاس ٜسِّٛیٔ ،تبثِٛیسٓ فُٞٙب  ٚاوسیٗٞب ،جٛا٘ٝص٘ی  ٚسضذ ٌِ ِٝٛشد ٚ ٜافضایص تحُٕ ٌیب ٜدس ثشاثش
ثیٕبسیٞب  ٚسشٔب ٘مص اسبسی داسد .ثش دس ثسیبسی اص فشایٙذٞبی ٔیب٘ی  ٚصیستی ثذٖ اص جّٕ ٝتٛسؼ ٝاستخٛاٟ٘ب ٚثٟجٛد فؼبِیتٟبی
ٔغض ٘مص داسد .
ٔطخصبت وٛد
ثش اص ػٙبصش وٓ ٔصشفی است و ٝوٕجٛد آٖ ٔی تٛا٘ذ خسبسات ججشاٖ ٘بپزیشی سا ٚاسد وٙذ .چشا و ٝسضذ  ٚتمسیٕبت ٔشیستی،
ٌّذٞی  ٚتّمیح ،تطىیُ  ٚسضذ ٔیٞ ٜٛب ث ٝضذت تحت تبثیش ٚضؼیت ثش دس ٌیبٔ ٜی ثبضٙذ  .وٕجٛد ایٗ ػٙصش ػٕذتبً دس اساضی ضٙی
 ٚخبوٟبی آثیبسی ضذ ٜثب آثٟبی ضیشیٗ ثب ثش وٓ ضبیغ است  .اسیذ ثٛسیه ثب فشٔ ٚ H3BO3 َٛثب 17دسصذ ثش تِٛیذ  ٚدس ثستٝ
ثٙذیٟبی  25ویٌّٛشٔی ػشضٔ ٝی ضٛد .
سٚش ،صٔبٖ ٔ ٚمذاس ٔصشف
ایٗ وٛد سا ٔی تٛاٖ ث ٝسٚش ٞبی ٔختّف (ٔصشف خبوی لجُ اص وبضت ،آة آثیبسی ٔ ٚحّ َٛپبضی ) ٔصشف ٕ٘ٛدٔ. .حّ َٛپبضی پٙج
دس ٞضاسآٖ ٕٞشا ٜثب اٚس ٚ ٜسِٛفبت سٚی دس پبئیض ثؼذ اص ثشداضت ٔحص ٚ َٛیب اٚایُ ثٟبس لجُ اص ثبص ضذٖ ضىٛفٞ ٝب ثسیبس ثب إٞیت ٚ
ٔفیذ است .
درختان  :دس صٔستبٖ دس لسٕت ٔیب٘ی سبی ٝا٘ذاص ثٕٞ ٝشا ٜوٛد حیٛا٘ی ٌ ٌٛ ٚشد ث ٝصٛست چبِىٛد یب وب٘بَ وٛد ثٔ ٝیضاٖ 100تب
ٌ 150شْ دس ٞش دسخت ثبسٚس ٔصشف ٔی ضٛد .
نباتات زراعی ٍٙٞ:بْ تٟی ٝثستش ثزس ٕٞشا ٜثب سبیش وٛدٞبی صٔستب٘ ٝثٔ ٝیضاٖ  50تب  80ویٌّ ٛشْ دس ٞىتبس دس صیش خبن ٔصشف
ٔی ضٛد .
محلولپاشی :دس دسختبٖ ٔی ٜٛث٘ ٝسجت  3تب  5دس ٞضاس  ٚدس ٔحصٛالت صساػی ث٘ ٝسجت  3تب  4دس ٞضاس ْحِّٛپبضی ٔی ضٛد .
ٌیبٞبٖ ٙٔ ٚبعك ٔٛسد ٔصشف
ٌیبٞب٘ی ٔب٘ٙذ ی٘ٛج ،ٝچغٙذسلٙذ ،وشفس  ٚثشخی دیٍش اص ٘جبتبت غذ ٜای ٘یبص ثبالیی ث ٝثش داس٘ذ  .دسختبٖ ٔی٘ ٜٛیض خصٛصب سیت ٚ
ٌالثیً ث ٝوٕجٛد ثش حسبس ٔیثبضٙذٔ .غبِؼبت ٘طبٖ داد ٜاست و ٝدس تبوستبٟ٘ب وٕجٛد ٚس یىی اص سایج تسیٗ وٕجٛدٞبست .
٘ىبت فٙی
• ٘ظش ث ٝایٙىٔ ٝحذٚد ٜوٕجٛد  ٚسٕیت ثش ثسیبس ث٘ ٓٞ ٝضدیه استِ ،زا دس ٔمذاس ٔصشف آٖ ثبیستی ٟ٘بیت دلت سا ٔؼَٕٛ
داضت .

ٔیىشٚوبُٔ
إٞیت :
ضشایظ آة ٛٞ ٚایی خطه ٘ ٚیٕ ٝخطه ،آٞىی ثٛدٖ خبوٟبpH ،ثبالٔ ،بد ٜآِی وٓ ٔ ٚصشف صیبد وٛدٞبی فسفبت ٝاص ػٛأّی
ٞستٙذ و ٝلبثّیت استفبد ٜػٙبصش وٓ ٔصشف سا ثشای ٌیبٞبٖ ٔحذٚد وشد ٚ ٜخسبسات ججشاٖ ٘بپزیشی سا ثش ٔیضاٖ تِٛیذ  ٚویفیت
ٔحصٛالت ٚاسد ٔی وٙذ ،ػالئٓ  ٚػٛاسض ٘بضی اص وٕجٛد ایٗ ػٙبصش دس اوثش ٘مبط ایشاٖ  ٚدس اغّت ٔحصٛالت ث ٝفشاٚا٘ی ث ٝچطٓ ٔی
خٛسدٔ .حصٛالت تِٚیذی دس ایٗ ضشایظ دچبس افت ویفی ضذ ٚ ٜفمش غزایی ٌیب ،ٜداْ  ٚا٘سبٖ سا ث ٝد٘جبَ خٛاٞذ داضت  .استفبد ٜاص
وٛدٞبی ضیٕیبیی حبٚی ایٗ ػٙبصش ث ٝخصٛظ ٕٞشأ ٜبد ٜآِیٌٌٛ ،شد  ٚثبوتشیٟبی ٔشثٛع ٝثبػث ثٟجٛد ضشایظ تغزی ٝای ٌیبٞبٖ
ضذ ٚ ٜثسیبسی اص ٘بسسبئیٟبی تغزی ٝای سا ثشطسف ٔی سبصد .الصْ ث ٝروش است و ٝایٗ وٛدٞب ػال ٜٚثش ٔصشف خبوی ث ٝصٛست وٛد
آثیبسی ٔ ٚحّ َٛپبضی ٘یض لبثُ ٔصشف ٞستٙذ،
ٔطخصبت وٛد
ایٗ وٛد داسای  4دسصذ سٚی  5،دسصذ آ 3،ٗٞدسصذ ٍٔٙٙض 2،دسصذ ٔس  0/2،دسصذ ثش  1 ٚدسصذ اصت ٔی ثبضذٔ .صشف ایٗ وٛد
ػال ٜٚثش تأٔیٗ ٘یبص غزایی ٌیبٞبٖ ثبػث ٔتؼبدَ وشدٖ ػٙبصش غزایی  ٚافضایص سغح حبصّخیضی خبن ٘یض ٔی ضٛد  .ایٗ وٛد ثٝ
صٛست پٛدسی تٟی ٚ ٝدس ثست ٝثٗ،دی ٞبی  2 5ویٌّٛشٔی ػشضٔ ٝی ٌشدد .
سٚش ،صٔبٖ ٔ ٚمذاس ٔصشف
ایٗ وٛد اص عشیك جبیٍزاسی ػٕمی (ٔٛضؼی،چبِىٛد ٛ٘ ٚاسی) ٔ ٚحِّٛپبضی لبثُ ٔصشف است  .دس خبوٟبی سجه ثب آة آثیبسی ٘یض
لبثُ ٔصشف ٔی ثبضذ أب تحت ایٗ ضشایظ ثبصیبفت آٖ وٕتش خٛاٞذ ثٛد .
درختان  :دس صٔستبٖ دس لسٕت ٔیب٘ی سبی ٝا٘ذاص ثٕٞ ٝشا ٜوٛد حیٛا٘ی ٌٌٛ ٚشد ث ٝصٛست چبِىٛد یب وب٘بَ وٛد ثٔ ٝیضاٖ 500تب
ٌ 1000شْ ث ٝاصاء ٞش دسخت ثبسٚس ٔصشف ٔی ضٛد .
نباتات زراعی :دس ٍٙٞبْ تٟی ٝثستش ثزس ٕٞشا ٜثب سبیش وٛدٞبی صٔستب٘ ٝثٔ ٝیضاٖ  100تب  200ویٌّ ٛشْ دس ٞىتبس صیش خبن ضٛد .
محلولپاشی :دس دسختبٖ ٔی ٜٛث٘ ٝسجت  3تب  5دس ٞضاس  ٚدس ٔحصٛالت صساػی ث٘ ٝسجت  3تب  4دس ٞضاس ٔحّ َٛپبضی ٔی ٌشدد .
ٌیبٞبٖ ٙٔ ٚبعك ٔٛسد ٔصشف
وٕجٛد ػٙبصش ٔیىش ٚدس خبوٟبی آٞىی ثب  pHثبال ٔ ٚبد ٜآِی وٓ دس ایشاٖ ضبیغ  ٚوٕجٛد آٟ٘ب ،ػالئٓ  ٚػٛاسض ٘بضی اص آٟ٘ب دس اوثش
٘مبط ایشاٖ  ٚدس اغّت ٔحصٛالت ث ٝفشاٚا٘ی ث ٝچطٓ ٔی خٛسد ٔ .صشف وٛدٞبی حبٚی ایٗ ػٙبصش دس ایٗ اساضی ثشای اوثش
ٔحصٛالت ٔفیذ استٔ ،صشف ایٗ وٛد ث ٝتذسیج ػٛاسض ٘بضی اص وٕجٛد ػٙبصش ٔیىش ٚسا ثشعشف ٔ ٚیضاٖ ػّٕىشد سا افضایص خٛاٞذ
داد .
٘ىبت فٙی
• ثشای ٔحّ َٛپبضی دس صٛست ِض ْٚثبیستی تٙظیٓ pHصٛست ٌیشد .
• دس صٛست وٕجٛد ثیص اص حذ یه ػٙصش دس خبن یب ٌیب ،ٜآٖ سا ثٔ ٝخّٛط وٛدی اضبفٕ٘ ٝبئیذ .
• ٔصشف ایٗ وٛد ث ٝصٛست  1تب  2سبَ دس ٔیبٖ ،اص وٕجٛد ایٗ ػٙبصش جٌّٛیشی ٔی وٙذ .
• ٔصشف ایٗ وٛد ٔخّٛط ثب وٛد حیٛا٘ی خصٛصب دس ٔحذٚد ٜفؼبِیت سیط ٝثبػث افضایص وبسآیی وٛد ٔی ضٛد .
سِٛفبت ٔٙیضیٓ )(MgSO4,XH2O
إٞیت :
ٔٙیضیٓ ثشای تطىیُ  ٚحفظ سبختٕبٖ وّشٚفیُ  ،فؼبَ وشدٖ آ٘ضیٕٟبٔ ،تبثِٛیسٓ اصت  ،پش ضذٖ دا٘ ،ٝسٙتض  ٚا٘تمبَ ٘طبستٚ ٝ

پشٚتئیٗ  ٚدس ٘تیج ٝافضایص ٚصٖ ٞضاسدا٘ ٝضشٚسی ٔی ثبضذٙٔ .یضیٓ یىی اصػٙبصش وّیذی ثشای تِٛیذ سٚغٗ است  ٚوٕجٛد آٖ دس
ػّٛف ٝثشای داْ ٔطىُ صاست .
ٔطخصبت وٛد
سِٛفبت ٔٙیضیٓ صٙؼتی ثب فشٔ MgSO4.xH2Oَٛداسای  17دسصذ ٔٙیضیٓ)ٔ(MgOی ثبضذ .
سٚش ،صٔبٖ ٔ ٚمذاس ٔصشف
ایٗ وٛد سا ٔی تـٛاٖ لجُ اص وـبضت ثٕٞ ٝـشا ٜسبیش وٛدٞـب ث ٝخبن اضبفٕٛ٘ ٝد  ٚیب ثزس چغٙذس لٙذ ،حجٛثبت  ٚرست سا ثب ٔحّ َٛدٚ
دسصذ آٖ تیٕبس وشدٔ ٚ ٜصشف ٕ٘ٛد .صٔبٖ ٔصشف ایٗ وٛدٞب دس ثبغٟب اٚاخش اسفٙذ  ٚدس ٔحصٛالت صساػی لجُ اص وبضت ٔی ثبضذ
ِٚی ٔی تٛاٖ دس آة آثیبسی  ٚث ٝصٛست ٔحّ َٛپبضی ٘یض اص آٖ ث ٝسِٟٛت استفبدٕٛ٘ ٜد.ثشای ثشعشف ٕ٘ٛدٖ وٕجٛد ٔٙیضیٓ ٔی تٛاٖ
اص سِٛفبت ٔٙیضیٓ ثب غّظت پٙج اِی د ٜویٌّٛشْ دس ِ 1000یتش آة استفبد ٜوشد.صٔبٖ ٔحّ َٛپبضی دس سجضیٟب دس ٔشحّ ٝپس اص
٘طبء  ٚدس ٌیبٞبٖ صساػی یه ٔب ٜپس اص سجض ضذٖ ٔحصٔ َٛی ثبضذ .
ٌیبٞبٖ ٙٔ ٚبعك ٔٛسد ٔصشف
ٌیبٞبٖ خب٘ٛاد ٜثمٛالت دس ٔمبیس ٝثب سبیشٌیبٞبٖ حبٚی ٔٙیضیٓ ثیطتشی ٞستٙذ .رست ،سیتصٔیٙی ،پٙجٔ ،ٝشوجبت ،اً٘ٚس ،چغٙذسلٙذ
 ٚغالت ػىس اِؼُٕ خیّی صیبدی ثٙٔ ٝیشیٓ داضت ٚ ٝث ٝوٕجٛد ٔٙیضیٓ حسبس ٞستٙذ  ٚدس ایٗ ٔیبٖ سیت صٔیٙی  ٚاٍ٘ٛس حسبسیت
فٛقاِؼبدٜای ث ٝوٕجٛد ٔٙیضیٓ ٘طبٖ ٔیدٙٞذ .وٕجٛد ٔٙیضیٓ دس ضٕبَ  ٚغشة وطٛس سایج ثٛدٔ ٚ ٜصشف آٖ ثشای دا٘ٞ ٝبی سٚغٙی ٚ
ٔشوجبت ثسیبس ٔفیذ است.
سبسی وٛد (ٌٌٛشد وطبٚسصی ٌشا٘)ِٝٛ
إٞیت :
ٌٌٛشد ػٙصشی حیبتی ثشای تغزیٌ ٝیب ٜثٛد ٚ ٜدس سبخت ثشخی اسیذٞبی آٔی ،ٝٙپشٚتئیٗ ،سٚغٗٚ،یتبٔیٟٙب  ٚوّشٚفیُ ضشٚسی است .
ایٗ ػٙصش دس فؼبَ وشدٖ ثشخی آ٘ضیٕٟب،ثٟجٛد وٕی  ٚویفی ٔحص ،َٛافضایص ویفیت پخت ٘بٖ ،ثٟجٛد اسصش غزایی ػّٛف ،ٝتغزیٝ
ا٘سبٖ  ٚوٙتشَ ثؼضی ثیٕبسی ٞبی لبسچی ٘مص لبثُ تٛجٟی داسد ٘ .یبص ٌیبٞبٖ ثٌٌٛ ٝشد ثیص اص فسفش استٌٌٛ.شد سا ٔی تٛاٖ ثٝ
ػٛٙاٖ یه اصالح وٙٙذ ٜثشای خبوٟبی ضٛس  ٚسذیٕی  ٚوبٞص ٔیضاٖ ثیىشثٙبت آة آثیبسی ٘یض ٔصشف وشد .
ٔطخصبت وٛد
سبال٘ ٝثیص اص یه ْیّی ٖٛتٗ ٌٌٛشد فّ ٝثصٛست پٛدس  ٚوّٛخ ٝدس وطٛس تِٛیذ ٔی ضٛد ،أب ٔصشف ٔستمیٓ آٖ دس اساضی
وطبٚسصی ٔطىُ ٔی ثبضذ  .ػُٕ آٚسی ایٗ وٛد ث ٝصٛست ٌشا٘ٔ ،ِٝٛصشف آٖ سا ثشای ٔحصٛالت ٔختّف آسبٖ ٔی وٙذٌٌٛ.شد
ٌشا٘ ِٝٛثؼذ اص ٔصشف ،سعٛثت خبن سا جزة ٕ٘ٛد ٚ ٜاص  ٓٞپبضیذٔ ٜی ض ٛد .ایٗ وٛد حبٚی  85دسصذ ٌٌٛشد  15 ٚدسصذ ثٙت٘ٛیت
است  ٚدس ویسٞ ٝبی  25ویّٛیی ػشضٔ ٝی ضٛد .اوسیذاسیٌٌٛ ٖٛشد تٛسظ ثبوتشیٟبی جٙس تیٛثبسیّٛس ا٘جبْ ٔ ٚصشف آٖ ثٝ
ٕٞشا ٜوٛد حیٛا٘ی  ٚسبیش ٔٛاد آِی سا٘ذٔبٖ  ٚسشػت ػُٕ سا افضایص ٔی دٞذ  .سبسیوٛد دس ٔجبٚست ٔٛاد آِی دس ضشایظ سعٛثت ٚ
حشاست ٔٙبست ث ٝوٕه ثبوتشیٟب تجذیُ ث ٝسِٛفبت ضذ ٚ ٜثبػث خٙثی وشدٖ ثی وشثٙبت؛ وبٞص ٔٛضؼی  ٚ pHافضایص غّظت ٚ
جزة ػٙبصش ٔؼذ٘ی خصٛصبً فسفش؛ آ ٚ ٗٞسٚی ٔی ضٛد
سٚش ،صٔبٖ ٔ ٚمذاس ٔصشف
سبسی وٛد دس ثبغٟب ٕٞشا ٜثب وٛد حیٛا٘ی  ٚسبیش ٔٛاد آِی ثٔ ٝمذاس  500ویٌّ ٛشْ دس ٞىتبس ٔصشف ٔی ٌشدد .دس صساػت ٔٛلغ وطت

ثٔ ٝیضاٖ  500ویٌّ ٛشْ دس ٞىتبس  ٚتشجیحبً تٛاْ ثب ٔٛاد آِی  ٚدس ػٕك خبن ٔصشف ضٛد تب اص سعٛثت الصْ ثشای اوسیذاسیٖٛ
ثشخٛسداس ثبضذ .
ٌیبٞبٖ ٙٔ ٚبعك ٔٛسد ٔصشف
ایٗ وٛد ث ٝجض دس صساػت ثش٘ج دس سبیش ٔحصٛالت صساػی  ٚثبغی لبثُ استفبد ٜثٛدٔ ٚ ٜصشف آٖ ثشای دا٘ٞ ٝبی سٚغٙی ثسیبس ٔفیذ
است .اوثش اساضی وطبٚسصی وطٛس ث ٝدِیُ آٞىی ثٛدٖ  pH ٚثبال ٘یبص ٔجشْ ثٌٌٛ ٝشد ثشای اصالح خبن  ٚافضایص حبصّخیضی خبن
داس٘ذ .
٘ىبت فٙی
• ٔصشف سبسی وٛد ثشای ضشایظ غشلبثی ( صساػت ثش٘ج )  ٚخبوٟبی ٌچی تٛصیٕ٘ ٝیٌشدد .
• ٌٌٛشد سا حتٕب ثبیستی ثب ٔبی ٝتّمیح تیٛثبسیّٛس ٔخّٛط  ٚدس ػٕك خبن ٔ ٚحُ ٌستشش سیط ٝو ٝداسای سعٛثت وبفی است
ٔ،صشف وشد تب ٔٛثش ٚالغ ٌشدد .
• ٔصشف ایٗ وٛد تٛاْ ثب ٔٛاد آِی ثبػث افضایص وبسایی آٖ ٔی ضٛد .
• اص ٔصشف ٌٌٛشدی و ٝاص عشیق رٚة ضذٖ ث ٝضىُ ٌشا٘ َٛیب پّیت دسآٔذ ٜجذا خٛدداسی وٙیذ
سِٛفبت آٔ٘ٛیْٛ
إٞیت :
٘یتشٚطٖ یىی اص ٕٟٔتشیٗ ػٙبصش  ٚػٛأُ وّیذی دس دستیبثی ث ٝػّٕىشد ٔغّٛة دس ٔحصٛالت صساػی  ٚثبغی ٔی ثبضذ  .ایٗ ػٙصش
دس ٌیبٞبٖ ثبالتشیٗ غّظت سا داضتٌٌّٛٚ ٝب ٜسضذ ٔی ثبضذ ٘ ٚمص ٕٟٔی سا دس افضایص ػّٕىشد داسد ث ٝعٛسی و ٝوٕجٛد آٖ ثیص اص
سبیش ػٙبصش غزایی ػّٕىشد سا ٔحذٚد ٔی وٙذ .
ٔطخصبت وٛد
ایٗ وٛد تِٛیذ وطٛس اصثىستبٖ است و ٝحبٚی 21دسصذ اصت  24 ٚدسصذ ٌٌٛشد ٔی ثبضذ  ٚث ٝصٛست وشیستبَ تٟی ٚ ٝدس ثستٝ
ثٙذیٟبی 50ویٌّ ٛشٔی ػشضٔ ٝی ٌشدد .
سٚش ،صٔبٖ ٔ ٚمذاس ٔصشف
ٔصشف ایٗ وٛد ػٕذتب لجُ اص وطت ٔی ثبضذ أب ثب آة آثیبسی ٔ ٚحّ َٛپبضی ٘یض لبثُ ٔصشف ٔی ثبضذ .
ٔمذاس ٔصشف ایٗ وٛد ثست ٝث٘ ٝیبص ٌیب ٚ ٜآ٘بِیض خبن ٔتفبٚت ٔی ثبضذ .
ٌیبٞبٖ ٙٔ ٚبعك ٔٛسد ٔصشف
ایٗ وٛد ثٟتشیٗ ٔٙجغ تبٔیٗ اصت ٌٌٛ ٚشد ثشای،دسختاٖ ٔی ٚ ٜٛآٖ دست ٝاص ٔحصٛالت صساػی است و ٝث ٝایٗ ػٙبصش ٘یبص فشاٚاٖ
داس٘ذ .اص آ٘جب و ٝاصت ایٗ وٛد ث ٝضىُ آٔ٘ٛیٌٌٛ ٚ ْٛشد آٖ ث ٝضىُ سِٛفبت است،آٔ٘ٛی ْٛث ٝصٛست تجبدِی ث ٝرسات سس ٔتصُ
ٌشدیذ ٚ ٜوٕتش اص وٛدٞبی اصت ٝدیٍش دس خبن ضستٔ ٝی ضٛد .
سِٛفبت پتبسیٓ
إٞیت :
پتبسیٓ ٘یض ٔب٘ٙذ اصت  ٚفسفش جضء ػٙبصش پش ٔصشف ٔٛسد ٘یبص ٌیبٔ ٜی ثبضذ ٘.مص ایٗ ػٙصش دس ٌیب ٜث ٝصٛست وبتبِیضٚسی است ٚ
وٕجٛد آٖ ٔمبٔٚت ٌیب ٜسا دس ثشاثش آفبت  ٚثیٕبسیٟب وبٞص ٔی دٞذ ٚ.جٛد پتبسیٓ دس ٍٟ٘ذاسی آة دس ثبفتٟبی ٌیبٞی اص إٞیت

خبصی ثشخٛسداس است .
ٔطخصبت نٚد
ایٗ وٛد حبٚی 50دسصذ پتبس  18 ٚدسصذ ٌٌٛشد ٔی ثبضذ ٚ.دس ثست ٝثٙذی 50ویٌّٛشٔی تِٛیذ  ٚث ٝثبصاس ػشضٔ ٝی ٌشدد .
سٚش ،صٔبٖ ٔ ٚمذاس ٔصشف
ػّی سغٓ حالِیت  ٚتحشن ٘سجتب صیبد وٛدٞبی پتبسیٕی دس خبوٟبی سٍٙیٗ،ایٗ ٘ٛع وٛدٞب لجُ اص وبضت دس صٔیٗ پخص  ٚثب ضخٓ
 ٚیب دیسه صیش خبن ثشدٔ ٜی ض٘ٛذِٚ.ی ٔصشف ایٗ وٛدٞب دس خبوٟبی سجه حتٕب ثبیستی ثصٛست حذالُ د ٚثبس تمصیظ ثبضذ تب
سا٘ذٔبٖ ایٗ ٘ٛع وٛدٞب دس ضشایظ ٔضسػ ٝافضایص یبثذ .
محصوالت زراعی : 200اِی  300ویٌّٛشْ دس ٞىتبس
محصوالت باغی : 1.5اِی  3ویٌّٛشْ ث ٝاصای ٞش دسخت
ٌیبٞبٖ ٙٔ ٚبعك ٔٛسد ٔصشف
اص ایٗ وٛد ٔی تٛاٖ ثشای سفغ وٕجٛد پتبسیٓ دس وّیٔ ٝحصٛالت صساػی  ٚثبغی  ٚصٔیٟٙبیی ؤ ٝطىُ ضٛسی داس٘ذ استفبدٕٛ٘ ٜد .
تِٛیذی تحت ِیسب٘س اٚساَ
سشی وٛدٞبی اٚساَ ػٕٔٛی

سشی وٛدٞبی اٚساَ پی (فسفش ثبال)

آٔ٘ٛی ْٛفسفبت اٚساَ وٛد ٔ ٛ٘ٛپتبسیٓ فسفبت اٚساَ
وبَ اٚساَ

وٛد وبُٔ اٚساسَٛ

صیٙه فَٛ

سشی وٛد ٞبی ٘ٛتشی

وٛد ٘یتش ٚوب اٚساَ

نٚد اٚساَ ٌبسد 750
وٛد فشی سٛیُ

سشی وٛدٞبی اٚساَ وب (پتبسیٓ)
ًٔ فَٛ
وٛد ثشآٔیٗ

وٛد ٔٛ٘ٛ

وٛد س ِٛٛوب اٚساَ
صیٙه سیذ (ثزسٔبَ سٚی)
وٛد فشٚت ست اٚساَ

وٛد ٘یتشٚ

