
محلول پاشیفوائد   

 ررممهمحررزههاررربهاتهررزهاارر ههههامررزه بهینه رررهمکررزوهکررش هههکررم یهمکررزوهارر ه  رر ها هاهمارر هههههه

کررررهمل رررش هجماررر ههمنررر هکرررم یهمکرررزوهکرررش هههکرررم یهتحرررزا هملهحررر ه  ه  ررر ها ه ابههههههه

یزگررر هص مغرررزهمررر ا  هم کرررره هتهترررمک ه  هااررر  م بها ههههمل رررش هجماررر کم  رررممهم هررررهااررر  هه

 رررممه اررررهص مغرررزهمه رررزههههمرررمکزه هاارررهر ممه مه رررر هاارررهر ممه هشمهررر ههه  ش ررر  ه ش مرررش ههه

یزگررر هیمصررر ههمل رررش هجماررر ه رررممهکرررزی هااررر   رررممه   رررم  ههه هرررر ا گهرررم   هصکرررم بهم  ررر 

ا رریا یهکررم ا  هص مغررزهههم ررزا هکک ررش همررشا همرر ا  ه  همررر ه مررم هکک ررزهه  رر  هیررره م رر ههههههههههههه

ا هطز رررفها ررریا یههملکرررش هیمصررر ها ررریا یهصک  رررز ههمل رررش هجماررر ارررش  هترررمصهمکرررزوهمررر ه

 ررمهیررش مبه مررم  هکرررهیررزاهیررره ررراک زها رررا بههههاررزص ها  لررم هص مغررزهمرر ا  ها هیررزاهیرررهاررم زها رررا ههه

  رررشسهم ررر له هه مل رررش هجماررر ص ررر ها ررریا یهصک  رررز ه  ه م ررر هارررش  هترررش ه ارررهربهیماررررهمررر 

طررر هیللهلررر هه  هترررمصهااررر  ص مغرررزهص مغرررزه  ها ررررا ه رررشا  هملکرررش هههم رررشگهزمها ه ارررش هه

ههااررر  م بهترررمک ه همهگهرررمبه ا  م ررررها  رررم هگز ررر ههمل رررش هجماررر کرررره  همنررر هملم  رررره م ررر ه

  هههتهکررش    هاررزا هگز  رررههههیلرر هیررمرهزه هه شررم ه ا هکرررهککهرر هههکه هرر هااررم  ها رر هگهررمبهههههه

همل رررش هجماررر  اه شرررم ه ا  ه   ررر  هیررررهترررمصهمکرررزوها ررریا یهیهشررر زمهمل رررش هجماررر  م ررر ه

 رررممهمف  ررر هیمصررر ها ررریا یهصک  رررز هههملررررا ههاارررهره هشمهررر ه همهیم   رررم ههه   رررره  هم  ررر 

ه مررر ههاتهیرررزه همه  لرررم هیزتررر ههمل رررش هجماررر هص مغرررزهجزمکرررزوه  هیرررزاها ررر هگهم رررم هارررر 

مه  همحم عررررمبه اهیلررر هیرررمرهزهارررزا ه ا  ههرررتکشغرررهم همش  ش ش  ررر هههمهررریا همرررم بهمرررشرزبها ررر هگ

همل رررش هجماررر   گرررزمهکرررره همهگهرررمبهیم  اررر شه  ها همهررررها  رررم هگز ررر همشرررف هارررره م ررر ههه

صکرررم بهکش  رررممه  ررر هغررر م همش  ش ش  ررر هههصک  رررز هککررر هههکه ررر ها ررر هگهرررمبه اهیلررر هیرررمرهزههه

م ررر لرها هاکشیهررر هصکررررههمل رررش هجماررر   رررم یها ررر همحم عرررره شرررم ه ا هیهکم  رررممهههارررزا ه ا  رررر 

  مم شررر هیرررزه همهگهرررمبه  ه رررش ها  رررم هگز ررر هکرررره شرررم ه ا همل رررش هجماررر ه  ررر هههک  رررر مررر 

جماررر ه صک  رررز ه ا رررر هاارررم  هههملررررا هک زه هررررها ررر هگهرررمبه اها ررریا یه ا بهههیرررمهمل رررش ههههههه

مل رررش هجماررر هر ررررهیرررم    ها هص مغرررزه اهیررررهطرررش ههههها ررر ها ررریا یهیهشررر زه ررر هارررر ههه(Zn) هم

  ررررهکررررهمنررر هم رررشگهزمها هههه   شاتررر ه همهارررحوهیرررزاههه  ه  اررر زمهگهرررمبهارررزا همررر ههههه

جمارر هاارر  م بههه   ا هکررز  همرر  ها رر هص مغررزها همررشا همزطررش هک  ررربه رره همل ررشههههههههاررشت گ هه



یرررهطررش مهههص مغررزهمرر ا  هاررزا هگز  رررهاارر ههجمارر ههلرر هیررمرهزهمل ررش هیگهررمبه ع ررمزه هرریهههاررش  مرر 

  هه   غررررهاارررم  ه اه  ررر  هیررررهارررم رها ررریا یه ا هههه2/22  ه ررریا ه همهه3کررررهمل رررش هجماررر هه

 رررممهگهرررمبها ررریا یه م ررر هترررمصهمکرررزوهص مغرررزهمررر ا   هیعررررا هملکرررره هی ش رررش    ه  ها ررررا هه

م هیرررزه همهگ رررر ه رررم ها  رررهه2332یللهلررر هکررررهیشاررر هصکرررم مههه ک رررم ا ه  هارررم ههه میرررر مررر 

گز ررر ه شرررم ه ا همل رررش هجماررر هجشیزاررره هههص مغرررزهمررر ا  هصک  رررز ه ا رررره اهیلررر هیرررمرهزهارررزا ههه

 ررریهههگجماررر هص مغرررزهکررر همکرررزوهم رررره هم هم هههمل رررش ه ا بهههمشمرررفها ررریا یهصک  رررز هارررر ه

 ا  ههم مرر ه  رر  هیررره م رر هتررمصهمکررزوها رر هص مغررزها رریا یهصک  ررز هیهشرر زمه  هس  ه شررههههههههههه

  غررررهه24یرررمهه04مل رررش هجماررر هص مغرررزهیرررزه همهگ رررر ههه رررشروه شرررم ه ا هکررررههصک  رررز ه ا ررررهه

اارر  م بهتررمصهمکررزوهص مغررزهیررره  هرررهیررمرهیررش  همهرریا ه  رر هتررمصه  هام ررفهههههههههها رریا یه م رر  هه

م ررمطفهکشررش هیمصرر هکررم یهکررم ا  هکررش هاررربهههمل ررش هجمارر هص مغررزها رر هملررره   همرر  هههههههههههه

یررمها رریا یهملمهمرر ه  رر  هیرررهگزمررممها  نررممه کرررههههههههمل ش پمارر هگ ررر هه ک ررر  ررمهمرر هه اهتررمص

یرررمها ررریا یهارررحوهمل رررش هجماررر هص مغرررزههیمصرر ها ررریا یهارررزص هجزارررر ه ا ررررهههه  ه ا ررررهارررر ه

ه  رررر یرررزاههه ها ه  هیرررزه  شاررر  یهیرررمرهزه ااررر رهههصک  رررز هیهش ش  ررر هگهرررمبه اها ررریا یهمررر هههههه

هاررر ههررمب ا رررها رر هگهمل ررش هجمارر ه همهههم گ رریهیررزه همهگهررمبهگ ز ررشهیمصرر ها رریا یهصک  ررز ههههههههه

مهملکرررش مههه ک رررم ا ه همهیرررز یه شرررم ه ا همل رررش هجماررر هص مغرررزه  همزا ررررهههه  رررم یهمحم عرررر

ها ه  رررزهاا کرررم مهههارزیفشررر هکرررم ا  هیرررمرمه ا   ههه رررراک زهج  رررره   ت مرررم هیشررر هرهتشاررررهههه

هاررش رمل ررش هجمارر هیررمهکررم یهمررر ه مررم هاارر  م بهههمرر  هص مغررزهمشمررفها رریا یهکررم ا  همرر هههههههه

مل ررش هجمارر هص مغررزهیررمههه   ررر ههرریا همرر  هکررم ا  هص مغررزهمرر ا  ه اها رریا یهمرر ههههمهههیررمها رریا یه

 رررممهیهشارررهکهم  هیرررزاههها ررریا یهک زه هررررهههههها ررریا یهکزیش هرررر ا هگهرررمب ها ررریا یه عم هررر ههه

 هه  ه ررریا هیزکه رررم هاه ه ررر ههمل رررش هجماررر   رررر هکم ی شئهررررهمهررریا ه  شاررر  یه اها ررریا یهمررر ه

  هج رر رهیررمهیلز رر هصشامررره ارررمههها رریا یهیش هرررهمررم بهتشرر همشمررفها رریا یهصک  ررز هگهررمبهههههههههه

ه هاش م 

 

 


