
 

 
 ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى استاًذاردبا هؤسسِ  آضٌايي

 رسوي هرجغ تٌْا قاًَى،صٌؼتي ايراى بِ هَجب  تحقيقات ٍ استاًذارد هؤسسِ

هلي )رسوي(  استاًذاردّاي ًطر تذٍيي ٍ تؼييي، ٍظيفِ ػْذُ دار كِ است كطَر

 .هيباضذ

در رضتِ ّاي هختلف تَسظ كويسيَى ّاي فٌي هركب از  استاًذارد تذٍيي

هراكس ٍ هؤسسات ػلوي، پژٍّطي، تَليذي  صاحبٌظراىكارضٌاساى هؤسسِ، 

هيگيرد. سؼي بر ايي است كِ  صَرتٍاقتصادي آگاُ ٍهرتبظ با هَضَع 
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 اٍل چاپ

 



 

تَجِ بِ ضرايظ تَليذي،  باٍاستاًذاردّاي هلي، در جْت هغلَبيت ّا ٍ هصالح هلي 

ٍ ًفغ ضاهل:  حقفٌي ٍ في آٍري حاصل از هطاركت آگاّاًِ ٍ هٌصفاًِ صاحباى 

ٍ  ًْادّاتَليذكٌٌذگاى ،هصرف كٌٌذگاى، بازرگاًاى، هراكس ػلوي ٍ تخصصي ٍ 

سازهاًْاي دٍلتي باضذ.پيص ًَيس استاًذاردّاي هلي جْت ًظرخَاّي براي هراجغ 

اي فٌي هربـَط ارسال هيطَد ٍ پس از دريـافت ًظـرات ٍاػضاي كويسيَى ّ ريٌفغ

در كـويتِ هلـي هرتبـظ بـا آى رضتِ عرح ٍدر صَرت تصَيب بِ ػٌَاى  ٍپيطٌْادّـا

 هلي )رسوي( چاپ ٍ هٌتطر هي ضَد. استاًذارد

استاًذاردّايي كِ تَسظ هؤسسات ٍ سازهاًْاي ػالقوٌذ ٍ ريصالح ٍ با  ًَيس پيص

ُ تْيِ هي ضَد ًيس پس از عرح ٍ بـررسي در كويتِ هلي ضذ تؼيييرػايت ضَابظ 

بِ ػٌَاى استاًذارد هلي چاپ ٍهٌتطرهي گردد. بذيي  تصَيب،هربَط ٍ در صَرت 

هي ضَد كِ بر اساس هفاد هٌذرج در استاًذارد هلي  تلقيترتيب استاًذاردّايي هلي 

گردد بِ هربَط كِ تَسظ هؤسسِ تطكيل هي هلي(( تذٍيي ٍ در كويتِ 5ضوارُ ))

 تصَيب رسيذُ باضذ.

ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى از اػضاي اصلي سازهاى بيي الوللي  استاًذارد هؤسسِ

كِ در تذٍيي استاًذاردّاي هلي ضوي تـَجِ بِ ضرايظ كلي  هيباضذاستاًذارد 

از آخريي پيطرفتْاي ػلوي، فٌي ٍ صٌؼتي جْاى ٍ  كطَر،ًٍيازهٌذيْاي خاظ 

 هي ًوايذ. استفـادُي استاًذاردّـاي بيي الوـلل

ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى هي تَاًذ با رػايت هَازيي پيص بيٌي  استاًذارد هؤسسِ

هٌظَر حوايت از هصرف كٌٌذگاى، حفظ سالهت ٍ ايوٌي فردي  بِضذُ در قاًَى 

هحصَالت ٍ هالحظات زيست هحيغي ٍ  كيفيتٍػوَهي، حصَل اعويٌاى از 

ضَراي ػالي استاًذارد اجباري  تصَيبرا با  اقتصادي، اجراي بؼضي از استاًذاردّا

الوللي براي هحصَالت كطَر،  بييًوايذ. هؤسسِ هي تَاًذ بِ هٌظَر حفظ بازارّاي 

 ًوايذ. اجبارياجراي استاًذارد كاالّاي صادراتي ٍ درجِ بٌذي آًرا 

اعـويٌاى بخـطيذى بِ استفادُ كٌٌذگـاى از خـذهات سازهاًْا ٍ  بوٌظـَر ّوچـٌيي

زهيٌِ هطاٍرُ، آهَزش، بازرسي، هويسي ٍ گَاّي كٌٌذكاى  درات فؼال هؤسس



 

زيست هحيغي، آزهايطگاّْا ٍ كاليبرُ كٌٌذگاى  ٍهذيريتسيستن ّاي هذيريت كيفيت 

سازهاًْا ٍ هؤسسات را بر اساس  ايٌگًٍَِسايل سٌجص، هؤسسِ استاًذارد 

ر صَرت احراز دادُ ٍ د قرارضَابظ ًظام تأييذ صالحيت ايراى هَرد ارزيابي 

بر ػولكرد آًْا ًظارت  ٍضرايظ الزم، گَاّيٌاهِ تأييذ صالحيت بِ آًْا اػغا ًوَدُ 

سٌجص تؼييي ػيار  ٍسايلهي ًوايذ. ترٍيج سيستن بيي الوللي يكاّا ، كاليبراسيَى 

هلي از  استاًذاردّايفلسات گراًبْا ٍ اًجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سغح 

 سسِ هي باضذ.ديگر ٍظايف ايي هؤ
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  يا ًوايٌدگي  ضوت رئيص

 بطگعيسٍُكاضقٌاؼهحقق (علَماكبط)زكتطاي،عليآگِ

  اعضاء

هٌْسؾيييليؿيياًؽ)فييَ ًييػاز،ايييَ تفطقييي

 (ككاٍضظي

 ايطاىنٌعتياؾتاًساضزٍتحقيقاتهَؾؿِ

هٌْسؾيييليؿيياًؽ،ًانييط)فييَ ؾيياهاًيضبيعييي

 (ظيؿتهحيط

 باظضگاًيذسهاتگؿتطـؾاظهاى

ٍبصضًْالٍتْيِانالحهَؾؿِ(باغباًي)ليؿاًؽاهللضًجبط،ٍلي

هٌْسؾييييليؿييياًؽ)فيييَ ،زاضييييَـقيييطافتياى

(باغباًي

ٍبصضًْالٍتْيِانالحهَؾؿِ

تْطاىزاًكگاُككاٍضظيزاًككسُ(باغباًي)زكتطاي،عليعبازي

هٌْسؾيييليؿيياًؽ)فييَ هطتضييَيْا،عبييسالكطين

(گياّپعقكي

تْطاى،زاًكگاُابَضيحاىعاليآهَظـهجتوع

زاضاىؾطزذاًِاتحازيِ(غصاييٍنٌايععلَم،اهيط)ليؿاًؽهكي

هٌْسؾييييياًؽ)ليؿيييي،فطيييييسٍُثييييَ يًانيييي 

(ككاٍضظي

ايطاىنٌعتياؾتاًساضزٍتحقيقاتهَؾؿِ

باظضگاًيذسهاتگؿتطـؾاظهاى(هكاًيكهٌْسؾي)ليؿاًؽ،ؾياٍـًهيطياى

ٍنيييٌايععليييَمليؿييياًؽ)فيييَ ،حؿيييييويييي

(غصايي

باظضگاًيذسهاتگؿتطـؾاظهاى



 

ٍضاهييكعتحقيقاتهط(ككاٍضظي)زكتطاي،هْسييَؾفياى

دتير

ٍعلييَمليؿيياًؽ،غالهطضييا)فييَ ظازُاؾييواعي 

(غصايينٌايع

ايطاىنٌعتياؾتاًساضزٍتحقيقاتهَؾؿِ
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فٌيييّييايكويؿيييَىَؾييطتكييِزضؾييطزذاًًِگْييساضي-اًيياض-تيياظُّيياياؾييتاًساضزهيييَُ 

اؾييتاًساضزذييَضا هليييكويتييِجلؿييٍِزضؾيهييسٍّفتييازٍزٍهييييقييسٍُتييسٍييتْيييِهطبَطييِ

ِهيَضزتهيَي 12/9/81هَضخككاٍضظيّايٍفطآٍضزُ ِ،ايٌيكاؾيت يطاضگطفتي هياز1ُاؾيتٌازبٌيسبي

هيياُبْويييههييَ ايييطاىنييٌعتيٍتحقيقيياتاؾييتاًساضزهؤؾؿييٍِهقييطضات ييَاًييانييالح يياًَى3

قَز.هٌتكطهيايطاىاؾتاًساضزهليعٌَاىب1371ِ

،علييَمنييٌايعزضظهيٌييٍِجْيياًيهليييٍپيكييطفتْايبيياتحييَ تٍّويياٌّگيّوگيياهيحفيي بييطاي

پيكييٌْازيٍّييطگًَييِتجسيييسً ييطذَاّييسقييسلييعٍمزضهَا ييعايييطاىهلييي،اؾييتاًساضزّايٍذييسهات

ِايييٍتكويي انيالحبيطايكِ هطبيَ فٌييتجسييسً طزضكويؿييَىقيَز،زضٌّگياماؾيتاًساضزاضاهي



 

اظبايييسّوييَاضُايييطاىهلييياؾييتاًساضزّايبييِهطاجعييِبييطاي.بٌييابطايي ييطاضذَاّييسگطفييتهَضزتَجييِ

كطز.تجسيسً طآًْااؾتفازُآذطيي

هَجييَزًٍياظّييايقييطايطبييِتَجييِضييويكييِاؾييتقييسُاؾييتاًساضزؾييعياييييٍتييسٍييزضتْيييِ

ّويياٌّگيٍپيكييطفتِنييٌعتيككييَضّاياؾييتاًساضزٍاؾييتاًساضزهلييياييييبيييي،زضحييساهكيياىجاهعييِ

ايجازقَز.

:ظيطاؾتقطحبِكاضضفتِاؾتاًساضزبِاييتْيِبطايكِّاٍهاذصيهٌبع

ّييايضٍـ،ٍبطضؾيييظيييطككييت،اض ييامككييتهٌيياطقا لييين،هطالعييٍِّوكيياضاىعبييازيعلييي-1

1379اًاض،تيطهاُكيفيذهَنياتتعييي

،آهييَظـتحقيقييات،ؾيياظهاىاًيياضزضايييطاىاض ييامٍتٌييَ ،پطاكٌييسگيقييْطبييابكيبْييعازيحبييي -2

1377پاييع،ككاٍضظيٍتطٍيج

اهيييَضباغبييياًي،هعاًٍيييتًٍگْيييساضي،بطزاقيييتاًييياض،زاقيييت،هييييَُقيييطافتياىزاضييييَـ-3

1378،ظهؿتاىككاٍضظيٍظاضت

عويطاًبياضيبيطضٍياتييليپلييٍپَقيفگيطمآ تيواضّياي،بطضؾييباغبيازضاًيبْازضاىفيطٍظُ-4

1379،اؾفٌسكطجككاٍضظياضقس،زاًككسُاؾيكاضقٌتحقيقاتياًاض،ططحٍكيفيت

ؾييويٌاضبطضؾييياٍليييياًيياض،گييعاضـهيييَُذييَضزگيتييط ٍعليي هطتضييَيْا،اّويتعبييسالكطين-5

طبيعيييهٌييابعٍزاًكييكسُككيياٍضظيزاًكييكسُجْيياززاًكييگاّي،اًتكيياضاتاًيياضزضايييطاىهؿيياه 

1366تْطاىزاًكگاُ

زضافييعايفحييطاضتٍزضجييِبطزاقييتظهيياىاثييطاتضًجبط،بطضؾييياهلل،ٍليييقييطافتياىـزاضيييَ-6

ٍبصضًْالٍتْيِانالحتحقيقات،هَؾؿِؾاٍُهلؽاًاضض نعوطاًباضي

ككاٍضظيٍظاضت،اًتكاضات78،اضزيبْكت76-77ظضاعي،ؾالككاٍضظيآهاضًاهِ-7
8 - Elyatem , S.M. and A.A. Kader .1984 ,Postharvest Phisiology and Storagebehavior of 

pomegranate fruits ,Scientia Horticulture. 

9 - Koksal ,A.I 1989 .Research on the Storage of pomegranate under differentcondition ,Acta 

Horticulture. 

10 - Pota , S.S. Keta ,M.L.C ,thongtham .1989 .Effect of packing materials andtemperatures 

on quality and storage life of pomegranate fruits , Hort Abstract. 

11 - Paul Boxter , 1993 pomegranate , pan Macmillan publishers. 

 

   هقدهَ



 

 يسيويايضؾس.اًاضزضذتچِهياًؿاىذَضا ههطفبِآىهيَُك2ِپًَيكاؾِاظذاًَازُاؾتگياّي1اًاض

ِاؾكٌسضهقيسًٍيتَؾط،ٌّسٍاظغط تاچييقط ؾَيبِزٍضاظايطاىّاياظظهاىكِاؾت ٍيًَياىبي

ِهيصّبيهبلغاىّوطاُ،ؾپؽاؾتاؾپاًياضؾيسٍُاظآًجابِضفتِطاًِهسيتزضيايپيطاهَىؾايطككَضّاي بي

.اؾتقسُزًيابطزٍُؾايطجاّايهكعيك

اظزيطباظآىٍزاًٍِحبِؾا ِ،پَؾتضيكِ،پَؾتهيَُ،پَؾت،گ بطهيَُافعٍىكِاؾتاياًاضزضذتچِ

ظيبياگلْايذاططزاقتيبِگياُضٍز.اييبكاضهيٍضًگطظيزباغيبطايزضنٌعتزاضٍٍبعٌَاىزضپعقكي

ٍبييفكينّيايذاططقاذًِيعبِقَزٍگاُهيككتظيٌتيگياُيكعٌَاىاظجاّابِزضبطذيٍبعضگ

قَز.هياضّاكاقتِظّاٍككتباغزضپيطاهَىياپطچييزفاعيگياُيكبعٌَاىذاضزاضـ

،زيگيطهاًٌيس:ًاضزاىّيايبگًَِذَضيبطتاظًُوَزٍافعٍىًگْساضيهاّْازضؾطزذاًِتَاىاًاضضاهيهيَُ

ِگييطيبْطُاظآىٍؾطكِ،قطبت،ض هيَُ،آ كٌؿاًتطُ ِضاضٍيآىّيايكيطز،حبي ،ؾيا زٍقييطيٌيغلي

ٍاؾيپاًيا،اظبكؿيتاىاًياضايطاىتَليسكٌٌسُهْنككَضّاياكٌَىزٌّس.ّنباظاضهيبِگًَِاييٍبِگصاقتِ

آىضٍيچٌيساًي،پيػٍّفٍآهطيكيايياضٍپاييزضككَضّايگياُاظايياًس گيطيبْطُزلي باقٌس.بِهي

.اؾتًگطفتِاًجام

ِ،ضًگهيٍَُضيعي،زضقتيهيَُپَؾتٍكلفتيًاظكي(ٍهلؽ،تطـ)قيطيياًاضاظزيسهعُ ،ظٍزضؼحبي

زاضًس.اًاضّايهتفاٍتيّايككَضًامهرتلفباقسٍزضجاّايهيگًَاگَىّايض نزاضايبَزىيازيطضؼ

گييطيبْيطُاظآًجاكِباقس.هيهٌاؾ زضؾطزذاًًِگْساضيبطايٍزيطضؼزاًِ،ؾياُكلفت،پَؾتهلؽ

قس.اؾتاًساضزپطزاذتِاييًگاضـباقسبِهيگؿتطـّاضٍبِذَضاكيًگْساضياظؾطهابطاي
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   ُدف 1

                                                      
1 - Pomegranate 
2 - Punicaceae 



 

ًِگْييساضيكليييضٍقييْايزازىكيياضًكيياىآهيييياييييًگيياضـآهيياج ػگيْييا،،ٍياًيياضزضؾييطزذاً

تيياظُبگًَييِاظفهيي زضذيياضجٍعطضييِذييَضاكيههييطفبييطايآىبٌييسيٍبؿييتِآظهييَىّييايضٍـ

3اظآًْازضبطزاقتپيطٍيباقس.كِهي

ٍٍيػگيْيياي،تيياظگيبيكييتطچييًَيّييطچييِپاؾييساضيهايييٍِعطضييِ،ًگْييساضي،تطابييطي،جيَضكييطزى

ذَاّسبَز.آىاظذطابيطيٍپيكگياًاضهَضزعو ض ن



 مارترد  داهٌَ  2

ِزضباضًُاهِآهييايي ِاًاضّياييّيايض ينّوي ِ(ًگْيساضي) ابلييتتَاًياييزاضايكي بيَزُزضؾيطزذاً

هاًٌسكاضبطززاضز.هيٍؾالنكطزُتحو زيسىآؾي ٍؾطهاضابسٍى



   الساهي  هراجع  3

ِاؾتهقطضاتيظيطحاٍيالعاهيهساض  ِايييزضهيتيكي ِاؾيتقيسُزازُآًْيااضجيا اؾيتاًساضزبي .بي

تيياضيدزاضايقييَز.زضهييَضزهطاجييعهييياؾييتاًساضزهحؿييَ اظاييييجعهيييهقييطضاتآىتطتييي ايييي

ِچياپ .هعْييصايؿيتهيَضزً ييطًهيساض اييييبعيسيّياٍتجسيييسً طّايٍ/يياتجسيييسً ط،انيالحي

ِكياضبطزآذيطيياؾيتاًساضزاهكياىايييشيٌفيعكياضبطاىبْتطاؾيت هيساض ّياٍتجسييسً طّايانيالحي

ٍ/يياتجسييسً يط،آذيطييچياپتياضيدبيسٍى طاضزٌّيس.زضهيَضزهطاجيعظيطضاهَضزبطضؾيالعاهي

.هَضزً طاؾتُقسزازُاضجا العاهيهساض ٍ/ياتجسيسً طآىچاپ

:اؾتاؾتاًساضزالعاهيكاضبطزاييظيطبطاياظهطاجعاؾتفازُ

ّييايؾييطزذاًٍِايوٌييي،تجْيييعاتكيياضؾيياذتواىآييييي1375:ؾييال1899ايييطاىاؾييتاًساضزهلييي

هَازذَضاكي

اًاضٍيػگيْاي1377:ؾال262ايطاىاؾتاًساضزهلي

ّيياٍهيييَُبٌييسيبؿييتِهرهييَلچييَبيّييايجعبيي1355ِ:ؾييال1277طاىاييياؾييتاًساضزهلييي

تاظُّايؾبعي

تاظُّايّاٍؾبعيهيَُبٌسيبؿتِبطايكاضتي1373:ؾال2923ايطاىاؾتاًساضزهلي

هَازغصاييكا زضؾطزذاًِكاضچيسىآييي1373:ؾال3399ايطاىاؾتاًساضزهلي

                                                      
،ّييطؼذييا هاًٌييس:بطگييطزاىظضاعيييبييًِكيياتٍضعايييتكاقييتهٌطقييِا ليويييقييطايطكييِزاقييتبايييستَجييِ- 3

ِ،كيَز،آبيياضيزضؾت ٍاًياضزضچيًَيزضذيتبالٌيسگيزضظهياىّياٍجيعآىّياٍبيوياضيبياآفيتٍهبياضظٌُّگيامبي

زاضز.اثطفطاٍاًيزضؾطزذاًِهيَُهاًسگاضاييّايض نًگْساضيهست

 



 

هَازغصاييًگْساضيؾاليٍظًيظطفيتكاضهحاؾبِآييي1374:ؾال3589ايطاىاؾتاًساضزهلي

قييسُبٌييسيبؿييتِككيياٍضظيّيياياظفييطآٍضزُبييطزاضيًوًَيي1373ِ:ؾييال2836ايييطاىاؾييتاًساضزهلييي

زاضًس.غصاييههطفكِ

ّاهيَُآ آظهَىّايضٍـ1373:ؾال2685ايطاىاؾتاًساضزهلي



   ّ تعاريف  اصطالحات   4

ضٍز:ظيطبكاضهيّاباتعاضيفٍ/ياٍاغُاؾتاًساضزانطالحاتزضايي

 اًار   4-1

قَز.هي.گفتPunica granatum  Lِعلوياًاضباًامزضذتهيَُبِ

  اًار تازٍ   4-2

باقس.ٍقازا ًكسُپالؾيسُقَزكِهيگفتِاًاضيبِ

   اًار پاك   4-3

باقس.(زيسًي)هَازذاضجيبيگاًِچيعّايبسٍىبيطًٍيزضپٌِْقَزكِهيگفتِاًاضيبِ



  اًار ضالن   4-4

ذييَضزگي،تييط ،ذطاقيييسگيهاًٌييس:ؾييَذتگيزيييسگيآؾييي بييسٍىقييَزكييِهيييگفتييِاًيياضيبييِ

ٍبييسٍىٍّواًٌييسآىظزگيييٍآفييتظزگييي،كپييكظزگييي،يييد،ؾييطهاظزگييييسگي،لْقييسگي،ؾييَضاخ

باقس.ًٍاّوگًَي،بسقكليًاضؾي

   ضْذتگي   4-5

قَز.هياًاضگفتِپَؾتضًگٍزگطگًَيقسى،ؾرتذككيسگيبِ

   ذراغيدگي   4-6

زٌّس.ضاذطاـپَؾتَزكِقهيگفتِگًَاگًَيّاياظعاه بطذاؾتِآؾي بِ

   ذْردگي  ترك   4-7

قَز.هيگفتِهيَُپَؾتٍباظقسىتطكيسىبِ

   غدگي  ضْراخ   4-8

قَز.هيگفتِهيَُپَؾتقسىؾَضاخبِ

  لِيدگي   4-9

قَز.هياظفكاضگفتِبطذاؾتِّايآؾي بِ

  ضرهازدگي   4-11

زگطگييَىآىبييطاثييطؾييطهاضًييگهيييَُپَؾييتقييَزكييِهييياظؾييطهاگفتييِتِبطذاؾييّييايآؾييي بييِ

ظًس.هيآؾي ظيطپَؾتبافتهَاضزبِگطززٍزضبطذيهي

   زدگي  يد   4-11



 

ِّيايآؾيي بِ ِاظؾيطهايبطذاؾيت ِهييظييازگفتي ِايقيَزبگًَي ِپَؾيتكي ٍظزُييدهييٍَُحبي

باقس.قسُ(زگطگَىآىٍبافت،بَ،هعُ)ضًگهاًٌسآىچًَي

   زدگي  آفت   4-12

ِّياضٍيآفيتاظپطكياضيبطذاؾتِّايًكاًِبِ ِهيياًياضگفتي ِزضزضٍىقيَزكي هييَُبيطًٍيييياپٌْي

قَز.زيسُاظضيعبييگيطيبْطُبسٍىؾالنباچكن

   آفت   4-13

ِ)حكييطُپاييياىهاًٌييس:قييفًييسُظّييايعاهيي توييامبييِ ّييا(ّييا)كپييكّييا، يياض ّييا(،كٌيي

،بالٌييسگيزضٌّگييامقييَزكييِهييي(گفتييِبالٌييسگياظزٍضاىّا،ًواتييسّا)زضّييطيييكّييا،ٍيطٍؼ،بيياكتطي

زّس.هياًاضضاكاّفٍچًَيٍچٌسيتاذتِآىاًاضبٍِتطابطي،ًگْساضيجابجايي



 بزد.  ٍ ًواتذ را ًام  ،قارچ  ،شتِ  ،كٌِ 4 گلَگاُ  كزم  تَاى اًار هي  هْن  ّاي س آفتا-  يادآّري

 

   ًارضي   4-14

ِهييَُبؿيٌسُبالٌيسگيًساقتيبِ ِهيياًياضگفتي ِقيَزكي ِبؿيت كاهي پَؾيتٍقيفافيت،ضًيگض ينبي

زاضًس.كاؾتيٍهعُ،اًساظًُگگطززٍاظزيسضّاجساًوياظپطُآؾاًيّابٍِزاًًِگكتِ

 تدغنلي   4-15
.اؾتزازٍُيااظزؾتًياٍضزُذَزضابسؾتؾطقتيقك قَزكِهيگفتِاًاضيبِ

   ًاُوگًْي   4-16

قَز.هيگفتٍِضًگ،اًساظُاًاضاظزيسض نًبَزىزؾتيكبِ

 اًار رضيدٍ   4-17
5

 

ِگفاًاضيبِ ِهييتي ِبؿيٌسُبالٌيسگياظزييسفيعيَلَغييكقيَزكي كاهي آىقييوياهيٍتطكيبياتزاقيت

باقس.قسُ

                                                      
4 -ِ Spectrobates  ceratoniaeِعلوييبياًيامآفتييحكيطُبي ِهييگفتي بريفّيايپيطچنذيَزضاضٍيترينقيَزكي

ِاًاض)گلَگاُبا ي ِاًياضهييَُاظآًجيازضٍىجيَاىٍ ضٍّياييياؾيطاًياض(گصاقيت اظٍاضزهيكٌٌيسٍپيؽٍآؾيي ضفتي

ضٍز.هيقفيطُبِگلَگاُزضٍىتوامبالٌسگي

 
5 -ِ اظكٌييسٍپييؽهيييپيييطٍيNonclimactericًييافطاظگييطاتٌفؿييياظالگييَيكييِاؾييتّيياييهيييَُاًيياضاظجوليي

ِّيي ضؾييسىضؾسٍزضظهاىًويبطزاقت زّيسليصاباييسپييفًوييًكياىٍتَلييساتييليتيٌفؽزضهييعاىافعايكييگًَي

بطؾس.بؿٌسُبالٌسگيهطحلِبِاظبطزاقت

 



 

  ديدًي  تيگاًَ  چيسُاي   4-18

قَز.زيسُآىاًاضٍيازضبؿتِضٍيقَزكِهيجعاًاضگفتِّطچيعيبِ

  ضردذاًَ   4-19

ٍِتجْيعاتاظؾاذتواىايهجوَعِبِ ِهييگفتي اًياضضااظزييسًگْيساضيٍييػُبتَاًيسقيطايطقيَزكي

ِهيَضزً يطتياهييًگْيساضيهَضزًياظزضهيستٍزيگطقطايطزهاٍزهِ 1899كياضهلييآييييكٌيس،بي

قَز.ضجَ 1375ؾال

 ( ّترغيدگي  )پْضيدگي  قارچي  تيواريِاي   4-21

()ًاؾييالنزيييسٍُهروييط(زضاًيياضآؾييي ) يياض فاؾييسكٌٌييسُّييايهيكطٍاضگاًيؿيينپياهييسبالٌييسگيبييِ

ِ ِهييگفتي ٍلْيييسگيذطابييبيويياضيٍبيياپيكيطفتًاذَقييايٌسكيطزُزضآغيياظايجيازبييٍَهيعُقييَزكي

زاضز.زًبالضابِآىياّوِاظهيَُبركي



   ّ جاتجايي  تٌدي  ،تطتَ ، جْر مردى ،گسيٌع ترداغت  5

 اًار   ترداغت  5-1

ظٍزضؼّيياياظض يينبطذيييهييطزاززضبيياضُاظبيؿييتنآىبطزاقييتٌٍّگييامبييَزُاًيياضتييسضيجيضؾيييسى

ٍفييطزٍؼ،بجؿييتاىؾيياٍُهاًٌييسهلييؽزيييطضؼّييايض يينزضبيياضُآبيياىتيياپيياًعزّنهاًٌييسآلييگؾيياٍُ

ظيطزضزيسباقس:اًاضضاّكاضّايباقس،زضبطزاقتهي



ِ   اس آًجايي -  ياادآّري (  )كيفيهت   اس چهًَي   دٍم  ٍ تها دهذٍدي    اٍل  ّهاي  اس گه    آههذُ   بذسهت   اًارّهاي   كه

 باشذ. بْتز هي  در سزدخاًِ  ًگْذاري  ّا بزاي هيَُ  گًَِ  باشٌذ ايي بزخَردار هي بْتزي

 

ًبيياضزچيييسٍٍبيياضاىبييَزُّييَاذٌييكضٍظكييِآغيياظييّييايضابايييسزضؾيياعتهيييَُ  5-1-1

كطز.ضابايسذككزاضباقسآىًنّطزليليبِاگطهيَُ

اظ يچيييكييِاؾييتآىضاُقييَز،بْتييطييهيييبطزاقييتاًيياضبييازؾييتاظآًجيياكييِ  5-1-2

ِؾيتزًويَزٍيابياييكگييطيبْيطُباغباًي ِزيگيطهييٍَُبيازؾيتقياذ ِؾيَييضاٍاضٍبي ضٍيكي

،ؾييبسٍ...(،كيؿييِ)ؾييط زضبؿييتِآضاهيييضابييِآىقييَزٍييياآًگيياُچطذاًييستيياكٌييسُاؾييتقيياذِ

.گصاقت

ًبيٌس.اًاضآؾيبيباقسكِايبايسبگًَِبطزاقتزضكاضبطي  5-1-3

بييٍِ تيييآىض يينؾطقييتيضًييگبييًٍِعزيييكيكسؾييتهيييَُضًييگزضكيياضبطي  5-1-4

ضؾسباقس.هيبؿٌسُبالٌسگي



 

5-1-5  ِ ِبايسحبي ِبيَزُضؾييسُبؿيٌسُاًيساظُّيابي ّياجيساقيًَسٍهيعُاظپيطُآؾياًيٍبي

باقٌس.ذَزضازاقتِض نؾطقتي

   رقن  گسيٌع  5-2

ِباييسًگْيساضيضابيطايّياييتٌْاض ن ٍگيطمباقيس،اًياضجاّيايذيَ هاًيسگاضيزاضايبطگعييسكي

ييعزتفيتٍظاغؾيفيسهاًٌيسگي پَؾيتزييطضؼّيايًٍييعبيكيتطض ينزاقتِكلفتيپَؾتكِذكك

كيطزضاگيعيٌفٍتٌْياآًْياييبطضؾيياظًگْيساضيباييسپييفّيطض ينزاضًس.اًاضّايبْتطيهاًسگاضي

ظيطضازاضاباقٌس:گيْايٍيػكِ

باقس.ؾالن   5-2-1

باقس.ضؾيسُ   5-2-2

باقس.زاقتِّوگَىٍاًساظُ،قك ضًگزضكاضبطي   5-2-3

باقس.پا    5-2-4

باقس.1قواضُهاًسگاضاًاضبطابطجسٍلّاياظض نبطذياؾيسيتِ   5-2-5

هاًييسگاضاًيياضبطابييطّيياياظض يينبطذيييزضآ جاهييسهحلييَلچيعّيياي   5-2-6

باقس.1قواضُجسٍل

   تٌدي  ّدرجَ  جْر مردى   5-3

ّوؿياىّيايٍهييَُجيَضكيطزُبؿيٌسٍُضؾييسگي،قيك ،ضًيگ،اًيساظُضااظزيسض ينؾالناًاضّاي

اظاًيياض(پييؽ)بيياغاضؾييتاىزضاًتييَاىكيياضضاهيييبگصاضيييس.اييييجساگاًييِّييايضازضبؿييتًٍِاّوؿيياى

ٍِييازضآهازگياُبطزاقت ِزاز،زضاييياًجيامؾيطزذاً ـهطحلي زاضّويطاُكاؾيتيكيطزهييَُباييستيال

ًباقس.اًاضؾالن

ًگْيساضيييازضطيَلبياجيَضكيطزىّوعهياىكٌٌيس،ايٌكياضضاهيتيَاىبٌيسياگطبرَاٌّساًاضضازضجِ

1377ؾييال262قييواضُكيياضهليييبيياظاضبطابييطآيييييبييِاظعطضييِپيييفزضؾييطزذاًِاظآىٍييياپؽ

زاز.اًجام



ِ    بٌهذي   ٍ درجِ  جَر كزدى  ّز دال  بِ -  ياادآّري ِ   بها تَجه ِ    شهزاي    به ِ   در سههاى   كهار در سهزدخاً   عزضه

 شَد.  اًجام  باسار دٍبارُ اًار بِ

 

   تٌدي  تطتَ   5-4

ِ ِببٌيسيبؿيت ِايايييسبگًَي ٍبييِ،ًگْيساضيجابجييا،تطابيطيآؾيي بيياكوتيطيياًياضضابتيَاىباقيسكيي

بايس:بؿتِكطز.بٌابطاييباظاضعطضِ



 

باقس.هحكنبؿٌسُاًساظُبِ   5-4-1

باقس.ٍنافًطمآىّايٍزيَاضُكف   5-4-2

باقس.ؾطزذاًَِّايبِهيَُزؾتيابيبطاي ظمّايؾَضاخزاضاي   5-4-3

ًاذَقايٌسباقس.بَيٍبسٍىپا    5-4-4

چيييسكييِجييَضيزٍضزيييفيييابيكيييٌِاًيياضضازضيييكباقييسكييِايبگًَييِ   5-4-5

ِتوياؼّيابياّنهييَُبيطًٍيضٍيِ ًِساقيت ِبيطايباقيس.چٌاًچي ِاظكياضتيبٌيسيبؿيت ّياييياجعبي

باقس.1277ٍ2923هليبايسبطابطاؾتاًساضزّايآىقَزٍٍيػگيْايگيطيْطُبچَبي



  ، سهس   شهذُ   پَشهاًذُ  .6دار  ٍسهَرا    ،ًهاس    )سهك   ٍيههُ   پَشه    ّز اًهار در يه     بْتز است-  ياادآّري

ِ   ( ٍسهلَزشي  بسهسار )پليوهزي    (اس جهٌ   ههز    تخهن   )هاًٌذ شاًِ ٍيهُ  ّاي در شاًِ َ   گذاشهت   رديه    د ٍرٍيشه

 شَد.  گيزي بْزُ سلَزشي  ياًَارّاي  اس بازشت   اٍل

 

اًار  ّتراتري  جاتجايي  6
7

قَز.جلَگيطيآىزيسىٍضطبِگيطزتااظآؾي اًجامآضاهياًاضبايسبٍِتطابطيجابجايي

زذاًِؾييطبييِتٌييسيبييِضٍظبطزاقييتاًيياضزضّويياىّييايبؿييتِبْتييطاؾييت   6-1

قَز.بطزُ

ًگيييطزٍلييياًجييامضٍظبطزاقييتزضّويياىؾييطزذاًِاًيياضبييِاگييطتطابييطي   6-1-1

ّيابيطاياهكياىهَجيَزباقيسباييساظايييبطزاقيتزضهحي آىًگْساقيتيٍذٌيككطزىذٌكاهكاى

كطز.گيطيبْطُؾطزذاًِبِاظتطابطيپيفهيَُكطزىذٌك

بييطايّيينّيياييًگيييطزٍاهكيياىاًجييامؾييطزذاًِاًيياضبييِفييَضياگييطتطابييطي   6-1-2

ِزضزؾيتطؼآىكيطزىذٌيك زاضٍظييطؾييايباىبيامياجيايضازضظييطظهييهييَُّيايًباقيسباييسبؿيت

بطز.ؾطزذاًِظٍزتطآًْاضابٍِّطچًِگْساضي

بييِؾييطزذاًِاًيياضبييِتطابييطيزاضبييطايليرچيياّيياياظكيياهيَىگيييطيبْييطُ   6-2

8قَز.هيزضاظباقسؾفاضـاگطضاٍُيػُ

                                                      
 قَزهيگفتFoamِانطالحاًپَقفاييبِ- 6

7 -  Handling practices and transportation 
باقس.هيبطضؾيزضزؾت«هتحط زضؾطزذاًِباضچيٌي»اؾتاًساضزًگاضـ- 8

 



 

   ًگِداري  7

:ظيطاؾتَاضاؾتّايبطپايِاًاضزضؾطزذاًًِگْساضي

 :  تراي  من  از دهاي  گيري تِرٍ  7-1

هيَُظيؿتيباذاؾتگاُگطهايياًطغيكطزىكن  7-1-1

قييسىاظذييطا ٍجلييَگيطيفاؾييسكٌٌييسُّييايهيكطٍاضگاًيؿيينبالٌييسگيكييطزىنكيي  7-1-2

هيَُ

پطكييياضيبييياذاؾيييتگاُهييييٍَُچٌيييسيتٌيييسچيييًَياظزگطگًَيْيييايجليييَگيطي  7-1-3

ًِگْيساضيبيطايبْيٌِزهايتعيييهيَُبيَقيوياهي ضي،هاًيسگاهاًٌيس:ض ينگًَياگًَيّيايعاهي اًياضبي

ٍِحؿاؾييتظزگييد،ًقطِ هاًيسگاضّياياظض ينبطذييًگْيساضيزاضز.زهيايبؿيتگيؾيطهاظزگيبي

.اؾتآهس1ُقواضُزضجسٍل

ٍاظقييازابيٍپاؾييساضيهيييَُآ بريياضقييسىكيياّفبييا بييطاياظزهييِگيييطيبْييطُ  7-2

ِزؾيييتيابيبيييطايآىآبيييساضي ِبييي ِزهييي ِضّيييَايزبْيٌييي ِؾيييطزذاً ِ،زاهٌييي 9ًؿييييبيزهييي

گطزز.زضنسپيكٌْازهي80-70

ُْا  گردظ   7-3
11

ِهييتياآًجياافيعايفهييَُاظپَؾيتآ براضقسىاًاضزضپيپيطاهَىاظآًجاكِ فكياضبرياضيابيسكي

بريياضكيياّفبييطاييبطابييطقييَز.بٌييابطايهيييَُپَؾييتؾييلَلْايهَجييَززضبييييبافكيياضبريياضآ آى

ِاظيكهيَُآ قسى ٍ)كپيكفاؾيسكٌٌيسُّيايهيكيطٍ پطكياضيبيطايقيطايطكيطزىؾًٍَابْيٌي

ِگييطيبْيطُزضتبرييطكٌٌيسُكٌتيطلبيازٍض ابي ّايياظبازظىتَاىزيگطهيهروط(اظؾَي كيطزتيابي

11قَز.هيؾفاضـباضزضؾاعت40َّاجابجايييافتزؾتايبْيٌَِّايگطزـ

  ضرد مردى  پيع   7-4 
12

ًِيسازُكياّفاًاضضازضباغزهايچٌاًچِ ِآىضؾييسىهحي باقيٌس،بي ِبي هييَُ،باييسزهيايؾيطزذاً

ِجيَضكيطزىييازضٌّگياماظجيَضكيطزىتَاًيسپييفكاضهييآٍضز.ايي+پايييc10ضاتا ٍبٌيسي،زضجي

گيطز.اًجامبٌسيبؿتِ

 اًار   چًْي   7-5

                                                      
9 - Relative humidity 
10 - Air Circulation 

كطز.گيطيبْطAnemometerُ()بازؾٌجَّاؾٌجاظزؾتگاُتَاىَّاهيجابجاييگيطياًساظُبطاي- 11

 
12 - recooling 



 

ِزؾيتيابيبطاي ًِگْيساضيضازضؾياليّياييباييستٌْياهييَُهاًيسگاضيبيكيتطييبي بياضچيٌيؾيطزذاً

1ٍ-5زضبٌييسّايكييِبطذييَضزاضباقييٌس.ّواًگًَِبييَزىٍضؾيييسُهاًٌس:ؾييالنبْيٌييِاظچييًَيكطزكييِ

.اؾتقسُاقاض5-2ُ

   گٌدزدايي   7-6

ِزؾيتيابيبطاي ِهاًيسگاضيبي ـبْيٌي ًيابَزيظييطبيطايّياياظضٍـقيَزاًياضضابيايكييهييؾيفاض

اظ(ًٍييييعجليييَگيطيظييياّطؾيييالنبيييِاظاًاضّيييايهَجيييَززضبطذيييي)احتوييياليگلَگييياُكيييطم

تيواضكطز:فاؾسكٌٌسُّايهيكطٍاضگاًيؿنبالٌسگي

13تيواضفيعيكي   7-6-1

14اكؿيسكطبيزيافعايف 7-6-1-1

(نالحيتزاضاي)بازيسهطاجعيًَيعُپطتَّايتابف  7-6-1-2

15ثاًي60ِهستبC050ِگطماظآ گيطيبْطُ  7-6-1-3

اًيياضٍضكييطزى)هجيياظ(ٍغَطييِپييصيطفتٌيؾطقييتيّيياياظپَقييفگيييطيبْييطُ  7-6-1-4

زضآى

16(اتوؿفط6-8)اًساظُاظفكاضبازبِگيطيبْطُ  7-6-1-5


   تيوار غيويائي   7-6-2
ِتيوياضفيعيكييچٌاًچِ ـّيايكيفاظآفيتتيَاىًكيَز،هيياًجيامّيطزليليياًياضبي اظقيسُؾيفاض

طز.كگيطيبْطُتيواضقيوياهي(بطايًباتاتحفط)ؾاظهاىنالحيتزاضايهطاجعؾَي

 تارچيٌي 7-7
17

 

                                                      
13 - Treatment 

 ياض ذاؾيتگاُهيَ ضضابيااًياضض ينتَاًؿيتٌسذطابي2COزضنيس10اظغل يتگييطيبيابْيطُآضتعٍّوكياضاًف- 14

كٌٌس.كٌتطلذَبيبِپٌيؿليَم

 
ٍبصضكطجًْالٍانالحتْيِهَؾؿِاظبطزاقتپؽفيعيَلَغيبرف-ٍّوكاضاًفقطافتياىزاضيَـ- 15

 
اًاضؾاٍُتحقيقاتيايؿتگاُ-ضًجبطٍّوكاضاًفاهللٍلي- 16

 
17 -  Stacking 

 



 

ًِگْيساضياًياضزضؾياليبياضچيٌي ِؾيطزذاً ِايباييسبگًَي ِّيَايباقييسكي ِآؾياًيؾيطزبي توييامبي

ضاببيٌيس.3399ٍ3589كاضّايبطؾس.آيييفطآٍضزُ

 هاًدگاري   7-8
باقس.هي1قواضُبطابطجسٍلزضؾطزذاًًِگْساضي اب اظاًاضّايبطذيهاًسگاضي



   ًگِداري  ( اًار در ٌُگام )مٌتره  پايع    8

ًِگْيساضيزضٌّگاماظآًجاكِ ِاًياضزضؾيطزذاً ِاؾيتهوكييّياييعاضضي ِپسييساضقيَزكي اگيطبي

ِزّيس.بٌيابطاييهييضٍيفطاٍاًييًكيَزظيياىجيَهيٍچياضُقٌاؾاهيٌّگام ِاؾيتبايؿيت تيا5ّيطكي

ًِگْيساضيهَجيَززضؾيالياظاًاضّايضٍظيكباض10 ِبيطزاضيًوًَي ٍاگيطكيطزُّياضابطضؾييًٍوًَي

ًوَز.عطضِباظاضههطفٍيابِجلَگيطيآىقَزاظگؿتطـزيسُايعاضضِ

پسيسآيسعباتٌساظ:اًاضزضؾطزذاًًِگْساضيزضٌّگاماؾتهوكيكِّاييعاضضِ

   پْضت   يضْذتگ   8-1

   ّ حثَ  پْضت   غدى  ذػل   8-2

   ّ حثَ  پْضت  رًگ  دگرگًْي   8-3

  ّ ترغيدگي  هاًٌد پْضيدگي  قارچي  تيواريِاي   7-4

  ضرهازدگي   8-5

   زدگي  يد   8-6

 

   ترداري  ًوًَْ    9

ّياباييسضٍيآظهيَىٍتويامزازُاًجيام2836بطابيطاؾيتاًساضزقيواضُتيَاىاظاًياضضاهييبطزاضيًوًَِ

گطزز.جسااًجامبگًَِّطبؿتِ





   آزهْى  رّغِاي    11

   رًگ  آزهْى   11-1

كٌيس.زاٍضيآىپَؾتضًگزضباضُّطبؿتِاًاضّايبِكطزىباًگاُ

 تْ   آزهْى   11-2

زّيس.تكريمزضآىضابيگاًِبَيياًبَزىٍبَزىضابَهيسُّطبؿتِاًاضّاي



   تْدى  ّ رضيدٍ  ،تازگي هسٍ  آزهْى   11-3

ِكويٌِ ِبياضٍّيطبياضقيواضيؾي ِاظاًاضّياضابي ِآهيسيپييفگًَي ِاظّيطبؿيت اظٍبركييبطزاقيت

كٌيس.زاٍضيآىبَزىٍضؾيسُ،تاظگيهعُبَزى ؾطقتيٍزضباضُضاجَيسُآىّايحبِ

  پامي  آزهْى   11-4



 

ٍزاٍضيكييطزُبطضؾيييبيگاًييِچيعّيياييييازاقييتيضااظزيييسپيياكيٍآىضابطزاقييتِّييطبؿييتِاًاضّيياي

كٌيس.

،  ،لِيدگي غااااااادگي  ،ضاااااااْراخ ذْردگي  ،ترك ،ذراغااااااايدگي ضْذتگي  آزهاااااااْى   11-5

   ًّاُوگًْي  ، تدغنلي ًارضي

،تييييط ،ذطاقيييييسگيؾييييَذتگيظهييييَىآضااظزيييييسزاقييييتيّييييطبؿييييتِاًاضّييييايّوييييِ

كٌيس.زاٍضيآىٍزضباضُبطضؾيًٍاّوگًَي،بسقكلي،ًاضؾي،لْيسگيقسگي،ؾَضاخذَضزگي

   زدگي  ّ يد  ضرهازدگي  آزهْى   11-6

آىٍزضبيياضُبطضؾيييظزگيييٍيييدؾييطهاظزگيّييايًكيياًِضااظزيييسزاقييتيّييطبؿييتِاًاضّييايّوييِ

كٌيس.زاٍضي

   گياُي  ُاي از تيواري  ترذاضتَ  ّ آضية  زدگي  آفت  آزهْى   11-7

ٍبطضؾيييگييياّيّيياياظبيويياضيبطذاؾييتٍِآؾييي ظزگيييضااظزيييسآفييتّييطبؿييتِاًاضّييايّوييِ

كٌيس.زاٍضيآىزضباضُ

   گلْگاٍ  مرم  داغتي  آزهْى   11-8

،بيازيقيك بيازتفٌگيياظزؾيتگاُگييطيبيابْيطُگلَگياُكيطمزاقيتيضااظزييسّطبؿتِاًاضّايّوِ

ِبطضؾيياًاضٍاضزكيطزُاتوؿفطزضگلَگا6ُ-8بافكاض ِاًياضآليَزُكٌييس،چٌاًچي باقيس،بطاثطآفيتايييبي

گيطبيازانيَضتتطكيس.زضغييطايييهييٍؾيپؽ(پييساكيطزُ)حجينگٌجفكاضباز،زضآغاظاًاضافعايف

باقس.ًويگلَگاُكطمٍزاضايبَزُكٌس،اًاضؾالناًاضًتَاًسضذٌِزضٍى

   در آب  جاهد هحلْه  چيسُاي  گيري اًدازٍ  آزهْى   11-9

زّيس.اًجام2685ضابطابطاؾتاًساضزآظهَىايي

  اضيديتَ  گيري اًدازٍ  آزهْى  11-11

زّيس.اًجام2685ضابطابطاؾتاًساضزآظهَىايي



از   ترذاااااي  ًگِاااااداري  تِيٌاااااَ  فيسيناااااي  ّ غاااااراي   ،غااااايويايي ظاُري  ّيژگيِااااااي- 1  غاااااوارٍ  دّهجااااا

 اًار  ُاي رقن

 
  داًااااااااااااَ  پْضت جا    رقن   غوارٍ
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) 

)ر حثااااااَ

   ( ًگ

  زيٌااااااَ    هسٍ

   ترينص

(5/1 ) 

 

 اضااايديتَ

ترحطااااااا

اضااايد   ب

تارتاااااااار

  يل

(1/1 ) 

دها 
 )زيٌااااااااَ

ضلطااااايْ

 (  ش

  دهااااااااااااَ

    ًطثي

)درصااااد

) 

هاًاااادگار

  ي

  )تيػااايٌَ

 رّز(

هليييؽ1

*

ٍبييقازا ؾاٍُ ضييع

زضقت
تيييطـ طهع

ٍقييييط

4/171/13+80-
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90



 

يي

پَؾييت2

ؾييفيس)

قيييطيي
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كويييييؾاٍُ

ذكك

نيييَضزضقت

تي
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ؾييفيس)
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*

كويييييؾاٍُ

ذكك
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-80+6/143/13تطـ

70
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پَؾييت4

ؾييييياُ

**

 طهييييعزضقتقازا ؾاٍُ

تيطُ

-80+3/187/03قيطيي

70

90

گبيييطي5

پَؾييت

 طهع*

ٍكيوًطميعز

چيييطٍي

كيسُ

 طهييييعزضقت

تيطُ

-80+1992/03قيطيي

70

90

قييَْاض6

)حبيييِ

ؾييفيس(

*

كوييييييعز

ذكك

ؾييييفيسزضقت

نَضتي
-80+2/17384/03قيطيي

70

90

كوييييييعز*ظاغ7

ذكك

ؾييييفيسزضقت

نَضتي

قييييطيي

تطـكن
6/1778/03+80-

70

60

هليييؽ8

يعز*

-ًييياظ يعز

ذكويييي

قك

قييييطيي طهعزضقت

تطـكن
2/1715/15+80-

70

60

قييَْاض9

)حبيييِ

 طهيييع(

*

كوييييييعز

ذكك

قيييطيي طهعزضقت

گؽ

4/1651/05+80-

70

60

45-80+1862/05قييييطيي طهعزضقت-ًيياظ يعزانييفْا10



 

ًيييييي

حبييييِ

ؾييييياُ

**

ذكوييي

قك

70تطـكن

آباًوييا11ّ

**ي

-كلفيتيعز

ًطمكوي
نيييَضزضقت

تي

-80+1869/05قيطيي

70

90

آهٌيييي12ِ

ذاتَى

قازا يعز

كن

ؾييييفيسزضقت

نَضتي

قييييطيي

تطـكن
2/1717/15+80-

70

60

گيييط 13

قَْاض

-80+8/1748/05قيطييؾفيسضيعقازا يعز

70

45

گبيييطي14

نيييَض

تي

ٍكًيييطميعز

چيطهي

ٍكيسُ

قييييطيي طهعضيع

تطـكن
6/1877/05+80-

70

60

 

 
  داًااااااااااااااااااااااااَ  پْضت جا    رقن   غوارٍ

 ( )اًدازٍ

   ترينص  زيٌَ  هسٍ ( )رًگ حثَ

(5/1 ) 

ترح اضاااااايديتَ

  ضااااااااااااااااااااااااة

اضااااااااايدتارتار

  يل

(1/1 ) 

دها 
ضلطاااايْ )زيٌَ

 (  ش

    ًطثي  دهَ

 )درصد(

  هاًدگاري

  )تيػااااااااااااااايٌَ

 رّز(

تفتييييييييي15

پَؾييييييت

ؾفيس

كوييييييييييعز

ذكك

7060-80+7/159/15تطـ طهعتيطُزضقت

طيَ گيط 16

گطزى

ؾفيسنيييَضزضقتذككيعز

تي

7045-80+4/1799/05قيطيي

پَؾييييييت17

 طهع

ٍچيطذككؾوٌاى

ٍكيسُ

7060-80+169/03قيطيي طهعزضقت

پَؾييييييت18

ؾفيس

ٍپيالذككؾوٌاى

ؾيسُ

7060-80+183/13تطـنَضتيزضقت

بؿيييييييياضؾوٌاىزًساىآ 19

ذكك

7060-80+178/03قيطيينَضتيزضقت



 

ذيييطاجٌيييَ بجؿتاى20

اىؾ

كيينًييِكلفييت

ظيازًِ
تييييييييييطـ طهعزضقت

ٍقيطيي
1/171/13+80-7090

 

اًس. طاضگطفتِپػٍّكيهَضزبطضؾيٍبصضكطجًْالٍتْيِانالحهَؾؿِاظبطزاقتپؽفيعيَلَغيّازضبرفض ن*ايي

ّؿتٌس.ّاهكاّساتيٍيافتِبطضؾيزضزؾتٍبصضكطجًْالٍتْيِحانالهَؾؿِاظبطزاقتپؽفيعيَلَغيّازضبرفض ن**ايي
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