
  مسایب ي معبیب کًد َبی گراوًلٍ ي کًدَبی مبیع

 کٌٌذ، ثیبى سا کَد ّبی هبیغ ٍ گشاًَلِ کَدّبی ًیبص هَسد ّبی هغزیصیش  ثیي تفبٍت تَاًٌذ ًوی گیبّبى تئَسی، لحبظ اص

  ّستٌذ. هضایبیی کطبٍسصی، داسایدس  کبسثشدًَع  ثِ دٍی آًْب ثستِ ّش اهب

 هیطیگبى(  ایبلتی ی تَسؼِ داًطگبُ )حَصُ MSU Extension ایسلیت، جین

 ٍ "گشاًَلِ" ػٌَاى ثِ هطبّذُ ی آًْب ثشای هٌطقی ساُ یک. داسد ٍجَد کَدّب ثٌذی طجقِ ثشای هختلفی ّبی سٍش

 کَدّبی ثِ حسبة ًوی آیذ.هبیغ(  یک ًَعِ ایي هقبیسِ، آهًَیبک ثی آة )اص ًظش فٌیثِ هٌظَس اًجبم  ٍجَد داسد. "هبیغ"

 گشاًَلِ هجضا یک کَد کشدى تشکیت ثب تَاى هی سا کَد هخلَطْبی. جبی هی گیشًذدسٍى گشٍُ گشاًَلِ ّب  ػوَهبً خطک

، هَسد ًظش تشکیتًِسجت هٌبست ثشای ایجبد  ثب (60-0-0 , 0-46-18 ,0-0-46آًبلیضِ هطخع ) ثِ ػٌَاى هثبل،  ثب

هَسد  ًَاس)ثبًذ( یک ػٌَاى ثِ کبضت دس کشد کِ استفبدُ صهیي یسٍپبضیذى  ثب تَاى هی سا خطک کَدّبی ثذست آٍسد.

یک ثستشِ  ػٌَاى ثِ ؛ یب(2 دس 2جبیگیشی ) گیشد هی قشاس ثزس صیش ایٌچ 2 ٍ کٌبس دس ایٌچ 2 اغلت هی گیشًذ،  استفبدُ قشاس

 گشاًَلِ کَد ثِ کطبٍسصاى کِ ٌّگبهی ذ.ًضَ هیهحػَل استفبدُ  ضتبکصهبى  خبک دس ػوق کنِ دس ٍ سفتِ ثکبس جبًجی

 تَلیذ ثبصدُ احٌوبال ٍ تٌظین سا خَد هحػَالت پُشثبسیِ ثشًبهِ تَاًٌذ هی کٌٌذ، هی پیذا دستشسی ؼوَلیه ضذُ هخلَط

  .هحػَل ضَد پُش سَدِ هی تَاًذ هٌجش ثِ تَلیذِکبس اگش ّوِ چیض خَة پیص ثشٍد ، ایي  افضایص دٌّذ. سا هحػَل

ضبخ ٍ سٍی  ّن ّن سٍی صهیي ٍآًْب هی تَاى اص کَدّبی هبیغ دس سبلْبی اخیش اص هحجَثیت صیبدی ثشخَسداس ضذُ اًذ. 

دس اٍاسط  ثستش جبًجیدس کبضت ٍ ثِ ػٌَاى یک  ثب کبسثشد ًَاسی ؛ّستٌذ ضذى هبیؼبت قبثل پخص .ثشگ استفبدُ کشد

ضَد، هَاد هغزی گیبُ اص طشیق هی ضبخ ٍ ثشگ استفبدُ  اص آًْب ثشای کَد پبضی سٍی ٌّگبهی کِ .فػل استفبدُ هی ضًَذ

ثب ایي  ی، ثیطتش اص کَد ّبی گشاًَلِ ی صهیٌی ثشای گیبُ سْل الَغَل ّستٌذ.ثشگْب جزة هی ضًَذ ٍ اص ًظش کبسثشد

                 کفبیت  ٍیصس ثقیِ فػلٍِ ثشای  هبًذگبسی کوی داسدضبخ ٍ ثشگ گیبّبى اص طشیق ِهَاد هغزی  دستشسی ثِحبل، 

ثکبس یب هکول هَاد هغزی  یهیبى فػل کوجَد ّبیسٍش خَثی ثشای اغالح ّب ضبخ ٍ ثشگ  آًْب سٍی کبسثشد ًوی کٌذ.

هبیغ ثشای کَد یب  گشاًَلِتأهیي ضذُ تَسط کَد  ّبی هغزیسیضاگشچِ ّیچ تفبٍتی دس هقذاس کل  .هی ثبضذخبک  سفتِ دس

 :ٍجَد داسدّن  گیبُ ٍجَد ًذاسد، اهب تفبٍت ّبیی  خبظِهغزی  سیضیک کبسثشد 

ثِ فسفش ًوی تَاًذ  کن تحشکی چَى هغزی ِ سیضکَد. ّبی ِهغزی  سیضسیطِ گیبُ تب  یفبغلِ  :مکبویاز لحبظ  •

سیض هغزی ّبی  ، آى  هبیغ ی کِ دس ًَعغَستدس ًضدیک ضَد.  رسات جذاگبًِ ای کِ حبٍی آى ّستٌذ خیلی

 اًتقبلی ثیطتشی دس خبک داسًذ. خبغیت ،آة دس هحلَل 



ّبی کَد ًَاسهی تَاًٌذ اص  سیطِ ّب ثبضٌذ. "یب گشم سَصاى" گشاًَلِکَدّبی هوکي است  : محتًای ومک •

ضًَذ. اغلت اٍقبت ًَع هبیغ آى تشجیحب ثِ ػٌَاى  دٍس ّستٌذ  حبٍی هقبدیش صیبدی اصت ٍ پتبسین کِ  گشاًَلِ

 هی ضَد.ثکبس ثشدُ  "استبستش "

            داسای  ،داًِ دس اًَاع گشاًَلِ، ّشهَاد هغزی دس ّش قطشُ کَد هبیغ یکسبى است ، دس حبلی کِ  هقذاسِ :ثببت •

 هجضایی است.هغزی  سیض

 .ِ حسبة ثیبیذث هبًغیک کَدّبی هبیغ هی تَاًذ  جبثجبیی: ّضیٌِ تجذیل تجْیضات ثشای جُیساتت •

 است. ضذُ اسائِ کَد ًَع دٍ ّش هضایبی کَتبّی اص لیستِ ایٌجب دس 

 کًد مبیع

 (یک ثبس تٌظینثب ٍ استفبدُ )جبثجبیی سَْلت دس  •

 سَْلت دس تشکیت ضذى •

 کبسثشد یکٌَاخت •

  استبستش ٍ کبسثشد فػلیثِ ػٌَاى  •

 قبثل تشکیت ثب هحػَالت حفع ًجبتبت •

 کًد گراوًلٍ 

 ًَع فلِ آى اسصاى تش است 

 ًوی کٌٌذ( "سسَة"دس َّای سشد یب  "ذًًوی ضَ تِ ًطیي")ثب گزضت صهبى  دس اًجبس تش ًگْذاسی آسبى 

  ّستٌذکبسآهذ تش  طت،ثبالی قجل اص ک هػشفِثشای 

 ِاٍسُ پَضیذُ اص پلیوش سّبیص ُکٌذ) اًتطبس تذسیجی( ثب خبغیت() 

ثب ایي  .تَغیِ ًوی کٌذ آىدیگشسا ثِ جبی ًَع یک ًَع کَد استفبدُ اص  داًطگبُ ایبلتی هیطیگبى لضٍهبً حَصُ تَسؼِ ی 

گیبُ  ٍاکٌص احتوبلیٍ  دس هػشفکَد ثبیذ ّضیٌِ ّب ، سَْلت استفبدُ اص حبل ، کطبٍسصاى ٌّگبم تػوین گیشی دس هَسد 

 .سا دس ًظش ثگیشًذ
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