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وبضیْبی قبضچی ضبیغ پَست ثِ زٍزستِ تقسین هی ضًَس کِ ػجبضتٌس اظ ثیوبضی تیٌئب ٍثیوبضی ثی

کبًسیسیبظیس تیٌئب ضا کچلی تطجوِ کطزُ اًس کِ ذیلی کلوِ ضسبیی ًیست ظیطا کچلی ثیطتط عبسی سط ضا ثِ 

، زست ، پب ، غَضت شّي هتجبزضهی سبظز زض غَضتی کِ ثیوبضی کچلی ، پَست زیگط ًقبط هبًٌس کطبلِ ضاى 

 . تٌْب ثِ هؼٌی اظ ثیي ضفتي هَ ًیست "ٍ... ضا ًیع زضگیط هی کٌس ٍلعٍهب

  

ػبهل ایجبز تیٌئب ّب قبضچی هیکطٍسکَپی ثٌبم زضهبتَفیت هی ثبضس کِ سِ ذبًَازُ ثعضگ اظ ایي قبضچ ٍجَز 

اسبس هحل ایجبز ثیوبضی ، تیٌئب زاضز کِ ػجبضتٌس اظ تطیکَفیتَى ّب ، هیکطٍسپَضٍم ّب ٍ اپیسضهَفیتَى ّب . ثط

کچلی سط ضا تیٌئب کبپیتیس هی گَیٌس کِ تیٌئب ّوبى ثیوبضی قبضچی ٍ کبپیتیس  "ّب پسًَس هی گیطًس هثال

ثِ هؼٌی سط هی ثبضس . زضهبتَفیتْب ثطاسبس هحل ظًسگی ضبى ثِ اًَاع ذبک زٍست ، حیَاى زٍست ٍاًسبى 

ت کِ ّطگطٍُ اظ ایي قبضچْب توبیل ثِ ظًسگی زض آى هحیظ زٍست تقسین هی ضًَس کِ ایي ثِ هؼٌی آى اس

ثرػَظ ضا زاضًس ٍزض غَضتی کِ زض هحیغی غیط اظ هحیظ ذبظ هَضز ػالقِ ذَز ضضس کٌٌس هی تَاًٌس زض 

 هیعثبى ذَز ثبػث التْبة ظیبزی ضًَس کِ ایي ثؼلت پبسد ضسیس سیستن ایوٌی هیعثبى ثِ قبضچ است .

  
ثیوبضی ظا اظ هحیظ عجیؼی ظًسگی قبضچ زٍضتط ثبضس التْبة ایجبز ضسُ ًیع ثغَضکلی ّطچِ هحیظ قبضچ 

ضسیستط است ثٌبثطایي قبضچْبی ذبک زٍست ثیص اظ حیَاى زٍست ٍایٌْب ثیص اظ اًسبى زٍست ّب ثبػث 

 التْبة زضپَست اًسبى هی ضًَس .

  
 کچلی سر

  
هی زّس . ایي ثیوبضی ثؼلت ثیوبضی کچلی سط ثیوبضی کَزکبى است کِ ثیطتط زضسٌیي زثستبى ضخ 

زضهبتَفیتْبی حیَاى زٍست ٍیب اًسبى زٍست ایجبز هی ضَز . کچلی سط هی تَاًس ثِ ضکل التْبثی ٍیب غیط 

التْبثی ضخ زّس . زضًَع التْبثی کِ ثیطتط ثِ ػلت قبضچْبی حیَاى زٍست ضخ هی زّس ٍزضهٌبعق ضٍستبیی 

بی چطکی ٍگبُ زضزًبک ّوطاُ ثب تطضح چطک ٍ ذَى التْبثی ثِ ضکل کیستْ "ضبیؼتطاست ضبیؼبت ضسیسا

هی ثبضس کِ پس اظ هستی ثبػث ضیرتي هَّب زضهٌغقِ هجتال هی گطزز ٍایي ضیعش هَ ثِ غَضتی است کِ 

زیگط ثطگطت پصیط ًجَزُ ٍثطای ّویطِ ثبػث عبسی آى ًبحیِ هی ضَز ثِ ّویي ػلت تطریع ایي ثیوبضی 

 ع گطزز تب اظ ایي ػبضضِ ثس ضکل کٌٌسُ ّویطگی جلَگیطی ضَز .ثبیس ذیلی سطیغ زازُ ضَز ٍزضهبى ضطٍ

 ضٍز هی اًتظبض ثیوبضی زضاثتسای کِ است چیعی اظآى کوتط "هؼوَال ثیوبضی زضاثطایي آهسُ ثَجَز عبسی 

 سطیغ ضطٍع ثِ ثستگی ایي کِ کٌس هی ضٍیص زٍثبضُ زستِ زستِ ثػَضت هَّبیی ضبیؼبت اظثیي "ٍغبلجب

ّفتِ  6ى ایي ًَع کچلی ثب زاضٍی ذَضاکی گطیعئَفَلَیي هی ثبضس ٍعَل زضهبى ًیع حساقل زضهب.  زاضز زضهبى

است . ایي زاضٍ ضا ثبیس ّوطاُ غصا هػطف ًوَز تب جصة آى ثْتط ضَز ٍ هی تَاى زضزٍ ًَثت آى ضا هػطف 
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قبضچ ضٌبسی ًوَز . پبیبى زضهبى ضا هی تَاى ثط اسبس ثْجَزی ضبیؼبت تؼییي ًوَز ٍثْتط است کِ آظهبیص 

 پس اظ زضهبى ًیع اًجبم گیطز تب اظ ًجَز ػَاهل قبضچی زضضبیؼبت ًیع اعویٌبى حبغل ضَز .

  
 کچلی بدن

  
ایي ًَع کچلی قبضچی زضتٌِ ٍاًساهْب ضخ هی زّس ٍ هی تَاًس ثؼلت قبضچْبی حیَاى زٍست ٍیب اًسبى زٍست 

پَستِ ضیعی ٍذطکی زضحبضیِ ضبیؼبت ضخ زّس . ضبیؼبت هطرػِ آى ثِ ضکل تغییط ضًگ گطز ٍّوطاُ ثب 

هی ثبضس . ایي ضبیؼبت اظ اعطاف ثعضگ ضسُ ٍزضٍسظ ثْجَزی ًطبى هی زٌّس کِ ثِ ایي ًَع ضبیؼبت ، آًَلط 

گفتِ هی ضَز . تؼساز ایي ّب هی تَاًس یک ٍیب چٌس ػسز ثبضس ٍاًساظُ آًْب ًیع اظ کَچک تب ذیلی ثعضگ 

ی ذبضش زاضًیستٌس ٍتٌْب ٍجَز ضبیؼبت پَستی ثبػث هطاجؼِ ثیوبض ذیل "هتفبٍت است . ایي ضبیؼبت هؼوَال

ثِ پعضک هی گطزز. گبّی ایي ًَع کچلی زضثبضگبّْبی ٍضظضی ثرػَظ ثبضگبّْبی کطتی ضبیغ هی ضَز 

کِ ایي ثؼلت توبس پَست ثِ پَست ٍضظضکبضاى ثب ّن است . زضهبى کچلی ثسى ًیع استفبزُ اظ زاضٍّبی 

لَتطیوبظٍل ٍهیکًَبظٍل است اهب ثْتط است اظ زاضٍّبی ذَضاکی ضس قبضچ استفبزُ هَضؼی ضس قبضچ هبًٌس ک

 ضَز تب پبسد ثْتطی ثگیطین .

  
 کچلی کشاله ران

 ثِ ضبیؼبت.  است ضبیؼتط ٍضظضکبضاى زض ٍ زّس هی ضخ ّب کطبلِ ًبحیِ ٍزض آقبیبى زض قبضچی ثیوبضی ًَع ایي 

زض کطبلِ ّبست کِ هی تَاًس ثرػَظ زض هٌبعق گطم  عطفِ زٍ ثػَضت هطرع حسٍز ثب ضًگ تغییط ضکل

ّوطاُ ذبضش ظیبز ٍحتی افعایص ضربهت پَست زض اثط ذبضش گطزز. ایي ًَع کچلی اظ اًَاع ضبیغ زض 

تبثستبًْب ثَزُ ٍ اًتقبل اظعطیق پَست ثِ پَست ٍیب استفبزُ اظ لجبسْب ٍیب حَلِ فطز هجتال هی ثبضس ٍ زض 

بل ضاحتتط اًجبم ضَز . زض زضهبى ایي ثیوبضی ًیع اظ زاضٍّبی ضس قبضچ ذَضاکی استرطّب هی تَاًس ایي اًتق

هبًٌس گطیعئَفَلَیي ، تطثیٌبفیي ٍیب ایتطاکًَبظٍل هی تَاى استفبزُ ًوَز . الجتِ گبُ ایي ثیوبضی ثب زضهبًْبی 

 هَضؼی ًیع قبثل زضهبى است اهب زضهبى ذَضاکی ثْتط ٍسطیؼتط ثبػث ثْجَزی هی گطزز .

  

  
 سغحی ّبی قبضچ

 آًْب ّوِ ٍلی گیطًس هی قطاض افطاز اکثط ًبذي ٍ هَ پَست، ضٍی زض کِ است سغحی ّبی قبضچ هب ثحث هَضز

 .ضَز فطاّن اٍ زض اثتال ضطایظ ثبیس ضَز هجتال قبضچی ضبیؼبت ثِ فطزی کِ ایي ثطای. کٌٌس ًوی ثیوبضی ایجبز
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 ثیوبضی ػَاهل

 توبهی ضبهپَّب ٍ ّب غبثَى هبًٌس ضَیٌسُ هَاز ظیطا ؛ است ثْساضت ضػبیت ػسم قبضچ، ثِ اثتال ػلت هْوتطیي

 فؼبلیت ضوي ٍ ثبضٌس ًساضتِ هطتت استحوبم کِ افطازی لصا ثطًس؛ هی ثیي اظ ضا ّب قبضچ ثطای ظیستی ضطایظ

 .کٌٌس هی پیسا ضا ّب قبضچ ایي ثِ اثتال اهکبى ضًَس، تؼطیق زچبض ٍضظضی یب ٍ ضغلی ّبی

 ضؼیف ّبی ثیوبضی کِ افطازی. است ثسى زفبػی قسضت کبّص ظا ثیوبضی ّبی قبضچ ثِ اثتال ثطای زیگط ػبهل

 عَالًی هػطف ایسظ ّب، سطعبى ثِ هجتالیبى قٌس، ثیوبضی ذًَی، کن ثِ هجتال افطاز هبًٌس زاضًس هعهي ٍ کٌٌسُ

 ثْساضت اظ غفلت کَچکتطیي ثب قجیل ایي اظ ٍ کَضتًَی زاضٍّبی هبًٌس ایوٌی سیستن هضؼف زاضٍّبی هست

 ثط ػالٍُ هؼبلج پعضک لصا. ضَز هجتال ّب ًبذي یب ٍ هَ پَست، قبضچی ّبی ثیوبضی ثِ است هوکي ضرػی

 کٌس هؼبلجِ هطثَعِ هترػع ّوکبضی ثب ضا ثیوبض ای ظهیٌِ ثیوبضی ثبیس قبضچ، ضس اذتػبغی ّبی زضهبى

. کٌس هی ػَز هستی اظ ثؼس قبضچی ضس هٌبست زاضٍّبی هػطف ثب حتی قبضچی ثیوبضی هکطض عَض ثِ ٍگطًِ

 .ضَز هجتال ذبک یب ٍ آلَزُ حیَاى آلَزُ، اًسبى ثب هستقین توبس عطیق اظ کِ است هوکي سبلن اًسبى

 

 کچلی قبضچ

 ًبذي یب هَ پَست، قسوت کسام کِ ایي ثطحست کِ گَیٌس کچلی ظا، ثیوبضی قبضچی ّبی ثیوبضی ثِ اغغالحبً

 کچلی ٍ ًبذي کچلی پب، کچلی زست، کچلی ضاى، کطبلِ کچلی ثسى، کچلی سط، کچلی ثِ کٌس گطفتبض ضا

 .ضًَس هی ثٌسی عجقِ ضیص

 هَاضز زض ٍ است تطریع قبثل آسبًی ثِ پعضکبى تَسظ ٍ ثَزُ ّن ضجیِ تقطیجبً ّب کچلی توبهی ثبلیٌی ػالئن

 ، هیکطٍسکَح ظیط زض ضا قبضچی ضبیؼبت هٌبست، آهیعی ضًگ ٍ هطکَک هحل اظ ثطزاضی ًوًَِ ثب هطکَک

 ثیوبضی، آثبض ثبقیوبًسى ثسٍى ضَز، اًجبم هٌبست زاضٍیی زضهبى ثالفبغلِ چٌبًچِ ٍ زازُ قغؼی تطریع

 .ضَز هی حبغل ثْجَزی

 ّبیی پَستِ هَاضزی زض ٍ است التْبة ایجبز زلیل ثِ کِ ثبضس هی قطهع ظهیٌِ غَضت ثِ هَ ٍ پَست ضبیؼبت

. ضًَس هی حلقِ ضجیِ ٍ یبثٌس هی ثْجَز هطکع اظ ٍ یبفتِ گستطش حبضیِ اظ اغلت کِ ضَز هی زیسُ آًْب ضٍی

 ضیطِ است هوکي افتس تأذیط ثِ زضهبى چٌبًچِ هَزاض ًَاحی زض ٍ زاضًس ذفیف ذبضش اغلت ضبیؼبت ایي

 اظ ثؼس. ضَز ایجبز زائوی عبسی ٍ ًکٌٌس پیسا هجسز ضٍیص هَّب زضهبى، اظ پس حتی ٍ ضَز گطفتبض هَّب

 ٍ قبضچ ًَع ثطحست ضَز، ًوی ظبّط ثیوبضی ػالئن ثالفبغلِ آلَزُ ذبک یب حیَاى یب اًسبى ثب سبلن فطز توبس

 . ضَز عی ثبیس ّفتِ ّطت تب یک هرفی ی زٍضُ ضبیؼِ، هحل
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 یک ثب چٌبًچِ ٍ آیس هی ٍجَز ثِ ّن هَّب سبقِ ضکستگی ضسى، زاض پَستِ ٍ قطهع ظهیٌِ ثط ػالٍُ هَّب زض

 .ضَز هی کٌسُ آسبًی ثِ ثکطین ضا هَ هَچیي

 اهکبى ٍ زاضًس تطضح ٍ تَضم ٍ التْبة ظهیٌِ اغلت( زاهساضاى ٍ ّب قػبة زض هثالً) حیَاًی هٌطأ ثب ّب کچلی

 ثؼضی ثب ثبلیٌی ػالئن است هوکي هَاضزی زض. است ذبکی یب اًسبًی هٌطأ اظ ثیطتط آًْب زض زائوی عبسی

 آظهبیطگبُ زض آظهبیص ٍ ثطزاضی ًوًَِ ثب غَضت ایي زض کِ ضَز اضتجبُ قبضچی غیط هَی ٍ پَست ّبی ثیوبضی

 .زاز تطریع ضا قبضچی ثیوبضی تَاى هی آسبًی ثِ

 کِ هَاقؼی زض ثرػَظ زضغس، غس ًتبیج ثِ زستیبثی جْت ظیط ًکبت ضػبیت زاضٍیی، ّبی زضهبى اظ غیط ثِ

 :است ضطٍضی گیطز، هی غَضت( ّب سطثبظذبًِ یب هساضس، زض) جوؼی زستِ ّبی زضهبى

 سبل؛ 21 اظ کوتط ثبًَاى ٍ هصکط، افطاز توبم زض زضهبى هطحلِ ذتن ٍ ٍسظ آغبظ، زض سط هَی کطزى کَتبُ •

 تٌتَضیس؛ یب زضغس 5 الکل هبًٌس هَضؼی قبضچ ضس زاضٍّبی اظ استفبزُ •

 زضهبى؛ ضوي زض ثیوبضاى اعطاف هحیظ زض قبضچ پرص اظ هوبًؼت جْت ضٍسطی یب کالُ ثب سط پَضبًسى •

 ثیوبضی؛ ثطگطت اظ هوبًؼت جْت هلحفِ ٍ الجسِ جَضبًسى •

 ثبضس؛ هتأّلیي زض ضاى کطبلِ قبضچ کِ هَاضزی زض ٍی ّوسط ٍ ثیوبض تَأم زضهبى •

 ضاى کطبلِ ثغل، ظیط پب، اًگطتبى الی ّبی قبضچ هَاضز زض هساٍم ضعَثت اظ پطّیع ٍ هَضغ ًگبّساضتي ذطک •

 حَلِ یب پبضچِ ثب ثالفبغلِ حوبم اظ ثؼس ضٍظاًِ، ٍ هساٍم استحوبم ضوي کِ ضَز هی تَغیِ ثیوبضاى ثِ. گطزى ٍ

 کٌٌس؛ ذطک ضا ّب چیي ذػَغبً ثسى هَی ٍ پَست توبم تویعی

 هترػع ّوکبضی ثب غیطُ ٍ قٌس ثیوبضی ٍ ذًَی کن هبًٌس ای ظهیٌِ ّبی ثیوبضی تطریع غَضت زض •

 .کٌٌس کٌتطل حساقل یب زضهبى، ضا ای ظهیٌِ ثیوبضی قبضچ، ضس زضهبى ثط ػالٍُ هطثَعِ

 زضهبى

 زضهبى زض هْن ًکتِ. است ضسُ ایطاى زاضٍیی ثبظاض ٍاضز اذیط زِّ زٍ زض هؤثطی ٍ هتؼسز زاضٍّبی ذَضجرتبًِ

 ثِ ضبیؼِ یب ٍ یبفتِ کبّص ثسیبض ثبلیٌی ػالئن ذَضاکی زاضٍّبی هػطف اظ ثؼس ّفتِ زٍ یکی کِ است ایي

 ثط ضبیؼِ زاضٍ قغغ اظ ثؼس ًطَز هػطف زاضٍ کطزُ تَغیِ پعضک کِ هستی چٌبًچِ اهب. یبثس هی ثْجَز ظبّط

 ضبیؼبت زضهبى هست. ضَز اًجبم کبفی زضهبى کِ است هْن ثسیبض لصا کٌس، هی ػَز ثیوبضی ٍ گطزز هی

 زاضٍ، ًَع ثطحست است هوکي کِ ثبضس هی هبُ 3-6 ًبذي ٍ هبُ 1 حسٍز سط ّفتِ، 4 – 6 حسٍز ثسى قبضچی



 بیماریهای قارچی 

 ًبم ثِ پَست قبضچی ضبیؼِ ًَػی. ضَز تجَیع پعضک تَسظ هبُ زض ّفتِ یک حتی یب ّفتگی یب ضٍظاًِ

 اظ آثبضی زضهبى ػسم غَضت زض حتی ظیطا ضَز؛ ًوی هحسَة ّب کچلی جعٍ کِ زاضز ٍجَز «تیٌبٍضسیکبلط»

 ٍ گطم َّای ٍ آة زض ٍ زاضًس، ظیبز تؼطیق کِ جَاًبى ٍ ًَجَاًبى پَست زض ثیطتط ٍ گصاضز ًوی جب ثِ ذَز

 تیطُ یب ضٍضي ّبی ضًگ ثِ قبضچ ًَع ایي. ثبضس هی فَضفَضا سعیب هال قبضچ آى ػبهل ٍ ضَز هی زیسُ هطعَة

 ٍ گطزى زض است هوکي کَزکبى زض ٍ ضَز هی زیسُ پطت ٍ ثبظٍّب ضکن، سیٌِ، هبًٌس پَضیسُ ًَاحی زض

 ثب تٌبٍضسیکَلط قبضچ. ضَز هی تیطُ هجسزاً یبفتِ کبّص آى ضًگ هَقتبً ، استحوبم ثب کِ ضَز زیسُ ّن غَضت

 کِ زاضز احتوبل اثتال، ثطای فطزی استؼساز زاضتي ػلت ثِ تجَیعی، زاضٍّبی هػطف ٍ هساٍم استحوبم ٍجَز

 ّبی غبثَى ٍ ضبهپَ اظ استفبزُ ٍ ضٍظاًِ هستوط استحوبم. ًوبیس ػَز هجسزاً ضبیؼبت کبهل، زضهبى اظ ثؼس

 .ضَز هی تَغیِ ثیوبضاى گًَِ ایي ثطای عجی


