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مشخصات  :اسٓ عّٕی ٌُ ٔیٍٛ

 Beloperone guttataتٛد ٚ ٜاص

خا٘ٛادٔ Acanthaceeٜی تاضذ  .تّٛپشٌ ٖٚیاٞی است تٔٛی ٔىضیه .استفاع ایٗ ٌیا40 ٜ
تا  50سا٘تیٕتش ٌ ٚستشش آٖ  2تا  35سا٘تی ٔتش است .داسای تشٌٟای تخٓ ٔشغی ضىُ ٚ
سثض سً٘ ٔی تاضذ ٌ ٚالریٗ سٙثّ ٝای آٖ اص يِٟای وٛچه  ٚسفیذی تطىیُ ضذ ٜو ٝاص
اٚیُ تٟاس تا اٚاخش پاییض سٚی ٌیا ٜظاٞش ٔی ضٛد ٌّٟ .ا تٚ ٝسیّ ٝتشاوتٟای ل ٜٟٛای وٕشً٘
پٛضیذ ٜضذ ٜا٘ذٔ .جٕٛع ٌّٟا  ٚتشاوتٟای تّٛپش ٖٚضثیٔ ٝیٍٔ ٛی تاضذ.
مراقبت :ایٗ ٌیا ٜتٛ٘ ٝس صیادٌ ،شٔای ٔعِٕٛی ،خان ٕٞیط ٝخیس ،سطٛتت ٛٞای
 50تا  70دسصذ  ٚخان لّیایی احتیاج داسدٍٙٞ .أی وٌ ٝیا ٜتّٛپش ٖٚضشٚع ت ٌُ ٝدادٖ
وشد ٜتایذ دسج ٝحشاست سا وٓ وٙیذ تا تشاوتٞٝا تٟتش سً٘ تٍیش٘ذ  ٚدٚاْ ٌّٟا  ٓٞتیطتش ضٛد.
كود :وٛد ٔٛسد ٘یاص ٌُ ٔیٍ ٛسا ٔی تٛاٖ تٔ ٝیضاٖ ٌ 3شْ دسِیتشٞ ،شٞفت ٝیىثاس،
اصفشٚسدیٗ تا ٟٔشْاٛٔ ،ٜسد استفاد ٜلشاس داد .

خاك :تٟتشیٗ ٘ٛع خان تشای ایٗ ٌیأ ،ٜخّٛطی اص خان تشي  ،تٛسب  ٚخان
تاغچٔ ٝی تاضذ.
ازديادٔ ٌُ :یٍ ٛسا ٔیتٛاٖ تا ٔٛفمیت ،اص طشیك لّٕٞ ٝای ا٘تٟایی سال ٚ ٝیا لّٕٝ
ٞای سالٞ ٝای سال ٝای ،اص اٚاسط تٟاس تا اٚایُ تاتستاٖ ،تىثیش وشد  .تا استفاد ٜاص یه چالٛی
تیض،لّٕٞ ٝای ا٘تٟایی سال ٝسا ت ٝا٘ذاص 7/5 ٜسا٘تیٕتش  ٚلّٕٞ ٝای سال ٝای سا ت ٝا٘ذاص ٜتمشیثی
 5سا٘تیٕتش جذا وٙیذ .سپس ا٘تٟای آٟ٘ا سا دس پٛدس ٛٞسٔ ٖٛسیط ٝصایی فش ٚتشدٞ ٚ ٜش یه سا
دس ٌّذاٖ تىاسیذ  .اٌش ٔایّیذ ٌیا ٜپش پطت  ٚا٘ثٞٛی داضت ٝتاضیذ ق طش دٞا٘ 11 ٝسا٘تیٕتش
حاٚی وٕپٛست ٔخصٛظ تزس  ٚلّٕ ، ٝتىاسیذ  .لّٕٞ ٝا سا تا ویس ٝپالستیىی تپٛضا٘یذ ٚ
دٔای ٔحیط سا صٔاٖ سیط ٝدٞی ؤ ٝعٕٛال ٔ 2ا ٜطٔ َٛی وطذ ،حذٚد  20تا  21دسجٝ
سا٘تیٍشاد ٍ٘ا ٜداسیذ  .لّٕٞ ٝای سا دس ٘ٛس ٔٙاسة  ٚوافی ِٚی دٚس اص تاتص ٔستمیٓ آفتاب
لشا دٞیذ صٔا٘ی و ٝسیط ٝدٞی آغاص ضذ ،ویس ٝپالستیىی سا تشداسیذ  ٚتغزیٔ ٝصٛٙعی سا
ضشٚع وٙیذ.
عوارض و درمان :اٌش تشٌٟای ٌیا ٜتّٛپش ٖٚتذ ضىُ ضذ  ٚحطشات سیض ٛٔ ٚاد
چسثٙان سٚی تشٌٟا ٔطاٞذ ٜوشدیذ ،تٔ ٝذت چٟاس ٞفت ٝتا سٓ حطش ٜوص ٌیا ٜسا سٕپاضی
وٙیذ .اٌش تشٌٟای ٌّذ اٖ ت ٝصسدی ٌشاییذ ،خان تاتاللی ضذ ٜاست  .آتیاسی سا وٕتش وٙیذ
صٞىص خان سا تشسسی ٕ٘اییذ تا آب داخُ ٌّذاٖ تالی ٕ٘ا٘ذ  .ضاخٞ ٝای دساص ٙٔ ٚحشف
ایٗ ٌیا ٜتٔ ٝا ٔیٍٛیذ ٛٞا خیّی ٌشْ است  .پس ٌّذاٖ سا تٔ ٝحُ خٙه تشی تثشیذ ٚ
ضاخٞٝا سا ٞشس ٕ٘اییذ .سً٘ پشیذٌی تشاوتٞ ٝای ٌُ تاتستاٖ وٕثٛد ٘ٛس  ٚدس صٔستاٖ
ٌشٔی ٛٞا است ٌّٟ .ای تّٛپش ٖٚفمط یه ٞفت ٝعٕش داس٘ذ  ٚسیضش آٟ٘ا وأال طثیعی است

أا سیا ٜضذٖ تشاوتٞ ٝا  ٚفّسٟای سٚی ٌُ دس اثش غثاس پاضی سٚی ٌّٟا ایجاد ٔی ضٛد
سطٛتت ٔحیط ٌّذاٖ سا تٚ ٝسیّ ٝآتی و ٝدس صیش ٌّذا٘ی حاٚی سٍٙشیض ٜسیخ تٔ ٝی ضٛد
تأیٗ وٙیذٛٔ.اد تشاق وٙٙذ ٜضیٕیایی تشٌٟا سا سیأ ٜی وٙٙذ پس تشای تٕیضی فمط اص غثاس
پاضی سٚی تشٌٟا ا٘تماد وٙیذ دس صٛستی و ٝدس فصُ تاتستاٖ تشٌٟا سیضش ٔی وٙٙذ ،یعٙی
ٌیا ٜتط ٝٙاست  ٚاٌش ایٗ عالٔت دس صٔستاٖ دیذ ٜضذ یعٙی ٛٞای ٔحیط سشد است  .سً٘
سٌٟا  ٓٞتا تغزیٔ ٝصٛٙعی ٞ ،ش سٞ ٝفت ٝیىثاس ٔشتفع ٔی ضٛد .
پشیذٌی ب

.

