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در  هرز مزارع سویاهایآلودگی به علف یکنواختی و تراکمشناسایی و تعيين ميانگين 

 شهرستان گرگان

 3علی، عبدالطاهر میرزا2نژاد، حسین عاطفی*1آبادیمعصومه یونس

استادیار، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان  -1

 .تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،گرگان، ایران

 .های هرز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگانکارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف -2

 گرگان.استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -3

 چکيده

هرز در سال  هایعلفنسبی  یکنواختی یکنواختی وتراکم، تراکم نسبی،  منظور شناسایی، تعیین میانگینبه

برداری از مزارع روستای تابعه شهرستان گرگان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه 44از  مزرعه سویا 65، 1393

متر انجام  نیم در نیم انه سویا با استفاده از کادرهایدهی تا پر شدن دسیستماتیک از مرحله شروع گل صورتبه

جنس و نوع گونه، شناسایی و شمارش شد. در نتیجه این  ر اساسهرز ظاهر شده در هر کادر بهایشد. علف

 79 ها چند ساله واز آن درصد 21خانواده گیاهی شناسایی شد که  13هرز متعلق به گونه علف 29تحقیق 

دارای  درصد 59و  4C های هرز گزارش شده دارای مسیر فتوسنتزیاز علف درصد 41ودند. گونه یکساله ب درصد

درصد  37و میانگین تراکم نسبی  79/12هرز اویارسالم با میانگین تراکم بودند. علف 3C مسیر فتوسنتزی

درصد کمترین  05/0و میانگین تراکم نسبی  02/0آردی با میانگین تراکم برابر هرز گلو علف میزانباالترین 

باالترین مقدار و  7/12و یکنواختی نسبی  8/54هرز اویارسالم با یکنواختی همچنین علف را دارا بودند. میزان

 ترین مقدار را به خود اختصاص دادند.کم 1/0و یکنواختی نسبی  43/0آردی با یکنواختی برابر هرز گلعلف

 .، محصوالت تابستانهلگومگلستان، های هرز، هرز، فلور علفهای: جمعیت علفهای کليدیواژه
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 مقدمه

که مقام نخست را در Fabaceae ی ساله و خودگشن از خانواده( گیاهی است یکGlycine max) سویا

شاود و  تامین روغن گیاهی در جهان داراست. در استان گلستان کشت سویا در فصل بهار و تابستان انجاام  مای  

روناد کاه   زیستی به شمار می های هرز از جمله عوامل محدود کنندهتانه هستند. علفهای هرز آن تابساکثر علف

از طریق تداخل در رشد و نمو سویا موجب کاهش عملکرد کمای و کیفای داناه شاده و در امار برداشات ایجااد        

یا  کیفیات  ی سوهای هرز با محصول دانهدلیل اختالط بذور علفنمایند. عالوه بر آن ممکن است بهمزاحمت می

هرز رقیب، میزان کااهش محصاول ساویا متفااوت اسات.      ی علفآن به شدت کاهش یابد. بسته به تراکم و گونه

هاای قاارچی و آفاات    بیمااری  کهحالیشوند در درصد کاهش عملکرد سویا می 37 هرز به تنهایی سببهایعلف

 . (2005)اورکه،  شونددرصد کاهش عملکرد می 22کشاورزی روی هم سبب 

غربای و کرمانشااه   های آذر بایجاان های خزری سرد مانند استانهرز در اقلیمهایدر ایران خسارات علف

های های گرم مانند استاندر اقلیم درصد و 17خراسان  های تهران وهای معتدل مانند استاندرصد، در اقلیم 27

 همکااران،  زناد و ) درصد بوده است 28تان های خزری مانند استان گلسدر اقلیم و درصد 23 فارس خوزستان و

مترمربع  بوته در 25 هرز پهن برگ با تراکمهایعلف که در مزارع سویادهد مچنین گزارشات نشان می(. ه1387

ساله با برگ و چندهرز باریکهایو علف شودکاهش عملکرد سویا را سبب می درصد 65تا  41بسته به نوع گونه، 

درصد کاهش عملکارد ایان محصاول را باه دنباال خواهناد        49 تا 29درصد و  41تا  15 همین تراکم به ترتیب

 (. 2002 اوما فرا،) داشت

درصد برآورد  27 الی 13 هرز در استان گلستان در مزارع سویاهاییک بررسی خسارات ناشی از علف در

باشد، در صورت عادم  د از کشت میهفته بع 6تا  4هرز در مزارع سویا هایی بحرانی کنترل علفدوره .شده است

هارز خااص   هایاز وجود علف آگاهیبا  کند.هرز در این زمان خسارت زیادی به محصول وارد میهایکنترل علف

ریازی  و برنامه گیریها تصمیمهای کنترل آنتوان در مورد روشمیها آن و اطالع از جمعیت و توزیعیک منطقه 

با توجه به مطالب  بود. های مختلف کنترل، از اثرات مطلوبی برخوردار نخواهدوشصورت اعمال راین کرد در غیر

نحوه پراکنش آنهاا در هار مزرعاه )یکناواختی      ، وتعیین تراکم آنها در واحد سطح هرز وهایفوق شناسایی علف

بناابراین   .شودهرز محصوالت زراعی محسوب میهایترین اقدام در مدیریت علفعنوان اساسیبه های هرز(،علف

های ریزیها در برنامههرز مزارع سویای شهرستان گرگان جهت استفاده از آنهایعلف فلور نه تنها در این بررسی

  .های هرز در نیز در منطقه مورد بررسی مشخص شدبلکه تراکم و یکنواختی علف دیگردآتی تعیین 
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 هامواد و روش

هایعلف راکم، میانگین تراکم نسبی، یکنواختی و یکنواختی نسبیت تعیین میانگین شناسایی و منظوربه

چهار جهات اصالی،    نقشه جغرافیایی روستاهای تابعه گرگان در 1393هرز مزارع سویا شهرستان گرگان در سال

 و همزرعه به عنوان نماینده مزارع شهرستان انتخاب شد 65تعداد آنگاه  .تهیه گردید غرب شمال، جنوب، شرق و

شاروع  در برداری از مازارع ساویا   نمونه. گرفت مطالعه قرار مزارع سویا مورد بررسی واین های هرز ت علفجمعی

، ناام مالاک   اناام روسات  . برداری از مزارع سویا شرق گرگان شروع گردیدابتدا نمونه .دهی انجام گردیدگل مرحله

با حضور در محل هر  .شدل جاری ثبت مزرعه، مساحت زیر کشت و نوع رقم سویای کشت شده در مزرعه در سا

برداری مزرعه مورد نمونه (رافیایی وارتفاع از سطح دریاغطول و عرض ج) رافیاییغج مزرعه ابتدا موقعیت مکانی و

 گردید. انجام ها توجه به مساحت مزارع کادر اندازی با. شد ثبتمدل گارمین لمسی   GPSدستگاه ازبا استفاده 

هرز به دلیل نیازهای بوم شناختی مشابه، تمایل هایعلف( 1985)توماس،  محققینهای بر اساس یافته 

 از ایان رو  دارند که عمدتاً به صورت مجتمع در کنار یکدیگر باشند تا اینکه در نقاط مختلف مزرعه پراکنده شوند

)تومااس،   انجام شد متر مربعی 25/0با کمک کادرهای  Wطور سیستماتیک و بر اساس الگوی ها بهبردارینمونه

 شناسایی و شمارش گردید.  در هر کادر به تفکیک جنس و گونه هرز ظاهر شدههای(. علف1985

های میانگین تراکم، میانگین تاراکم نسابی، یکناواختی و یکناواختی     میدانی شاخص هایبررسی پس از

نگین تعداد بوته در متار مرباع باه    محاسبه گردید. میا Excelبا کمک نرم افزار  هرزهای مختلف علفنسبی گونه

عنوان میانگین تراکم، درصد کادرهای آلوده در کل مزارع مورد بررسی به عناوان یکناواختی و نسابت میاانگین     

هاا باه عناوان میاانگین تاراکم نسابی و       یکناواختی کال گوناه    واختی یک گونه به مجموع تراکم یاتراکم یا یکن

 شد. یکنواختی نسبی آن گونه در نظر گرفته 

 

   و بحث نتایج

ها درصد از آن 21خانواده گیاهی شناسایی شد که  13هرز متعلق به گونه علف 29در نتیجه این تحقیق 

درصاد(   28گوناه )  8هارز شناساایی شاده تعاداد     گوناه علاف   29گونه یکساله بودند. از  درصد 79 چند ساله و

برگ بودند. باالتر بودن تعداد و درصاد  های هرز پهندرصد( علف 72گونه ) 21برگ و تعداد های هرز باریکعلف

کش در این زراعت نسبت داده شاود.  برگهای پهنکشتواند به محدودیت تعداد علفبرگ میهای هرز پهنعلف

هاا دارای  درصاد گوناه  41گونه یعنای   12هرز ظاهر شده در مزارع سویا شهرستان گرگان، تعداد هایاز بین علف

 یونس آباادی و بودند.  3C ها دارای مسیر فتوسنتزیگونهدرصد  59گونه یعنی  17و تعداد  4Cمسیر فتوسنتزی 
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در  84-85هاای  طای ساال  اساتان گلساتان    های هرز مزارع ساویا های علف( در شناسایی گونه2010) همکاران

 71، ظاهر شاده  های هرزعلفبین از  که خانواده گیاهی را گزارش کردند17هرز متعلق به گونه علف 38مجموع 

 های هارز چناد سااله   درصد علف 32 یک ساله و آنهادرصد  68و  برگ بودنددر صد باریک 29 برگ ودرصد پهن

 Cucumis meloوحشی )، خربزه(.Cyperus sppهرز اویارسالم )هاینتایج این بررسی نشان داد که علف .بودند،

var. agrestis)گاااو ،( پنبااهAbutilon theophrasti) ،( (سااوروEchinochloa sp.و پیچااک )صااحرایی 

(Convolvulus arvensisبه )  روساتای ماورد    44روساتا از کال    8و  12، 28، 21، 41ترتیب درمزارع ساویای

 بررسی ظاهر گردیدند.

گوناه   47 هاای هارز مازارع ساویای اساتان مازنادران      در بررسی فلور علاف ( 2012) صالحان و خلیلی 

، هر یک با هشات گوناه   Poaceaeو   Asteraceaeخانواده. اده گیاهی شناسایی نمودندخانو 23های هرز از علف

گوناه و   33باا  های هارز یکسااله   همچنین علف. باالترین تعداد گونه دو لپه و تک لپه را به خود اختصاص دادند

هرز مزارع ساویا  هایعلف طور کلیبه. ترین تعداد گونه را دارا بودندگونه مختلف باالترین و پایین 13 چندساله با

بارگ عبارتناد از گاوپنباه،    هرز پهان هایترین علفگیرند. مهمقرار می برگ و جگن، باریکبرگدر سه گروه پهن

پرده، قاوز،،  وحشی، عروسک پشتخوابیده، نیلوفرپیچ، خربزهریزی، توق، سلمک، فرفیونوحشی، تاجخروستاج

برگ نیز شامل قیااق، ساورو)،   هرز باریکهایمهمترین علفجد شیطانی، رفیون ناجوربرگ، کنصحرایی، فپیچک

توان به اویارسالم زرد و اویارسالم ارغوانی اشاره ها نیز میباشند. از گروه جگنارزن وحشی، پنجه مرغی، مرغ می

 نمود.

 تعيين ميانگين تراکم و ميانگين تراکم نسبی

 79/12( با میانگین تاراکم  Cyperus sppهرز اویارسالم ).( نشان داد که علف1نتایج حاصل از جدول ) 

 Ecliptaآردی )هرز گلدرصد باالترین میانگین تراکم و میانگین تراکم نسبی و علف 37و میانگین تراکم نسبی 

sp. درصد کمترین میانگین تراکم و میاانگین تاراکم    05/0و میانگین تراکم نسبی  02/0( با میانگین تراکم برابر

هاای هارز شناساایی شاده در ایان تحقیاق باه ترتیاب اویارساالم          ی را به خود اختصاص دادند. از بین علفنسب

(Cyperus spp. ،)وحشای خربزه (Cucumis melo var. agrestis ،) (ساورو .(Echinochloa sp،)  پنباه گااو 

(Abutilon theophrasti ،)سورگوم (Sorghum halepense ،)صاحرا پیچک( ییConvolvulus arvensis و )

 همکااران  و یآبااد ونس( بیشترین میانگین تراکم نسبی را به خود اختصاص دادناد. یا  sp. Euphorbiaفرفیون )

را به ترتیاب باه عناوان     ارسالمیاوو  سورو) 84-85 یهاسال یط ایسو مزارع هرزفعل ییشناسا درنیز ( 2010)

 کردند.  گزارشا هجگنان و برگباریکاز گروه  هرزعلف نیمهمتر
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 تعيين یکنواختی و یکنواختی نسبی

و  8/54باا یکناواختی    (.Cyperus sp)هارز اویارساالم   ( نشاان داد کاه علاف   2نتایج حاصل از جدول )

و یکناواختی   43/0( با یکنواختی برابار  .Eclipta spآردی )هرز گلباالترین مقدار و علف 7/12یکنواختی نسبی 

ترین مقدار یکنواختی و یکنواختی نسبی را به خود اختصاص دادند. به عبارتی نتاایج ایان تحقیاق    کم 1/0نسبی 

گوناه   29هارز اویارساالم آلاوده شاده باود. از باین       گیری توسط علاف درصد کادرهای نمونه 8/54نشان داد که 

 Cucumis melo) حشای وهخربز (،.Cyperus spاویارسالم ) هرز شناسایی شده در این تحقیق هشت گونهعلف

var. agrestis ،) پنباه گااو (Abutilon theophrasti ،) (ساورو .(Echinochloa sp ،) ساورگوم (Sorghum 

halepenseتاج ،)( خروسAmaranthus sp.،) نیلوفر پیچ (Ipomoea sp.و فرفیون ناجور )( برگEuphorbia 

heterophylla   درصاد یکناواختی نسابی را باه خاود       62ع ( به ترتیب بیشترین یکناواختی نسابی و در مجماو

 اختصاص دادند. 

مازارع ساویا   برگ هرز پهنمهمترین علفخروس تاج ،(2010) همکاران یونس آبادی و هایبررسی طبق

مهمتارین گیاهاان هارز مازارع      یکای از را گاوپنبه ( 2003. زینلی و احتشامی )شده است گزارشاستان گلستان 

( در بررسای فلاور   2012اناد. صاالحیان و خلیلای )   گازارش کارده   منااطق کشاور  سویای استان گلستان و سایر 

خاانواده گیااهی شناساایی نمودناد.      23هارز از  هایی علفگونه 47هرز مزارع سویای استان مازندران هایعلف

اده از دلیل عدم استفهای ایشان نشان داد که در مزرعه سویا که در مناطق کوهستانی قرار گرفته است، بهبررسی

های ما با نتایج ساایر محققاان در ایان    برگ باالتر بود. در مجموع نتایج بررسیهرز پهنهایکش، تواتر علفعلف

 باشد. زمینه همسو می
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ه هرز شناسایی شدهایتعیین مسیر فتوسنتزی علف و نسبی تراکم و میانگین تراکممیانگین  تعیین -1جدول

 .1393سال  ن درمزارع سویای شهرستان گرگا

 نام فارسی 

 هرز علف
 خانوادهنام  هرزنام علمی علف

)در  ميانگين تراکم

 متر مربع(

ميانگين تراکم 

 نسبی )درصد(

مسير 

 فتوسنتز

 Cyperus  spp. Cyperaceae 79/12 37 4C اویارسالم

 Cucumis melo var. agrestis Cucurbitaceae 62/2 57/7 3C وحشیخربزه

 Echinochloa sp. Poaceae 33/2 75/6 3C سورو)

 Abutilon theophrasti Malvaceae 97/1 7/5 3C پنبهگاو

 Sorghum halepense Poaceae 31/1 8/3 4C سورگوم

 Convolvulus arvensis Convolvulaceae 31/1 8/3 3C ییصحراپیچک

 Euphorbia   heterophylla Euphorbiaceae 28/1 7/3 4C برگفرفیون ناجور

 Euphorbia maculate Euphorbiaceae 25/1 62/3 4C فرفیون خوابیده

 Ipomoea sp. Convolvulaceae 24/1 57/3 3C پیچنیلوفر

 Amaranthus sp. Amaranthaceae 21/1 5/3 4C خروستاج

 Portulaca oleracea Portulacaceae 96/0 77/2 4C خرفه

 Physalis alkekengii Solanaceae 93/0 7/2 3C پردهپشتعروسک

 Hibiscus trionum Malvaceae 89/0 57/2 3C قوز،

 Cynodon dactilon Poaceae 70/0 02/2 4C مرغ

 Chrozophora tinctoria Euphorbiaceae 69/0 2 3C برهگوش

 Xanthium strumarium Asteraceae 59/0 7/1 3C توق

 Setaria viridis Poaceae 40/0 15/1 3C سبزارزن

 Setaria glauca Poaceae 36/0 05/1 4C وحشیارزن

 Solanum nigrum Solanaceae 29/0 82/0 3C ریزیتاج

 Setaria verticillata Poaceae 29/0 82/0 4C چسبک
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هرز شناسایی هایتعیین مسیر فتوسنتزی علف و نسبی متراکم و میانگین تراکمیانگین  تعیین -1جدولادامه 

 .1393ه مزارع سویای شهرستان گرگان درسال شد

 تعداد گونه های ناز، برگ وپهن برگ وهای هرز مزارع سویا علفنسبی یکنواختی و یکنواختی  -2جدول

  .1393درمزارع سویای شهرستان گرگان سال 

 پهن برگ نازک برگ یکنواختی نسبی یکنواختی خانواده نام علمی نام فارسی

 - + Cyperus sp. Cyperaceae 8/54 7/12 اویارسالم

 + - Cucumis melo var. agrestis Cucurbitaceae 46 6/10 وحشیخربزه

 + - Abutilon theophrasti Malvaceae 2/36 4/8 پنبهگاو

 - + Echinochloa sp. Poaceae 8/35 3/8 سورو)

 - + Sorghum halepense Poaceae 5/26 15/6 ومسورگ

 + - Amaranthus sp. Amaranthaceae 3/23 4/5 خروس-تاج

 گیرد.هرز در گروه مربوطه جای می+ علف

 گیرد.هرز در گروه مربوطه جای نمیعلف -

 نام فارسی 

 هرز علف
 خانوادهنام  هرزنام علمی علف

 ميانگين تراکم

 )در متر مربع(

ميانگين تراکم 

 نسبی )درصد(
 مسير فتوسنتز

 Chenopodium album Chenopodiaceae 28/0 81/0 3C ترهسلمه

 Digitaria sanguinalis Poaceae 25/0 72/0 4C مرغیپنجه

 Acalypha    sp. Euphorbiaceae 21/0 6/0 3C آکالیفا

 Datura Stramonium Solanaceae 12/0 35/0 3C تاتوره

 Silybum marianum Asteraceae 12/0 35/0 3C ابلقکنگر

 Prosopis stephaniana Fabaceae 10/0 25/0 3C کهور،

 Cleome viscosa Cleomaceae 05/0 15/0 3C وحشیکنجد

 Conyza bonariensis Asteraceae 03/0 1/0 3C بهارپیر

 Eclipta  sp. Asteraceae 02/0 05/0 3C آردیگل
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 برگپهن برگ و های ناز،تعداد گونه وهای هرز مزارع سویا علفنسبی یکنواختی و یکنواختی  -2 ادامه جدول

  . 1393مزارع سویای شهرستان گرگان سال  در

  .هرز در گروه مربوطه جای می گیرد+ علف

 گیرد.هرز در گروه مربوطه جای نمیعلف -

 پهن برگ نازک برگ یکنواختی نسبی یکنواختی خانواده نام علمی نام فارسی

 + - Ipomoea sp. Convolvulaceae 1/23 35/5 پیچنیلوفر

 + - Euphorbia heterophylla Euphorbiaceae 6/22 25/5 برگفرفیون ناجور

 + - Euphorbia maculata Euphorbiaceae 1/21 9/4 بیدهفرفیون خوا

 + - Convolvulus arvensis Convolvulaceae 6/19 55/4 ییصحراپیچک

 + - Portulaca oleracea Portulacaceae 3/18 25/4 خرفه

 + - Physalis alkekengi Solanaceae 7/15 65/3 پردهپشتعروسک

 + - Hibiscus trionum Malvaceae 4/14 35/3 قوز،

 + - Chrozophora tinctoria Euphorbiaceae 3/13 1/3 برهگوش

 + - Xanthium strumonium Asteraceae 1/13 05/3 توق

 - + Setaria viridis Poaceae 4/6 5/1 سبزارزن

 + - Chenopodium album Chenopodiaceae 05/6 4/1 ترهسلمه

 + - Solanum nigrum Solanaceae 83/5 35/1 ریزیتاج

 - + Setaria glauca Poaceae 4/5 25/1 وحشیارزن

 - + Setaria verticillata Poaceae 4/5 25/1 چسبک

 - + Cynodon dactilon Poaceae 89/3 9/0 مرغ

 - + Digitaria sanguinalis Poaceae 89/3 9/0 مرغیپنجه

 + - Datura Stramonium Solanaceae 02/3 7/0 اتورهد
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 برگپهن های ناز، برگ وتعداد گونه وهای هرز مزارع سویا علفنسبی یکنواختی و یکنواختی  -2 ادامه جدول

  . 1393مزارع سویای شهرستان گرگان سال  در

 پهن برگ نازک برگ یکنواختی نسبی واختییکن خانواده نام علمی نام فارسی

 + - Silybum marianum Asteraceae 02/3 7/0 ابلقکنگر

 + - Prosopis stephaniana Fabaceae 3/1 3/0 کهور،

 + - Acalypha sp Euphorbiaceae 86/0 2/0 آکالیفا

 + - Conyza bonariensis Asteraceae 86/0 2/0 بهارپیر

 + - Celome viscosa Cleomaceae 65/0 15/0 وحشیکنجد

 + - Eclipta sp. Asteraceae 43/0 1/0 آردیگل

 هرز در گروه مربوطه جای می گیرد + علف

 گیرد.هرز در گروه مربوطه جای نمیعلف -

 

 نتيجه گيری نهایی

ی تغییار  تا حدود سویا  مزارعهای هرز علففلور  ه است کهگردیدهای میدانی اخیر مشخصطی بررسی

های مهااجم خربازه وحشای    گونهیدر برخی مناطق این مزارع  به وسیلههای قبلی، یافته و عالوه بر حضور گونه

(Cucumis melo var. agrestisگونه ،)( های مختلف نیلوفرپیچIpomoea spp.دو گونه فرفیون با نام  ،)  هاای

 .Euphorbia heterophylla L. Klotzاجور برگ )( و فرفیون ن.Euphorbia maculata Lفرفیون خوابیده )

& Garcke و کنجد وحشی )(L. Cleome viscosaمورد هجوم قرارگرفته ) هاای  هارز در ساال  گیاهاان اند. ایان

اناد. از دالیال موفقیات و بقاای ایان      اند و اخیراً به آن اضافه شدههرز این مزارع نبودههایگذشته جزء فلور علف

کش مناساب جهات کنتارل    د بذر فراوان، سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و عدم وجود علفهای هرز تولیعلف

باشد که در گسترش و غالبیت آنها در مزارع سویا نقش به سزایی داشته و شرایط را برای مهااجم شادن   آنها می

، ساورو) ، خربازه وحشای،   هرز اویار ساالم هایآنها فراهم کرده است. با توجه به نتایج این تحقیق مبارزه با علف

یکناواختی آلاودگی را در    یی و فرفیون که به ترتیب بیشاترین میاانگین تاراکم و   صحراپیچک، سورگوم، پنبهگاو

 های تحقیقاتی و اجرایی منطقه قرار گیرد.  استان دارا بودند باید در ردیف اولویت
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 توصيه ترویجی 

را آلوده کرده است شناسایی کنید و یا از تاریخچاه  سمپاشی، علف هرزی که مزرعه شما  اقدام به قبل از

کاش را باا مشااوره باا کارشناساان      آلودگی به علف هرز در منطقه مورد نظر آگاهی پیدا کنید. سپس ناوع علاف  

در مزرعاه باا   کاه  در صاورتی  هاا خاودداری فرماییاد.   کاش ایید و از مصر) خود سرانه علفکشاورزی انتخاب نم

اند مواجه شدید، مراتب را به مراکز حفا  نباتاات اطاالع    های قبل وجود نداشتهسالکوکی که های هرز مشعلف

 دهید تا تمهیدات الزم صورت پذیرد.
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