ا٘تخبةعَٙٔٛبست٘ٛاس:

ٔمذٔٝ

اٌشعَٛ٘ٛاسٞبیآثیبسیساوٛتبٜدس٘ظشثٍیشیٓٞ،ضیٝٙعشح

آثیبسیلغشٜای٘ٛاسی(تیپ)یىیاصسٚشٞبی٘ٛیٗٚوبسآٔذ


ثٚ ٝاسغ ٝافضایص تؼذاد اتصبالت  ٚافضایص ٔتشاط ِٞٝ ِٛبی

ی جبت،
ثشای تبٔیٗ آة ٔٛسد ٘یبص ٔحصٛالت صساػی ،صیف 
سجضیجبتٌّٚخب٘ٞٝبٔیثبضذ.


٘ٛاسپالنداس

 دسایٗسٚشآةثبفطبسوٓتشاصیهثبس،داخُ٘ٛاسٞبییوٝ

آثشسبٖافضایصٔی یبثذٚاٌشعَٛ٘ٛاسٞبیآثیبسیصیبددس٘ظش
ٌشفت ٝضٛد یىٛٙاختی تٛصیغ آة  ٚدس ٟ٘بیت ػّٕىشد ٔحصَٛ

ضیتصٔیٗصساػی،فطبسآةِِٝٛآثذٜٔٚمذاسیىٛٙاختیاسائٝ

سٚی٘ٛاسٞبٔٛجٛداست،خبسجضذٜٚپبیٌیبٜسیختٔٝیضٛد.
٘ٛاسِجٝداس


٘ٛاسٞبثستٝثٝسٚشوطتتهسدیفٝیبدٚسدیفٛ٘،ٝعخبنٚ

ٔیوٙٙذوٕٝ٘ٛ٘ٝایاصآٖدسجذَٚصیشاسائٝضذٜاست:

عَٛپیطٟٙبدی٘ٛاسثشاسبس٘ٛع٘ٛاس،فطبس،ضیتصٔیٗٚ

آة،دسوٙبسیبٚسظسدیفٞبیوطتٌیبٞبٖلشاسٔیٌیش٘ذ.


نوع نوار تیپ

٘ٛاسٞبی آثیبسی لغشٜای اص ِحبػ تىِٛٛٙطی سبخت ث ٝسٝ

٘ٛاسضىبفداس


ٔؼیبسا٘تخبة٘ٛع٘ٛاساصِحبػفبصّٝسٚص٘ٞٝب:

سب٘تیٔتش:

ٛ٘-1اسٞبیثبفبصّٝسٚص٘14ٝ
ثشایخبنٞبیضٙیٔٚبسٝای (خبنٞبیداسایثبفتسجه

٘ٛاسٞبیضىبفداس

-3
یٞبی ٔختّف تِٛیذ
 ٘ٛاسٞب دس لغش ،ضخبٔت  ٚفبصّ ٝخشٚج 
ٔیض٘ٛذثٝعٛسیوٝأشٚصٜضشوتٞبیثضسيد٘یبػٕذتبًدس
الغبس  16تب ٔ 22یّیٔتشٚضخبٔتٞبی  144تب ٔ 444یىشٖٚ
ٚثبفٛاصُخشٚجی  14تب  144سب٘تیٔتشثستٝثٛ٘ٝعٔصشف
وطبٚسصاٖتِٛیذٔیوٙٙذ.


ثب٘فٛرپزیشیصیبد).
سب٘تیٔتش:

ٛ٘-2اسٞبیثبفبصّٝسٚص٘24ٝ
ثشای خبن ٞبی ِٔٛی ( خبن ٞبی داسای ثبفت ٔتٛسظ ثب
٘فٛرپزیشیٔتٛسظ).
سب٘تیٔتش:

ٛ٘-3اسٞبیثبفبصّٝسٚص٘34ٝ
ثشایخبنٞبیسسی (خبنٞبیداسایثبفتسٍٙیٗثب٘فٛر
پزیشیوٓ).
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لشاسٌشفتٗ٘ٛاسسٚیصٔیٗ

یىٛٙاختیپخص

ا٘ٛاع٘ٛاسٞبیتیپ:

٘ٛاسٞبیِجٝداس

-2

ٞبسادسٔضسػ٘ٝطبٖٔیدٞذ:


٘صتآٖ

تیپ،عَٔٛجبص٘ٛاسٞبیآثیبسیلغشٜایساثشاسبس٘ٛع٘ٛاس،

سٚص٘ٞٝبیی و ٝثب فٛاصُ ٔطخصی(...ٚ34،24،14سب٘تی ٔتش)

٘ٛاسٞبیپالنداس

-1

تصبٚیش صیش عشق ٔختّف لشاسٌشفتٗ ٘ٛاسٞبی تیپ  ٚسٚش

وبٞص ٔییبثذٞ.ش وذاْ اص ضشوتٞبی تِٛیذوٙٙذٛ٘ ٜاسٞبی

ثیٗ سدیف ٞبی وطت لشاس ٌشفت  ٝا٘ذ جشیبٖ یبفت ٚ ٝاص

دستٝتمسیٓٔیض٘ٛذ:.


سٚشٞبیٔختّفوبضتٚلشاسٌشفتٗ٘ٛاس:
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4

ٍٙٞبْاستفبدٜاص٘ٛاستیپتٛجٝث٘ٝىبت
صیشضشٚسیاست:

خبن (ػٕك  5اِی  15سب٘تی ٔتش)سا داس٘ذِٚ.ی ث ٝجٟت

ٞ-1ضیٝٙصیبد

-1اصآةٞبیسختٚضٛساستفبدٜ٘ىٙیذ.

حفبظتثٟتشدسٔمبثُػجٛسچٟبسپبیبٖٚٚسبیُ٘مّیٕٞٚٝچٙیٗ

ٔ-2سبئُصیستٔحیغیٚحفبظتیٔٙبثغآةٚخبن

 -9اوثش٘ٛاسٞبیآثیبسیتیپ،لبثّیت٘صتدسسغحٚدسصیش

 -2ثبتٛجٝثٝایٗوٍٙٞٝبْآثیبسیثب٘ٛاسٞبیتیپ أکىکبٖ جٌّٛیشیاصخغشیخجٙذاٖدسٔٙبعمیوٝدٔبیٔحیظدسضجب٘ٝ
آةضٛیی٘سجتثٝسٚشٞبیدیٍشآثیبسیوٓتشاست،الصْ

سٚص تغییشات فبحص داس٘ذ ،تٛصیٔ ٝیضٛد وٛ٘ ٝاسٞبی آثیبسی

استثشایجٌّٛیشیاصضٛسضذٖخبن،آثیبسیثب٘ٛاسٞبیتیپ

صیشخبن٘صتٌشد٘ذ.

دسیهصٔیٗثٝعٛسٔذاْٚا٘جبْ٘طٛدٚحذالُصٔیٗٔکزوکٛس
سٝسبَآیصثٕب٘ذٚیبثبسٚشٞبیدیٍشآثیبسی ضکٛد.اٌکش
ٔججٛسثٝاستفبدٜٔذاْٚاص٘ٛاسٞبیتپپدسیهٔحُثکبضکیکٓ
ٔیثبیستصٔیٗٔزوٛسلجُاصوطت ،آة ضکٛیکی(آثکیکبسی
سٍٙیٗ)ضٛد.

ٛ٘-4اسٞبیتیپساثشسٚیضیتٞبیثبالی2دسصذ ٘صکت
ثبػثػذْیىٛٙاختیتٛصیغآةٔیضٛد)

٘ىٙیذ(.
٘-5یبصآثیٌیبٜساوٓثشآٚسد٘ىٙیذ.
 -6دسپبیبٖػّٕیبتتضسیكوٛدٚسٓ،آةساسشیؼبً لکغکغ
٘ىٙیذ.

-3دسٔٙبعكثبضٛسیآةٚخبنصیبدٕ٘یتٛاٖاصایٗسبٔب٘ٝ
استفبدٜوشد.
-4أىبٖدستشسیٚچهوشدٖوبُٔسبٔب٘ٝیتیپ،ثبسضذ
ٌیبٜٔحذٚدٔیضٛد.

٘ -14صت ٘ٛاسٞبی آثیبسی ث ٝد ٚسٚش دستی ٔ ٚىب٘یضٜ
أىبٖپزیشٔیثبضذ .دسٞشحبَ٘جبیذتحتٞیچضشایغی٘ٛاس
ثشسٚیصٔیٗوطیذٜضذٜٚیبتحت٘یشٚٚوطصپ ٟٗض ٛد.
ثٕٞٝیٗخبعشوالف٘ٛاسثبیذسٚیدستٍبٜسبدٜایؤٝحٛس
آٖاصدٚعشفدسدٚثّجشیًٙلشاسٌشفتٚٝثٝساحتیٔیچشخذ،

-3سبٔب٘ٝفیّتشاسیٖٛثبیذوبُٔٚثذٖ٘ٚمصثبضذ.

ٔؼبیتٔٚطىالتسبٔب٘ٝیآثیبسیتیپ:

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

ص ٞبی ٔحیغی
 -5حسبس ثٛدٖ ٘سجت ث ٝفطبسٞب  ٚت ٙ
(وطیذٌی،اضیبءثش٘ذٛ٘،ٜسآفتبةٚتغییشاتدٔب).
ٔ -6طىُ٘صت دس صٔیٗٔ ،خصٛصبًدس تشاوٓ صیبد ٙٔ ٚبعك
ثبدخیض.
 -7پبسٜضذٖ٘ٛاسٞبثٝعٛسٔذا،ْٚتٛسظوالؽٔخصٛصبًدس
ٔٙبعمیوٝتشاوٓایٗپش٘ذٜصیبداست.

لشاسٌیشد  ٚتٛسظ دست یب ث ٝصٛست ٔىب٘یض٘ ٜصت ٌشد د.
اص ٘صت لشلش ٜدس وٙبس ٔضسػ ٚ ٝوطیذٖ ٘ٛاس تٛسظ وبسٌش دس
عَٔٛضسػٝجذداًخٛدداسیٌشدد،صیشاایٗوبسثبػثخشاضیذٌی
ٚوبٞصػٕش٘ٛاسٔیضٛد.

 -11لجُاص٘صت٘ٛاسثٔ،ِِٝٛٝب٘یفّذٞب،خغٛط٘یٕٝاصّیٚ
اصّیسبٔب٘ٝساضستطٕ٘ٛبییذ.

ٛٔ-7اظتفطبسآةثبضیذ(.فطبسوبسیایذٜآَ٘ٛاسٞبیتیپ
ٔ6تشٔیثبضذ(.فطبسحذالُٔ4تشٚحذاوثشٔ14تشاست).
 -8اضیبء٘ٛنتیض،دضٕٗخغش٘بن٘ٛاستیپٞستٙکذ(ثکشای

تٔحیغی ٚ
 -12ثشای جٌّٛیشی اص ثٛجٛد آٔذٖ ٔسبئُ صیس 
حفبظتیخبن،پساصپبیبٖدٚسٜثٟشٜثشداسیٔیثبیست٘ٛاسٞب

اصسغحٔضسػٝجٕغآٚسیٌشد٘ذ.


وصاستفبدٜضٛدٚحیٗوبساص

ٚجیٗحتیإِمذٚساصسْٕٛػّف

ٟٔٙذسٔسؼٛدفشصاْ٘یب

وبسثشداضیبء٘ٛنتیضثشایٚجیٗاستفبدٕٜٙ٘بییذ).
ٕٞچٙیٗثستشوطتٔیثبیستػبسیاصٞشٌٝ٘ٛضیئیثُش٘ذٜ

ٔتٗفٙی:

ػضٞٛیئتػّٕیثخصتحمیمبتفٙیٟٙٔٚذسی

لشاسٌشفتٗ٘ٛاس

ٔشوضتحمیمبتٚآٔٛصشوطبٚسصیٙٔٚبثغعجیؼیاستبٖاصفٟبٖ

ٛ٘ٚنتیضٓٞ،چٖٛخشدٜضیطٚٝآٗٞپبسٜثبضذ.
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اداسٜیسسب٘ٞٝبیآٔٛصضی،تشٚیجی
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