
 

  

 

 صساػت، سٍی اًذاصیسایِ فضا، اص استفادُ دلیل تِ ّشص ّایػلف

 ٍ آفات تشای تَدى هیضتاى خاک، غزایی ػٌاصش ،آب اص استفادُ

 ػَاهل ،فؼالیت تشای هٌاسة هحیط ًوَدى فشاّن ّا،تیواسی

 داسای تشداضت ٌّگام دس فشاٍاى هطکالت ٍ ایجاد ٍ صاتیواسی

 اهاى دس ّشصّایػلف خساست اص ّن تشًج ٍ ّستٌذ اّویت

 ،تحقیقاتی ّایطشح اص ضذُ اػالم گضاسضات اساس تش .ًیست

 ًطای تشًج تذیي ضشح هی تاضذ:تشًج  هضاسع دس ػولکشد کاّص

 لزا .دسصذ 90 تا 50 هستقین کطت ٍ دسصذ 50 تا 10 تیي

 گشدد.تَصیِ هی تشًج ّشص ّایػلف تا هثاسصُ تلفیقی ّایسٍش

 :گیشد قشاس تَجِ هَسد تایذ پیطگیشی دس کِ ًکاتی

 ّشگًَِ فاقذ ٍ ضذُ تَجاسی ٍ پاک کاهالً تزس اص استفادُ -1 

 احذاث -3 تزٍس کشدى سٌگیي ٍ سثک -2 ّشص ّایػلف تزٍس

 ًوَدى تویض -5 هطلَب صهیٌی تْیِ -4 هٌاسة هحل دس خضاًِ

 اجاصُ -7 آتیاسی صحیح یتشهذی -6 آتیاسی ّایجَی ٍ کاًال

 تشًج ضلتَک تزسگیشّای -8 تزسدّی تِ ّشص ّایػلف ًذادى

 . ّشص ّایػلف اص ػاسی
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 ضخن) صهیٌی ساصیآهادُ هختلف هشاحل هَقغ تِ ػولیات -1

( آب هٌاسة استفاع) ضالیضاس ًوَدى غشقاب -2( پائیض دس ػویق

 تسطیغ -5 تشًج ًطایی کطت سٍش -4 هؼیي فاصلِ تا کطت -3

 .صهیي صاف ٍ خَب
 

 

 

 اص تؼذ سٍص 35 تا 30 دٍم ٍجیي ،سٍص 15 تا 10 اٍل ٍجیي 

 ّایػلف تواهی دفغ قثیل اص هضایایی داسای ایٌکاس کِ ًطاکاسی

 هضش گاصّای خشٍج ٍ هٌاسة تَْیِ خطش،تی ٍ سالن هحیط ّشص،

 اص استفادُ تشًج، ّایسیطِ تشای اکسیژى تِ تیطتش دستشسی ٍ

 .اسصی جَییصشفِ تیکاسی، هطکل ٍ اًساًی ًیشٍی
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 کنندگان: تهیه

 افراسی فاطمه عمرانی، محسن

 تنظیم:
 ترویجی -اداره رسانه های آموزشی

 1400 زمستان

 

 سازمان جهاد کشاورزی مازندران

  کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت
 



 سٍص 10 دس ضالیضاسی اساضی دس اسدک 300 تا 250 شپشٍس

 .سفتي خَضِ اص قثل تا ًطاکاسی اص پس
 

 

 

 

 سشی یک داسای ّایسٍش دیگش هاًٌذ هثاسصُ سٍش ایي 

 هحیط ضذى آلَدُ تَاى،هی آى هؼایة اص است، هضایایی ٍ هؼایة

 تَدى، تاصشفِ تَاىهی آى هضایای اص ٍ ضیویایی سوَم تِ صیست

 .تشد ًام سا ّشص ّایػلف تا کاس سادگی ٍ سَْلت تَدى اختصاصی
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 .ًطَد دیذُ آى دس ّاتلٌذی ٍ پستی ٍ ضَد تسطیغ خَب هضسػِ -1

 استفادُ کطیػلف اص ضَد سؼی هٌطقِ ّشصػلف ًَع تِ تَجِ تا -2

 .تاضذ داضتِ سا کاسایی تیطتشیي کِ ضَد

-کصػلف هصشف دسست صهاى کِ ضَد استفادُ هَقغ تِ کصػلف-3

 .تاضذهی ًطاکاسی اص تؼذ سٍص 7-5   یا ًطا اص قثل سٍص 3-5 ّا

 دسستی تِ پاضی قطشُ صَست تِ ّاکصػلف هصشف صحیح سٍش -4

 .ضَد اًجام

 ٍ ضشٍع هستقین هشص یک اص هتش  5/2 تا 2 فاصلِ تِ کشت اتتذای اص 

 هقذاس تِ تستِ ،قذم 3 یا 2 ّش تا یا قذم ّش دس ٍ ینکٌهی حشکت

 ساست تِ ٍ چپ تِ تاسیک ،ضَد هصشف ّکتاس دس تایذ کِ کطیػلف

 طشف ّش اص کصػلف قطشات کِ طَسی تِ یندّهی حشکت سا تطشی

 تصَست هتش 4-5 ػشض تِ یًَاس دس ٍاقغ دس ٍ هتشی 2-5/2 فاصلِ تا

 آى هتشی 4-5 فاصلِ تِ ٍ قثلی هسیش تا ٍ ضَد پاضیذُ یکٌَاخت

 ّاکشت تقیِ دس ػیٌاً سا آى ٍ اًجام ضیَُ ّواى تا سا تشگطت حشکت

 .دّذ اداهِ

 .ضَد استفادُ سوَم تشٍضَس دس ضذُ هطخص دُص اساستش هصشف هیضاى -5

 دس ٍ تاضذ هتشساًتی 5-7 تیي ٍ یکساى ِهضسػ سطح دس آب استفاع -6

 .ضَد جلَگیشی سٍص 3-5 حذاقل ِهضسػ آب خشٍج ٍ ٍسٍد سوپاضی حیي
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 کشدُ کطیهالِ کاهالً سا خضاًِ تستش تزسپاضی، اص قثل سٍص سِ حذٍد

 هَسد کصػلف سپس. سساًینهی هتشساًتی 5 حذٍد سا آب استفاع ٍ

 قطشُ تصَست خضاًِ هشتغ هتش 100 تشای سیسی 30 هقذاس تِ سا ًظش

 .ًوایینهی پخص خضاًِ سطح دس پاضی

 ساػت 48 هذت تا آب خشٍج ٍ ٍسٍد اص کِ است رکش تِ الصم 

 ایي تاس چٌذ ٍ کشدُ تخلیِ سا خضاًِ آب آى اص تؼذ ًوایینهی جلَگیشی

 ٍ تزسّا تستش سطح دس کطیذىدست تا پسس ٍ کٌینهی تکشاس سا کاس

 .ًوایینهی تزسپاضی تِ اقذام َّادّی اًذکی
 

  

 پاضیتزس اص قثل هشحلِ دس سَسٍف تا هثاسصُ فشصت یػلل تِ چٌاًچِ

 کِ صهاًی تزسپاضی، اص تؼذ ّفتِ 3 تا 2تَاىهی تاضذ، سفتِ دست اص

 پشٍپاًیل کصػلف اص استفادُ تا ضذًذ تشگی 3 تا 2 خضاًِ ّایسَسٍف

 الصم سوپاضی اص قثل  سٍص یک ایٌکاس تشای ،کشد سوپاضی سا خضاًِ

 آب جشیاى ،ُدٍتاس سوپاضی اص تؼذ سٍص یک کشد قطغ سا آتیاسی است

 اثش ّشگًَِ اص پشّیض هٌظَس تِ است الصم ّوچٌیي ٍ. کشد تشقشاس سا

 ّفتِ یک تا سوپاضی اص قثل ّفتِ یک حذاقل کص،ػلف ًاهطلَب

 داسیخَد ضیویایی ّایکَد ٍ کصحطشُ هصشف اص سوپاضی اص تؼذ

 .ضَد
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