ضَاتط احذاث تاغات هادسی
تخؾ ػالهت
 - 1دسیافت گَاّی ػالهت خاک اص طشیق ػاصهاى حفع ًثاتات اػتاى ٍ هَػؼِ تحقیقات
آفات ٍ تیواسی ّای اػتاى ( ػاسی تَدى خاک اص ًواتذّای هضش ٍ قاسچْای هضش خاکضی
تَیظُ ٍستیؼیلیَم ) ضشٍسی اػت.
 - 2دسآغاص کلیِ دسختاى هادسی تایذ داسای گَاّی ػالهت تاؿٌذ ٍ ػپغ تؼت ػالهت ّش
ػالِ دٍ تاس )تاس دٍم قثل اص تشداؿت)تش اػاع ضَاتط ػاصهاى حفع ًثاتات اًجام گیشد.
 - 3اسقام دس صهاى احذاث تاؽ هادسی دس تلَکْای هشتَطِ جذا گاًِ کـت هی ؿًَذ ٍ فاكلِ
تلَکْای ّش سقن اص یکذیگش تا تَجِ تِ گًَِ ٍ ًَع گیاُ هتفاٍت خَاّذ تَد ( تشای هثال
فاكلِ تیي تلَکْای اسقام هختلف دس یک تاؽ هادسی صیتَى ًثایذ کوتش اص  10هتش تاؿذ )
 - 4ؿاخِ دسختاى ًثایذ تا آب آتیاسی ٍخاک تواع حاكل ًوایٌذ .
 - 5تاؽ هادسی تایذ دسهکاًی احذاث ؿَد کِ حذاقل اص  3-5ػال قثل ّیچ گیاّی اص ّواى
گًَِ (اّلی یا ٍحـی) دس آًجا ٍجَد ًذاؿتِ تاؿذ ٍ ًیضػاسی اص تقایای اًذاهْای گیاّی
آى هحلَل تاؿذ (تشای هثال

 5ػال تشای ل یوَ ٍ  3ػال تشای اسقام دیگش الصم

اػت).ػشكِ تایذ یک ػال قثل اص احذاث تاؽ هادسی آیؾ تواًذ ٍ ؿخن تاتؼتاًِ ػوَد تش
ّن دس آى ضشٍسی اػت.
 - 6تایذ ٍػایل تشؽ ّوچَى قیچی ،چاقَ ٍغیشُ توٌظَس جلَگیشی اص اًتقال تیواسی اص طشیق
اًذاهْای سٍیـی پغ اص اػتفادُ تشای ّش دسخت هجذدا ضذ ػفًَی گشدد.
 - 7هثاسصُ تا آفات ٍ تیواسیْای هؼوَل تایذ هشتة ٍ تا جذیت اًجام ؿَد تا اص ؽیَع آفات ٍ
تیواسیْا جلَگیشی گشدد.
 - 8اگش تْش دلیلی آفت یا تیواسی قشًطیٌِ ای دس تاؽ هادسی هـاّذُ ؿَد،ضشٍسی اػت تاؽ
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ػالن ػاصی ؿذُ یا کال حزف گشدد.
ّ - 9ش تاؽ هادسی تایذ داسای یک هحل ضذػفًَی تاؿذ کِ دس آى کلیِ اًذاهْای سٍیـی هثل
قلوِ ،پیًَذک ،پاجَؽ ٍکف کفؾ افشاد ٍ ًیضکلیِ هاؿیي آالت قثل اص ٍسٍد تِ تاؽ

(

تشاکتَس ،پـت تٌذ ّای تشاکتَس) ضذػفًَی ؿًَذ(هحل ضذ ػفًَی تش اػاع ضَاتط تؼییي
ؿذُ ػاصهاى حفع ًثاتات تأػیغ هیگشدد)
- 10

دس هؼیش ٍسٍد تِ تاؽ هادسی (قثل اص هحل ضذ ػفًَی)هحلی تشای ؿؼتـَی گل ٍ

الی ٍ هَاد صایذ ( چشخْا ٍ هاؿیي آالت) احذاث هیگشدد.

- 11

ًام اػتاًْای آلَدُ تِ آفات ٍ تیواسیْای قشًطیٌِ ای ٍ غیش قشًطیٌِ ای تحت

کٌتشل ٍ فَاكل ایوٌی تاغات هادسی هحلَالت هختلف تاغی اص تاغات دیگش(دس ّواى
گًَِ یا گًَِ ّای دیگش) اص طشیق کویتِ ای تا هـاسکت ػاصهاى حفع ًثاتات ٍ هَػؼِ
تحقیقات گیاُ پضؿکی تؼییي ٍ اػالم خَاّذ ؿذ.

تخؾ اكالت
- 12

تایذ ثثت سقن یا اسقاهی کِ تشای تکثیش غیش جٌؼی دس ّؼتِ ّای اٍلیِ کاؿتِ هی

ؿًَذ ،قثال هَسد تاییذ هَػؼِ تحقیقات ثثت ٍ گَاّی تزس ٍ ًْال قشاس گیشًذ.
- 13

دسختاى تاؽ هادسی تایذ اص ًوًَِ ّای حاكل اص ّؼتِ ّای اٍلیِ هَجَد دس اػکشیي

ّاٍع تذػت آهذُ ٍ کؼة تاییذ ػالهت ًوًَِ ّا ضشٍسی هی تاؿذ
- 14

تْیِ اًذاهْای سٍیـی تایذ اص تاغات هادسی هؼتثش تحت ًظاست هَػؼِ تحقیقات

ثثت ٍ گَاّی تزس ٍ ًْال اًجام گیشد .
- 15

دسختاى هادسی تایذ داسای گَاّی اكالت طًتیکی ،هؼتثش تاؿٌذ

-. 16دسختاى هادسی تایذ اص اسقام تجاسی ٍ تاصاس پؼٌذ هَسد تاییذ هؼاًٍت تاغثاًی تاؽىد
2

- 17

دسختاى تاؽ هادسی تایذ تش سٍی پایِ ّای ػالن ،تا اكالت طًتیکی هـخق ٍ ػاصگاس

تا سقن هَسد ًظش ٍ حتی الوقذٍس هقاٍم تِ آفات ٍ تیواسیْای هْن تاؿٌذ.

تخؾ ػوَمی
- 18آب هلشفی تایذ اص آب چاُ تَدُ ( تطَسکلی اص آب ػطحی تغزیِ ًـَد )ٍ سٍؽ آتیاسی تِ
كَست تحت فـاس تاؿذ.
- 19

دسآصهَى آب اسائِ تفؼیش ٍ تاییذ آصهایؾ ( اص طشیق تخؾ تحقیقات خاک ٍ آب

اػتاى ) تشای گًَِ ّای هَسد ًظش ضشٍسی هیثاؿذ.
- 20

تاؽ هادسی ًثایذ تِ هٌظَس تَلیذ هحلَل (ػش دسختی ) ًگْذاسی ؿَد.

ّ- 21وِ گیاّاى هادسی تایذ داسای یک پالک دائن حاٍی اطالػات کاهلی ؿاهل

ًام سقن ،

تاسیخ کاؿتً ،ام تَلیذکٌٌذُ ً،ام هحلًَ ،ع گشدُ افـاى هٌاػة ٍ...تاؿذ .
- 22فاكلِ دسختاى دس تاؽ هادسی تایذ تِ اًذاصُ ای تاؿذ کِ تاج ٍ سیـِ دسختاى تِ ّن ًشػٌذ
ٍ سفت ٍ آهذ تیي آًْاساحت كَست گیشد.

- 23دسختاى هادسی تَلیذکٌٌذُ اًذاهْای سٍیـی ٍ یا تَلیذ تزس (تِ هٌظَس تْیِ پایِ) تایذ دس
تلَکْای جذاگاًِ کاؿتِ ؿًَذ .
- 24تایذ هَقؼیت تاؽ هادسی اص لحاظ ؿشایط اقلیوی  ،خاک ٍ ؿشایط جغشافیائی تشای گًَِ
ّای هَسد ًظش هٌاػة تاؿذ .
- 25دسآصهَى خاک ،اسائِ تفؼیش ٍ تاییذ آصهایؾ یا تَكیِ ّای الصم( اص طشیق
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تخؾ

تحقیقات خاک ٍ آب اػتاى ) تشای گًَِ ّای هَسد ًظش ضشٍسی اػت.
- 26اسقام پیًَذی تایذ تشسٍی پایِ هٌاػة ٍ ػاصگاس پیًَذ ؿًَذ .استفاع هحل پیًَذ تا تَجِ تِ
ًَع گیاُ هتفاٍت اػت ٍلی ًثایذ کوتش اص  15ػاًتی هتش اص ػطح خاک تاؿذ.
- 27دسختاى یک تاؽ هادسی تایذ

حتی الوقذٍس ّوؼي تاؿٌذ ٍ اص ٍاکاسی دس ػالْای

تْشتشداسی کاهال خَدداسی گشدد
- 28حزف ػلفْای ّشص (ّش چِ تِ غیش اص گًَِ ّای هَسد ًظش ) داخل تاؽ هادسی ضشٍسی
اػت .لزا تایذ تِ طَس جذی تا ػلفْای ّشص تِ سٍؿْای فیضیکی ٍ ؿیویایی هثاسصُ ؿَد.
- 29تایذ جایگاُ ضذػفًَی اتضاس ٍ ادٍات تاغثاًی دس هحل ٍسٍدی تاؽ هادسی قشاس گیشد ٍ دس
ایي هحل تایذ اهکاًات ضذػفًَی ٍ تؼتِ تٌذی ؿاخِ ّای تَلیذی تاؽ هادسی تؼثیِ ؿَد.
- 30تاؽ هادسی تایذ هحلَس تاؿذ (تِ غیش اص دسب ٍسٍدی اهکاى ٍسٍد اؿخاف هتفشقِ
ٍحیَاًات تِ تاؽ ٍجَد ًذاؿتِ تاؿذ).
- 31تاؽ هادسی تَلیذ کٌٌذُ یک سقن دگش گـي تایذ سقن گشدُ دُ هٌاػة ّش سقن سا تِ هیضاى
کافی تَلیذ ٍ دس اختیاس خشیذاساى قشاس دّذ.
- 32ػشضِ هَاد گیاّی دس تاغات هادسی (کِ داسای کذ هجَص تَلیذ تَدُ ) تِ كَست تؼتِ
ّای هٌاػة ٍ دسجؼثِ یا کاستٌْائی تا تاسکذ هَػؼِ تحقیقات ثثت ٍ گَاّی تزس ٍ ًْال ،
ٍ داسای ٍیظگیْای تَلیذ (ؿاهل :جٌغ  ،گًَِ ٍ سقن – پایِ یا پیًَذک  ،گشدُ افـاى –
هـخلات فشٍؿٌذُ اص قثیل ًام  ،فاهیل  ،اػتاى  ،ؿْش

 -صهاى تَلیذ – ٍیظگیْای

ًگْذاسی ٍ ػوش هاًذگاسی هحوَلِ دس ؿشایط هطلَب ) هجاص هی تاؿذ.
ّ- 33ش تاؽ هادسی تایذ داسای فاکتَس اًحلاسی تا آسم ٍیظُ تَدُ ٍ دس هشحلِ تَصیغ تلَیش
گَاّی ػالهت ٍ اكالت هؼتثشًْال ّای خَدسا تِ خشیذاس تحَیل دّذ.
- 34تاؽ هادسی هی تَاًذ تزس ٍ یا قلوِ تشای تْیِ پایِ کِ داسای ٍیظگیْای خاف هی تاؿذ
تَلیذ ًوایذ
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ّ- 35ش تاؽ هادسی تایذ داسای یک هذیش فٌی تا دسجِ حذ اقل لیؼاًغ کـاٍسصی تا ػِ ػال
تجشتِ هفیذ دس صهیٌِ تاؽ داسی ٍ یا دس سؿتِ تاغثاًی تاؿذ.
- 36هذت اػتثاس هجَص جْت احذاث تاؽ هادسی یا تْش تشداسی اص آى یکؼال ،خَاّذ تَد
(توذیذ هجَص تؼذ اص تشػی ّای هیذاًی ٍ آصهایـگاّی اًجام خَاّذ گشفت).
- 37ػطح تاؽ هادسی تایذ حذاقل یک ّکتاس تاؿذ .
- 38هالکیت تاؽ هادسی هی تایذ قطؼی تَدُ ٍ دس كَست اػتیجاسی تَدى ،هذت اجاسُ تایذ
حذاقل  40ػال تاؿذ .
- 39دس احذاث تاؽ هادسی تایذ اص یک ًَع گًَِ یا فقط اص گًَِ ّای یک جٌغ اػتفادُ ؿَد
-. 40تشداؿت ٍ تَصیغ ّش ًَع اًذام گیاّی (تزس ،قلوِ ،پیًَذک ٍ،غیشُ) تایذ تش اػاع ضَاتط
هَػؼِ تحقیقات ثثت ٍ گَاّی تزس ٍ ًْال اًجام ؿَد .
- 41کٌتشل ٍ ًظاست دائن اص طشیق هَػؼِ تحقیقات ثثت ٍ گَاّی تزس ٍ ًْال دس توام هشاحل
احذاث ٍ ًگْذاسی اًجام هی ؿَد .
- 42جْت اًْذام یا تؼطیلی تاؽ هادسی تایذ  5ػال قثل اص ایي اقذام هشاتة تِ اطالع هَػؼِ
تحقیقات ثثت ٍ گَاّی تزس ٍ ًْال تشػذ.

ایي ضَاتط تشای هذت دٍ ػال هؼتثش اػت (اص آرس هاُ ػال  86تا آرس  ٍ ) 88پغ اص آى اهکاى
تجذیذ ًظش آى هیتاؿذ.
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