
 

يداصتقا ياه  لکشت مرتحم  ياسؤر 

 

مالس اب 
، نارهت يرادناتسا  عبانم  هعـسوت  يداصتقا و  روما  یگنهامه  مرتحم  نواعم  نیما  یماما  رتکد  ياقآ  همان  هب  تیانع  اب  ًامارتحا ،
هرامش 53905/ت هب  روشک  لک  لاس 1397  هجدوب  نوناق  هدحاو  هدام  هرصبت 18  فلا  دنب  یئارجا  همان  نیئآ  صوصخرد 

غالبا خروم 1397/7/2  هرامش 117183  تحت  روشک  ترازو  يوس  زا  هک  ناریزو  تأیه  خروم 1397/4/30  55340 ه -
ياه هرصبت  داوم و  زا  لکشت  نآ  مرتحم  ءاضعا  يرادرب  هرهب  یهاگآ و  تهج  دیئامرف ، روتـسد  تسادنمـشهاوخ  هدیدرگ ،

.دنیامرف  لوذبم  مزال  مادقا  لیذ ،
برغ قرش و  قطانم  رد  يراذگ  هیامرس  لیهـست  هعـسوت و  صوصخرد  روکذم ؛ همان  نیئآ  هدام 5  هرصبت 1  دنب 2  فلا -
لاس تدم 10  هب  رابتعا  لوپ و  ياروش  بوصم  خرن  نازیم 50 % هب  يزرا  یلایر و  تالیهست  دوس  خرن  فیفخت  رب  ینبم 

ياـه حرط  يزادـنا  هار  لـیمکت و  عیانـص ، يزاـسون  يزاـسزاب و  عوضوم  ناریزو ؛ تأـیه  هماـن  بیوـصت  هداـم 4  ب -
عیانـص ياه  حرط  يارجا  يالاب 60% ، یکیزیف  تفرـشیپ  اب  یـصوصخ  شخب  مامت  همین  یندـعم  یتعنـص و  يزرواـشک ،

یلیر و یمومع و  لقن  لمح و  ياه  حرط  هدوسرف و  ياه  تفاب  راک ، بسک و  ياه  هشوخ  هعسوت  زا  تیامح  کچوک و 
یگنهرف ثاریم  یتسد و  عیانص  يرگشدرگ ، قطانم  ییاز  لاغتشا  ياه  حرط  ناناوج و  يزروراک 

زا راک  رازاب  لاعف  ياه  تسایـس  ياه  همانرب  صوصخرد  ناریزو ، تأیه  هماـن  بیوصت  هدام 6  دنب 3  زا  يرادرب  هرهب  ج -
لاغتـشا درخ  ياه  حرط  ییامرفراک و  همیب  ياه  قوشم  لامعا  یعقاو ، راک  طـیحم  رد  يزومآ  تراـهم  يزروراـک ، هلمج :

بوصم ياه  هتسر  هعسوت  يارب  زاین  دروم  شزومآ  همانرب  دزمتسد و  هنارای  ییاز ،
رد هدنیازف  رثا  تیفرظ و  نیرتشیب  ياراد  هک  يداصتقا  بختنم  ياه  تیلاعف  هتـسر  عوضوم  همان ؛ نیئآ  کی  هدام  دـنب ج  د -
دوش یم  نییعت  يا  هقطنم  یلم و  حطس  رد  راک  بسک و  ياه  ییایوپ  تاعلاطم  ساسا  رب  هک  لاغتشا  هدوزفا و  شزرا  داجیا 

لاغتشا تیبثت  داجیا  همانرب  ییاسانش و  تهجرد  ییارجا  ياه  هاگتسد  اب  یـصوصخ  شخب  يراکمه  همان ؛ نیئآ  هدام 5  ه -
یناتسا عیزوت  اب  هارمه  بختنم  ياه  تیلاعف  هتسر  رد 
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