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  دفتش طشح ٍ ثشًبهِ ّبی دسسي ًظبست ثش تذٍیي هحتَا ٍ تصَیت  :

 1/42/6111 : هلي ضٌبسبیي ضغل وذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدسع  دفتش طشح ٍ ثشًبهِ ّبی دسسي

ای  ، سبصهبى آهَصش فٌي ٍ حشفِ 2بختوبى ضوبسُ ، س، ًجص خیبثبى ًصشت    ، خیبثبى خَش ضوبليخیبثبى آصادی    –تْشاى 

 259، ضوبسُ وطَس 

 66569900 – 9تلفي                                                    66944117دٍسًگبس       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدسع الىتشًٍیىي : 

 

 

 : غي ٍ صساعي     وطبٍسصی ثب اعضبء وویسیَى تخصصي ثشًبهِ سیضی دسسي سضتِ 

 

 

  :شای تذٍیي استبًذاسد ضغل ٍ آهَصش حَصُ ّبی حشفِ ای ٍ تخصصي ّوىبس ث

 اداسُ ول آهَصش فٌي ٍ حشفِ ای استبى آرسثبیجبى ضشلي  -

-  

 فشآیٌذ اصالح ٍ ثبصًگشی :  

- 

- 
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 تْیِ وٌٌذگبى استبًذاسد ضغل 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگي سدیف
آخشیي هذسن 

 تحصیلي 
 ایویل تلفي ٍ، آدسع   سبثمِ وبس هشتجط ضغل ٍ سوت  سضتِ تحصیلي

هٌْذسي  وبسضٌبسي الدى سضبصادُ 1

 -وطبٍسصي

 ثبغجبى

وبسضٌبس جْبد 

 وطبٍسصي

 تلفي ثبثت : سبل 2

 09145936589تلفي ّوشاُ : 

 l.r@yahoo.comايويل : 

 سبصهبى جْبد وطبٍسصي تجشيض آدسس :
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 ي جليليهْش

 

وبسضٌبسي 

 اسضذ

 

هٌْذسي 

 -وطبٍسصي

 ػلفْبي ّشص

 

ًوبيٌذُ فشٍش 

 سوَم وطبٍسصي

 

 سبل 2

 04112374540تلفي ثبثت : 

 09143288642  تلفي ّوشاُ :

 gmail.comilajaj@ايويل : 

سٍثشٍي  -آدسس : خيبثبى ثْبدسي

 14پالن  -سبختوبى سبصُ
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 ػلي لبسوي

 

 دوتشا

 

 اوَلَطي

 

حك التذسيس 

ًطگبُ آصاد دا

 اسالهي تجشيض

 

 سبل 5

 04116373339تلفي ثبثت :

 09141109809تلفي ّوشاُ : 

 gmail.comq.l@ايويل : 

 آدسس : داًطگبُ آصاد اسالهي تجشيض

 

وبسضٌبسي  حويذ هيشصاصادُ 4

 اسضذ

ػلفْبي هجبسصُ ثب 

 ّشص

داًطگبُ آصاد استبد 

 اسالهي تجشيض

تلفي ثبثت  تلفي ثبثت : سبل 2

:04116373339 

 09143300965تلفي ّوشاُ :

 .mirzazade@gmailايويل : 

com 

 آدسس : داًطگبُ آصاد اسالهي تجشيض

 

 

 

وبسضٌبسي  سضب لبليجبف 5

 اسضذ

وبسضٌبس هشوض دين  هبضيي آالت

 هشاغِ

 تلفي ثبثت : سبل 7

 09143354789تلفي ّوشاُ : 

 qalibaf@hotlail.comايويل : 

 هشوض دين هشاغِ آدسس :
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 تعبسیف : 
 استبًذاسد ضغل : 

 هي ضَد .هطخػبت ضبيستگي ّب ٍ تَاًوٌذي ّبي هَسد ًيبص ثشاي ػولىشد هَثش دس هحيظ وبس سا گَيٌذ دس ثؼضي اص هَاسد استبًذاسد حشفِ اي ًيض گفتِ 

 استبًذاسد آهَصش : 
 ذاسد ضغل . ي يبدگيشي ثشاي سسيذى ثِ ضبيستگي ّبي هَجَد دس استبً ًمطِ

 ًبم یه ضغل :  
 ثِ هجوَػِ اي اص ٍظبيف ٍ تَاًوٌذي ّبي خبظ وِ اص يه ضخع دس سغح هَسد ًظش اًتظبس هي سٍد اعالق هي ضَد . 

 ضشح ضغل : 
سئَليت ّب ، ضشايظ ثيبًيِ اي ضبهل هْن تشيي ػٌبغش يه ضغل اص لجيل جبيگبُ يب ػٌَاى ضغل ، وبسّب  استجبط ضغل ثب هطبغل ديگش دس يه حَصُ ضغلي ، ه

 وبسي ٍ استبًذاسد ػولىشد هَسد ًيبص ضغل . 

 طَل دٍسُ آهَصش : 
 حذالل صهبى ٍ جلسبت هَسد ًيبص ثشاي سسيذى ثِ يه استبًذاسد آهَصضي . 

 ٍیظگي وبسآهَص ٍسٍدی : 
 .  حذالل ضبيستگي ّب ٍ تَاًبيي ّبيي وِ اص يه وبسآهَص دس ٌّگبم ٍسٍد ثِ دٍسُ آهَصش اًتظبس هي سٍد

 وبسٍسصی:
وهِ  وبسٍسصي غشفب دس هطبغلي است وِ ثؼذ اص آهَصش ًظشي يب ّوگبم ثب آى آهَصش ػولي ثِ غَست هحذٍد يب ثب هبوت غَست هي گيشد ٍ ضشٍست داسد 

يهب ثهب    دس آى هطبغل خبظ هحيظ ٍالؼي ثشاي هذتي تؼشيف ضذُ تجشثِ ضَد.)هبًٌذ آهَصش يه ضبيستگي وِ فشد دس هحل آهَصش ثهِ غهَست تئَسيهه   
 استفبدُ اص ػىس هي آهَصد ٍ ضشٍست داسد هذتي دس يه هىبى ٍالؼي آهَصش ػولي ثجيٌذ ٍ ضبهل ثسيبسي اص هطبغل ًوي گشدد.(

 اسصضیبثي : 
وتجي ػولهي ٍ اخهالق حشفهِ اي    ، ػولي ثخص  ِ، وِ ضبهل سفشآيٌذ جوغ آٍسي ضَاّذ ٍ لضبٍت دس هَسد آًىِ يه ضبيستگي ثذست آهذُ است يب خيش 

 اّذ ثَد . خَ

 صالحیت حشفِ ای هشثیبى : 
 حذالل تَاًوٌذي ّبي آهَصضي ٍ حشفِ اي وِ اص هشثيبى دٍسُ آهَصش استبًذاسد اًتظبس هي سٍد .

 ضبیستگي : 
 تَاًبيي اًجبم وبس دس هحيظ ّب ٍ ضشايظ گًَبگَى ثِ عَس هَثش ٍ وبسا ثشاثش استبًذاسد . 

 داًص : 
، ٍ تَاًوٌذي ّبي رٌّي الصم ثشاي سسيذى ثِ يه ضبيستگي يب تَاًبيي . وِ هي تَاًذ ضبهل ػلهَم پبيهِ ) سيبضهي    حذالل هجوَػِ اي اص هؼلَهبت ًظشي 

 ، تىٌَلَطي ٍ صثبى فٌي ثبضذ . ، صيست ضٌبسي ( ، ضيوي فيضيه 

 هْبست : 
 ولي اسجبع هي ضَد . حذالل ّوبٌّگي ثيي رّي ٍ جسن ثشاي سسيذى ثِ يه تَاًوٌذي يب ضبيستگي . هؼوَالً ثِ هْبست ّبي ػ

 ًگشش : 
 هجوَػِ اي اص سفتبسّبي ػبعفي وِ ثشاي ضبيستگي دس يه وبس هَسد ًيبص است ٍ ضبهل هْبست ّبي غيش فٌي ٍ اخالق حشفِ اي هي ثبضذ .  

 ایوٌي : 
 هَاسدي است وِ ػذم يب اًجبم ًذادى غحيح آى هَجت ثشٍص حَادث ٍ خغشات دس هحيظ وبس هي ضَد .

 هحیطي :تَجْبت صیست 

 هالحظبتي است وِ دس ّش ضغل ثبيذ سػبيت ٍ ػول ضَد وِ ووتشيي آسيت ثِ هحيظ صيست ٍاسد گشدد.
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 ًبم ضغل : 

 وبسگش هسئَل تست ٍ تَصیع سوَم گیبّي

 : ضغلضشح 

ثبغي ٍ صساػي ثَدُ ٍ ثب ضبيستگي ّبيي اص لجيل آهبدُ  –وبسگش هسئَل تست ٍ تَصيغ سوَم گيبّي دس حَضِ ي وطبٍسصي 
دس استجهبط   وپبش، تيوبس خبن يب گيبُ تَسظ سن ٍ ...سبصي سوَم، صهبًجٌذي وبسثشد سوَم دس هضسػِ، وبليجشاسيَى دستگبُ س

 دس استجبط هي ثبضذ. وبسگشاى تَصيغ سوَم گيبّي ثب ضغلثَدُ ٍ ايي 
 :  ٍسٍدیٍیظگي ّبی وبسآهَص 

 هیضاى تحصیالت : دیپلن فٌي وطبٍسصیحذالل 

 جسوي ٍ رٌّي: سالهت وبهل ٍضعیت

 گَاّي ًبهِ ّبی پیص ًیبص ایي استبًذاسد : ًذاسد

 طَل دٍسُ آهَصش :

 سبعت 88  :    آهَصش             دٍسُ  طَل

 سبعت 22  :            ـ صهبى آهَصش ًظشی

 سبعت 66   :            ـ صهبى آهَصش عولي

 سبعت    -:                      صهبى وبسٍسصیـ 

  سبعت     -:                          ـ صهبى پشٍطُ

 بثي ) ثِ دسصذ ( ثَدجِ ثٌذی اسصضی

 %65 آصهَى عولي  :

 %25 آصهَى وتجي عولي :

 %10 اخالق  حشفِ ای :

 صالحیت ّبی حشفِ ای هشثیبى :

 سبل سبثمِ آهَصش ٍ فؼبليت دس صهيٌِ هشثَعِ 3وبسضٌبسي وطبٍسصي ثب حذالل 
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 تعشیف دلیك استبًذاسد ) اصطالحي ( :  ٭

 بُ سوپبش ٍ اًجبم ػول سوپبضيشاي وبليجشاسيَى دستگفشد هسئَل ث

 

 

 

 

 

 اصطالح اًگلیسي استبًذاسد ) ٍ اصطالحبت هطبثِ جْبًي ( : ٭

Responsible worker of test and distribution of plant poisons 

 

 

 

 هْن تشیي استبًذاسدّب ٍ سضتِ ّبی هشتجط ثب ایي استبًذاسد :  ٭

 ًذاسد.

 

 

 

 

 سیت ضٌبسي ٍ سطح سختي وبس :جبیگبُ استبًذاسد ضغلي اص جْت آ ٭

 

 طجك سٌذ ٍ هشجع ......................................       الف : جضٍ هطبغل عبدی ٍ ون آسیت  

 طجك سٌذ ٍ هشجع ......................................               ة : جضٍ هطبغل ًسجتبً سخت   

 طجك سٌذ ٍ هشجع ........................................          ج : جضٍ هطبغل سخت ٍ صیبى آٍس  

          د :  ًیبص ثِ استعالم اص ٍصاست وبس    
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   1استبًذاسد ضغل

 2 ّبضبيستگي  -

 ػٌبٍيي  سديف

1 
 (Pre-plant)ثىبسگيشي سوَم دس خبن لجل اص وبضت 

2 
 (Seedling pre-transplanting)اص ًطبءوبسي اي يب لجل  ثىبسگيشي سوَم دس خبن دس صهبى گيبّچِ

3  
 (At seeding)ثىبسگيشي سوَم دس خبن دس ٌّگبم وبضت ثزس 

4 
 سيختي هحلَل سن دس پبي گيبُثؼذ اص وبضت تَسظ  تيوبس ته ته گيبّبى

5 
 پبضيذى گشاًَل ثؼذ اص وبضت تَسظ تيوبس ته ته گيبّبى

6 
 Chemigation اًجبم ػوليبت سن آثيبسي 

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

 

 

                                                 

1. Occupational / Competency Standard      
2 . Competency / task 
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 استبًذاسد آهَصش 

 ي تحليل آهَصضي  ثشگِ -

 عٌَاى : 

 (Pre-plant)ثىبسگیشی سوَم دس خبن لجل اص وبضت 

 صهبى آهَصش

 جوغ ػولي ًظشي 

11 14 25 

 ثْذاضتٍ  ایوٌي  ،ًگشش  هْبست ، ،داًص 

 هشتجط تَجْبت صیست هحیطي

 ، هَاد اثضاس ، تجْیضات

 ٍ هٌبثع آهَصضي فيهصش

 داًص :

 عجمِ ثٌذي ػلفىص ّباًَاع  -

 

 دليم30ِ
  

 اساليذّبي ًوبيطي 

 ديتب پشٍطوتَس

 صهيي صساػي

Spreader 

 سٍتيَاتَس 

 ديسه

 سوَم هبيغ خبن هػشف

سوَم گشاًَلِ خبن 

 هػشف

   دليمpesticide 20ِآفت وص ّب هؼٌبي لغَي  -

   دليم30ِ سوَم آفت وص اًَاع  -

   دليم20ِ حطشُ وص ّب -

   دليم20ِ لبسچ وص ّب -

   دليم20ِ ػلف وص ّب -

   دليم20ِ هَش وص ّب -

   دليم20ِ ًوبتذوص ّب -

   دليم20ِ حطشُ وص ّبي هػٌَػي  -

   دليم20ِ سوَم آلي ولشُ -

   دليم20ِ استشّبي اسيذفسفشسيه -

   دليم20ِ وبسثبهبتْب -

 Mode of actionهىبًيسن ػول سوَم ثش سٍي حطهشات )  -

of insecticides) 

   دليم30ِ
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 استبًذاسد آهَصش 

 ي تحليل آهَصضي  ثشگِ -

 عٌَاى : 

 (Pre-plantثىبسگیشی سوَم دس خبن لجل اص وبضت )

 صهبى آهَصش

 جوغ ػولي ًظشي 

   

 ایوٌي ٍ ثْذاضت  ،ًگشش  هْبست ، ،داًص 

 هشتجط تَجْبت صیست هحیطي

 ، هَاداثضاس  ،تجْیضات 

 ي ٍ هٌبثع آهَصضيهصشف

 داًص :

ػجبستْبي ًطبًگش خغش ثبلمَُ آفت وطْب هٌذسج سٍي ثشچست  -

 سوَم

 

 دليم30ِ
   

ايبالت هتحذُ  EPA)هغبثك ثب استبًذاسد ب ثشچست آفت وطْ -

 اهشيىب(

   دليم30ِ

- CAUTION   َ سد ًظهش  ثيبى وٌٌذُ سويت ون هحػهَل هه

 است

   دليم20ِ

- WARNING    ثيبى وٌٌذُ سويت هتَسظ هحػهَل ههَسد

 ًظش است

   دليم20ِ

- DANGER   ًطبًگش سويت ضذيذ هحػَل هَسد ًظش ههي

 ثبضذ

   دليم20ِ

- LD50 دليم20ِ خَساوي   

- LD50 دليم20ِ پَستي   

- LC50 دليم20ِ تٌفسي   

   دليم20ِ صهبًجٌذي وبسثشد سوَم دس خبن -

   دليم20ِ تشويجبت تذخيي وٌٌذُ خبناع اًَ -

   دليم30ِ لجل اص ( خبنFumigationضذػفًَي يب تذخيي ) اغَل -

http://aent.persianblog.ir/post/2123/
http://aent.persianblog.ir/post/2123/
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 استبًذاسد آهَصش 

 ي تحليل آهَصضي  ثشگِ -

 عٌَاى : 

 (Pre-plantثىبسگیشی سوَم دس خبن لجل اص وبضت )

 صهبى آهَصش

 جوغ ػولي ًظشي 

   

 ي ٍ ثْذاضتایوٌ  ،ًگشش  هْبست ، ،داًص 

 هشتجط تَجْبت صیست هحیطي

 ، هَاداثضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌبثع آهَصضي

 داًص :

 وبضت   -

    

   دليم20ِ (Biocides)وص  تشويجبت صًذُهفَْم  -

ٍ ًحَُ وبسثشد آًْب لجل اص وبضت دس  فشهَالسيَى هبيغثب  سوَم -

 خبن

   دليم20ِ

   دليم30ِ وبضت دس خبنٍ ًحَُ وبسثشد آًْب لجل اص  سوَم گشاًَل -

   دليم30ِ (Spreaderدستگبّْبي پخص گشاًَل )اغَل وبس ثب  -

اص خهبن  ّش هتهش هشثهغ   همذاس هػشف سوَم گشاًَل ٍ هبيغ دس  -

 هضسػِ

   دليم20ِ
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 استبًذاسد آهَصش 

 ي تحليل آهَصضي  ثشگِ -

 عٌَاى : 

 (Pre-plantثىبسگیشی سوَم دس خبن لجل اص وبضت )

 صهبى آهَصش

 جوغ ػولي ًظشي 

   

 ایوٌي ٍ ثْذاضت  ،ًگشش  هْبست ، ،داًص 

 هشتجط تَجْبت صیست هحیطي

 ، هَاداثضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌبثع آهَصضي

 هْبست :

 عجمِ ثٌذي سوَم ضيويبيي ثب دس ًظش گشفتي حذٍد تبثيش آًْب  -

  

1 
  

  1  عجمِ ثٌذي سوَم ضيويبيي ثشاسبس عشص ثِ وبسثشدى آًْب -

عجمِ ثٌذي سوَم ضيويبيي ثش اسهبس هٌطهو ٍ ههَاد ضهيويبيي      -

 هَجَد

 1  

دس   وهبسثشد سهن   تؼييي صهبى سوپبضي هضسػِ ثشاسهبس اّهذاف   -

 ٍ ػلفْبي ّشص خبوضاديب  خبن ػليِ آفبت ٍ ثيوبسيْبي َّاصاد

 2  

هبيغ دس فشهَالسيَى َم ثب ( سوBroadcastپخص گستشدُ ) -

 خبن ٍ تيوبس ول سغح هضسػِ

 3  

ثستش وبضت يهب هٌغمهِ    ٍ تيوبس ( سنBandedپخص ًَاسي ) -

 وِ وبضتِ خَاّذ ضذ( گيبّي Rhizospherسيطِ )

 2  

دس سهغح   Spreaderَم گشاًهَل تَسهظ   پخص گستشدُ سو -

 هضسػِ

 2  

سٍتيَاتهَس ٍ يهب    تَسهظ  ثهب خهبن   َم گشاًَلسو هخلَط وشدى -

 ديسه

 2  
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 استبًذاسد آهَصش 

 صضي ي تحليل آهَ ثشگِ -

 عٌَاى : 

 (Pre-plantثىبسگیشی سوَم دس خبن لجل اص وبضت )

 صهبى آهَصش

 جوغ ػولي ًظشي 

   

 ایوٌي ٍ ثْذاضت  ،ًگشش  هْبست ، ،داًص 

 هشتجط تَجْبت صیست هحیطي

 ، هَاداثضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌبثع آهَصضي

  ًگشش :

 هجبسصُ ّشچِ ثيطتش ثب آفبت ٍ ثيوبسيْبثْيٌِ سبصي سٍضْبي ثىبسگيشي سوَم ضيويبيي ثشاي  -

 ايوٌي ٍ ثْذاضت : 

 استفبدُ اص هبسه ٍ دستىص ٌّگبم وبس ثب سوَم -

 تَجْبت صيست هحيغي :

 ثىبسگيشي سوَم ضيويبيي دس حذ تَغيِ ضذُ ٍ هجبص -
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 استبًذاسد آهَصش 

 ي تحليل آهَصضي  ثشگِ -

 عٌَاى : 

ای یب لجل اص  صهبى گیبّچِثىبسگیشی سوَم دس خبن دس 

 (Seedling pre-transplanting)ًطبءوبسی 

 صهبى آهَصش

 جوغ ػولي ًظشي 

2:30 10 12:30 

 ایوٌي ٍ ثْذاضت  ،ًگشش  هْبست ، ،داًص 

 هشتجط تَجْبت صیست هحیطي

 ، هَاداثضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌبثع آهَصضي

 داًص :

 بءوبسيتيوبس خبن لجل اص ًطاًَاع سٍضْبي  -

 

 دليم30ِ
  

 اساليذّبي ًوبيطي 

 ديتب پشٍطوتَس

 سوپبش

 آثپبش

 سيٌي ًطبء

 فَيل پالستيىي

 استَاًِ هذسج

دس صههبى   وهبسثشد سهوَم دس خهبن    اًَاع سوَم هػشفي دس سٍش -

 لجل اص ًطبءوبسييب  اي گيبّچِ

   دليم30ِ

فهشٍ ثهشدى سهيٌي ًطهبء دس     همبديش ٍ صهبى اػوبل سهن دس سٍش   -

 هحلَل سن

   ليمِد30

   دليم30ِ ّب سٍش سوپبضي سٍي گيبّچِدس  همبديش ٍ صهبى اػوبل سن -

   دليم30ِ اغَل اػوبل سن لجل اص ًطبء وبسي -

 هْبست :

دس سٍش فهشٍ ثهشدى سهيٌي    ٍ هحبسجِ دص سن وبليجشاسيَى اًجبم  -

 ًطبء دس هحلَل سن

  

3 
 

تب  10هحبسجِ ضذُ ثِ هذت  فشٍ ثشدى سيٌي ًطبء دس هحلَل سن -

 ثبًيِ يه تب دٍ سٍص لجل اص ًطبءوبسي 20

 2  

وبليجشاسيَى ٍ هحبسجِ دص سهن ٍ آههبدُ سهبصي هحلهَل سهن دس       -

 ّب سوپبضي سٍي گيبّچِسٍش 

 3  

  2  ّب سوپبضي سٍي گيبّچِ اًجبم -
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 استبًذاسد آهَصش 

 ي تحليل آهَصضي  ثشگِ -

 عٌَاى : 

اص  ای یب لجل ثىبسگیشی سوَم دس خبن دس صهبى گیبّچِ

 (Seedling pre-transplantingًطبءوبسی )

 صهبى آهَصش

 جوغ ػولي ًظشي 

   

 ایوٌي ٍ ثْذاضت  ،ًگشش  هْبست ، ،داًص 

 هشتجط تَجْبت صیست هحیطي

 ، هَاداثضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌبثع آهَصضي

  ًگشش :

 ثب آفبت ٍ ثيوبسيْب ثْيٌِ سبصي سٍضْبي ثىبسگيشي سوَم ضيويبيي ثشاي هجبسصُ ّشچِ ثيطتش -

 ايوٌي ٍ ثْذاضت : 

 استفبدُ اص هبسه ٍ دستىص ٌّگبم وبس ثب سوَم -

 تَجْبت صيست هحيغي :

 ثىبسگيشي سوَم ضيويبيي دس حذ تَغيِ ضذُ ٍ هجبص -
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 استبًذاسد آهَصش 

 ي تحليل آهَصضي  ثشگِ -

 عٌَاى : 

 ثىبسگیشی سوَم دس خبن دس ٌّگبم وبضت ثزس

 (At seeding) 

 صهبى آهَصش

 جوغ ػولي ًظشي 

2 10 12 

 ایوٌي ٍ ثْذاضت  ،ًگشش  هْبست ، ،داًص 

 هشتجط تَجْبت صیست هحیطي

 ، هَاداثضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌبثع آهَصضي

 داًص :

 (Knapsack sprayerسوپبش پطتي )اغَل وبس ثب  -

 

 مِدلي45
  

 اساليذّبي ًوبيطي 

 ديتب پشٍطوتَس

 دستگبُ ضيبس ثبص وي

 سوپبش پطتي

 سوپبش گبص فطشدُ

 استَاًِ هذسج

 Compressed gasسهوپبش گهبص فطهشدُ )   اغَل وهبس ثهب    -

sprayer) 

   دليم45ِ

   دليم30ِ دس ٌّگبم وبضت ثزس وبسثشد سوَم دس خبن هضايبي -

 هْبست :

  ( Knapsack sprayerسوپبش پطتي ) وبليجشاسيَى -

  

3 
 

  2  تْيِ هحلَل سن -

 ثِ غَست سوپبضي ًَاسي دس ضيبس ثهزس ثب سوَم هبيغ تيوبس خبن  -

( Compressed gas sprayerسوپبش گبص فطشدُ )تَسظ 

 (Spray gunداساي تفٌگ پبضص )

 3  

ثهِ غهَست ًهَاسي دس     ثب سوَم گشاًَلِ تَسظ دسهت تيوبس خبن  -

 ضيبس ثزس

 2  

 ًگشش :

 ٌِ سبصي سٍضْبي ثىبسگيشي سوَم ضيويبيي ثشاي هجبسصُ ّشچِ ثيطتش ثب آفبت ٍ ثيوبسيْبثْي -

 ايوٌي ٍ ثْذاضت : 

 استفبدُ اص هبسه ٍ دستىص ٌّگبم وبس ثب سوَم -

 تَجْبت صيست هحيغي :

 ثىبسگيشي سوَم ضيويبيي دس حذ تَغيِ ضذُ ٍ هجبص -
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 استبًذاسد آهَصش 

 ي تحليل آهَصضي  ثشگِ -

 ٌَاى : ع

سیختي هحلَل ثعذ اص وبضت تَسط  تیوبس ته ته گیبّبى

 سن دس پبی گیبُ

 

 صهبى آهَصش

 جوغ ػولي ًظشي 

2:30 10 12:30 

 ایوٌي ٍ ثْذاضت  ،ًگشش  هْبست ، ،داًص 

 هشتجط تَجْبت صیست هحیطي

 ، هَاداثضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌبثع آهَصضي

 داًص :

   دس پبي گيبُ سيختي هحلَل سن صهبى ّبي -

 

 دليم30ِ
  

 اساليذّبي ًوبيطي 

 ديتب پشٍطوتَس

 سوپبش پطتي

 استَاًِ هذسج

 

 

   دليم30ِ حجن هحلَل سنػَاهل هَثش دس  -

سيختي هحلهَل  ٍسبيل ٍ دستگبُ ّبي هَسد استفبدُ دس سٍش  -

 سن دس پبي گيبُ

1   

سيختي هحلَل سن  استجبط دفؼبت آثيبسي ثب همذاس سن دس سٍش -

 گيبُ دس پبي

   دليم30ِ

 هْبست :

ّش دٍسُ دستگبُ سوپبش پطتي دس  ػوليبت وبليجشاسيَى اًجبم -

 همذاس سن الصمثب هحبسجِ سوپبضي 

 

 

 

3 
 

  3  سن وبليجشاسيَى سوپبش پطتي ثذٍى سيستن تٌظين دص اًجبم -

هحلَل سن ثِ عَس هستمين پبي ثَتِ يب گيبُ دس صههبى  سيختي  -

 ثالفبغلِ لجل اص ًطبءوبسيًطبءوبسي ٍ دس سَساخ وبضت 

 2  

سيختي هحلَل سن دس لبػذُ سبلِ گيبُ چٌذ سٍص يب چٌذ ّفتهِ   -

 پس اص ًطبءوبسي

 2  
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 استبًذاسد آهَصش 

 ي تحليل آهَصضي  ثشگِ -

 عٌَاى : 

سیختي هحلَل ثعذ اص وبضت تَسط  تیوبس ته ته گیبّبى

 سن دس پبی گیبُ

 

 صهبى آهَصش

 جوغ ػولي ًظشي 

   

 ایوٌي ٍ ثْذاضت  ،ًگشش  هْبست ، ،داًص 

 هشتجط تَجْبت صیست هحیطي

 ، هَاداثضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌبثع آهَصضي

  ًگشش :

 ثْيٌِ سبصي سٍضْبي ثىبسگيشي سوَم ضيويبيي ثشاي هجبسصُ ّشچِ ثيطتش ثب آفبت ٍ ثيوبسيْب -

 ايوٌي ٍ ثْذاضت : 

 ب سوَماستفبدُ اص هبسه ٍ دستىص ٌّگبم وبس ث -

 تَجْبت صيست هحيغي :

 ثىبسگيشي سوَم ضيويبيي دس حذ تَغيِ ضذُ ٍ هجبص -
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 استبًذاسد آهَصش  

 ي تحليل آهَصضي  ثشگِ -

 عٌَاى : 

 پبضیذى گشاًَل ثعذ اص وبضت تَسط تیوبس ته ته گیبّبى

 صهبى آهَصش

 جوغ ػولي ًظشي 

1:30 10 11:30 

 ایوٌي ٍ ثْذاضت  ،گشش ً هْبست ، ،داًص 

 هشتجط تَجْبت صیست هحیطي

 ، هَاداثضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌبثع آهَصضي

 داًص :

ثؼههذ اص  پبضههيذى گشاًههَلدس سٍش سعَثههت الصم دسخههبن همههذاس  -

 وبضت

 

 دليم30ِ
  

 اساليذّبي ًوبيطي 

 ديتب پشٍطوتَس

 استَاًِ هذسج

 ضي

ثؼهذ اص   َلپبضهيذى گشاًه  دس سٍش دص هػشف سن ثشاي ّش گيهبُ   -

 وبضت

   دليم30ِ

   دليم30ِ سوَم گشاًَلِ حبهل هٌبست -

 هْبست :

 سنتؼييي دص هػشف  -

  

3 
 

  3  حجن هػشف سن سا ثب استفبدُ اص يه استَاًِ هذسجتؼييي  -

  2  حبهل هٌبست ثب تشاون هٌبست ثِ تشويت سنافضٍدى  -

  2  پبضيذى گشاًَل ثِ پبي گيبُ -

 ًگشش :

 ٍضْبي ثىبسگيشي سوَم ضيويبيي ثشاي هجبسصُ ّشچِ ثيطتش ثب آفبت ٍ ثيوبسيْبثْيٌِ سبصي س -

 ايوٌي ٍ ثْذاضت : 

 استفبدُ اص هبسه ٍ دستىص ٌّگبم وبس ثب سوَم -

 تَجْبت صيست هحيغي :

 ثىبسگيشي سوَم ضيويبيي دس حذ تَغيِ ضذُ ٍ هجبص -
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 استبًذاسد آهَصش 

 ي تحليل آهَصضي  ثشگِ -

 عٌَاى : 

 Chemigation  اًجبم عولیبت سن آثیبسی

 صهبى آهَصش

 جوغ ػولي ًظشي 

2:30 12 14:30 

 ایوٌي ٍ ثْذاضت  ،ًگشش  هْبست ، ،داًص 

 هشتجط تَجْبت صیست هحیطي

 ، هَاداثضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌبثع آهَصضي

 داًص :

 ثيبسيآ سنهفَْم  -

 

 دليم30ِ
  

 اساليذّبي ًوبيطي 

 ديتب پشٍطوتَس

 هضسػِ

 اي سيستن آثيبسي  لغشُ

 هبدُ ضَيٌذُ غليظ

هتشي لبثل  سبًتي 30لَلِ 

 اًؼغبف

   دليم30ِ ثب سن آثيبسي ويفيت سيستن آثيبسي ٍ هذيشيت آىاستجبط  -

   دليم30ِ آثيبسي ثستِ ثِ ًَع سيستن آثيبسي ًحَُ اًجبم ػوليبت سن -

   دليم30ِ ن آثيبسيّبي آثيبسي ثشاي ػوليبت س هٌبسجتشيي سيستن -

   دليم30ِ صهبًجٌذي تضسيكػَاهل هَثش دس  -

 هْبست :

 اي وبليجشاسيَى دس سيستن آثيبسي  لغشُ -

  

3 
 

  3  لغشُ اي اًذاصي سيستن آثيبسي ساُ  -

يه هبدُ ضَيٌذُ غليظ سا ثِ جبي هحلَل سهن ههَسد   سيختي  -

 ًظش دس تبًه تضسيك )هخضى( 

 3  

  3  هػشف سن دس سيستن آثيبسي لغشُ اي -

 ًگشش :

 ثْيٌِ سبصي سٍضْبي ثىبسگيشي سوَم ضيويبيي ثشاي هجبسصُ ّشچِ ثيطتش ثب آفبت ٍ ثيوبسيْب -

 ايوٌي ٍ ثْذاضت : 

 استفبدُ اص هبسه ٍ دستىص ٌّگبم وبس ثب سوَم -

 تَجْبت صيست هحيغي :

 ثىبسگيشي سوَم ضيويبيي دس حذ تَغيِ ضذُ ٍ هجبص -
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  ات ، هَاد ، اثضاس ثشگِ استبًذاسد تجْيض -

 تَضیحبت  تعذاد  هطخصبت فٌي ٍ دلیك  ًبم  سدیف

  يه ّىتبس  صهيي صساػي 1

2 Spreader  5 ػذد  

پشُ وطَئي ٍ دًذُ اي ثِ  48ستيَاتَس  سٍتيَاتَس 3

سبًتيوتش ثب گبسدى والچ  200ػشؼ 

 (سديفِ 9داس ) 

  يه ػذد

 ديسه 4

 

 24پشُ ٍ ثطمبة  28ّيذسٍليىي ثب 

 ل سبخت ثبپيشيثشصي

 يه ػذد

 

 

  ليتش 50  سوَم هبيغ خبن هػشف 5

  ويلَگشم 50  سوَم گشاًَلِ خبن هػشف 6

  ػذد 5  پطتي سوپبش 7

  ػذد 5  آثپبش 8

  ػذد 50  سيٌي ًطبء 9

  هتش 50  فَيل پالستيىي 10

  ػذد 15  استَاًِ هذسج 11

 يه ػذد بساست ثخ 75سديفِ  6جفت ضبسي  دستگبُ ضيبس ثبص وي 12

 

 

  يه ػذد  سوپبش گبص فطشدُ 13

  ويلَگشم 50  ضي 14

  يه دستگبُ  اي سيستن آثيبسي  لغشُ 15

  ويلَگشم 20  هبدُ ضَيٌذُ غليظ 16

هتشي لبثل  سبًتي 30لَلِ  17

 اًؼغبف

  هتش 50 

 
 تَجِ : 

 ًفش دس ًظش گشفتِ ضَد .  15تجْیضات ثشای یه وبسگبُ ثِ ظشفیت  -

 ثِ اصاء ّش سِ ًفش هحبسجِ ضَد .اثضاس  -

 هَاد ثِ اصاء یه ًفش وبسآهَص هحبسجِ ضَد . -
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  ) اغلي هَسد استفبدُ دس تذٍيي ٍ آهَصش استبًذاسد (هٌبثغ ٍ ًشم افضاس ّبي آهَصضي  - 

 ًبضش يب تَليذ وٌٌذُ هحل ًطش سبل ًطش هتشجن هَلف ػٌَاى هٌجغ يب ًشم افضاس سديف

لذست الِ  هبيىل ٍيلسَى ف آفت وص ّبثْيٌِ سبصي هػش 1

 غجبحي

اًتطبسات   1388

 داًطگبُ تْشاى

فلَيذ ام. اضتَى ٍ  فيضيَلَطي ػلفىص ّب 2

 آلذى.اس.وشافتض

هحوذ حسي 

ساضذ هحػل ٍ 

هْذي ًػيشي 

 هحالتي

اًتطبسات جْبد   1372

داًطگبّي 

 هطْذ

اغَل ٍ ًحَُ وبسثشد سوَم دس  3

 خبن

 

 هحوذسضب ًؼوت

دق اللْي ٍ غب 

 جاللي

 

هشوض تحميمبت  1385 

وطبٍسصي ٍ 

هٌبثغ عجيؼي 

 اغفْبى

 همبلِ تحليلي

       

 

 

   ػالٍُ ثش هٌبثغ اغليتذٍيي استبًذاسد (  گشٍُهٌبثغ ٍ هحتَاّبي آهَصضي ) پيطٌْبدي سبيش  - 

 هتشجن/ هَلف / هَلفيي سبل ًطش ًبم وتبة يب جضٍُ سديف

 هتشجويي

 تَضيحبت ًبضش هحل ًطش
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 فْشست سبيت ّبي لبثل استفبدُ دس آهَصش استبًذاسد

 

1. http://agbiopubs.sdstate.edu/articles/FS862 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

 

 

 


