
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رعایت اصول 

 علمی کشاورزی
 )محصوالت زراعی(

 یکپارچه نمودن اراضی

تبخیر با بکاربردن مالچ های کاهش 

 طبیعی و پالستیکی

 باالبردن ظرفیت نگهداری آب در خاک

استفاده از کودهای 

 دامی پوسیده 

 کمپوست

 به نژادی

ارقام متحمل به 

 تنش های زنده

های  بیماری

 گیاهی

 آفات نباتی

ارقام متحمل به 

 تنش های غیر زنده

 

 باالبردن راندمان 

 آب آبیاری

باتوجه به  های نوین استفاده از آبیاری

 شرایط محیطی ، اقلیم و کیفیت آب و خاک

 تسطیح لیزری

 به زراعی

 تناوب اصولی

تاریخ دقیق کشت 

 )آبیاری اول (

ترآماده سازی مناسب بس  

یمدیریت صحیح  آبیار  

عتغذیه مناسب  و به موق  

 استفاده بهینه از ادوات

رضدعفونی و بوجاری بذ  

آزمون خاک و اند ام های 

 گیاهی

استفاده بهینه از 

 کودهای آلی 

 شوری

 خشکی

 گرما

 سرما

 کود سبز

کاهش تردد ماشین 

 آالت

 بارانی)زراعت(

 قطره ای )باغات(

تیپ )کشت های 

 ردیفی(
 کم فشار

بایزوالسیون انهار و استخرهای ذخیره آ  

 یجمع آوری بقایای مالچ های پالستیک

الزامی است پس ازبرداشت  

انتخاب رقم با 

می پتانسیل باالی ک

 و کیفی

 تراکم مناسب کشت

 ات ،مدیریت صحیح مبارزه با آف

های هرز ها وعلف بیماری  

رعایت تاریخ 

 مناسب برداشت

توسعه 

 مکانیزاسیون

بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان،   ست ازا وری، عبارتبهره

به منظور …و زمان، مکان ادوات،سرمایه، تجهیزات،آب ، نهاده ها، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین،

 شده  اتالق می گردد .ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می
بهره وری در بخش کشاورزی 

 باحفظ محیط زیست و تولید

پایدار با رویکرد تحقیقات 

کاربردی و آموزش سطح بندی 

شده و مستمر بهره برداران 

 وترویج کشاورزی

 مصرف خاکی

 محلول پاشی

 تحت فشار

 زیر سطحی

 افزایش مواد آلی خاک

 کشاورزی حفاظتی

 تناوب صحیح واصولی

 مدیریت بقایا

 کاشت

 

 

 

 برداشت داشت

استفاده بهینه از  همر اه با آب آبیاری

 کودهای شیمیایی

جهاد کشاورزی استان اصفهان  نسازما  

کشاورزیمدیریت هماهنگی ترویج   

3131سال  آموزشیاداره رسانه های    

 

یمکانیک زراعی کبیولوژی  یشیمیای   
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