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مالحظاتنخیربلیشاخص ها

آیب ثبفت فضیکی خبک دس سبحِ هٌبست است؟

آیب خبک داسای هَاد کبسثي داس ػضَی است؟

آیب خبک ًبیتشٍجي کبفی داسد؟

Phخبک سا هیتَاًین اًذاصُ گیشی ًوبین؟ 

شَاّذ قبثل دیذ جبًذاساى ثضسگ ٍ هبیکشٍسکَپی خَسد دس سبحِ

ّوکبسی دس تؼیي هقذاس هَادی کِ ثشای تقَیِ خبک استؼوبل هیشَد هثبل ّبی هَاد تقَیِ کٌٌذُ کِ استؼوبل هیشَد شبهل هَاد  

هبًٌذ ًجبتبت پَست داس هیجبشذ (ًفَری)سَساخ کٌٌذُ 

سشٍی جٌگل هحلی ٍ شٌبسبیی اًَاع هحلی هَجَد است 

جوغ اٍسی اسقبم اثتذایی ٍ ثبًَی دس استجبط ثِ اًَاع ًجبتبت ثَهیَ ثقِ سبصی آى

ثوٌظَس سبصگبسی ٍ ایجبد تشکیجبت اًَاع ثِ اسبس هیتَد  (دسخت، دسختچِ، ثتِ، ػلَفِ)تذقیق اسقبم کوی ٍ کیفی جَاهغ ًجبتی 

هیبٍاکی
آیب دس سبحِ اًَاع جٌیتیکی خبلص دس ثیي ػیي ًَع هَجَد است

آیب دس سبحِ ثشای تغجیق هیتَد هیب ٍاکی توبم اًَاع کِ دس ایي هیتَد ثِ کبس ثشدُ هیشَد هَجَد است

شٌبسبیی تْیِ کٌٌذُ هٌبست ًْبل ّب

(اًَاع تصذیق شذُ)اسصیبثی کیفیت دسهٌبثغ تَلیذ کٌٌذُ ٍ هقبیسِ آى ثِ ا ستٌذسد ّبی  کیفی صَست گشفتِ 

اعویٌبى اص هَجَدیت ًَع ٍ تَصیغ ًْبل دس سبحِ

هَجَد است یب خیش؟ (ًضد دّقبى)هْبست ثزس ٍ غشس ًْبل دس سبحِ 

هخلَط ًوَدى هتجبًس کَد حیَاًی دس خبک ثِ ػوق حذ )کَد حیَاًی ٍ ػضَی دس سبحِ ثشای سشذ سشیغ ًْبل هَجَد است؟ 

( سبًتی الی یک هتش50اٍسظ 

اهکبًبت اجتوبػی 

آى هَجَد ًیست
ظشفیت ثششی ثشای تشکیت دسست ٍ اصالح خبک دس سبحِ هَجَد است یب خیش؟

تقَیِ خبک ثِ سغَح هختلف دس اثٌبی حفش چقشک تَسظ هَاد ػضَی ٍجَد داسد؟

اًَاع دس سبحِ ثِ اسبس ششایظ اقلیوی، استقبع، ّوضیستی، آة ٍ خبک هؼشفی گشدیذُ است یب خیش؟

عشص ًْبل شبًی عجق اسبسبت ػلوی ثِ هشدم سٌّوبیی گشدیذُ است یب خیش؟

هلچ ًوَدى سٍی جٌگالت ثب اسبس هیتَد استٌذسد  استفبدُ گشدیذُ است یب خیش؟

 هلی هتش دس سبل ثبال است؟600آیب هیضاى ثبسًذگی دس سبحِ اص 

آیب هٌبثغ هغوئي آة ثشای آثیبسی سبحِ هَجَد است؟

آیب سیستن ّبی ػٌؼٌَی ثشای آثیبسی ًْبل ّب استفبدُ هیگشدد؟

آیب سبحِ هَسد ًظش سبحِ جٌگل عجیؼی هیجبشذ؟

حفبظت هتذاٍم ًْبل ّبی غشس شذّجِ اسبس هؼیبس ّبی ػلوی ثِ هشدم هؼشفی گشدیذُ است یب خیش؟

آیب اسصیبثی هقذهبتی قجلی اص سبحِ قجال صَست گشفتِ است یب خیش تب عجق آى ًظبست ٍ اسصیبثی صَست گیشد؟

ًبغِ گیشیٌْبل ّبی تخشیت شذُ صَست هیگیشد یب خیش؟ 

:تهیه خاک

:نهال شانی

:آبیاری

:حفظ و مراقبت و نظارت
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تحلیل تفصیلی خاک به منظور ارزیابی انذازه گیری ریل اجرا شذه است: سروی خاک

سروی نوع بومی شامل حاالت ریل میباشذ: نبات و بایومس  (بومی)سروی نوع اصلی 

:خریذاری و غرس نهال
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ریاست ػمومی منابغ طبیؼی

وزارت زراػت، آبیاری و مالذاری 

چک لست مقایسوی برای ترویج میتود میاواکی


