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  سابقه

FAO AGSE سيستم هاي كشاورزي داخل آفت كش ها در براي بهبود ايمني و بازدهي 1995از سال

كنترل كننده ي ي كمك هابا انتشار رهنمود. كار كرده استشروعبه )IPM(پايدار و مديريت تلفيقي آفات 

ي اولين نسخه . آغاز شد تجهيزات كاربرديانواع رايج ترين ، استفاده از كشورهاي عضو كيفيت براي 

 تصويببراي انتشار 1997سال may در ماه كش  آفتكاربردي تجهيزات براي FAOدستورالعمل هاي 

استانداردهاي ، براي مشخصات آفت كشها، الزامات ثبت FAOهيئت كارشناسانتشكيل :شد بوسيله ي

  .FAOكارشناسان مهندسي كشاورزي هيئت :لي اطالع قباجازه با كاربردي و

  

 داده شده ي جديد، تجديد نظر شده و گسترشمجموعه هايي ، FAO AGSE، 2001در سال 

  . كه شامل اين نشريه استتوليد كرد، آفت كش يكاربرددستورالعمل هاي مربوط به تجهيزات

از طريق كنترل  هارا دولت ها چگونه مي توانند ايمني آفت كش كه،مالكاين طرح  دستورالعمل هاي

  . ر قرار دهندتحت تاثيبه كشور ي و يا وارده آفت كش جديد توليد يكيفيت تجهيزات كاربرد

كند كه كاربرد تجهيزات  ميبيان قوانين ملي، شرايط الزم براي توليد كنندگان و وارد كنندگان با تركيب 

هاي Ĥزمون هاي ايمني و دوام، و يا به راه اندازي نظرمطابق با استانداردهاي بين المللي و قابل قبول است، از

زير  كاربردي تجهيزاتتدريج به  ، آن بايد امكان اين راكها منطقه اي و راه هاي صدور گواهيملي ي

  .نهايتازبين ببردكاهش دهد و در را استاندارد مزارع

  

  :اين مجموعه متشكل از رهنمودهاي زير است

  

از ايمني سم پاش است كه كمك به سازمان فائو و سازمان هاي ديگرها،  هدف مهم اين دستورالعمليك 

. باشند در عمل كارآمد و بادوام و همچنينزيستاطمينان حاصل كنند  محيط رايبكاربران خريداري شده ي 

  .هاي ايمني و دوام روبرو شدحداقل استاندارد با بايد هم ن مدل هاي سمپاشارزان تريدر حتي 

  

قبل با اين نيازها مواجه شده از  درخواست كننده ها را كه از قبل در بازارند، كه بسياري از آنها آنها

 اتخاذ وبنابراين، هدف اوليه اين است كه كشورهاي عضو بايد اين دستورالعمل را فورا . اندمحاسبه مي كنند

 و پرخطر از بازارهاي ملي و در نهايت از صحنه بين المللياستاندارد ر شروع به از بين بردن سم پاش هاي زي

  .كنند

  



  ؛كشاورزي و روش هاي آزمون مربوطهآفت كش هاي  هاي دستورالعمل هاي استاندارد براي سم پاش

براي تجهيزات سم  ي راو مفيدتر تر قيقاز نيازهاي كمينه جدي ترند و اهداف ايمن داين دستورالعمل ها 

براي اندازه گيري نياز، با حمايت از روش هاي آزمون، آنها از مشخصات دقيق و مورد . فراهمميكنندپاشي

قابل حمل  پوشش عمده اي از انواعها دستورالعمل . تشكيل شده اندانداردهاي پيشنهادي مطابق با است

و يا عرضه  شدهآفت كش هاي كشاورزي توليد )دنباله دار(تريلد  و سم پاش ، وسيله نقليه سوار)عامل سوار(

  .هستند FAOشده به كشورهاي عضو 

  

گرداننده ( و مراحل صدور گواهينامه براي اپراتورها يسازمان و بهره برداري از طرح هاي آموزشراهنمايي هاي

  تجهيزات كاربردي آفت كش؛ي )ها

آفت  يتجهيزات كاربردبا كساني كه در واقع كار و صدور گواهي آموزش وآزمون ، به اين دستورالعمل ها

مي نيز شده طراحي شده و نگهداري  حتي بهترين سم پاش هاي. ، رسيدگي مي كنندعهده دارندبر را كش

نبايد دست  هارا و اهميت اين دستورالعمل شودغير ماهر در دست عملگراي حدو اندازه  آسيب بي باعث تواند

  .فتكم گر

  

  استفاده ؛مورد صدور گواهي تجهيزات سم پاشي  و ي آزمونطرح هاختماناصول راهنما براي سا

  

اي نفوذ و تاثير دولت در تجهيزات كاربردي،از آفت كش ها بهبود ايمني و بهره ورييك راه بسيار مهم در 

اين دستورالعمل ها تجربه هاي . اندشده استفاده،مزارعسموم دفع آفات در گيري به كار دررايجا كه  است

 كه مايل به معرفي اين نوع طرح استارائه الزامات، گزينه ها و مالحظات براي كشوري  بين المللي را در

  .)نشانمي دهند(راترسيم ميكنند

  

و ا استفاده از هواپيماهاي سم پاش از سموم دفع آفات باستفاده مجموعه رالعمل در دو دستويكي ديگر از

  :پوشش مي دهدرا بوشمحصولهايزمينه محصول و درخت و سم پاش 

  ها؛آفت كش تمرين خوب كاربرد هوايي براي راهنمايي هايي 

  .آفت كش ها يزميناصول راهنما براي تمرين خوب كاربرد 

  

استفاده از آفت كش ها  ي كساني كه درگيرهمه مك هاي عملي و هدايت براي ارائه كاين دستورالعمل ها 

تكنيك آنها . ، آماده شده انددخيل اندو يا در برنامه هاي بهداشت عمومياند يفيبرمحصول اي توليد غذا و بر

  .مي دهند پوششسم پاش هاي زميني و هوايي رااصلي كاربردي  هاي



  

  مقدمه. 1

كه به كارگيري آفت كش ها دليلي براي نگراني جدي وجود دارد، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، 

ين وضعيت به طور جدي بر ا. هاي آفت كش كشاورزي، استفاده مي شده اند بيش از شرايط سمپاش

تاثير سالمت انسان و محيط زيست تاثير خطرات بر، و در آنها اعمال ، روشمقدارآفت كش هاي مورد استفاده 

  .گذارد مي

  

كاربردي خوب تجهيزات  توليد، و چك كردن، طراحي درستدقيق و تعمير و نگهداري منظم ي با استفاده 

واقعيت اين است كه تجهيزات سم  با اين حال،. داادامه د رضايت بخش براي چندين سالاعمال بايد به 

از لحاظ كه موضوع سايش و پارگي قابل توجه و حتي مي شوداستفاده از آن مزرعه ي وارد  ديگر بارپاشي 

  .ناكافي هستنداغلب  اورزان پيشرفته،در ميان كشنگهداري و تعمير

  

بايد از اند شده توليد و يا در يك كشور  نداگرچه وارده جديد كاربردي تجهيزات كه  اساسي استبنابراين 

، تست و تاييد تجهيزات كه ثبتطرح هاي . باشد همان ابتدا با استانداردهاي ايمني و كيفيت منطبق

ارائه ي ، مي تواند در جهت كنترل استفاده و داده شدهقرار  بازاردربراي فروشرضايت قبل از  يمناكاربردي 

  .شته باشدادسهم عمده اي آفت كش ها 

  

طرح هاي كنترل جايگاه هدف كمك به كشورهايي كه هنوز در  ،مدركدستورالعمل هاي ارائه شده در اين 

اين برنامه ها به خوبي در دسترس بسياري از . عهده دارندبر هستد را جديدكش كيفيت تجهيزات آفت 

يدر كيفيت/ و استانداردهاي ايمني الزامات كمينه كه دستورالعمل هاي فائو از  هستند كشورهاي حال حاضر

ميدهند ارائه را كه كاربرديتجهيزات ي انواع عمده ي آنها همه . كشورها در دسترس هستندي همه 

براي ي هاينيازهاي كمينه راهنماي: مي دهندپوشش در دو سطح راروشن و كامل از استانداردهاتاليفاتي 

آفت كش كشاورزي و  هاي ي سم پاشهااستاندارد هاي ييكشاورزي، راهنماĤفت كش كاربردي تجهيزات

  .هروش هاي آزمون مربوط

  

  سياست. 2

نيازمند ،بازاردر جديدكش كاربردي قرار دادن تجهيزات آفت  هاي كنترل روشانديشه يابداع  دولت در

، مطابق با استانداردهاي ايمني و صدور گواهي و سروكار دارد  كنترل آفت كش هابا كه  ياين قانونتضمين 



  .، مي باشدثبت اين نوع از تجهيزات

  

 به طور رسمي يكاست بايد مسئول آفت كش ها نظارتي،  اختيارات هنگامي كه قانون در موضع

  .منصوب كند ها اين طرحبه عهده گرفتن  برايدولتي نمايندگي يك  يا مناسبسازمان

  

به ين ، با اين حاالخواهند كرداجتناب  تجهيزات زير استاندارداز رفتن به بازار ،تجهيزات جديد يها طرح

در حالي . هستند در حال استفادههاي كنترل وضعيت سم پاش  گاهدر جايها همان اندازه مهم است كه طرح 

، آن به همان اندازه هستندرود به بازار امن ونان حاصل شود كه تجهيزات جديد درحال كه مهم است تا اطمي

مشورت . بي خطر و موثر است مل كننده يو عخوب فظ احم،مهم است كه تجهيزات مورد استفاده در مزارع

د ودربردارنده ي يكي ديگر از راهنمايي فائوي موج ،تجهيزات كاربردي مورد استفادهدر باره ي اين طرح ها 

  .براي آزمايش و تضمين سم پاش هاي مورد استفاده هاي ساختمان طرح هاراهنمايي :استدر اين مجموعه 

  

براي هر دو تجهيزات طرح ها  ثبت ، تست و صدور گواهي مناسب ترين راه حل برايموقعيت ها در برخي 

  .همان قدرت اجرايي اجرا شوداستكه با  استفادهمورد جديد و تجهيزات 

  

. شوند بايد در اين طرح گنجاندهكش كاربردي مهم است كه انواع تجهيزات آفت گيري تصميم  براياين 

عمل اهرم  غالب باشند و) تراكتور(تريلد تجهيزات ممكن است در يك كشور خاص، وسيله نقليه سوار و 

س ممكن است در برعك. تندالزم نيست تجهيزات عملگر سوار طرح هايسايركننده و تجهيزات كوله پشتي و

  .دناعمال شو ييگركشور د

  

براي سم پاش هاي ) و يا منطقه اي(نياز به مراكز آزمون ملي گرچه توجه اين است نكات قابل يكي ديگر از 

و يا مجوز  توليد كنندگان به دنبال مجوز وروديك جايگزين است كه درخواست واردكنندگان و است، جديد 

شده قيد مطابق با استانداردهاي كننده  تجهيزات شركتنوع و مدل شود تا براي فروش در كشور بايد اعالم 

ساير هركدام از چك هاي پذيرش را از خودشان يا از نظارتي مي تواندشخص در اين حالت، . باشد در قانون

  .قرار دهد تصادفي مراكز آزمون بين المللي

  

  كاربرديثبت تجهيزات . 3
، نياز به ايجاد يك كاربرديدر هر طرح جامع براي كنترل آفت كش ها از طريق تنظيم فروش تجهيزات 



هستند و براي تاييد شده ، كه است  جديدكاربردي تجهيزات  هاي مدلاز ساختمان و ) دفتر ثبت(فهرست

  .اندمجازورود به بازار

  

مي توان دو ساله، تقريبا كه پس از يك دوره است اين آنهابراي فروش تجهيزات شناخت نياز بيشتر يك 

هاي مورد  سم پاشيمني تست ا ه منظورتجهيزات ب كننده ي ارسالكننده ي انفرادي را صاحبان اعمال 

شناسايي محل مزرعه از  برايبنابراين ،. برابر قرار دادتحت يك طرح  براي به دست آوردن گواهياستفاده 

اين نشان . است به ثبت نيازوقتي تازه بودندپذيرفته شده بودند،  كهشور،تمام واحد هاي تجهيزات كاربردي ك

 وضعيت تجهيزات كاربردي در مزارع براي نظارت بر حركت و) اصولي(يك روش سيستماتيك ي دهنده 

  .است كرده سمپاش جديد پيشرفتتصويب است كه از طريقطرح 

  

استفاده  كاربردي موردگر چه روش فوق جهت حصول اطمينان از ايمني تجهيزات الزم به ذكر است كه 

به دليل . آن واحدهايي را كه پيش از اين در مزارع بوده اند را پوشش نمي دهندبا اين حال ،ارائه مي شود 

و اسايي، تست براي شنابتكارات ديگري  ،ايستادگي مي كنندچندين سال وجود درخواست كننده ها يي كه 

  .است  مورد نياز تاييد اين تجهيزات

  

آزمون و گواهي اپيگيري و نهايت داير كردن برايها كل جمعيت سم پاش ثبت  ،ف نهايي اختيارات نظارتيهد

خواهد  بسيار دشواردر مواقع زيادي اين گرچه.است كاربردي در فواصل منظمتجهيزات جمعيت پذيرش كل 

نصب شده ، محصول  ي هيل نقليااز تمام وسثبت هاي كاملي از قبل در برخي از كشورها،  با اين حال بود

  .زموده شده انددو ساآل الي ، كه رسما هر يكي وجود داردباغ گرهايو اعمال،تراكتور زمين

  

  مسئوليت ها .4

جديد بايد به عنوان  كش آفتكاربردي تجهيزات ي ها طرح آزمون، صدور گواهينامه ودر تمام كشورها، ثبت

تهديد كننده ي نظارتي آفت كش براي به حداقل رساندن خطرات اختيارات يك مسئوليت دولت، از طريق 

  .باشد آفت كش هارهاكردن و دادن سالمت انسان و محيط زيست از قرار 

  

 نهادهاي حرفه اي مانند انجمن مهندسين حرفه اي باد كامال مستقل،نمي توان هم چنين طرح هاي كارآمد

استانداردهاي تضمين  به آنها خدمت مي كنند با كه  يانگيزه آنها معموال محافظت از صنايع. دوام يابند

، با اين حال، اين است با كاهش خطر آفت كش و بهره وري بهبود يافتهرابطه عملكرد خوب در بااليي از 



شدن كامل مي توانند باعث پيشگامان ت قانون ملي به رسميت شناخت و در نهايت را مي توان تح ها برنامه

نهايي بايد با اختيارات تاييد صرف نظر از نوع طرح، . شوند ملي يا طرح هاي منطقه ايتاثير گذاري و 

  .آزموده شود نظارتي

  

  طرح صدور گواهينامه. 5

  انتخاب طرح 5.1

محدود كردن خطرات آفت كش ها و  ،نهاييهاي هدف . ين باشدبهترهمه شرايطدر كه ي وجود ندارد طرح

به طور ناچيز مي توانداري شدهنگهد آفت كش كاربردي تجهيزاتبراي است كه خسارات به حداقل رساندن 

  .د نتيجه بخش باش

  

  :ندانتخاب طرح در يك كشور تاثير مي گذاربر عوامل متعددي، 

  

 انساندوره هاي خطرشانبراي  در آن ها كشور يا منطقه و اهميتسمپاش هادر يك مختلف انواع  ي ازتعداد

  و محيط زيست؛ ها

  

  هزينه و پيچيدگي اين طرح و اهميت مراكز آزمون ملي؛

N.B . لمللي از طريق هوا در بينا(براي آزمايش مسافت هاي طوالنيبه راحتيمي توانندتجهيزات قابل حمل

 هاي آزمون نسبتا ساده است در حالي كه حمل و نقل سم پاشد و نياز به تجهيزات نمنتقل شو)صورت لزوم

  .پيچيده تر و پرهزينه تر هستندتسهيالت آزمون مشكل تر است و  يتراكتور

  

، طرح متعادل، عادالنه و هستندخود گاه، مهم ترين مالحظاتقانون در جاياندانتخاب شده  هايي كه طرح

مطابق با  ،بازاربه تجهيزات موافقت آمدن براي اطمينان كارآمد از قانون به طور كننده كارآمد و استفاده 

  .مي باشد استانداردهاي ايمني الزم

  

  .،رده بندي مي شوندچهار دستهدر آفت كش  تجهيزاتترين نوعرايج 

  

I.عمگرحمل شده(هاي قابل حمل  گراعمال(  

  



  اهرم عمل سمپاش كوله پشتي

  موتوريسمپاش كوله پشتي

  فشرده ساز سمپاش

  موتوري نده دم

  سم پاش چرخنده

  ماييحرارتي و سر) مات كننده(فوگر

  )دانه ريز(يگرانول گراعمال

  

II گرهاي آفت كش تراكتوريسوار شده و يا اعمالوسيله ي نقليه  

  

  ) افقيتوسعه (مزرعهمحصول سم پاش 

  )ها و مزارعستانباغبراي ( يبراي محصوالت درختكمك كننده سمپاش هوايي 

  )به عنوان مثال توپ(سمپاش هوا پخش كمك 

  )دانه ريز(يگرانول گراعمال

  

III هواپيما  

  

  بال ثابت

  هلي كوپتر

  )صدور گواهيعملگر موظف () باركننده/آميزنده(در لو/ ميكسر 

  )صدور گواهي موظف اپراتور(مزرعه گر نشان

  

IV ساير  

  

  بذرطرز عمل 

  دسته اي در مقياس بزرگطرز عمل 

  )حاملنوار(بزرگ در مقياس مداوم كاربرد 

  



  يهاي آزمايش و طرح سازمان صدور گواهي 5.2

  :مرجع تعيين شده براي اجراي هر برنامه الزم استبه منظور انجام وظايف اصلي زير

  

  :عمومي

  

  شرايط پذيرش؛ و كنترلطراحي و نگهداري و كنترل طرح كلي 

  

و  ها ، پايگاه داده)ها برچسب( decalsشامل تبليغات، اسناد، درخواست ها، گواهينامه ها، (مديريت طرح 

  جمع آوري هزينه؛

  :آن مراكز تست مورد نياز

  

  اعتباربخشي مراكز آزمون ملي؛

  

  ؛شان و كاركنانآزمون بازرسي مراكز 

  

  ؛يكاركنان آزمايشبراي آموزش و صدور گواهينامه 

  

  ؛)تضمين كيفيت(واقعيت از كيفيت يكنواخت و محافظت 

  

  ها و مديريت مالي؛مجموعه اي از هزينه 

  

  مراكز تست 5.3

كه بازرسي  ي، مراكزگرفت دنكه تجهيزات جديد در كشور مورد آزمايش قرار خواه ي استكه در آن تصميم

  :شرايط زير باشند داراي و آزمايش را انجام مي دهند بايد

  

  .نظارتيشخص توسط تاييد رسمي 

  

  :كه براي اين منظور مناسب هستندساختمان هايي 



  

  ؛ حفاظت از آب و هوا

  

  ؛مرتب و منظم 

  

  .فضاي كافي

  سازگار با شرايط محلي زيست محيطي؛

  

  آزمون؛اجراي مجهز به 

  

  هستند؛يشايسته كاركنان واجد شرايط، كاركنان معتبر كه بازرسان سمپاش

  

صدور برآمد و نظارتياختيارات ضوابط بردن براي شركت در اين طرح، به جلو  مديريت و توانايياجراي كافي 

  گواهي ؛

  

  .يخارجمامور رسيدگي و يا  نظارتيمراجع مرتب توسطبازرسي 

  تست كاركنان 5.4

  :باشد شرايط زيربا دو پرسنل داراي حداقل گروه تست  عهده دار هر ايستگاه آزمايش بايد

  

  ؛با آموزش مناسب حرفه ايمعتبر افراد 

  

  دانش فني، مهارت ها و تجربه؛

  .مقرر در مركز و علم اصول انواع مختلف سمپاش تست شدهاختصاصي و دانش فني پرجزئيات 

  آزمون و سوابق اتگزارش 5.5

، بايد )ها و آزمون ها نتايج بازرسيمحتوي آزمون پيوندنامه ي يك نسخه از شامل (جزئيات كامل آزمون 

وارد / توليد كننده . بايگاني ايمن شود ، كه در آنشده باشدنظارتي فرستاده مراجع توسط مركز آزمون به 

  .كند سمپاش نيز بايد يك كپي از گزارش كامل را دريافت ي كننده

  



  صدور گواهي 5.6

با  جديد اين طرح از طريق يك سرويس صدور گواهي سمپاش ه يهدف اختيارات نظارتي حفظ يكپارچ

ارزش قابل  داراي،پذيرشاعطاي گواهي . است استانداردهاي مداوم و يكنواخت مناسب، پايدار و تضمين

  :فراهم مي كندرا چندين مزيت كليدي متقاضي و جامعه  براي توجه

  

تحت پوشش ) هاي(به بازار تجهيزات گواهي شده  براي فروش مجوز رسمي براي توليد كننده يا وارد كننده

  .اين طرح

  

تضمين با كيفيت محصوالت به عنوان مثال در آن (استفاده كاربردي مورد تجهيزات از كاركرد يبهره مند

  ؛)در حال رشدي شده 

  

  افزايش اعتماد عمومي

، تاييديه ي پذيرفته شده يا اعالم  گذشته شده يك بار آزمون رسميداراي براي همه طرح ها، يك سم پاش 

  .ندنصادر كپذيرش ملي نظارتي بايد گواهي مراجع 

  

  :اطميناني زير باشد  اطالعات ضروريشامل  گواهي بايديك 

  

  گواهي منحصر به فردتعدادي 

  

  تجهيزاتساختمان

  

  مدل تجهيزات

  

  گزارش آزمون يا اعالم تعداد

  

  تاريخ تصويب

هاي  هوا، برچسب عايق متقاضي براي خريد جازه يا هم چنين عالوه بر گواهينامه، اختيارات نظارتي بايد

وابسته به يك مدرك رسمي پذيرش درخواست كننده ي كه مي تواند باشد را عهده دار با دوام  صدور گواهي



) برچسب ها(برچسب . ، كه نشان مي دهد آن براي فروش در كشور مجاز شده استباشدتاييد شده 

  .باشند تاييد شماره گواهي و تاريخ تصويب تركيبي ازبايد

  

  شرايط پذيرش. 6

، كه برخي از آنهااز كاربردي آفت كشتجهيزات پذيرش استانداردهاي بسياري از كشورهاي داراي 

انداردهاي منطقه اي در در موارد ديگر، است. فته اندبه كار رشديدا شانتست خود در داخل كشور مراكزطريق

و تجهيزات باغ و  مزرعه محصول، )تراكتور(وسيله ي نقليه مبني بر به خصوص (به هنجار حال تبديل 

تنها نياز به اعالم پيروي از شوند مي وارد بازار كه يتجهيزاتمجوز براي اعطاي يك راي مقامات نظارتي ب

  .دخيل هستنداز كجا تجهيزات در نقض الزامات و سپس مجازات . دارندتوليد كننده  كننده يوارد

  

ر آن دعمال ، به ويژه در قانون حاكم بر آفت كش ها و اجذاب نخواهد بود همه كشورها راياين ترتيبات ب

  .نشده استانجام عملي براي به اجرا درآوردن هنوز اينكه محل و يا 

  

باشدمراجع  مردداعالم وارد كننده يا كارخانه سازنده، براي اين كه يك كشور براي تست در داخل كشور و يا

  .ندنك استاندارد ملي اتخاذ يامورد نياز خودتجهيزات به عنوان را FAOد اين طرح ننظارتي مي توان

  

قانون آفت كش خود  بهسطح مناسب يك كشور حلاشرايط و مرو مي كند در دو سطح عمل  FAOطرح 

، كه در اصل براي "حداقل مورد نياز"گزينه.، بستگي داردگي شدهطرح هاي ايمني رسيد بهوشده كنترل

، شامل الزامات جامع و شامل ممانعت توسعهبراي است، كمك به سازمان هاي خريد تجهيزات زير استاندارد 

. است ساده از اندازه گيري و آزمون توسط پرسنل آموزش ديدهمجموعه ي بازرسي دقيق، منسجم و يك 

در ادامه با تمرين سخت آزمون  هاي روشبا يدستورالعمل هاي استاندارد برنامه هاي دقيق تر و جدي تر

  .مي دهدارائه رايجهاي بين المللي 

  

براي تجهيزات قابل ،استنشان داده شده  2و شكل  1هر دوي اين برنامه ها در قالب مدوالر، كه در شكل 

اين روش مدوالر بدان معني است كه الزامات جديدي را مي توان به . استمربوطه حمل و وسايل نقليه 

  .نمود معرفيكاربردي راحتي و به صورت يكپارچه در سراسر انواع اصلي تجهيزات 

  

. مناسب براي بازرسي سيستماتيك و تست تجهيزات جديد فراهم مي كند يبنابراين روش FAOطرح 



  .اطالعات جامع در خصوص الزامات و روش آزمون در دستورالعمل هاي مربوطه موجود است

  

  تامين مالي. 7

  :راه اندازي اند در حال ارائهبراي موفق ترين طرح هابا استفاده از بودجه رسمي 

  

  :طرح طراحي

  و نيروي انساني؛زيرساخت ها 

  و بهره برداري از طرح؛ منديتوضيح نياز تبليغ و ترويج براي

  ).است زماني كه بخشي از اين طرح(تجهيزات براي مراكز آزمون دولتي 

و بارز ترين اند سرمايه گذاري سمپاش تست هايتضميني  هدف تمام طرح يهنگامي كه آنها در حال اجرا

رسمي و براي هاي راه از طريق هزينه هاي توليد كننده يا وارد كننده براي صدور گواهينامه، خريد برچسب 

  .انددر مراكز ملي كه در آن مورد نياز هاآزمايش

نقدي و نيازهاي مالي هاي براي اطمينان از وجود ادامه اين طرح مهم است كه مراحل برنامه ريزي، جريان 

همچنين مهم است تا اطمينان حاصل شود كه هزينه هاي شارژ شده براي . باشند شده يش بينيبه دقت پ

  .باشند طبقات مختلف سمپاش واقع گرايانه

  

  تضمين كيفيت. 8

 دورهرسيدگي براياند روش حرفه اي هدف و يك هايي كه مسئول طرح پيشنهاد شده در اين دستورالعمل 

  .ضروري است،اطميناني مستقل كيفيتاي

  

  

  

  

  

  

  

  



  سمپاش جزء ماژول هاي ) عملگر حمل شده(قابل حمل  - 1شكل 

  

  

  



  فشرده سازي سمپاش - CSموتوري هيدروليك كوله پشتي  -كوله پشتي  MKاهرم اداره  -  LK: كليد

MB -  موتوريmistblower RA  -  پاشرا به ذرات ريز تبديل ميكند مثل سم دستگاهي كه عناصري (روتاري( 
 
 

  

  خودرو نصب شده و ماژول هاي جزء سمپاش تريلد - 2شكل 

  

  

  ليتر  1000از  تربيشمورد نياز براي سمپاش با حجم مخزن * 

 مديريت حفظ نباتات استان البرز


