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 انار هایباغ ی درهگر همدیریت کاربردی نماتد ریش

 1فزاّاًی هزین حاتن آبادی

بخص تحقیقات گیاّپشضکی، هزکش تحقیقات ٍ آهَسش کطاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی استاى هزکشی، ساسهاى تحقیقات،  کارضٌاس پژٍّطی 1

 Maryamhatami2002@yahoo.comپست الکتزًٍیک:  آهَسش ٍ تزٍیج کطاٍرسی، اراک، ایزاى.

 21/12/79تاریخ پذیزش هقالِ:           1/10/79تاریخ دریافت هقالِ: 

 هچکید

 ِب ِبست)هیشباًی ٍسیغ  ِدلیل داهٌ ِب ِستٌذ کّن بیوارگز خاکشی ْ( اس ػَاهل ه.Meloidogyne sppی )ّگز ِای ریطًّواتذ

اى بسیار ّ. اًار یکی اس گیاا ایجاد خسارت اقتصادی ًوایٌذّتَاًٌذ در اکثز هشارع ٍ باؽهی (حساسیت هیشباى ِهیشاى جوؼیت ٍ درج

ص رضذ، ضؼف ّصَرت کاِب َاییّ ایّماًذاػالئن خسارت آى بز رٍی  ِباضذ کای هختلف ایي ًواتذ هیِّگًَ ِحساس ًسبت ب

 ُز ضذّظا ِای ضذى ریطُغذ صَرتدر ریطِ بٍِ  اِّخطک ضذى تذریجی سزضاخ ٍ ای فَقاًیّا، ریشش بزگّػوَهی، سردی بزگ

 ،باؽهٌظَر جلَگیزی اس ٍرٍد ػاهل بیواری بِ  بِ رػایت اصَل بْذاضتی آٍرد.ن هیٍّ هَجبات سٍال یا هزگ تذریجی درختاى را فزا

احذاث آسهایص سالیاًِ خاک ٍ ریطِ، با  ّای سالناس باؽ دائوی هزاقبتجذیذ،  ّایلَدگی سهیي بزای احذاث باؽآاطویٌاى اس ػذم 

 ایٍ استفادُ اس سیستن آبیاری قطزُیذ ًْال، دقت در تْیِ ًْال سالن ٍ ضذػفًَی خاک ًْالستاى قبل اس تَل ًْالستاى در هٌاطق سالن

 ،ًواتذ ّای ّزس هیشباىحذف ػلف، آلَدُ ّایضخن سالیاًِ باؽ بزای کٌتزل آى .ضَد هیهٌظَر جلَگیزی اس گستزش ًواتذ تَصیِ  بِ

تقَیت هٌظَر  بِباال بزدى هیشاى هَاد آلی خاک کَددّی بِ هَقغ ٍ  ،حذف ػَاهل بیواریشا اس خاک بزای قبل اس کطت آفتابذّی خاک

  .ضَد هی پیطٌْادٍ آبیاری بِ هَقغ جْت جلَگیزی اس تٌص خطکی بِ درخت  درختاى

  . Meloidogyne، ، ًواتذ ریطِ گزّیتلفیقی هذیزیتاًار،  ٍاصگاى کلیذی:
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 همقدم

( .Punica granatum Lاًاض تا ًام علوی )

ای تعضگ، پطقاخ ٍ تطگ تا زضذت یا زضذتچِ

ّای ظیاز اظ قاذِ پیساظازاى، ضزُ ًْاًساًگاى،  پارَـ

(. 9) ؾتا Punicaceae ای ٍ هتعلق تِ ذاًَازُزٍلپِ

ای ٍّ کكت ٍ پطٍضـ اًاض اظ ظهاى ُاًاض تَز ُایطاى ظازگا

تا ؾغح ظیط کكت  ٍ هتساٍل اؾت ایي کكَضتاؾتاى زض 

 (2) کتاض ٍ تَلیس یک هیلیَى تيّعاض ّ 74حسٍز 

 ٍ گاىتَلیسکٌٌس تطیيیکی اظ تعضگعٌَاى ِ ت

اًاض یکی  .(1ضٍز )قواض هی زًیا تِ اًاض زض گاىنازضکٌٌس

ؾغح ظیط  ٍُ عوس اؾتگطهؿیطی ِ اظ هحهَالت ًیو

 ِهطتَط ت زض کكَض تَلیس ٍ نازضات آىٍ کكت 

انفْاى، ؾوٌاى، کطهاى، ، هطکعی، لطؾتاىای ّ اؾتاى

، ذطاؾاى ضضَی ٍ تَیط احوس، ِیلَیگْگلؿتاى، کیعز، 

ظ اٍ تعسازی  ، کطزؾتاىُکطهاًكا رٌَتی، ذطاؾاى

قطایظ اقلیوی ذال کَیط  ِای زیگط اؾت کّتاىؾا

 . (2) تاقٌس هطکعی ایطاى ضا زاضا هی

اًی نازضات ْایطاى زض تاظاض ر ُرایگا ِت ِتا تَر

ا ٍ اـعایف عولکطز آى ّتا آـات ٍ تیواضی ُاًاض، هثاضظ

 ِی اظ رولّای اًگل گیاّویت اؾت. ًواتسّتؿیاض حائع ا

ای اًاض کكَض هحؿَب ّتطیي عَاهل ذؿاضتعا زض تاغنْه

 تؿیاض ضیع، هیکطٍؾکَپی ٍهَرَزات . ایي قًَسهی

 ٍ کٌٌسظًسگی هی ُگیا ِقکل زض ذاک اعطاؾ ضیك کطهی

هطحلِ الضٍی زاضًس ٍ  4ًواتسّا گصاض ّؿتٌس. توام ترن

زض اکخط آًْا اٍلیي پَؾت اًساظی زاذل ترن اًزام 

 تا 2قَز. الضٍؾي اظ ترن ذاضد هی 2گیطز ٍ الضٍ ؾي هی

 4تِ الضٍ ؾي  3ٍ الضٍ ؾي  3اًساظی تِ الضٍ ؾي  پَؾت

پؽ اظ آذطیي پَؾت اًساظی  4قَز. الضٍ ؾي تثسیل هی

 (.12قَز )هیتثسیل تِ ًواتس تالػ ًط یا هازُ 

 (.Meloidogyne spp) ًواتسّای ضیكِ گطّی

ی گًَِ 2000تِ تیف اظ  گطٍّی اظ ًواتسّا ّؿتٌس کِ

ّای کكت کِ تقطیثاً قاهل اکخط گًَِ هرتلؿ گیاّی

زضنس اظ تَلیسات  5س، حولِ کطزُ ٍ حسٍز ٌتاققسُ هی

ف عولکطز ّکا(. 12کٌٌس )کكاٍضظی زًیا ضا ًاتَز هی

،  M. incognitaی ّگط ًِاقی اظ ًواتس ضیكهحهَل اًاض 

 ِایي ًواتس ت (.17) اؾت ُزضنس گعاضـ قس 3/17

 اًاض زض آى ِایی کّعٌَاى هكکل رسی زض تیكتط کكَض

  (.22) تاقسهی ،قَزکكت هی

زاهٌِ هیعتاًی  تِ زلیل هسیطیت ًواتسّای ضیكِ گطّی

، کَتاّی هست ّا ٍؾیع ًواتس، ؾطعت تاالی تکخیط آى

ّای ضٍظ زض ذاک 30تا  20کِ تیي  ،ّاًؿلظهاى 

ّایی ٍ ٍرَز هازُاًگل تاقس، زاذلی تَزى گطهؿیطی هی

تطّوکٌف تا ًیع کِ تَاًایی تَلیس نسّا ترن ضا زاضًس ٍ 

تؿیاض هكکل  ،ّاؾایط تیواضگطّای ذاکعی ًظیط قاضس
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تا  . اهطٍظُ ًواتسّای اًگل گیاّی عوستاً(19تاقس )هی

ّای قیویایی ٍ ّای ظضاعی، ًواتسکفاؾتفازُ اظ ضٍـ

ا تَرِ تِ ت(. 20قًَس )کاقت اضقام هقاٍم هْاض هی

ّای کٌتطل یا ذغطات ظیؿت کاضایی پاییي اؼلة ضٍـ

هحیغی ًاقی اظ اؾتفازُ اظ ؾوَم قیویایی، قٌاؾایی ٍ 

عٌَاى یکی اظ ِ ّای هقاٍم تِ تیواضی، تاؾتفازُ اظ پایِ

ّای هسیطیتی هَضز ضٍـذغطتطیي تطیي ٍ تیاقتهازی

ًتایذ آظهایف تط ضٍی  .تَرِ تیكتطی قطاض گطـتِ اؾت

ًكاى  M. incognitaاضقام هرتلؿ اًاض ًؿثت تِ ًواتس 

زاز کِ اضقام پَؾت ؾیاُ، هلؽ تطـ، تطیت پَؾت قطهع، 

ّؿتِ ضاٍض ٍ  ّؿتِ قوال، تی پَؾت ؾفیس قیطیي، تی

هتحول ًازضی حؿاؼ، اضقام گلٌاض، تْاتازی ٍ آلک تطـ 

ٍ اضقام آقا هحوسعلی، هلؽ قیطیي، قْؿَاض یعزی، 

تطاؾاؼ  (.11) تاقٌسهیؾَؾکی تفت ٍ تاتؿتاًی هقاٍم 

کي، آلک آظهایف زیگطی تطذی اضقام اظ رولِ قَُْ زاًِ

آتاز کي، تطـ قَقتط ٍ گل ذطمظٍزضؼ یعز، ؾیاُ زاًِ

 ًواتس اظ ذَز هقاٍهت ًكاى زازًس ًؿثت تِ آلَزگی تا

تاغ نحیح ساقتی ٍ هسیطیت ْضعایت انَل ت (.5)

ؿاضت ًاقی ذاظ گؿتطـ تیواضی رلَگیطی ٍ  ستَاً هی

 . ّسف زّاظ آى ضا کا

 

 

 معرفی، ضرورت و روش اجرا

ای اکخط ّؾثک ذاک ِتاـت ؾثک تا ًیو

 ًِواتس ضیك ذؿاضت ُاًاض اظ عَاهل تكسیسکٌٌس ایّ تاغ

تٌاتطایي تا ٍرَز پاتَغى قَی، هیعتاى . تاقسهی یّگط

ٍ تاـت ؾثک ذاک، قطایظ تطای ایزاز  (اًاض)حؿاؼ 

ٌگفت ٍ هلوَؼ ّظیاى . ن اؾتّـطا ،ظیاز ذؿاضت

احساحی زض  ایّرَاى یا تاغ ایّتاغ ِای اًاض هتَرًّواتس

ط نَضت ّ ِت. تاقسای ٍ تؿیاض ؾثک هیِاضاضی هاؾ

ًواتس ٍیػُ  تِ ،یّای پاضاظیت گیاّت ًواتسذؿاض ِزاهٌ

اًاض ضا زض  ّای تاغ ِذغطی رسی اؾت ک ی،ّگط ِضیك

سیس ْکَیط ت ِقطایظ اقلیوی پط اؾتطؼ هٌاعق حاقی

پطاکٌسگی آى زض حال اـعایف  ِزاهٌ ِؾفاًأکٌس ٍ هتهی

 . (9تاقس )هی

 میسبانی هعامل بیماری و دامن -الف

 ِهتعلق ت( .Meloidogyne spp)ی ّگط ِضیك ًواتس

 ٍُ ظیط ذاًَاز Meloidogynidae ُذاًَاز

Meloidogyninae  .زٍ زاضای گطّی ضیكِ ًواتساؾت 

، گالتی قکل یا تالػ ًواتس هازُ تاقس.هی رٌؿی قکلی

زم تَزُ، اًساظُ  ای قکل، زاضای گطزى کَتاُ ٍ ـاقسکیؿِ

کٌس. ًواتس ًط هتط تؽییط هیهیلی 3/1تا  5/0آًْا تیي 

هتط هتؽیط هیلی 9/1تا  7/0 قکل ٍ اًساظُ آًْا تیي کطهی

اؾت. الضٍّای ؾي زٍم ًیع کِ هطحلِ تیواضگط ایي ًواتس 
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 500تا  300تاقٌس کطهی قکل ٍ اًساظُ آًْا تیي هی

 ًواتس تیي قکلی اذتالؾ (.1( )قکل 4) هیکطٍهتط اؾت

  .قَزهی ایزاز 4زض ؾي  هازُ ٍ ًط

زض ؾطاؾط  ِگًَ 100 ًعزیک تِتطای ایي ًواتس، 

 عثاضتٌس اظآى  ایِّگًَ تطیينْه کِ ُقس زًیا گعاضـ

M. javanica  ،M. incognita ،M. arenaria  ٍM. 

hapla ٍ ًَعاهل  ِاًی زاقتْا گؿتطـ رِّایي گ ٍ

 ِای ضیكّای حانل اظ ًواتسّزضنس آلَزگی 95تیف اظ 

  .(16قًَس )ای کكاٍضظی ضا قاهل هیّی زض ظهیيّگط

اظ  M. javanica  ٍM. incognita ّایگًَِزض ایطاى 

 .M. javanica ، Mٍ  ٍ یعز اًاض اؾتاى انفْاى ّای تاغ

incognita  ٍM. hapla اًاض اؾتاى ـاضؼ ٍ  ّای اظ تاغ

اظ ضٍی اًاض زض گیالى گعاضـ  M. arenariaگًَِ 

اظ ذاک اعطاؾ  M. javanica. گًَِ (3ٍ10) اؾتُ قس

ّای تْطاى ٍ قویطاًات، قْطؾتاىضیكِ زضذتاى اًاض زض 

 ّای ؾاٍُ ٍ قناظ قْطؾتاى M. incognitaؾاٍُ ٍ قن ٍ 

 (. 7ٍ 6قسُ اؾت )گعاضـ 

 

 الرٍ سي دٍمٍ  (Olsen, 2012، اقتباس اس باالًواتذ هادُ ) :1ضکل 

 (Mitkowski and Abawi, 2003، اقتباس اسپاییي)

 ای بیماریههنشان -ب

 ِؾاکي ضیك ،اًگل زاذلی یّگط ِای ضیكًّواتس         

ّای تا تطقح آًعین ِتاـت ضیك ِپؽ اظ ٍضٍز ت ِؿتٌس کّ

گیاُ هیعتاى ّای هرهَل ذَز تاعج تؽییطات زض ؾلَل

ٌس اظ هَاز تَلیس قسُ تَؾظ هیعتاى تؽصیِ ًقسُ تا تتَا

 تَلیسالعول ذَز ٍ هیعتاى ًیع تا عکؽ ُگیاس. ًٌوای

 تاـتزض  ّاتعساز ؾلَلاـعایف ٍ  تطی تعضگاّؾلَل

ٍ  ِتطذاؾت ِهقاتل ِای ضقسی تَّضهَىّتَلیس تا  ِضیك

ز. اعطاؾ قَاظ حالت عثیعی ذاضد هی ِزض ًتیز

ًوایٌس  هی ِای ظیازی احاعّارن ضا ؾلَلْای هًّواتس

 ُگیا ِقَز. ضیكهی ِضٍی ضیك ُؼستكکیل  ِهٌزط ت ِک

عثیعی ٍ ضقس تَاًس ٍظایؿ انلی ذَز یعٌی هیعتاى ًوی

ٍ اًتقال  هیي هَازؼصایی اظ عطیق رصب هَاز اظ ذاکأت

 ِزض ًتیز ،(4س )ّذَتی اًزام ز ِضا ت آى تِ اًسام َّایی
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عالئوی هكاتِ کوثَز هَاز  َایی زضذتّای ّ زض قؿوت

ضقس، ضعؿ عوَهی،  کاّف یا تَقؿاظ رولِ ؼصایی، 

ای ـَقاًی، ذكک قسى ّا، ضیعـ تطگّظضزی تطگ

هطگ تسضیزی  تاعجٍ  ُقس هكاّسُ اِّتسضیزی ؾطقاذ

 .(2( )قکل 9) قَزهیزضذت 

 

 

 

در ( پاییي)ا ّ ِخطکیذگی سزضاخ (باال) ِای ضذى ریط ُغذ :2ضکل 

  (اصلیعکس ) یّگز ِریطًواتذ  ِب ُدرخت اًار آلَد

 زندگی هچرخ -ج

کِ زاذل تَزُ  یّگط ِضیكای ًواتس ّترن

هازُ ٍ ضٍی ؾغح غالتیٌی ترن زض اًتْای تسى ًواتس 

ضیكِ قطاض زاضًس پؽ اظ هستی زض ذاک اعطاؾ ضیكِ 

زض قطایظ هٌاؾة ضعَتت ٍ قًَس ٍ زضذت ضّا هی

گطاز( تفطید ٍ الضٍ  ؾاًتی ِزضر 22-35تیي حطاضت )

الضٍ ؾي یک زض زاذل ترن ) ُا ذاضد قسْؾي زٍم اظ آً

قَز( ٍ ٍاضز ذاک  آیس اها اظ ترن ذاضد ًویٍرَز هی ِت

ایي الضٍّا تؿیاض ضیع ٍ هتحطک تَزُ ٍ زض  .سقًَ هی

نَضت ظًسگی آظاز ٍ ؼیطاًگلی تِ زًثال  ذاک هطعَب تِ

 ،. زض نَضت عسم زؾتطؾی تِ هیعتاىسگطزً هیهیعتاى 

تَاًٌس تِ حالت کوَى تسٍى تؽصیِ الضٍّای ؾي زٍم هی

نَضت ظًسُ زض زض قطایظ ًاهٌاؾة تیف اظ یک ؾال تِ

ٌاتطایي الضٍّای ؾي زٍم زاذل ذاک زٍام تیاٍضًس. ت

ّای هَرَز زض تَزُ غالتیٌی هَرَز زض ذاک ٍ ترن

تَزُ ٍ اظ  ُکٌٌسُآلَز ِهطحل زض اًتْای تسى ًواتس هازُ،

ٍؾیلِ ضیكِ ٍ حطکت آب ٍ اًتقال ذاک  ایي عطیق تِ

قًَس. الضٍّای ؾي زٍم آلَزُ زض هٌغقِ هٌتكط هی

 ِت ؾپؽ ٍ کٌٌسهی رؿتزَ ذاک زض ضا ذَز هیعتاى

ٍ تِ زاذل  قًَسهی رلة ّای ـطعی هیعتاىِضیك عطؾ

اًساظی تحطک  آًْا ًفَش ًوَزُ، پؽ اظ تؽصیِ ٍ پَؾت

تِ  ضیكِ، ذَز ضا اظ زؾت زازُ، هتَضم قسُ ٍ زض زاذل

ؾط تِ ؾوت هطکع ٍ زم تِ ؾوت ذاضد ضیكِ  ی کِحالت

 الضٍتؽصیِ،  اظهستی پؽ .سًقَؾاکي هیگیطز،  قطاض هی

 تثسیل ؾَم ؾي الضٍ ِتکطزُ ٍ  اًساظیپَؾت زٍم ؾي

اًساظی تِ الضٍ ؾي الضٍ ؾي ؾَم ًیع تا پَؾت .قَزهی
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قسُ ٍ زض تاـت گیاُ هطاحل تلَغ ضا ؾپطی  چْاضم تثسیل

زض ایي هطحلِ ًواتسّای هازُ اظ ًطّا هتوایع  .سکٌ هی

ًواتسّای (. 13قَز. )هی ،قکل ایکیؿِ آًْاقسُ ٍ تسى 

قکل ٍ هتحطک قسُ ٍ اظ تاـت  کطهی ،پؽ اظ تلَغًط 

قًَس ٍ رْت رفتگیطی زض زاذل ذاک ضیكِ ذاضد هی

پطزاظًس. ّای چؿثیسُ تِ ضیكِ تِ ـعالیت هیاعطاؾ هازُ

کِ زض  کطزُتَلیسّای تالػ زض ضیكِ، تَزُ ترن هازُ

ّا ضا اظ قطایظ ًاهؿاعس گطـتِ ٍ ترنکیؿِ غالتیٌی قطاض

. تعساز سکٌ هی ظا هحاـظتًظیط ذكکی ٍ عَاهل تیواضی

 .(18) ضؾس عسز ًیع هی 600تِ زض تَزُ غالتیٌی ّا ترن

 ِزضر 27تكکیل یک ًؿل کاهل اًگل زض حطاضت 

کكس. زض ضٍظ عَل هی 28تا  25گطاز حسٍز ؾاًتی

ًؿل زض  ِهٌاعق گطهؿیطی ایطاى ایي ًواتس تیف اظ ؾ

 (.4ؾال زاضز )

 نتایج کاربردی

زلیل زاقتي  ِتاًاض ی ّگط ًِواتس ضیك هسیطیت

، ذاکعی تَزى ٍ عسم ٍرَز ؾوَم ای هتعسزّهیعتاى

تؿیاض  نطـِ تَزى( هٌاؾة )اظ ًظط کاضایی ٍ هقطٍى تِ

تَاى اظ ای ظیط هیّکاض تطزى ضٍـ ِ. تا تاؾتهكکل 

رلَگیطی  ُاًتكاض ٍ گؿتطـ تیواضی زض هٌاعق آلَز

 کطز:

 

 گیریپیش -الف

الؿتاى ٍ تاغ ًْ ِزاذل هحَع ِاظ اًتقال ًواتس ت -1

ذاک ی، ّگیا ُا، تقایای آلَزّطظ آبّتَؾظ 

 ُذاک آلَز ٍ الْازٍات کكاٍضظی، ً ِت ُچؿثیس

 هواًعت ًوَز. ِی پای ضیكّز ت ذاکْر

تطیي هٌثع اًتقال آلَزگی کِ هْناظ آًزایی -2

ّا لصا تایس اظ ؾالهت ًْال ،تاقٌسّای آلَزُ هی ًْال

ًْالؿتاى  ضوي تْیِ ًْال اظکطز ٍ  اعویٌاى حانل

ؾؿِ تحقیقات حثت ٍ گَاّی تصض ؤزاضای هزَظ اظ ه

نَضت تهازـی چٌس ًْال تَؾظ اـطاز تِ ٍ ًْال،

 رهم هَضز آظهایف قطاضگیطز.ته

 ًواتس ِقثل اظ کكت اظ ًظط آلَزگی ت تاغتایس ذاک  -3

اظ احساث ًْالؿتاى  تا حس اهکاىز. قَ تطضؾی هعتَض

ٍ ضوي  ذَززاضیّای آلَزُ یا تاغ زض ًعزیکی تاغ

آگاُ ؾاذتي کكاٍضظاى اظ ضیؿک تاالی آلَزگی تاغ 

ّای الظم ٍ ًْالؿتاى زض چٌیي هَاضزی، آهَظـ

ّای آلَزُ رْت رلَگیطی اظ اًتقال آلَزگی اظ تاغ

 قَز. زازُ ایي ًواتستِ 

رطیاى آب اظ  ِک عَضیِت ،کٌتطل قَز هؿیط آتیاضی -4

 عثَض ًکٌس. ُای آلَزّظهیي
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آالت کكاٍضظی اظ ذاک ٍ گل قیيچطخ ازٍات ٍ ها -5

ا تعس اظ ذطٍد اظ ای ؾالن یّظهیي ِقثل اظ ٍضٍز ت

  قَز.ٍ ضسعفًَی  ِقؿت ُای آلَزّظهیي

 ِاظ ًظط آلَزگی تحساقل ؾالی یک تاض ای ؾالن ّتاغ -6

طظ ٍ ّای ّعلؿ یاِّزائن ضیك ًواتس تا تطضؾی

 کٌتطل قًَس. زضذت اًاض

گیاّاى هیعتاى زض زٍضُ اؾتقطاض زضذتاى اظ کكت  -7

رات( زض اعطاؾ زضذتاى ًواتس )هاًٌس نیفی

 قَز.  ارتٌاب

 ّالَزُ تِ ایي ًواتس زض حاقیِ تاغزضذتاى هیعتاى آ -8

هْن  ّایلِ زضذتاى تَت کِ یکی اظ هیعتاىاظ رو

 . قًَس حصؾ ایي ًواتس ّؿتٌس

ّای ذیلی ؾثک ٍ اظ کكت زضذتاى اًاض زض ذاک -9

تِ ایي زلیل کِ ـعالیت  کطز،ای تایس ارتٌاب هاؾِ

ای ّای ؾثک ٍ هاؾِایي عاهل تیواضی زض ذاک

تا  .قَزهی ٍ تاعج اـعایف ذؿاضتتیكتط تَزُ 

ّا تایس تاـت آًْا ضا اـعٍزى ذاک ضؼ تِ ایي ذاک

ضؾی -ّای تا تاـت قٌی. ذاککطز انالح

قاتل  تاقٌس.تطیي ذاک تطای کكت اًاض هی هٌاؾة

هَضز ًیاظ تط اؾاؼ هیعاى ضؼ  شکط اؾت کِ

آظهایف ذاک ٍ ًظط کاضقٌاؼ ذاکكٌاؾی هكرم 

 ز.قَ هی

 مبارزه -ب

: پَقاًسى ؾغح ذاک آلَزُی ذاک ّزآـتاب -1

 5الی  4تِ هست ای قفاؾ ّپالؾتیکتا  هطعَب

هَرة اـعایف زهای ذاک  ،زض عَل تاتؿتاى ّفتِ

حیط أت ٍقَز گطاز هیؾاًتی ِزضر 52-55هیعاى  تا

. اظ (14) ا زاضزّروعیت ایي ًواتسف ّذَتی زض کا

زض ذاک  ًواتستَاى تطای اظ تیي تطزى ایي ضٍـ هی

 .کطز قثل اظ احساث تاغ یا ًْالؿتاى اؾتفازُ

هَاز آلی ًظیط  تِ هَقع ٍ زض حس هتعازل اـعٍزى -2

تاعج تقَیت ٍ ضقس ٍ ًوَ تْتط  ّای حیَاًیکَز

زضذت قسُ ٍ زض ًْایت اـعایف هقاٍهت گیاُ زض 

(. 24ٍ  23قَز )تطاتط حولِ ًواتس ضا ؾثة هی

ظهؿتاًِ ٍ تِ  زض ظهاى اًزام قرنکَززّی تایس 

ًیوِ ذاضری ؾایِ  کَز زض کَز یا کاًال نَضت چال

  (.8اًساظ تاد زضذت تاقس )

 ،قَزُ هثاضظ تایس رسیسای ّطظ زض تاغّای ّتا علؿ -3

ای ّطظ هیعتاى ًواتسّای ّتؿیاضی اظ علؿ ظیطا

ؿتٌس ٍ تاعج اـعایف روعیت آى زض ّ یّگط ِضیك

 قًَس.تاغ هی

)ظهاى هٌاؾة ایي قرن زض ا ّتاغ ِقرن ؾالیاً  -4

هتط ؾاًتی 25-40اٍاذط پاییع تا اٍایل تْاض تا عوق 

ٍ کٌِْ  ای ؾغحیِّقَز ضیك تاعج هیاؾت( 
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ّای . تحطیک تِ ایزاز ضیكِ(8) قَز حصؾزضذت 

ّای هؿي ٍ آلَزُ تِ ًواتس ضیكِ ًَ ٍ حصؾ ضیكِ

تَاًس تَریِ علوی ایي کاض تاقس. زضذت گطّی هی

قازض اؾت  ظیازظایی اًاض تا تَرِ تِ قسضت ضیكِ

 ِتَؾع ٍ کطزُّای ًَ ٍ ؾالن ایزاز ضیكِ ؾطیعاً

 تط آؾاى قَز.ای عویقِّضیك

تَاًس عاهل اًتقال رطیاى آب هی ِکایي ِت ِتا تَر  -5

ًواتس زض ؾغح تاغ تاقس، تؽییط ؾیؿتن آتیاضی اظ 

رَیی زض ههطؾ ِتط نطـُ ای عالٍُ قغط ِؼطقاتی ت

ًتایذ  .قَز هیف اًتقال ًواتس ًیع ّآب تاعج کا

ّای ای زض تاغقسُ ضٍی آتیاضی قغطُ تحقیقات اًزام

کِ تِ ضاحتی زّس ّای هَرَز، ًكاى هیاًاض ٍ تزطتِ

ّای اًاض ای زض تاغتَاى اظ قیَُ آتیاضی قغطُهی

رَیی تط نطـِ  ای عالٍُآتیاضی قغطُ. کطز اؾتفازُ

هیي هؿتوط ٍ أظیاز زض هیعاى ههطؾ آب، تِ زلیل ت

یکٌَاذت ضعَتت هَضز ًیاظ زضذت، اظ ٍاضز قسى 

تٌف ذكکی یا قَضی تِ زضذت رلَگیطی ٍ تاعج 

زض . (15) زقَهحهَل هیاـعایف کوی ٍ کیفی 

هٌظَض  ّای قسیوی ٍ زضذتاى هؿي تِهَضز تاغ

ذكکی تِ زضذت،  رلَگیطی اظ ٍاضز قسى تٌف

تا هكاٍضُ کاضقٌاؾاى اهط  تؽییط ؾیؿتن آتیاضی تایس

  پصیطز. ٍ تطاؾاؼ قطایظ ذاک نَضت

ذهَنیات اضظقوٌس زضذتاى اًاض اظ  ِت ِتا تَر -6

ط ؼٌی یشذاظًی ظیاز ٍ ٍرَز ِقسضت ضیك ِرول

کاضگیطی ِ چٌیي اهکاى ت نّغًتیکی اًاض زض کكَض ٍ 

ؾاذتي ُ آلَز ِضؾس کًظط ًوی ِتساتیط ظضاعی، ت

تاقس. ِ ؾوَم قیویایی ضطٍضت زاقت ِاًاض ت ّای تاغ

قیویایی تا  ُای گعاؾ هثاضظِّعیٌّتط  ُعالٍ

، اظ ًظط احطات ؾَء ُآلَز ا اظ عطیق تیواض ذاکًّواتس

هضطات ـطاٍاًی تطای اکَؾیؿتن ن ّهحیغی  ظیؿت

 ِحطی کؤتاکٌَى ًیع ًواتسکف ه زاضز. ّا عثیعی تاغ

ای اًاض ّف روعیت ایي ًواتس زض تاغّتتَاًس زض کا

تا  .اؾت ًكسُتاقس هعطـی  ِاحط چكوگیطی زاقت

گطـتِ، ـطم گطاًَلِ  تَرِ تِ ًتایذ آظهایكات نَضت

گطم زض  400تِ هیعاى  گلس( گیاُ گل رعفطی )هاضی

حیط هٌاؾثی زض کاّف روعیت ًواتس أت هتط هطتع

اًاض تَنیِ  ّایزض تاغتَاًس هیضیكِ گطّی زاقتِ ٍ 

  .(5قَز )
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