
1 
 

 ّای اًاردر ًْالستاى یًواتذ ریطِ گزّردیابی ٍ پیطگیزی اس 

2، سعیدی، کریم1کریمی پور فرد، هادی
 

سازمان تحقیقات و استادیار پژوهش، مرکس تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد،  1

 Email: karimipourfard@yahoo.com، ایران، یاسوجآموزش ترویج کشاورزی، 

 سازمان تحقیقات و آموزش ترویج کشاورزی،استادیار پژوهش ، مرکس تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی فارس،  2

 شیراز، ایران

 چکیذُ:

 بِ ّای آلَدُاحذاث ًْالستاى در سهیي ،ّای اًاردر ًْال بِ ًواتذ ریطِ گزّیپٌْاى  گاّیّای آضکار ٍ  ٍجَد آلَدگی

جْت پیطگیزی اس ٍرٍد آلَدگی بِ ًْالستاى اس طزیق خاک، آب، ٍسایل،  بْذاضتیٍ رعایت ًکزدى ًکات  ًواتذ ریطِ گزّی

با تَجِ بِ ایٌکِ پزٍرش ٍ تَلیذ  .باضذهی ًواتذ ریطِ گزّیّای اًار بِ اس هْوتزیي عَاهل آلَدگی باغ ...،هاضیي آالت ٍ 

ّای جذیذ، هٌجز بِ  ّا بِ باسار جْت احذاث باغ ٍ عزضِ ایي ًْال ریطِ گزّی ًواتذّای آلَدُ بِ ّای اًار در سهیي ًْال

ًواتذ  ّا بِ هٌظَر تطخیع ٍ ردیابی بزرسی خاک ٍ ریطِ ًْالد، ضٍَ هٌطقِ هی تاسُ احذاثّای  گستزش آلَدگی در باغ

بزداری اس  ًوًَِ چگًَگی کاربزدی در خػَظفٌی ٍ . در ایي راستا آضٌایی با ًکاتّا الشاهی استدر ًْالستاى ریطِ گزّی

ّای تکویلی ٍ هیذاًی پیزاهَى  بزرسی، استخزاج ٍ تطخیع ًواتذّا ،ّای پیطٌْادی جْت احذاث ًْالستاىخاک سهیي

رعایت اغَل با  ّای بعذی بِ ًْالستاى پیطگیزی اس ٍرٍد آلَدگی ٍ در ًْایت اس لحاظ آلَدگی ،ّای اطزاف ٍضعیت باغ

ّای پیطٌْاد در سهیي ًواتذ ریطِ گزّیتطخیع آلَدگی بِ  بااس اّویت ٍیضُ ای بزخَردار است.  ًکات بْذاضتیپیطگیزی ٍ 

ّای آلَدُ در هاًٌذ باغبالقَُ هٌابع آلَدگی ًبَد سایز ٍ در غَرت پاییي بَدى هیشاى آلَدگیضذُ جْت احذاث ًْالستاى، 

کَدّای داهی ّایی ّوچَى ضذعفًَی خاک اس طزیق آفتابذّی تَام با هػزف کارگیزی رٍشِ با باطزاف سهیي پیطٌْادی، 

 باضذ.پذیز هی احذاث ًْالستاى پس اس آسهایص هجذد خاک اهکاى ،ضخن تابستاًِ در چٌذ هزحلٍِ ًپَسیذُ

 .ًْالستاى، ردیابی، ًواتذ ریطِ گزّی پیطگیزی، ٍاصگاى کلیذی: اًار،
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 هقذهِ

ّای گسهػیسی دزقد اش کل تَلید هیَُ  9.2

کؿَز هتعلق تِ هحكَل اًاز اغت. تس اغااظ مهازًاهاِ   

تستیاااة ٍشازت رْادکؿااااٍزشی تاااِ   1396غاااال 

اقاهْاى،   زناَی،  خساغااى هسکصی،  ّای فازظ، اغتاى

رٌَتی تیؿاتسني غا ز شناس کؿات      غوٌاى ٍ خساغاى

 تااکٌَى . (1) اًاد  هحكَل اًاز زا تِ خَد اختكاـ دادُ

 زنؿااااِ گسّاااای ّااااای ه تلاااا  ًواتاااادگًَااااِ

(Meloidogynespp. اش ،)هٌاطق کؿت ٍ تَلیاد   اغلة

اقهْاى، قان،  ّای نصد، فازظ،  اش رولِ اغتاى کؿَزاًاز

 .(2ٍ 5) اغات  گاصازؼ ؾادُ   ٍ گاینى  هسکاصی  ،تْساى

ٍ غاکي رصء ًواتدّای اًگل داخلی  ًواتد زنؿِ گسّی

دز  تاا  شانای  تاِ دلیال خػاازت   کاِ   تاؾاد های زنؿِ 

تافات غاثت تاا     .غصانی دازًاد ِ تاّویت دزختاى اًاز، 

ّااای اًاااز اش لَاهاال  غااثت خاااث اکخااس تااا   ًیوااِ 

تاا   .(6) تاؾاد ًواتادّا های  کٌٌدُ خػازت اناي   تؿدند

ّاای فساٍاًای کاِ دز     تَرِ تِ هؿاالنت ٍ هحادٍدنت  

ه كَقاا  دز هحكاَ ت    زنؿاِ گسّای   کٌتسل ًواتاد 

ّای اًاز ٍرَد دازد، پیؿاگیسی اش   دائوی ٍ اش رولِ تا 

دز اني هقالاِ  تِ اني ًواتد نسٍزی اغت.  اٍلیِ ملَدگی

 ّای  ن، اًَاع زٍؼئلن هعسفینوي  ؾدُغعی 

 

 

دز  ًواتاادّای زنؿااِ گسّاای  تؿاا یف ٍ زدناااتی  

 ،ٍ فٌای  ًالاات کاازتسدی   تس کیدأّای اًاز تا تًْالػتاى

رلااَگیسی اش ٍزٍد ملااَدگی تااِ   ّااای زٍؼ تؿااسنز ٍ

ّاای  چٌیي زٍؼ ٍ ّن احداثّا قثل ٍ تعد اش ًْالػتاى

ّاای ملاَدُ قثال اش     ندلهًَی ٍ کٌتسل ًواتد دز خاث

 .ؾَدِ ئازا احداث ًْالػتاى،

 هعزفی، ضزٍرت ٍ رٍش اجزا

چْاز هسحلِ  زٍی  ی اًگل گیاّیًواتدّا

اًداشی داخل ت ن  ّا اٍلیي پَغت دازًد ٍ دز اکخس مى

ؾَد. گیسد ٍ  زٍ غي دٍم اش ت ن خازد هیاًزام هی

اًداشی تِ  زٍ غي غَم ٍ   زٍ غي دٍم تا پَغت

ؾَد.  زٍ غي چْازم هی غپع  زٍ غي چْازم تثدنل

اًداشی تثدنل تِ ًواتد تالغ ًس نا  مخسني پَغتپع اش 

 زٍّای غي دٍم ًواتد زنؿِ گسّی دز ؾَد. هادُ هی

دزرِ 22نط هٌاغة زطَتتی ٍ دهای تا ی ؾسا

ًد. اني ؾَ غاًتیگساد اش ت ن خازد ٍ ٍازد خاث هی

هؿاّدُ تا چؿن غیسهػلز    زٍّا تػیاز زنص ٍ قاتل

ٍ تا حسکت  ًیػتٌد.  زٍّای غي دٍم هتحسث تَدُ

کن خَد نا رسناى مب دز داخل خلل ٍ فسد خاث 

ّای فسلی  ؾًَد ٍ تِ هحم تواظ تا زنؿِرا هی راتِ

گیاُ هیصتاى، تِ داخل مًْا ًهَذکسدُ ٍ پع اش تغرنِ ٍ 

اًداشی، هساحل  زٍی زا طی ٍ تِ ًواتد تالغ  پَغت

ّای اًاز تِ ًواتد  . ملَدگی زنؿِ ًْالدؾًَهی تثدنل
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داز( ؾدى زنؿِ  ای )گسُهٌزس تِ غدُ زنؿِ گسّی

(. هعوَ   تِ دًثال ًهَذ ٍ حسکت 1( )ؾالل 3ؾَد )هی

ّا، انزاد گسُ دز زنؿِ دز پی مىًواتد دز زنؿِ ٍ 

زاُ تَغط ًواتد، دلیل انزاد شخن دز تافت زنؿِ  تِ

ّا تِ داخل زنؿِ تػْیل ٍ  ًهَذ غانس هیالسٍازگاًیصم

مهدُ ًاؾی اش فعالیت ٍرَد ِ تغییسات تیَؾیویانی ت

ًواتد دز داخل زنؿِ ٍ تثدنل مى تِ نت هحیط 

شانی غانس لَاهل هغری، تالج تؿدند تیوازی

کَتاّی، زؾد ًاهتعادل، کاّؽ  .ؾَد شا هیخػازت

ّای هَئیي ٍ اًؿعاتات زنؿِ ٍ ت سنة مًٍدّا اش زنؿِ

اغت  ّا دنگس لنئن ٍ خػازات اني ًواتد زٍی زنؿِ

زؾد، نع   کاّؽی ؾاهل نن َّاکِ دز تسٍش لنئ

(. 2ًقؽ دازًد )ؾالل  ّا زنصؼ تسگٍ لوَهی، شزدی 

ّای رَاى اًاز تِ اني ًواتد، تالج ملَدگی ًْال

ّا تِ لوق هٌاغة هواًعت اش تَغعِ ٍ ًهَذ زنؿِ ًْال

عیت ًواتد دز خاث، ٍ تا افصانؽ تدزنزی رو ؾدُ

 (.7ٍ  6) ؾَد هیهسگ گیاُ  شٍال ٍ هَرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن گسُ زٍی زنؿِ ًْال ملَدُ تِ ئ. لن1ؾالل 

 (5) ًواتد زنؿِ گسّی

 

 

 

 

 

. لننن َّانی دزخت اًاز ملَدُ تِ ًواتد زنؿِ 2ؾالل 

گسّی ؾاهل کاّؽ زؾد، نع ، زنصؼ ٍ شزدی تسگ 

 )تكَنس اش ًگازًدُ اٍل(

ّای اًاز تِ ًواتد ّای ملَدگی ًْالػتاى تسني زاُاش هْن

ّاای ملاَدُ ٍ    ًْالػتاى دز شهایي زنؿِ گسّی، احداث 

زلانت ًالسدى ًالات تْداؾتی رْت پیؿگیسی اش ٍزٍد 

ملااَدگی تااِ ًْالػااتاى اش طسنااق خاااث، مب، ٍغااانل، 

ّای اًااز دز   تاؾد. احداث ًْالػتاىهی ...م ت ٍ  هاؾیي

ّای لازی اش ملَدگی تاِ ًواتاد زنؿاِ گسّای ٍ     شهیي

ّاای  هساقثت اش ًْالػتاى رْت رلاَگیسی اش ملاَدگی  
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تعدی، نسٍزی اغت. تا تَرِ تِ انٌالِ پسٍزؼ ٍ تَلیاد  

ّای ملَدُ تِ ًواتد زنؿِ گسّی ّای اًاز دز شهیيًْال

ّاای   ّا تِ تااشاز رْات احاداث تاا     ٍ لسنِ اني ًْال

ّااای ردنااد، هٌزااس تااِ گػااتسؼ ملااَدگی دز تااا   

، تؿا یف ٍ  ؾاَد  هیٍ ملَدگی دز هٌ قِ  تأغیع تاشُ

ًواتدّای زنؿِ گسّای دز خااث   ّای زدناتی روعیت

ٍ  5ّا الصاهی اغت )چٌیي زنؿِ ًْال ّا ٍ ّنًْالػتاى

7 .) 

 ًتایج کاربزدی

 ًْالستاى اساحذاث قبل زاًِیطگیپ اقذاهات (الف

ّای اًدث ًواتاد ٍ   ٍرَد روعیتتا تَرِ تِ انٌالِ 

ِ   زٍحتی نت ت ن ٍ  تاسدازی  غي دٍم دزخاث ًوًَا

تَاًد دلیلی تس لادم کؿات ٍ تَلیاد ًْاال دز     ؾدُ هی

قثاال اش احااداث   شم اغاات ،هااَزد ً ااس تاؾاادشهاایي 

ِ  ّای اًااز، ًْالػتاى ٍ    ًوًَا  تاسدازی، اغات ساد ًواتاد 

مشهانؽ ٍ تؿ یف ملَدگی تِ ًواتد هَلد گاسُ زنؿاِ   

ؾٌاغاای ٍ ًواتد للاانتَغااط کازؾااٌاظ مگاااُ تااِ   

ً اس  ّای هزْص تِ تزْیصات فٌای  شم شناس   مشهانؿگاُ

اش رولااِ اقااداهات  پاارنسد.  اًزااام هسارااذ ذنكاان  

تاَاى تاِ هاَازد    پیؿگیساًِ قثل اش احداث ًْالػتاى هی

 کسد: اؾازُ شنس

ّاای پیؿاٌْادی   تاسدازی اش خااث شهایي    ًوًَِ -1

رْت احداث ًْالػتاى تِ قاَزت تكاادفی ٍ اش لواق    

قاَزت  ِغاًتیوتسی خاث ٍ تاا حسکات تا    30قهس تا 

تسزغی اًزام پرنسد. تسای نات  شنگصاگ دز ق عِ هَزد 

نت ًوًَاِ   هتسی، تسداؾت حداقل10000ق عِ شهیي 

ًوًَِ خاث کَچت نا شنس  50تا  20هسکة هتؿالل اش 

تاؾاد. تادنْی اغات تاا افاصانؽ تعاداد       ًوًَِ  شم هی

ّای کَچت، دقت تؿا یف ٍ زدنااتی افاصانؽ    ًوًَِ

ِ ناتد. پع اش تسداؾت هی ّاا، تاا ه لاَر کاسدى     ًوًَا

ّااای کَچاات، ناات ًوًَااِ خاااث حاادٍدا  دٍ  ًوًَااِ

َ کیلَگسهی رْت تسزغی تِ مشهانؿگاُ ازغال هی د. ؾا

ّای خاث دز حیي اًتقاال ٍ تاا شهااى     شم اغت ًوًَِ

)دهاای  ّاای مشهانؿاگاّی دز دهاای ن  اال     تسزغی

 .(10) ؾًَد ًگْدازی گساد(دزرِ غاًتی4

تااا  زنؿااِ گسّاای اغاات ساد ٍ تؿاا یف ًواتااد -2

هادُ اش تًواتدؾٌاغی ٍ هعوَ   تا اغا  ّای هتداٍل زٍؼ

ناس  شتسزغی  دزًْانتّای ه كَـ ٍ غاًتسنهَض ٍ الت

هیالسٍغااااالَج ٍ هیالسٍغااااالَج ًااااَزی  اغااااتسنَ

چااِ تااِ دغااتگاُ غاااًتسنهَض  چٌاااى گیااسد. هاای قااَزت

ثاؾاد، رْات اغات ساد ًواتاد اش خااث اش      ًدغتسغی 

ذکس اغات  ِ شم ت د.ؾَهی ّد اغتهادُ ٍانت زٍؼ غیٌی

تَغاط کازؾٌاغااى    تاناد  ّای هارکَز قاسفا    کِ زٍؼ

 .(3) پرنسد اًزام ّامؾٌا تِ اني زٍؼ

ًواتاد  چٌاً ِ تزْیصات  شم رْات اغات ساد    -3

دز دغاتسظ  اش خااث ٍ تؿا یف مًْاا     زنؿِ گسّای 

ِ     ًثاؾد ّاا ٍراَد    ٍ شهاى کاافی رْات تسزغای ًوًَا
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ّای خاث تاِ   کسدى ًوًَِ تَاى تا انافِتاؾد، هی داؾتِ

چٌد گلداى ٍ کاؾت ًؿای نت هیصتاى حػااظ هاًٌاد   

ٍ ًگْاادازی زقاان ازلاای اٍزتاًااا ًؿااای گَرااِ فسًگاای 

ٍناعیت ملاَدگی    ی هٌاغاة ّا دز ؾسانط زؾد گلداى

. کاسد  زا تسزغای ٍ گاصازؼ   زنؿِ گسّیخاث تِ ًواتد 

ِ   چٌاى تاسدازی ؾادُ حااٍی ت ان ناا       چِ خااث ًوًَا

تاؾاد، پاع اش    غي دٍم ًواتد زنؿاِ گسّای    زٍّای

گرؾت هدت شهاى  شم رْت تالویل نات ًػال کاِ    

اًزاهاد، تاا هعانٌاِ دقیاق     طَل های ِ هعوَ   نت هاُ ت

ؾادُ زٍی زنؿاِ زا    ّاای تؿاالیل   تَاى گسُّا هی زنؿِ

ن گاسُ زٍی  ئا چاِ دز هااُ اٍل لن   . چٌااى کسد هؿاّدُ

، تْتس اغات دز هااُ دٍم پاع اش    ًؿدّا هؿاّدُ زنؿِ

ِ  کاؾت ًؿاّا ًیاص   ِ  هزاددا  زنؿا ٍ دز  ؾاَد  ّاا هعانٌا

پاع اش   ٍ گسُ زٍی زنؿِ قَزت لدم هؿاّدُ ملَدگی

دٍ هاااُ، خاااث فاقااد ملااَدگی تااِ ًواتااد گااسُ زنؿااِ  

 تاؾد. هی

دز ٌّگااام احااداث  تااس مشهااانؽ خاااث  لاانٍُ -4

َ های  ًْالػتاى، پیؿاٌْاد  تالویلای ٍ   ّاای تسزغای د ؾا

شهیي اًت ااتی   ّای اطساف پیساهَى ٍنعیت تا  هیداًی

مهادُ ٍ دز   لوال ِ اش لحاظ ملاَدگی، تا   ،تسای ًْالػتاى

 تا حاد اهالااى   ،ّای اطساف نا هزاٍزقَزت ملَدگی تا 

ّااای ملااَدُ  تااا اش احااداث ًْالػااتاى دز ًصدنالاای   

کٌٌادگاى  تاِ تَلیاد   ّاای  شم  ٍ مهَشؼ ؾَد خَددازی

رْت رلَگیسی اش اًتقال ملاَدگی اش طسناق مب    ًْال،

م ت کؿاٍزشی، زفات ٍ مهاد ٍ   متیازی، ادٍات ٍ هاؾیي

چٌایي   . ّان ؾَدِ ئازاّای ملَدُ تِ شهیي غالن  اش تا  ...

ّاای  دز شهایي هَرَد  ّای ّسشّای لل  تسزغی زنؿِ

اش لحاظ ٍراَد گاسُ    هَزد ً س رْت احداث ًْالػتاى

، تسزغی ًواتد زنؿِ گسّیّا ٍ ملَدگی تِ  دز زنؿِ مى

تاس تاؾاد   ّس چِ تافت خاث غثتهعوَ   ) خاثتافت 

ٍ تؿاادند  ًواتااد زنؿااِ گسّاای  تااِخ ااس ملااَدگی 

غااتقِ   ،تاؾاد( ًیص تیؿتس های  ّای ًاؾی اش مى ملَدگی

، تسزغای  قثلای  ّاای کؿات  ّای احتواالی دز ملَدگی

ٍنعیت ملَدگی دزختاى حاؾیِ ق عِ اًت اتی رْات  

خكَـ دزختاًی هاًٌاد تاَت کاِ    ِ احداث ًْالػتاى ت

ٍراَد   اطساف هاصازع ّای مب دز حَاؾی رَی هعوَ  

 ،ًواتد زنؿاِ گسّای  دلیل حػاغیت تا  تِ ِ ًد ٍ تزدا

 هٌؿاأ تَاًٌاد  اکخسا  ملاَدُ تاِ اناي ًواتاد تاَدُ ٍ های      

، رْات حكاَل اطویٌااى    ّاای تعادی ؾاًَد   ملَدگی

 گیاسد نعیت ملَدگی شهیي هَزد تَراِ قساز تیؿتس اش ٍ

(7). 

 ضذُ احذاث ًْالستاى در زاًِیطگیپ اقذاهات (ب

پیؿگیسی ٍ ًالات تْداؾتی شنس  زلانت اقَل

پع اش  ّارْت هواًعت اش ٍزٍد ملَدگی تِ ًْالػتاى

 الصاهی اغت: کاؾت،

رْت  ٍ پیؿگیسی اقَل تْداؾتی زلانت -1

تِ هحَطِ  ًواتد زنؿِ گسّیرلَگیسی اش اًتقال 

ٍ  م تاش طسنق خاث، مب، ٍغانل، هاؾیيًْالػتاى 
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ادٍات ٍ ٍغانل،   شم اغت .دؾَهی تَقیِ حیَاًات

م ت قثل اش ٍزٍد تِ ّای هاؾیيه كَقا  چسخ

تا  ّای ملَدُّای غالن نا پع اش خسٍد اش شهیي شهیي

رْت هواًعت اش چٌیي  . ّنؾًَد ؾػتؿَ مب پس فؿاز

ػتاى لاطساف ًْا اهالاى حد تا ،ٍزٍد حیَاًات

  .ؾَدهحكَز

ّای  ّا ٍ لل ًْال دزپی زنؿِ هعانٌِ ٍ تسزغی پی -2

  اش ً س ملَدگی تِ ًواتد دز ًْالػتاىّسش هَرَد 

مهَشؼ کازگساى ٍ افساد هستثط تا ًْالػتاى دز  -3

ّا ٍ ًحَُ اًتقال ٍ ن دز زنؿِئخكَـ ؾٌاخت لن

 اًتؿاز ًواتد ٍ گصازؼ ملَدگی تِ کازؾٌاغاى ذنستط

(7). 

 ی زنؿِاشانی ًواتدّتا تَرِ تِ اّویت ٍ خػازت -4

دز ًْالػتاى ٍ تا ، اغتهادُ اش ازقام هقاٍم نالی  گسّی

ّای هدنسنت اني ًواتد تَدُ ٍ رصٍ  اش هْوتسني زٍؼ

ؾدُ دز  دز تحقیقات اًزام .تاؾد اقداهات پیؿگیساًِ هی

زٍی ٍاکٌؽ ازقام ه تل  اًاز ًػثت تِ ًواتد انساى 

، ازقام Meloidogyne incognitaزنؿِ گسّی گًَِ 

تهت ٍ تاتػتاًی  دی، غَغالیمقاهحودللی، ؾْػَازنص

 . (8) اًد ؾدُ تِ اني گًَِ ًواتد هقاٍم گصازؼ

 ّای آلَدُکٌتزل آلَدگی در خاک

دز قَزت احثات ملَدگی خاث ًْالػتاى تِ 

اش احداث ًْالػتاى  تاند ًواتد زنؿِ گسّی

چِ دز هساحل ًْانی تَلید ًْال ٍ  ٍ چٌاىؾَد  هواًعت

ًواتد ّای اًاز تِ ملَدگی ًْال ،ِ تِ تاشازئقثل اش ازا

 اًْدام ، اقداهات  شم رْتؾَد احثات زنؿِ گسّی

شنس ً س  )تسریحا  اش طسنق غَشاًدى( ّای ملَدًُْال

ّای اش لسنِ ًْال ٍ پرنسد قَزت فٌی ًْال کویتِ

تَقی   اني تس  لنٍُ .ؾَد هواًعتتِ تاشاز  ملَدُ

کِ اقدام تِ تَلید ٍ لسنِ  غیسهزاش ّای ًْالػتاى

 ًوانٌد، نسٍزی اغت.ّای ملَدُ هیًْال

ًواتد زنؿِ چِ ملَدگی ٍ روعیت  چٌاى

چٌیي  ّن، ؾدُ شناد ًثاؾد دز خاث مشهانؽ گسّی

ّای ملَدُ دز اطساف ملَدگی هاًٌد تا  دنگس هٌاتذ

ٍ کؿاٍزش اقساز تِ  تاؾد شهیي پیؿٌْادی ٍرَد ًداؾتِ

ّای شنس رْت  تاؾد، زٍؼ احداث ًْالػتاى داؾتِ

. ؾَد هی کٌتسل ًواتد دز شهیي ًْالػتاى پیؿٌْاد

تدنْی اغت پع اش اًزام اقداهات کٌتسلی ٍ احثات 

اهالاى  غنهت خاث تا اًزام مشهانؽ هزدد خاث،

احداث ًْالػتاى تا زلانت کلیِ ًالات انوٌی ٍ 

ّای ردند پیؿگیساًِ رْت رلَگیسی اش ٍزٍد ملَدگی

 ٍرَددازد.

آفتابذّی خاک ٍ  الف( استفادُ اس رٍش تلفیقی

استفادُ اس کَدّای داهی ًپَسیذُ بزای 

 ضذعفًَی خاک

دز هَزد  هَرَدّای تَرِ تِ گصازؼ تا 

 هكسف دز تلهیق تادّی زٍؼ مفتاباغتهادُ اش 
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لٌَاى ِ تَاى اش اني زٍؼ تهی ًپَغیدُ ّای داهی کَد

ًوَد.  نت زٍؼ ندلهًَی غیسؾیویانی خاث اغتهادُ

دز اني زٍؼ دز فكل تاتػتاى، پع اش ؾ ن ٍ 

نا  ؾاهل کَدگاٍیحیَاًی  ّایکَدغاشی شهیي،  مهادُ

 تِ هیصاى )تسریحا  کَدگاٍی(اش ًَع غالٌی  کَدهسغی

تا  متیازی، شهیيتا خاث ه لَر ٍ پع اش  ؾدُ تَقیِ

 5/1زًگ تِ ن اهت ؾهاف ٍ تی ّای پنغتیتٍزقِ

تیس ٍ  هعوَ  ) ّای گسم تاتػتاىهاُدز  هتس هیلی 2تا 

دز اني ؾَد. هی پَؾؽ دادُ هاُدٍ هدتِ ت هسداد هاُ(

ٍ غانس ًواتدّای  ًواتد زنؿِ گسّیزٍؼ روعیت 

تِ  شالَاهل تیوازیچٌیي غانس مفات ٍ  ٍ ّن اًگل

ذکس ِ  شم ت .(9) دٌناتهی ؽّتَرْی کا هیصاى قاتل

اغت هكسف کَدّای داهی ًپَغیدُ رْت ندلهًَی 

تا هؿاٍزُ ٍ ً ازت کازؾٌاظ خاکؿٌاغی  تاندخاث 

پع اش الوال اني زٍؼ ٍ   شم اغت ٍ پرنسد قَزت

قثل اش احداث ًْالػتاى هزددا  مشهانؽ خاث اش لحاظ 

 پرنسد. ملَدگی احتوالی تِ ًواتد زنؿِ گسّی اًزام

ب( ضخن تابستاًِ در چٌذ هزحلِ ٍ کطت غالت 

بِ هذت چٌذ سال یا آیص سهیي بِ هذت چٌذ 

 ّای ّزس هیشباى ًواتذ سال با حذف علف

چٌدني هسحلِ ؾ ن تاتػتاًِ  تا دز اني زٍؼ

 هسحلِد ؾَهی ّای گسم تاتػتاى تالجهاُطی 

نعٌی  زٍّای غي دٍم  ًواتد زنؿِ گسّیشای  لهًَت

دز هعسل ًَز ٍ حسازت  ّای ًواتد چٌیي ت ن ٍ ّن

ّا دز خاث  قسازگسفتِ ٍ روعیت مى خَزؾید

تَاى ناتد. رْت تالویل هساحل کٌتسل ًواتد هی کاّؽ

تا  رسای تٌاٍباهتَالی تاتػتاًِ، تا  ّایپع اش ؾ ن

گیاّاى غیسهیصتاى نا دازای حػاغیت پانیي تِ اني 

تا حرف ّوساُ ٍ منؽ  گسٍُ اش ًواتدّا هاًٌد غنت

ًواتد زنؿِ ّای ّسش دز طی اني دٍزُ روعیت لل 

تدنْی اغت  .داد زا تِ حداقل هوالي کاّؽ گسّی

 خاثرْت احداث ًْالػتاى ًیاش تِ مشهانؽ هزدد 

تَدُ ٍ دز قَزت لدم ملَدگی  پع اش کٌتسل ًواتد

خاث تِ ًواتد زنؿِ گسّی اهالاى احداث ًْالػتاى 

 .(9) ٍرَد دازد

 )ٍاپام( ج( ضذعفًَی خاک با هتام سذین

اني غن اش گسٍُ غوَم تدخیٌی اغت کِ تِ 

ؾَد ٍ طیهی اش هی هٌ َز ندلهًَی خاث اغتهادُ

، حؿسات خاکصیشا ؾاهل ًواتدّا، لَاهل خػازت

تسد. اني زٍؼ هی ّای ّسش زا اشتیيّا ٍ ترٍز لل قازس

ه كَقا  رْت ندلهًَی غ َ  کَچت هاًٌد 

گل اًِ نا ًْالػتاى کازتسددازد. تسای اًزام ندلهًَی 

ٍ  غاشی شهیي تا ؾ ن ٍ دنػت خاث پع اش مهادُ

دزقد ظسفیت 80متیازی )زطَتت خاث تاند دز حد 

دزرِ 25-30حسازت تیي ، دز دزرِ هصزلِ تاؾد(

گساد، هیصاى غن هتام غدنن هَزد ًیاش )تِ هیصاى غاًتی

طَز  ه لَر ٍ تِدز ّس هتسهستذ( تا مب  گسم50
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ق عِ  ٍ غپع ؾَد هی نالٌَاخت زٍی شهیي پ ؽ

ّای تا ٍزقِ غالت48شهیي هَزدً س تِ هدت 

ؾَد ٍ پع اش اني هدت تا هی پنغتیالی کاهن پَؾاًدُ

َّادّی  ،پنغتیالی تِ هدت دٍ ّهتِتسداؾتي پَؾؽ 

ّای غن هاًدُ تاقی ٍ تزصنِ خاث رْت خسٍد

دز چٌد  تاندتیؿتس َّادّی  تأحیسگیسد. رْت هی اًزام

تِ  .(4ٍ  3) ؾَدهسحلِ خاث ق عِ هَزد ً س شنس ٍ زٍ 

ؾَد  هی دلیل غویت ؾدند اني تسکیة، تَقیِ

ّای  تَغط ؾسکتهتام غدنن ندلهًَی خاث تا 

 ؾَد. شنس ً س کازؾٌاغاى خثسُ اًزامهعتثس ٍ 

ّای گلداًی تا تَرِ تِ حزن تسای تْیِ ًْال

رداگاًِ خاث هَزد ًیاش زا پ ؽ  تَاى کوتس خاث هی

تِ غدنن  هتامکسدى خاث تا غن  ٍ پع اش هسطَب

دز ّس هتسهستذ ٍ تا انزاد پَؾؽ  گسم50هیصاى 

ٍ پع اش َّادّی هَزد  کسد ندلهًَی ،پنغتیت

 .اغتهادُ قسازداد

 ّای تزٍیجی تَصیِ

ّای ّای اًاز دز شهیيًْالػتاىالصاها   -1

 ؛ؾَد احداث لازی اش ملَدگی تِ ًواتد زنؿِ گسّی

ّای اًاز قثل اش  تسزغی خاث ًْالػتاى تسای اني هٌ َز

هٌ َز  ّا قثل اش لسنِ تِ تاشاز تِ کاؾت ٍ زنؿِ ًْال

تَغط  ًواتد زنؿِ گسّیتؿ یف ٍ زدناتی 

 الصاهی اغت. ؾٌاغی مگاُ تِ للن ًواتد کازؾٌاغاى

چٌاً ِ ملَدگی ٍ روعیت ًواتد زنؿِ  -2

چٌیي  گسّی دز خاث مشهانؽ ؾدُ شناد ًثاؾد، ّن

ملَدُ دز اطساف ّای هٌاتذ دنگس ملَدگی هاًٌد تا 

تَاى تا ، هیتاؾد شهیي پیؿٌْادی ٍرَد ًداؾتِ

م تا هكسف أمفتاتدّی تَندلهًَی خاث اش طسنق 

هتام غدنن نا  ، ندلهًَی تاکَدّای داهی ًپَغیدُ

ای ٍ انزاد تٌاٍب ٍ منؽ ارسای ؾ ن چٌدهسحلِ

زا  ًواتدّای زنؿِ گسّی ّای ّسشّوساُ تا حرف لل 

نید لدم أٍ پع اش مشهانؽ هزدد خاث ٍ ت کسد کٌتسل

 ملَدگی اقدام تِ احداث ًْالػتاى ًوَد.

 تِ هٌ َز پیؿگیسیى هساقثت اش ًْالػتا -3

زلانت اقَل تْداؾتی ٍ  تا ّای تعدیاش ملَدگی

رلَگیسی اش اًتقال ًواتد زنؿِ گسّی تِ هحَطِ 

 ،م تًْالػتاى اش طسنق خاث، مب، ٍغانل، هاؾیي

 د.ؾَهی تَقیِ ٍ... حیَاًات

ّا ٍ ًْال دزپی زنؿِ هعانٌِ ٍ تسزغی پی -4

ملَدگی تِ ّای ّسش هَرَد دز ًْالػتاى اش ً س لل 

ًواتد، مهَشؼ کازگساى ٍ افساد هستثط تا ًْالػتاى دز 

ّا ٍ ًحَُ اًتقال ٍ ن دز زنؿِئخكَـ ؾٌاخت لن

 اًتؿاز ًواتد ٍ گصازؼ ملَدگی تِ کازؾٌاغاى ذنستط

 د.ؾَتَقیِ هی
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