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 :مقدمه 
 ٞاییتیٕاسی تٝ سضذ ٔختّف ٔشاحُ دس است ٕٔىٗ تش٘ح ٌیاٜ

 . دٞذ واٞص سا ٔحصَٛ ویفیت ٚ وٕیت وٝ ضٛد، ٔثتال

 ٔا٘ٙذ تش٘ح ٟٔٓ ٞایتیٕاسی وطٛس ضٕاَ واسی تش٘ح ٔٙاطك دس

 ِىٝ سیطٝ، ٚ طٛلٝ پٛسیذٌی ،تشي غالف سٛختٍی تالست،

 ٕٞٝ خٛضٝ سً٘ تغییش ٚ پشچٓ تشي غالف پٛسیذٌی ای،لٟٜٛ

 .وٙٙذٔی ٚاسد تٛخٟی لاتُ خساسات ساِٝ

 ضشایط تٛدٖ ٔساػذ صٛست دس ٞاساَ تؼضی دس ایٗ تیٕاسی ٞا

 ٚ آیٙذٔی دس ایٔٙطمٝ ٚ ٔحّی اپیذٔی صٛست تٝ...  ٚ ٔحیطی

 .وٙٙذٔی ٚاسد سا خثشا٘ی لاتُ غیش خساسات

 

 
 

 یه اسایٝ ٚ پیطٍیشی ٌیاٞی، ٞایتیٕاسی تا ٔثاسصٜ ٔذیشیت دس

 ٚ تٛسؼٝ دس ٔؤثش ػٛأُ ضٙاخت تش ٔٙطثك واسآٔذ آٌاٞی پیص

 . داضت خٛاٞذ تذ٘ثاَ سا ٔطّٛتی ٘تیدٝ تیٕاسی، یه ٌستشش

 ػٙٛاٖ تٝ ٔحصَٛ ایتغزیٝ ٚ صساػی صحیح ٔذیشیت ٕٞچٙیٗ

 سٚش) ضیٕیایی ٔثاسصٜ ٚ تٛدٜ ٔطشح پیطٍیشی ٞایسٚش

 .تاضذ ٔی ٔطشح ٔثاسصٜ ٔذیشیت دس آخش ٌاْ ػٙٛاٖ تٝ( دسٔا٘ی
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 هرای توصریه  بررنج  مهم هایبیماری مدیریت منظور به

 :گرددمی ارایه ذیل بشرح

 

ْ  واضت-1 ْ  اسلاا ُ  یاا  ٚ ٔمااٚ ٝ . ٔتحٕا ٖ  تا َ  ػٙاٛا ْ  ٔثاا  اسلاا

 فداش،  ٘ؼٕت، تش٘ح ٔٛسسٝ ٔؼاٚ٘ت تٛسط ضذٜ ٔؼشفی پشٔحصَٛ

ُ  دس ضیشٚدی ٚ ضفك ساحُ، ٗ ) تالسات  تیٕااسی  ٔماتا  ٟٕٔتاشی

  ٔمااااااْٚ (وطاااااٛسٔاٖ ٚ د٘یاااااا دس تاااااش٘ح تیٕااااااسی

 .  تاضٙذ ٔی

صادٔایاٝ   واٞص تشای ٔحّی ٚ پشٔحصَٛ اسلاْ واضت تٙاٚب -2

  تشي. غالف سٛختٍی ٔا٘ٙذ ٞاییتیٕاسی( ایٙٛوِْٛٛ)

 آِٛدٌی. اص ػاسی ٚ سآِ ٔضاسع اص تزسٌیشی -3

 تالسات  ٔا٘ٙاذ  ٞاایی تیٕااسی  اص فشاس تشای ٍٞٙاْ صٚد واضت-4

 پشچٓ. تشي غالف پٛسیذٌی ٚ( تشي)

 ٔصااشف خصااٛظ تااٝ ٚ وٛدٞااا ٔتؼااادَ ٚ تٟیٙااٝ ٔصااشف -5

 .  ٌشددٔی تٛصیٝ اصتٝ وٛدٞای تمسیطی

ٔذیشیت صحیح آب دس ٔضسػٝ. ػذْ تٙص ٞای خطىی ٚ  -6

ٔٛلغ تٝ  ضٛسی ٚ صٞىطی ٔٙاسة ٔضسػٝ تش٘ح ٚ خطىی دادٖ تٝ

ٔٙظٛس خٌّٛیشی اص آب ٔا٘ذٌی ٚ ٔسٕٛٔیت ٘اضی اص ٌاصٞا ٚ 

 ٔٛاد سٕی دس اطشاف سیطٝ تش٘ح. 

ٚ  سػایت تٟذاضت صساػی ٚ خٕغ -7  آٚسی تمایای ٌیااٞی آِاٛدٜ 

 .یا صیشخان وشدٖ آٟ٘ا

سا دس ٔحَّٛ آب ٚ ٕ٘ه  تزٚساتتذا  :ضذػفٛ٘ی تزس تش٘ح -8

تش دس آب سٍٙیٗ سثه سٍٙیٗ وشدٜ ٚ پس اص خذا ٕ٘ٛدٖ تزٚس

 ٔی ضٛد.ساػت خیسا٘ذٜ  24ِٚشْ تٝ ٔذت 

-ٔتیُتیٛفات " ٔا٘ٙذ ٞاییدس ٔحَّٛ لاسچىص دس ٔشحّٝ آخش 

دس  3/3تٝ ٘سثت  "تشیفٕیٗ "یا  دس ٞضاس 5/2تٝ ٘سثت  "تیشاْ

ساػت  24دس ٞضاس تٝ ٔذت  2تٝ ٘سثت "سّست"ٞضاس ٚ یا 

 ایٗ ػّٕیات تشای ٔثاسصٜ تا تیٕاسی ٞای ٟٔٓضٛ٘ذ.خیسا٘ذٜ ٔی
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ای، تالست ٚ پٛسیذٌی طٛلٝ، ِىٝ لٟٜٛ پٛسیذٌی تزسصاد ٔا٘ٙذ

 ٌشدد.  غالف تشي پشچٓ تٛصیٝ ٔی
 

 
ای ٞایی ٔا٘ٙذ ِىٝ لٟاٜٛ دس صٛست آِٛدٌی خضا٘ٝ تٝ تیٕاسی -9

 لاسچىص ٔٙاسة خضا٘ٝ سا سٕپاضی ٕ٘ٛد. تٛاٖ تا ٔحَّٛٔیٚ تالست 
  

 
 .اصّی(ا٘تماَ ٘طاٞای سآِ ٚ لٛی تٝ ٔضسػٝ )صٔیٗ  -10

تشای ٔثاسصٜ تا تیٕاسی تالسات دس اسلااْ حساام )ٔا٘ٙاذ      -11

 ص٘ی، دس صٛست ٔساػذ تٛدٖ ضشایطاسلاْ ٔحّی( دس ٔشحّٝ پٙدٝ

   ٖ  ٞاای  آب ٚ ٞٛایی تشای ایٗ تیٕاسی )ٔا٘ٙذ آسإاٖ اتاشی، تااسا

 تایستی تا سْٕٛ%( ٔضسػٝ سا ٔی90ٔستٕش ٚ سطٛتت ٘سثی تاالی

 دس cc400ویٌّٛشْ دسٞىتاس( ٚ یا ٚیاٗ )  5/0) ٔٙاسة ٔا٘ٙذ تیٓ

 ٌشْ دس ٞىتاس( سٕپاضی ٕ٘ٛد.  160ٞىتاس( ٚ یا ٘اتیٛٚ)
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تشای ٔثاسصٜ تا تیٕااسی پٛسایذٌی غاالف تاشي پاشچٓ ٚ       -13

تیٕاسی تغییش سً٘ خٛضٝ ٞا سٕپاضی ٔضسػٝ تا لاسچىص تیّات  

دس  5/2تٝ ٔیضاٖ یه ِیتش دس ٞىتاس ٚ یا واستٙاذاصیٓ تاٝ ٘ساثت    

 ٞضاس دس صٔاٖ خشٚج خٛضٝ ٞا اص غالف تٛصیٝ ٔی ٌشدد.

 

 
 )تشخیحاااً سٕپاضای ٔضسػااٝ تاش٘ح دس ساااػات خٙاه سٚص    -14

 ٌشدد.    ػصشٞا( تٛصیٝ ٔی

اص اخااتالس ساإْٛ ٚ وااٛد ٞااای ٔااایغ خااٛدداسی ٌااشدد.  -15

اختالس سْٕٛ ٔختّاف تٙاا تاٝ تٛصایٝ ضاشوت سااص٘ذٜ آٟ٘اا ٚ        

 واسضٙاساٖ خثشٜ صٛست ٌیشد.
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 ٝ واشدٖ سیطاٝ ٘طاار دس ٔحّاَٛ لااسچىص      ٚس ٕٞچٙیٗ غٛطا

پاضای تیٕااسی تالسات تاشي سا وٙتاشَ      تٝ ا٘ذاصٜ ٔحَّٛ "ٚیٗ"

-وٙذ ٚ دیٍش ٘یاصی تٝ ٔثاسصٜ ضیٕیایی دس ٔشحّٝ تشٌی ٕ٘ای ٔی

ٕٞچٙایٗ تاشای خّاٌٛیشی اص خسااست تالسات ٌاشدٖ ٚ        تاضذ.

تٛاٖ تاا  ٞا ٔضاسع فٛق سا ٔی% خٛض5ٝ-15خٛضٝ دس صٔاٖ ظٟٛس 

 ضذٜ سٕپاضی ٕ٘ٛد.  شیىی اص سْٕٛ رو
 

 
تشای ٔثااسصٜ تاا تیٕااسی ساٛختٍی غاالف تاشي )ضایت         -12

ٞای غیش ضایٕیایی رواش ضاذٜ دس    تالیت( ػالٜٚ تش سػایت تٛصیٝ

 ٔشحّٝ ٞا دس% پٙد20ٝ(، دس صٛست آِٛدٌی تاالی 1-7تٙذٞای )

ٞىتاس ٚ یاا   ِیتش دس یه ٔیضاٖ تٝ تیّت لاسچىص تا ٔضسػٝضىٓ،  

 .ٔیضاٖ یه ویّٛ دس ٞىتاس سٕپاضی ٌشددتٝ  "سٚساَ تی ام"
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