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 هقذهِ

 ٍ پبييي دسآهذ ثب ٍمـَسّبي دٍلتْب اػبػي هؼبئل اص پبيذاسمـبٍسصي سؿذ ثِ دػتيبثيتالؽ دس جْت 

 دّي ػبهبى ضشٍست فقشصدايي، صهيٌِ دس ّب توبيل دٍلت ثِ .مِ ثشاي تحقق ايي هْن ثِ ؿوبس هي سٍد هتَػط

 اقتلبدي فشاگيش تَػؼِ دس تَاًذ هي مـبٍسصي ثخؾ مِ ًقؾ مليذي ثِ تَجِ ٍ مبفي غزاي ػشضِ

 دس تَاًذهي مِ فشاگيشي تأثيش جْت ثِ مـبٍسصي ثخؾ ًيض ايشاى دس .داسد ثؼتگي ،ًوبيذ ايفب مـَسّب

 ٍ پبيذاس اؿتغبل،تَػؼِ ايجبد غزايي، اهٌيت ٍ اػتقالل تأهيي) اجتوبػي  اقتلبدي ّبي چبلؾ صهيٌِ سفغ

 ّبي  سيگزا  ػشهبيِ اًجبم ٍ ضشٍست ثَدُ ثشخَسداس هْوي جبيگبُ اص ،ثبؿذ داؿتِ (صيؼت هحيط حفظ

 ٍ ثِ ػٌَاى يل ضشٍست هبلي، هٌبثغ ثِ ػشػت ٍ ػَْلت دػتشػي .ػبصد  هي آؿنبس سا مـبٍسصي دس جذيذ

دين  صساػت دس ؿشايطدس اغلت مـَسّبي دًيب . اػت مـبٍسصي ثخؾ ٍتَػؼِ گزاسي  ػشهبيِ ًيبص پيؾ

ْجَد تَليذات ٍ ؿشايط ّبي صيبد ثؼول آهذُ ثشاي ث  ػليشغن تالؽ ؛ثشاي تَليذ غزا اٍلَيت خبكي داسد

ػذم اهٌيت  ،ّبي فقيش دس افشيقب ٍ آػيب ثب فقش  هحيطي دس مـَسّبي دس حبل تَػؼِ، تؼذاد صيبدي اص خبًَادُ

اهب، ثخؾ ػوذُ . دين دس جْبى هتغيش اػت دس ؿشايط اّويت مـبٍسصي. غزيِ هَاجِ ّؼتٌذء تػَغزايي ٍ 

(. 2009 ،ٍاًي ٍ ّونبساى) ؿَد  س ؿشايط دين تَليذ هيغزا ثشاي جَاهغ فقيش دس مـَسّبي دس حبل تَػؼِ د

ػليشغن مبّؾ ػْن ٍ هيضاى اّويت مـبٍسصي دس تَليذ ًبخبلق داخلي، ايي ثخؾ ٌَّص دس اقتلبد هلي ٍ 

 . اهشاس هؼبؽ سٍػتبيي دس ايشاى ػْن هْوي داسد

، ًيبصهٌذ هذيشيت تلفدس فلَل ٍ هنبى ّبي هخخـني تٌؾ  تٌَع دس فشاٍاًي، صهبى ٍ ؿذت ٍقَع ثِ دليل 

ّبي  آالت هٌبػت ٍ مبفي، سػبيت تٌبٍة  ّب، فشاّن ًوَدى ادٍات ٍ هبؿيي  فٌي هضسػِ، تبهيي ثِ هَقغ ًْبدُ

. خـني دس هٌبطق هختلف ثبؿٌذتٌؾ صساػي ٍ مـت اسقبهي اػت مِ داساي ػطَح هتفبٍتي اص تحول ثِ 

، (ٍسُ سؿذ اًتْبيي ٍ دس هَاسدي خـني هوتذاثتذاي فلل، هيبًِ فلل ٍ د) خـني داهٌِ ٍقَع صهبى تٌؾ

 ساّنبسثٌبثشايي، . ًيض ثش سٍي هيضاى ػولنشد تبثيش جذي داسد ،ّبي هختلف الگَي ثبسًذگي ثيي هٌبطق ٍ ػبل

ػيؼتن ّبي  ثشاي  ّذفوٌذهذيشيت  ؿذُ تب ثبيؼت ثش ػولنشد پبيذاس هتوشمض  مبّؾ فقش دس هٌبطق دين هي

 . ت ٍ ثشداؿت هطبثق ثب ًيبصّبي صساػي هٌطقِ ثبؿذٍسصي، مبؿت، داؿ خبكهختلف 

چِ  اگش .هيليَى تي ثَدُ اػت 720حذٍد  يالدي ه 2018-19صساػي  هيضاى تَليذ گٌذم دس جْبى طي ػبل

ػبهل . ٍلي هيضاى تَليذ افضايؾ ًـبى دادُ اػت اػت ّبي اخيش مبّؾ يبفتِ  طي ػبلگٌذم مـت  صيش ػطح

مِ هتبثش اص تٌَع اسقبم صساػي  ْبى، افضايؾ ػولنشد دس ٍاحذ ػطح ثَدُ اػتاكلي افضايؾ تَليذ گٌذم دس ج

 ميلَگشم 1056هيليَى ّنتبس هتغيش ٍ هيبًگيي ػولنشدآ ى  8/3 -2/4ثب ػطح صيش مـت گٌذم دين . ثبؿذ  هي

ثِ تَاى   هيدس دًيب  افضايؾ هتَػط ػولنشد گٌذماص ػَاهل هْن ٍ هؤثش دس . ثَدُ اػتّنتبس دس دُ اخيش 



  

ٍ شي مَدپزيثبگٌذم  اسقبم جذيذتَػؼِ مـت ٍسصي،   خبك دسػت هذيشيت هضسػِ، تغزيِ هٌبػت، ػوليبت

  .اؿبسُ ًوَد اكَل كحيح ثِ صساػيسػبيت  ٍ ّب ثِ ثيوبسي ثبال هقبٍم

دس مٌبس تالؽ ثشاي افضايؾ ػولنشد گٌذم، اسائِ يل ساّنبس هٌبػت ثشاي ػبهبًذّي  الصم ثِ رمش اػت مِ

 ثش تبميذّبي صساػي، تْيِ ثؼتش ثزس  هذيشيت صهيٌِّبي اجشايي دس   دػتَسالؼول ثِ سٍصسػبًيّب ثَيظُ صاس دين

ثِ ؿشايط اقليوي، پتبًؼيل تَليذ ثشاي افضايؾ موي ٍ  خبف خبك ٍسصي حفبظتي ٍ تَجِكحيح اكَل 

   فبظتي، مبسًذُح اهنبًبت ٍ ادٍات الصم ثشاي خبك ٍسصيثب ٍجَد ثطَسينِ ؛ميفي گٌذم سا فشاّن ًوَد

، تْيِ ثزس ّب، هؼشفي اسقبم ثب تَجِ ثِ ًيبصّبي اقليوي، مبّؾ ضبيؼبت تَليذ  تبهيي ثِ هَقغ ًْبدُ ،هٌبػت دين

 اًتظبساص دسكذي هيبًگيي گٌذم دين دٍس  35الي  25افضايؾ ػولنشد  ،ِهضسػ فٌيٍ هذيشيت  مـت هٌبػت

  :خَاّذ ثَدصيش ؿشح ثشاي هٌبطق گشهؼيش ثِ  دينگٌذم ػتَسالؼول فٌي اص ايي سٍ د .ًخَاّذ ثَد

 

 دين ٍرسي در  خاكعوليات 

ِ  اػتٍسصي  خبكمن ػوليبت  ثبػبصي صهيي   آهبدُثشاي صساػت دين ًخؼتيي هشحلِ        دس ػوهق   ػوَههب   مه

ي ايجهبد هحيطه  ، َّا ٍ ًفَر آةصًي،   آهبدُ مشدى ثؼتش ثزس ثشاي ثْجَد جَاًِ ثب ّذفهتش خبك   ػبًتي 20-25

اي  مٌٌذُ  ًقؾ تؼيييثِ داليل ريل  ٍسصي  دس ايي ساػتب ػوليبت خبك.ثبؿذ  هٌبػت ثشاي سؿذ ٍ تَػؼِ سيـِ هي

 :داسد

سا  آثي ٍ ثبدي مبّؾ سٍاًأة ٍ جلَگيشي اص فشػبيؾ جَي پزيشي خبك ًؼجت ثِ ًضٍالت  افضايؾ ًفَر -1

 ثِ ّوشاُ داسد

 .افضايؾ قبثليت ًگْذاسي آة دس خبك -2

 .هيضاى هبدُ آلي دس خبك هَاد آلي دس خبك ٍ افضايؾحفظ  -3

 مبّؾ تجخيش  -4

هختلف دين ثؼتِ ثِ تٌَع هحلَالتي مِ دس تٌبٍة ثب گٌذم قشاس  ّبي  اقلينٍسصي دس   اجشاي ػوليبت خبك

 : ثبؿذ ّبي گزؿتِ ثـشح صيش هي  گيشًذ، ثب تَجِ ثِ ًتبيج تحقيقبت ػبل هي

ّبي ّشص، ػبختوبى ٍ ثبفت خبك، ًَع  دس ؿشايط دين ثِ ًَع ٍهقذاس ػلف هٌبػت ٍسص ٍػيلِ خبكاًتخبة 

ٍسصي ثؼتگي  تٌبٍة صساػي، طَل دٍسُ آيؾ، پتبًؼيل فشػبيؾ، هيضاى ثبسًذگي ٍ صهبى اًجبم ػوليبت خبك

هحلَالت دين دس ًَاحي ّبي هختلف تٌبٍة، رخيشُ آة دس خبك اص هؼبئل اكلي تَليذ  دس ػيؼتن. داسد



  

. داؿتِ ثبؿذثْيٌِ سا  تَليذ ثب حذاقل تٌؾثِ ًحَي مِ گيبُ ثؼذي ثِ ؿوبس هيشٍد؛  هشطَة خـل ٍ ًيوِ ًيوِ

رسثبيجبى ؿشقي ًـبى دادُ مِ دس ػيؼتن اص جولِ آ ّبي اًجبم يبفتِ دس هٌبطق ػشدػيش مـَس  ًتبيج ثشسػي

ميلَگشم  1825داًِ ثِ هيضاى پبييض، ثيـتشيي هيضاى ػولنشد گٌذم اػتفبدُ اص گبٍآّي قلوي دس  –تٌبٍة آيؾ

اػتفبدُ اص پٌجِ + مبسثشد گبٍ آّي قلوي دس پبييض ّويي ًتبيج حبمي اػت مِ . ًـبى دادُ اػتدس ّنتبس سا 

هيضاى  ٍٍسصي، اص هيضاى سطَثت ٍصًي ثيـتشي ثشخَسداس ثَدُ  ّبي خبك غبصي دس ثْبس ًؼجت ثِ ػبيش سٍؽ

ي خبك ّب هتشي خبك ثيؾ اص ػبيش سٍؽ ػبًتي 10-20س صهبى قجل اص مبؿت گٌذم دس ػوق سطَثت خبك د

ّبي   ٍسصي دس اقلين  ػوليبت خبكدػتَسالؼول فٌي مـت گٌذم ٍ  .سطَثت ٍصًي ثَد %23/17ٍسصي ثِ هيضاى 

ي ّب تٌبٍة پبيِ ٍ ثش تحقيقبت مـبٍسصي دين مـَس بت هَػؼِقهختلف دين مـَس ثش اػبع ًتبيج تحقي

 :مِ دس اداهِ اسائِ ؿذُ اػت اػتصساػي تْيِ ٍ تذٍيي ؿذُ 

 

   دين گزهسيز اقلين 

ايي اقهلهين ؿهبهل اػتبًْبي گلؼتبى، هبصًذساى، گيالى، خَصػتبى، ثَؿْش ٍ قؼوتي اصاػتبًْبي ايهالم، لشػهتبى،   

قلين ثبػهتنٌبي اػهتبًْبي   دس ايي ا. مْنيلَيِ ٍثَيش احوذ، فبسع، مشهبًـبُ ٍ هٌطقِ هغبى اص اػتبى اسدثيل اػت

ثبؿٌذ، ثقيِ هٌبطق امنشا  داساي هتَػط  هيليوتش هي 300خَصػتبى ٍ ثَؿْش مِ داساي هتَػط ثبسًذگي موتش اص  

ػطح صيش مـت گٌذم ديهن دس  . ثبؿٌذ ثبسًذگي ثيـتشي ثَدُ ٍ يني اص هٌبطق هؼتؼذ ثشاي تَليذ گٌذم دين هي

ٍ َّاي گشهؼيشي ثب صهؼتبًْبي هالين، ثْبس   ايي هٌبطق داساي آة. ثبؿذ ّنتبس هي 1050000ايي اقلين حذٍد 

تؼذاد سٍصّبي يخجٌذاى دس ايي اقلين موتش اص يل هبُ دس ػهبل  . ثبؿذ مَتبُ ٍ گشم ٍ فلل گشهبي طَالًي هي

ػَاههل هْهن   . ثبؿهذ  ؿهَد اص ًهَع ثْهبسُ صٍد سع ههي     تيپ سؿذ گٌذهْبيي مِ دسايي اقلهين مـهت ههي   . اػت

ُ     ليذ گٌذم دسايي اقلين، گشهب، خـني، ٍ اص تٌـهْبي صًهذُ ههي   هحذٍدمٌٌذٓ تَ اي،  تهَاى ثهِ صًهر صسد، قْهَ

ايي اقلين . خَاس گٌذم اؿبسُ ًوَد ػپتَسيب، ػيبّنْب، فَصاسيَم ٍ اص آفبت هْن گٌذم ثِ ػي گٌذم ٍ صًجَس ػبقِ

ِ     ٍ َّايي هي  ثؼلت داسا ثَدى ٍيظگيْبي هٌبػت آة ٌهي، ًقهؾ هْوهي دس    ّهبي ف  تَاًهذ ثهب ثنهبسگيشي تَكهي

اص گٌهذهْبي ًهبى   . ثبؿهٌذ   دسايي اقلهين گٌهذهْبي دٍسٍم قبثهل مـهت ههي     . افضايؾ تَليذ گٌذم دين ايفب ًوبيذ

اؿهبسُ   ، مشين، آفتبة، قبثَع، آػوبى، مجيش ٍ پبيبتَاى ثِ اسقبم صاگشع، مَّذؿت هٌبػت ثشاي ايي اقلين هي

 .ًوَد

ثخهبطش داسا ثهَدى    ، پَيهب َدُ مبؿت اسقبم مَّذؿت ٍ صاگشعدسهٌبطقي مِ هيضاى هتَػط ثبسًذگي من ث     

ٍيظگيْبي هٌبػت صساػي اصجولِ صٍد سػي ٍ هقبٍهت ثِ خـني ثشاي پبيذاسي تَليهذ ٍ افضايؾ هحلهَل اص  

 . اّويت خبكي ثشخَداس هي ثبؿٌذ

هؼهيش  سقن گٌذم ًبى آػوبى هٌبػت هٌبطق دين من ثبصدُ گشهؼهيشهنل جٌهَة خَصػهتبى، ثَؿهْش، هٌهبطق گش     

 مْگيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ هيجبؿذ



  

ثبال ٍ ميفيت خَة  ػولنشد ٍثب تيپ سؿذ ثْبسُ دّذؿت، ػبٍسص م بسقهبًٌذ ادسايي اقلين مـت گٌذم دٍسٍم 

 .ثِ ثيوبسيْب قبثل تَليذ هيجبؿذ مهقبٍػوَليٌب ٍ 

 

  گٌذم –تٌاٍب كلشا 

ثب ؿشايط آة ٍ َّايي ايي ٍ تقشيجب هؼبػذ ؿشايط آة ٍ َّايي ثشاي مـت ملضا دس امنش هٌبطق گشهؼيش دين 

قشاس  ثب اًجبم ػوليبت ريل ثؼذ اص ثشداؿت ملضاتَاًذ دس تٌبٍة ثب گٌذم  ػبصگبس ثَدُ ٍ ايي هحلَل هيهٌبطق 

 :گيشد

  (ٍسصي من خبك)مبس  ثب خطي گٌذم مبؿت+ مَلتيَاتَس ثب تيغِ پٌجِ غبصي اػتفبدُ اص  – 1

 (ٍسصي خبك ثي)لضا، مبؿت هؼتقين ّبي م ػبقِ گزاؿتي تِ ثبقي - 2

 

 سيستن سراعي حثَتات ـ گٌذم  

دس تٌبٍة ثب گٌذم اص خبًَادُ لگَهيٌَص ػبلِ  ٍ گيبّبى ػلَفِ اي يل( ػذع ٍ ًخَد)ؿبهل حجَثبت گيبّبًي 

ثؼذ اص ثشداؿت حجَثبت، ؿخن ثب گبٍآّي ثشگشداًذاس ثِ  ثبؿٌذ ٍ اص جبيگبُ هٌبػجي ثشخَسداس هيدس ايي اقلين 

 ؿَد تَكيِ هي ديؼل+ ػبًتيوتش  20هحض ٍقَع ثبسًذگي ثِ ػوق حذٍد 

 

 سيستن سراعي آيص ـ گٌذم 

  ّبي ّشص هتش ثشاي هجبسصُ ثب ػلف  ػبًتي 10اػتفبدُ اص پٌجِ غبصي ثِ ػوق +خبك ٍسصي ثب گبٍآّي قلوي  -

  ٍ آهبدُ ػبصي ثؼتش ثزسّبي ّشص  ػلفسٍيؾ هجذد اػتفبدُ اص پٌجِ غبصي دس اٍاػط تبثؼتبى ثشاي مٌتشل  -

 

 گزهسيزگٌذم در اقلين رقام هٌاسة ا

مَّذؿت، مشين، صاگشع،  سقن گشم هيتَاى ثِ اسقبم هٌبػت ثشاي مـت دس اقلين تْارُ گٌذم ًاى اسقبماص 

  .اؿبسُ مشد آػوبىٍ  ، آفتبةقبثَع

 .ؿَد بى تَكيِ هيّبي ثَؿْش ٍ خَصػت صاسّبي من ثبصدُ اػتبى سقن گٌذم آػوبى ثشاي مبؿت دس دين -

 ، ػبٍسص ٍ رّبةدّذؿتاسقبم  تَاى ثِ هيدس اقلين گشهؼيش مـت هٌبػت ثشاي  گٌذم دٍرٍماسقبم اص  -

صًر صسد ٍ  ي اص قجيليثيوبسيْباؿبسُ مشد مِ ػالٍُ ثش ميفيت ثبالي ػوَليٌب اص هقبٍهت خَة دس هقبثل 

  .ثشخَسداس اػت اي  قَُْ



  

صًر  ْبيي اص قجيلمِ ثيوبسيگلؼتبى، هبصًذساى، ٍ هغبى اص قجيل  ي مـَسؿوبلگشم ٍ هشطَة ّبي  دس اػتبى -

 . ؿَد مَّذؿت ٍ مشين تَكيِ هي مجيش، پبيب، مـت اسقبم قبثَع، ،ّب ؿبيغ اػت ٍ فَصاسيَم دس اغلت ػبل

 اي ٍجَد داسد اص مـت سقن مشين خَدداسي ؿَد دس هٌبطقي مِ اهنبى ؿيَع ثيوبسي صًر قَُْ -

، دّذؿتآفتبة، مـت اسقبم صاگشع، مَّذؿت، مشين، قبثَع،  ،ي غشة ٍ جٌَثي مـَسّب دس اػتبى -

ِ دس هٌبطق گشهؼيش مْگيلَيِ ٍ ثَيش اًهنل ػيبُ د)هحلي تَكيِ ٍ اص مـت اسقبم آثي ٍ ػبٍسص ٍ رّبة 

 . خَدداسي ؿَد ،ّب حؼبع ثِ ثيوبسي( احوذ

 

 ضذعفًَي تذر

ػوَم دٍ هٌظَسُ اص  ب تشجيحّبي ثزسصاد  ُ ثشاي مٌتشل ثيوبسيثب اػتفبدُ اص ػوَم تَكيِ ؿذضذ ػفًَي ثزس 

 . اػتفبدُ گشدد قجل اص مبؿت جْت مٌتشل ػيبّل

 

 هيشاى تذر 

اقلهين ٍ   ، ًهَع ػوَهب  ثؼتِ ثِ ًَع خبك، ثؼتش ثهزس، تهبسيك مبؿهت، سٍؽ مبؿهت     دس ٍاحذ ػطح، هيضاى ثزس

 . ثبؿذ  هتفبٍت هي غيشُ اًِ ٍٍصى ّضاس د ،مَدپزيشي ،من پٌجِ ثَدىاػن اص  خلَكيبت سقن

 ٍصى ّضاس داًِ ٍداًِ دس هتشهشثغ  300 تشامنثش اػبع دس اقلين گشهؼيش  گٌذمثشاي مبؿت  هٌبػت ثزسهيضاى  -

 .گشدد تَكيِ هي ثش اػبع ٍصى ّضاس داًِ ميلَگشم دس ّنتبس 105-125دس داهٌِ  گٌذم اسقبم ثشاي

 . گشدد ي هيضاى ثزس موتش دس ٍاحذ ػطح تَكيِ هيثب هتَػط ثبسًذگي پبيي هٌبطقيثشاي   :3تَجِ

 

 هصزف كَدّاي ضيويائي



  

تَليهذ هحلهَل اقتلهبدي، ثبيهذ اص ؿهشايط      ثؼذ اص مبؿت گٌذم ٍ جَاًِ صًي هٌبػت ثِ هٌظهَس اداههِ سؿهذ ٍ    

  طيهن س  اػهبع  ثش مَد هقذاس  تٌظين صاسّب، دين دس  گٌذم  تغزيِ  اػبػي  هؼئلِ. اي هٌبػجي ثشخَسداس ثبؿذ تغزيِ

  مَدّهبي   هلهشف ثبيؼت   هيهحذٍدً   ثبسًذگي ؿشايط دس. ثبؿذ  هي  گيبُ سؿذ  دس هٌطقِ دػتشع  قبثل  سطَثتي

ٍ دس  ثشػذ  ثشداؿت  هَجَد، ثِ هشحلِ  سطَثت اص  اػتفبدُ ثتَاًذ ثب  گيبُ تب ًوَد هحذٍد  اي اًذاصُ  ثِ سا  ؿيويبئي

 هفيذ ٍ  مبهل  اػتفبدُ  ثِ قبدس  گيبُ  مِ مشد  هلشف  اي اًذاصُ ثِ سا هَادغزائي ثبيذ  ، هطلَة  ثبسًذگيؿشايط ثب 

 .ثبؿذ ثب تَجِ ثِ هيضاى هطلَة سطَثت  آى اص

هيضاى هلشف مَدّبي ؿيويبئي ثؼتِ ثِ ًَع خبك، هيضاى ٍ تَصيغ صهبًي ثبسًهذگي، صساػهت قجلهي ٍ ٍاسيتهِ      

ػٌبكهش  حهذٍد ثحشاًهي   تجضيهِ خهبك ٍ تؼيهيي     تَكيِ فٌي ثشاي ّش هضسػِ پغ اص اًجبم. گٌذم هتفبٍت اػت

ثب تَجِ ثِ ًقؾ ٍ اّويت مبسثشد ايي  ٍ اسائِ ،غزايي هَجَد ٍ هيضاى قبثل دػتشع ثَدى آى تَػط آصهبيـگبُ

ّبي فٌي دس ايهي خلهَف دس هٌهبطق هختلهف ثؼهيبس هْهن        مَدّب دس صساػت گٌذم دين، لضٍم سػبيت تَكيِ

 .اػت

 ًيتزٍصًيكَد 

ميلهَگشم ًيتهشٍطى خهبلق دس     60 هَػؼِ تحقيقبت مـبٍسصي ديهن مـهَس، هيهضاى    حقيقبتيثش اػبع ًتبيج ت 

 .گشدد  دس صيش ثزس تَكيِ هي ّنتبس اص هٌجغ اٍسُ دس پبئيض ّوضهبى ثب مبؿت ثلَست جبيگزاسي مَد

بى، ّبي گلؼهت  ّبي اص اػتبى  قؼوت ثب هيبًگيي ثبسًذگي ثبال ؿبهل صاسّبي گشهؼيشي دس هٌبطقي اص دين :تَجِ

هيهضاى  ّبي َّاؿٌبػي ٍ دس كهَست ٍجهَد     ثيٌي  ثب تَجِ ثِ پيؾ( ايزُ ٍ ثبؽ هلل)هبصًذساى، هغبى، خَصػتبى 

  ؿَد اػتفبدُ اص مَد ػشك ثشاي افضايؾ موي ٍ ميفي گٌذم تَكيِ هيًضٍالت جَي هَثش، 

  فسفزكَد 

 45ثِ هيضاى  (امپي پي ) گشم دس ميلَگشم خبك  هيلي 5فؼفش خبك موتش اص  حذ ثحشاًي هيضاى 

  .ؿَد تَكيِ هي ميلَگشم پٌتب امؼيذ فؼفش

  ميلَگشم پٌتب  30 ثِ هيضاى گشم دس ميلَگشم خبك  هيلي 10تب  5فؼفش خبك ثيي  حذ ثحشاًي هيضاى

    .ؿَد تَكيِ هي امؼيذ فؼفش

  ٌتب ميلَگشم پ 15 ثِ هيضاى گشم دس ميلَگشم خبك  لييه 15تب  10خبك ثيي  فؼفش حذ ثحشاًي هيضاى

  .ؿَد  تَكيِ هي امؼيذ فؼفش



  

  هلشف مَد فؼفش تَكيِ  گشم دس ميلَگشم خبك  هيلي 15خبك ثيؾ اص  فؼفش حذ ثحشاًي هيضاى

 . ؿَد  ًوي

ميلَگشم دس ّنتبس  30الي  25) ميلَگشم پٌتب امؼيذ فؼفش 15ثِ هيضاى آصهَى خبك ثذٍى دس هٌبطقي  :تذكز

 .شف ؿَدهل (مَد فؼفشُ اص هٌجغ ػَپش فؼفبت تشيپل

 تذر كاضت

تهٌؾ خـهني دس    هخهشة اثهشات   مهبّؾ ، دس ٍاحذ ػطح داؿتي تشامن ثَتِ هٌبػتمـت ثِ هَقغ، ػوليبت 

اههشي هْهن دس   ( هتهش   ػهبًتي  15اص  وتهش م)فبكلِ سديف مهن   ثب مبؿت .صساػت گٌذم دين ثؼيبس ضشٍسي اػت

ّهبي ّهشص،     ؿهذ ثيـهتشػلف  چشا مِ فبكلِ صيبد ثيي دٍ سديهف مـهت هَجهت س   . ثبؿذ  صساػت غالت دين هي

دس  ٍ( افهضايؾ تهشامن دس سٍي سديهف   )تش ػذم ينٌَاختي ثهزس دس ٍاحهذ ػهطح     افضايؾ تجخيش ٍ اص ّوِ هْن

 ثهب مبسّهبيي ثهب فبكهلِ خطهَت موتهش ٍ       لزا خطي سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داؿت؛ مبّؾ ػولنشد هحلَل ًْبيت

ػولنشد گٌهذم ديهن دس   . داسدشد گٌذم ثشسٍي ػولن تبثيش هنجت ،قبثليت حفظ فَاكل خطَت دس حيي مبؿت

 . يبثذ  ، افضايؾ هيهتش  ػبًتي 15ثيـتش اص هتش ًؼجت ثِ فَاكل خطَت  ػبًتي 15فبكلِ ثيي دٍ سديف 

 .اػت ثيؼتن آثبى تب ثيؼتن آرصتبسيك هٌبػت مبؿت : تاريخ كطت

ؿذُ ٍ اص ذ دس ايي هٌبطق هوني اػت هَجت خؼبست ػشهب دس هشاحل ثؼذي سؿمبؿت صٍدٌّگبم  :تذكز

 مشين ضشٍسي اػتگٌذم اص جولِ سقن  گٌذم سػبيت تبسيك مـت ثِ هَقغ، ثشاي ثشخي اص اسقبمايٌشٍ 

 4-5 دس حذٍد دين دس هقبيؼِ ثب اسقبم آثي اسقبمػوق هٌبػت مبؿت ثب تَجِ ثِ ملئَپتيل ثلٌذ : عوق كاضت

  .ؿَد  تَكيِ هي هتش ػبًتي

 .ؿَد  تَكيِ هي هتش ػبًتي 15-17 ٌاطق گزهسيزفاصلِ خطَط كاضت در ه: فاصلِ خطَط كاضت

 ّاي ّزس  كٌتزل علف

ليتش دس ّنتبس ثِ  1تب  8/0اص ليتش دس ّنتبس ٍ تبپيل  5/1ثِ هيضاى  اػتفبدُ اص ػوَم ثشٍهيؼيذگٌذم  صساػت دس

 .گشدد تَكيِ هيگٌذم صًي ٍ قجل اص ػبقِ سفتي   كَست هخلَت دس هشحلِ پٌجِ

 

  سراعي  تٌاٍب

ِ   خبك  حبكلخيضي  سػبيت ٍ  صساػي هحلَالت   تٌَع اص  ّن  صساػي  تٌبٍة   اصخؼهتگي   جلهَگيشي  دليهل   ثه

ههذاٍم يهل هحلهَل اص اّويهت ثهباليي ثشخهَسداس         مبؿهت   ًتيجِ  ٍ اًجبؿت هَاد غزايي دس ػوق ثبثت صهيي

  . اػت



  

ُ تنجيت مٌٌذُ اصت ّهَا   ٍ گيبّبى خبًَادُ لگَهيٌَصُ ّب دس حبلت ملي لگَم اػهتفبدُ اص ملهضا، ػهذع،     ٍ ثهَد

 ؿَد اي دس تٌبٍة ثب گٌذم دس اقلين گشهؼيش تَكيِ هي  ًخَد ٍگيبّبى ػلَفِ

 –گٌذم ، ًخَد –گٌذم ، ػذع –ٌذم ، گملضا –گٌذم تَاى ثِ   اص هحلَالت تٌبٍثي هْن دس هٌطقِ گشهؼيش هي

 .اؿبسُ مشد آيؾ –گٌذم ٍ  ػلَفِ

هٌبػهت  ملهضا  ثب تَجِ ثهِ هؼشفهي اسقهبم     ٍ تٌبٍة ثب گٌذم اػت مـت ملضا دستَػؼِ هؼتؼذ  هٌطقِ گشهؼيشي

گشدد اص ايي هحلَالت دس تٌبٍة  ػذع ٍ ًخَد ثشاي مبؿت دس اقلين گشهؼيش دين، پيـٌْبد هي ،، ػلَفِدين

 . ثب گٌذم ثشاي پبيذاسي تَليذ اػتفبدُ ؿَد

 اّذاف تٌاٍب سراعي

 .گشدد ثِ داليل ريل تَكيِ هي حلَالت صساػيافضايؾ تَليذ ه ثِ هٌظَس اجشاي تٌبٍة صساػياص  ّذف

 افضايؾ هَاد آلي ٍ پبيذاسي ػبختوبى خبك. ، 

  ّبي ثيَلَطيني خبك  حفظ ٍ افضايؾ فؼبليت.، 

  تنجيت ثيَلَطيني ًيتشٍطى ٍ اًحالل ثؼضي اص ػٌبكش دس خبك.، 

  جلَگيشي اص فشػبيؾ خبك.، 

  ّبي گيبّي ّبي ّشص، آفبت ٍ ثيوبسي مٌتشل ػلف.، 

  تَليذ اقتلبدي يذ پبيذاس هحلَالت مـبٍسصي ٍتَل .، 

  ُحفظ ٍ افضايؾ حبكلخيضي خبكاص طشيق  آة هلشف ٍسي  افضايؾ ثْش. ، 

  تَليذ هتٌَع هحلَالت مـبٍسصي 

 


