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مقدمه
بهترین استراتژی در مواجهه با تنش سیالب، به حداقل رساندن میزان تنش وارده و 
فراهم کردن زمینه برای برگشت به شرایط طبیعی و رفع یا بهبود مشکالت ایجادشده 
در بخش های مختلف آسیب دیده از طریق انتقال دانش و ارائه راهکارها و فرایندهای 

عملیاتی است.

مدیریت آثار ناشی از سیل در باغبانی
مقابله با انواع خسارات سیل در باغ ها 

خسارات فیزیکی

1- شست وشوی خاک سطحی و لخت شدن ریشه های درختان
این پدیده می تواند در تضعیف و حتی خشک شدن درختان نقش مهمی داشته باشد. 
به نظر می رسد تنها راه رفع چنین مشکلی این باشد: جایگزینی خاک مناسب و پوشاندن 
ریشه های درختان در اسرع وقت با خاکی که هم از نفوذپذیری خوبی برخوردار باشد 

و هم دارای مواد غذایی کافی باشد.
2- رسوب و ته نشین شدن گل والی فراوان در سطح باغ

نامطلوبی  _ تأثیرات  نفوذپذیری خاک  نیز  و  ریشه  تنفس  در  می تواند  پدیده  این 
به جای بگذارد. تخلیه رسوبات گل والی ناشی از سیالب ها که بافت سنگین دارند، 

بسیار مهم است؛ زیرا موجب خفگی ریشه های درخت می شود.
به منظور بهبود شرایط تهویه و جلوگیری از مشکالت بعدی در خصوصیات فیزیکی  _

خاک ها )مانند حرکت آب، تهویه و انتقال دما یا انرژی در خاک( به ویژه در باغ ها یا در 
برخی مزارع توصیه می شود این گونه عمل کنید: چنانچه حجم رسوب ورودی به باغ یا 
مزرعه به گونه ای است که مرز این رسوب با خاک اصلی قبلی در دسترس است، حتماً 
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سعی شود این مرز با عملیات شخم از بین برود تا در آینده، انجام عملیات آبیاری، 
تهویه خاک و انتقال حرارت به خوبی و با مشکالت کم تری در خاک صورت گیرد. 
ضروری است این اقدامات پس از فروکش کردن آب از سطح اراضی و گاورو شدن 

زمین انجام شود. 
در زمین هایی که با حجم زیادی از رسوبات پوشیده شده باشند )بیش از 50 سانتی متر(،  _

عمق به  مناسب  گودال  حفر  با  باید  باشد،  داشته  وجود  مجدد  کشت  قصد   چنانچه 
80 سانتی متر و اضافه کردن مواد آلی به خاک، کشت نهال صورت گیرد.

در شرایطی که ارتفاع رسوبات تا محل توزیع ریشه درختان بیش از 50 سانتی متر  _
باشد، باید شرایط را برای تهویه مناسب درختان فراهم کرد. در این رابطه دو راهکار 

وجود دارد: 
رسوبات  � ظاهری  وزن مخصوص  اینکه  فرض  با  باغ:  از کف  رسوبات  خارج کردن 

به طور متوسط 1250 کیلوگرم در مترمکعب باشد و ارتفاع آن از کف باغ نیز نیم متر 
برای  بود.  خواهد  هکتار  در  معادل 6،250 تن  رسوبات خشک  نهایی  وزن  باشد، 
خارج کردن این مقدار رسوبات از کف باغ، حداقل 625 کامیون با ظرفیت 10 تن 
الزم است. بنابراین مشخص می شود که این روش برای خارج کردن رسوبات از کف 

باغ اقتصادی نیست.
از  � زیر خاک: پس  از  پیوندک  بیرون آوردن محل  و  تهویه  احداث چاهک های 

خشک شدن نسبی خاک و رسوبات کف باغ، برای بهبود شرایط تهویه اقدامات زیر 
به ترتیب انجام شوند:

- محل طوقه درختان را از زیر رسوبات و خاک بیرون آورید تا گره محل پیوندک 
مشخص شود. بایستی توجه کرد که رسوبات طوقه درختان را نپوشانند، زیرا 

موجب خسارت به درختان می شود.
- دورتادور طوقه پشته ای به ارتفاع 20 سانتی متر و به فاصله 50 سانتی متر از 

تنه درخت ایجاد کنید.
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- دورتادور محل طوقه درخت را با حدود 200 تا 300 گرم گوگرد پودری کاماًل 
آغشته کنید.

- با ایجاد دو چاله در دو طرف درخت، محل استقرار ریشه  های مویین را پیدا کنید.
- در چهار طرف درخت، 4 تا 6 چاله به عمق مجموع رسوبات به عالوه 60 سانتی متر 
از سطح خاک در محل فعالیت ریشه های مویین با چاله کن پشت تراکتوری 
ایجاد کنید. محل استقرار ریشه های مویین معموالً یک سوم بیرونی سایه انداز 

درخت خواهد بود.
- چاله ها را با سنگ ریزه و قلوه سنگ پر کنید. دقت کنید چاله های پرشده با 

سنگ ریزه و قلوه سنگ بیرون از محل عبور آب قرار گرفته باشند. 
- سیستم آبیاری ثقلی را از غرقابی یا نواری به طشتکی یا جوی پشته در نیمه 

سایه انداز درخت تغییر دهید. 
* تذکر مهم: در باغ های که بافت خاک Clay یا Silty Clay باشد، ولی در معرض سیل 

قرار نگرفته اند نیز اجرای این تکنیک برای بهبود شرایط تهویه ریشه توصیه می شود.
در باغ های که میزان رسوبات کم است )30 سانتی متر(، پاک سازی اطراف طوقه با  _

کمک سازمان های مردم نهاد و نیروهای نظامی و بسیج حداقل به شعاع 50 سانتی متر 
انجام شود و داخل گودال دانه های سنگ ریزه در ابعاد بادامی ریخته شود. با شخم 
عمیق در بین ردیف های درختان و زیر سایه انداز میزان تهویه خاک را نیز افزایش داد. 
راهکار دیگر استفاده از لوله های پولیکا با قطر 6 سانتی متر و به طول 90 سانتی متر 
است که در اطراف درخت، در چهار نقطه در محل سایه انداز فرو رود و داخل لوله ها، 

دانه های سنگ ریزه در ابعاد بادامی ریخته شود.
پس از فراهم شدن شرایط تعادل، نظر به اینکه گل والی و مواد آبرفتی حاصل از  _

سیالب عمدتاً موادی حاصلخیزند، می توان از آن برای اصالح خاک باغ در ترکیب با 
ماسه استفاده کرد )در این رابطه، انجام مشاوره با کارشناسان توصیه می شود(.
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خسارات غیرفیزیکی

1- غرقاب شدن باغ ها و ماندگاری آب در باغ به مدت بیش از یک هفته 
مهم ترین عامل خسارت زا در گونه های گیاهی و درختان در شرایط ماندابی، کاهش  _

میزان اکسیژن ناشی از پرشدن حفره های خاک با آب در منطقه ریشه است. این پدیده 
می تواند باعث خفگی درختان شود. بروز و ظهور برگ های زرد و نیز ریزش برگ ها 
فعالیت بیش تر  و  بهار  به سمت فصل  البته هرچه زمان  باشد.  از عالئم آن  می تواند 
بیولوژیکی درختان پیش رود، شدت این عارضه بیش تر می شود و عوارض زودتر و 
شدیدتر بروز می کنند. درختان دائم برگ و همیشه سبز مانند مرکبات و زیتون به شرایط 
ماندابی حساس هستند. ایجاد شرایط ماندابی موجب خزان این درختان می شود و 
از 72 ساعت می تواند خزان شدید  در صورت طوالنی شدن شرایط غرقابی به بیش 
را القا کند )تصاویر 1 و 2(. همچنین ریشه درختان میوه هسته دار نسبت به درختان 
میوه دانه دار به چنین شرایطی به خصوص کمبود اکسیژن خاک بسیار حساس ترند و 
در کم تر از یک هفته صدمات زیادی خواهند دید. ادامه روند کمبود اکسیژن به مرگ 

درختان هسته دار منجر خواهد شد.

شکل 1- آب گرفتگی و شرایط ماندابی در باغ های مرکبات شمال کشور
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شکل 2- خزان برگ های درخت مرکبات به دلیل شرایط غرقابی بیش از سه روز

مانداب شده  _ آب های  هرچه سریع تر  که  است  فراهم کردن شرایطی  اقدام،  اولین 
در سطح زمین تخلیه و هدایت شوند. آب گرفتگی طوالنی در اراضی پست و با خاک 
سنگین به وقوع می پیوندد و در اراضی سبک و شیب دار معموالً تخلیه آب به راحتی 
صورت می گیرد. تخلیه آب می تواند به روش های مختلف برحسب امکانات موجود 

صورت گیرد:
کندوکوب و شخم بین ردیف ها )با استفاده از تیلرهای مخصوص( در خشک شدن  �

خاک و تخلیه سریع رطوبت اشباع از پای درختان بسیار مؤثر است و موجب کاهش 
تجمع هورمون اتیلن در ریشه ها و زردی درخت می شود )شکل های 3 و 4(. 

اگر امکان شخم نباشد، می توان با حفر کانال یا گودال هایی در پای درخت،  �
آب جمع شده در ناحیه ریشه ها را تخلیه کرد. در این خصوص توصیه می شود پس 
از اینکه آب از سطح خاک فروکش کرد و امکان حرکت ماشین آالت در باغ ها وجود 
داشت، در نزدیک درختان مثاًل تا فاصله 1 متری از تنه درخت، اقدام به حفر تعدادی 
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چاله کنید. همچنین در صورت نزدیک بودن درختان به یکدیگر، با فاصله فوق و در 
امتداد ردیف درختان، اقدام به حفر کانال کنید. با این کار آب زیادی از منطقه ریشه 
به سمت این چاله ها یا کانال ها حرکت می کند و تا حدودی باعث تهویه می شود. 
اگر به طریقی بتوان این آب ها را خارج کرد، بسیار بهتر است؛ اما این آب  بعداً 
سریع تبخیر خواهد شد. البته کشاورزانی که عالقه مند باشند می توانند از چاله ها یا 

کانال های مذکور برای اقداماتی مثل چالکود یا موارد دیگر استفاده کنند.
با استفاده از پمپ های کف کش می توان شرایط نشست آب را فراهم کرد و پس  �

از آن با ایجاد کانال های زهکش بین ردیف های درختان، آب اضافی بین ذرات خاک 
را خارج کرد.

احداث سطوح آبگیر باران اطراف درختان در اراضی شیب دار به منظور ذخیره  �
آب و کاهش رواناب گزینه مناسبی در شرایط پساسیل است. در جهت عمود به 
شیب در فاصله یک سوم بیرونی تاج درخت، حوضچه های آبگیر برای هر درخت 
درست شود. آرایش حوضچه ها بایستی به صورت لوزی باشد تا آب بین دو درخت 

در حوضچه پایینی جمع شود.

شکل 3- شخم بین ردیف برای تخلیه سریع رطوبت
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شکل 4- خشک شدن خاک و تخلیه رطوبت بعد از دو هفته

2- تشدید بیماری های قارچی ریشه و طوقه 
از پای طوقه درختان بسیار مهم و حیاتی است و  _ خالی کردن رسوبات سیالبی 

موجب جلوگیری از خفگی ریشه و جلوگیری از شیوع بیماری هایی نظیر فیتوفترا 
و فوزاریوم می شود. فعالیت این گروه از قارچ ها در شرایط اشباع و نیمه اشباع خاک 
بیش تر می شود. تنه و محل طوقه ضروری است بعد از سیل تمیز و با ترکیبات مسی 

ضدعفونی شود.
بروز یا تشدید شیوع بیماری های قارچی ریشه و طوقه )مانند گموز در مرکبات(  _

در باغ هایی که سابقه این بیماری ها را به میزان ناچیز داشته اند، در چنین شرایطی 
افزایش می یابد. بدیهی است در صورت دور نگه داشتن طوقه درختان از آب می توان 
بیماری ها جلوگیری  این  از شیوع  زیادی  اندازه   تا  اطراف طوقه ها  در  با خاک ریزی 
کرد. البته شیوع این گونه بیماری ها به زمان کافی و شرایط آب وهوایی مناسب نیاز 
باغ  اولیه در  اینوکولوم  باغ و وجود  بیماری در  تنها در صورت وجود سابقه  و  دارد 
می توانند شیوع یابد. استفاده از قارچ کش های مناسب می تواند تا اندازه ای از گسترش 
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این گونه بیماری ها جلوگیری کند. برای مثال، برای مبارزه با بیماری گموز می توان از 
سم بردوفیکس 10 در هزار قبل از شروع باران های پاییزی و پس از هرس در زمستان 

و بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها و هنگام تشکیل میوه استفاده کرد.
بیماری های قارچی هوازاد به دلیل افزایش رطوبت محیط شایع می شوند. در این  _

حالت یکی از شایع ترین بیماری ها »سفیدک سطحی« است که برای کنترل آن می توان 
از انواع قارچ کش ها مانند گوگرد، بنزیمدازول ها، بوپریمات، پیرازوفوس، تری آدیمفون، 
دینوکاپ )کاراتان(، پنکونازل )توپاس 20 درصد(، استروبین +  تبوکونازل و تتراکونازل 
دستورالعمل  رعایت  کرد.  استفاده  می شوند،  توصیه  حقیقی  سفیدک های  علیه  که 

مندرج روی برچسب بسته سموم یادشده ضروری است.
درخصوص بیماری لب شتری هلو باید گفت که این بیماری در شرایط مرطوب  _

گسترش می یابد، ولی مبارزه با آن باید در پاییز یا زمستان که درخت هنوز خواب 
است، صورت گیرد )با محلول بردو(. متأسفانه بعد از این زمان، مبارزه شیمیایی با این 

بیماری جز سوختگی برگ ها و جوانه ها نتیجه دیگری ندارد.
درمورد بیماری های باکتریایی، در سال جاری به دلیل بارش های اخیر دو بیماری مهم  _

یکی روی دانه داران )آتشک سیب و گالبی( و دیگری روی هسته داران )بالیت باکتریایی( 
می توانند از شیوع بیش تری برخوردار شوند. درخصوص این بیماری ها، از حاال به بعد 
امکان اقدامات پیشگیرانه مثل هرس سرشاخه های خشک شده وجود ندارد و تا حد زیادی 
دیر شده است؛ ولی شاید سم پاشی درختان با سموم مسی به ویژه پس از هر بارندگی 

بتواند از گسترش بیماری جلوگیری کند.

هرس درختان
تنه و شاخه های خشک، شکسته و بیمار از سطح باغ و درختان جمع آوری شوند.  1-

مرده  لزوماً  داده اند،  از دست  را  برگ های خود  که  شاخه هایی  که  است  ذکر  شایان 
نیستند و تا زمانی که هنوز سبز و منعطف هستند، قابلیت زنده ماندن و تولید را دارند 

)سرشاخه های خشک و پالسیده را هرس کنید(.
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اگر درختان در اثر شرایط سیالبی خم شده اند، با هرس و سبک کردن درختان و  2-
نصب قیم باید در وضعیت عادی قرار گیرند.

درختانی که بازوهای اصلی و فرعی آن ها در اثر سیل شکسته است، الزم است  3-
ضمن انجام هرس و حذف شاخه های شکسته، محل های برش آن ها با چسب هرس 

پانسمان شود.
هرس شدید درختان در باغ هایی که به مدت طوالنی در شرایط غرقابی قرار گرفته اند،  4-

به منظور ایجاد تعادل و کاهش فشار بر ریشه و جوان سازی درختان توصیه می شود. به 
این ترتیب، سطح سبزینه گیاه کم می شود و ریشه ها فرصت بازسازی می  یابند.

پایه نارنج )یکی از پایه های غالب مرکبات کشور( در برابر شرایط غرقابی حساس  5-
است و احتمال ازبین رفتن ریشه های مویین غوطه ورشده اش در آب وجود دارد که باعث 
می شود آب کافی به اندام های هوایی و شاخ وبرگ ها نرسد؛ ازاین رو به منظور افزایش 
توانایی درخت در تأمین آب مورد نیاز، خصوصاً در شرایط دمایی بعد از سیالب در 
مناطق گرم کشور، هرس این درختان برای کاهش سطح تبخیر و تعدیل بین اندام های 
باید توجه بیش تری به حفظ درخت  هوایی و ریشه الزم است. در چنین شرایطی 
مقداری  ازدست دادن  علی رغم  محترم  باغداران  بنابراین  داشت،  آن  میوه  به  نسبت 
از اندوخته غذایی در نتیجه هرس درختان مرکبات، بایستی اقدام به هرس مناسب 
هرس  از  که  کرد  توجه  باید  البته  کنند.  صدمه  میزان  با  متناسب  درخت  کافی  و 
شدید اجتناب شود. هم زمان به کارگیری اسیدهای آمینه به خصوص پرولین به بهبود 
نیاز است شاخه های درخت  بزرگ  وضعیت درخت کمک خواهد کرد. در درختان 
به ویژه شاخه های آویزان، شکسته و بیمار تا ارتفاع50 سانتی متر باالی خاک حذف 
شوند. همچنین حذف علف های هرز به منظور بهبود تهویه خاک و کمک به تبخیر آب 
از خاک ضروری است. بایستی دقت کرد طوقه درخت نیز از خاک های انباشته شده 

توسط سیالب تمیز شود. 
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تغذیه صحیح باغ ها 
موجب  1- تند  سیالب های  بروز  دارند،  قرار  شیب دار  اراضی  در  که  باغ هایی  در 

شست وشوی شدید و ازبین رفتن الیه سطحی مهم خاک می شود. لذا الزم است باغداران 
پس از بررسی، نسبت به خاک دهی و کوددهی الیه ازبین رفته سریعاً اقدام کنند؛ زیرا 
درختان در هوای گرم تابستان، به خشکی بسیار حساس می شوند و بی توجهی به این 

مسئله موجب صدمه به ریشه می شود. 
باتوجه به آب شویی عناصر غذایی ضروری در اثر سیل، ارزیابی حاصلخیزی خاک  2-

با انجام آنالیز بعد از سیالب ضروری است.
باتوجه به  اینکه مواد غذایی خاک به علت آب شویی زیاد از دسترس خارج شده اند،  3-

محلول پاشی  برای  گیرد.  صورت  محلول پاشی  صورت  به  باید  باغ ها  مناسب  تغذیه 
ترکیب های تقویتی روی محصوالت، به پیش بینی های هواشناسی دقت کنید؛ زیرا 

انجام محلول  پاشی به 5 تا 7 روز غیربارانی نیاز دارد.
از  4- برگ زایی مجدد می توان  به  به منظور کمک  و  برگ ریزی درختان  و  در صورت خزان 

محلول پاشی با ترکیب فسفات پتاسیم 2 در هزار + 2 در هزار اوره + 1 در هزار سولفات روی 
خاصیت  که  پتاسیم  فسفات  ترکیب  به  دسترسی نداشتن  صورت  در  کرد.  استفاده 
استفاده کرد.  )MKP( فسفات  مونوپتاسیم  ترکیب  از  می توان  دارد،  نیز  قارچ کشی 

باتوجه به غیرفعال شدن ریشه ها در شرایط غرقابی، برای حفظ جوانه های بازنشده  5-
اوره + سولفات روی و  با ترکیب  از محلول پاشی فروت ست همراه  توصیه می شود 
اسید بوریک به نسبت 5 در هزار+ 1 در هزار + 1 در هزار بر روی درختان خارج شده از 

شرایط غرقاب که جوانه های آن ها باز نشده است، استفاده کنید.
استفاده از کودهای پتاسه به صورت محلول پاشی و خاک دهی می تواند باعث افزایش  6-

تحمل درخت به شرایط غرقابی شود و دوره بازگشت گیاه به شرایط عادی را کوتاه کند.
در مناطقی که باغ ها دچار آب گرفتگی و تنش اکسیژن در محیط ریشه شده اند،  7-
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باید به خاطر داشت که وجود اتیلن ترشح شده توسط ریشه در گیاه موجب ایجاد 
الیه جداشونده در برگ ها و میوه ها می شود که به ریزش برگ و میوه منجر می شود. 
دقت  بسیار  باید  تقویتی  مواد  درصد  و  استفاده  مورد  از سموم  استفاده  در  ازاین رو 
کرد. در این شرایط، ابتدا محلول پاشی های تقویتی جلبک های دریایی، اسید هیومیک، 
پتاس و اسید آمینه با غلظت های 1 در هزار انجام شود. سپس برای جلوگیری از تسری 
محلول پاشی  و  طوقه  اطراف  در  گوگرد  از  درخت،  تقویت  و  بیماری های قارچی 

فسفالیم پتاسیم با غلظت 3 در هزار استفاده شود.
به منظور  8- پوتیدا  باکتری های زودوموناس  بیولوژیک حاوی  از کودهای  استفاده 

به خزان و زردبرگی گیاه در  اتیلن که  افزایش ریشه دهی درختان و کنترل ترشح 
شرایط غرقاب منجر می شود، در پای درختان بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده 

توصیه می شود.
به منظور تأمین عناصر فسفر، آهن و روي، استفاده از کودهاي زیستی حاوي  9-

منطقه  در  درخت  هر  به ازاي  کیلوگرم  یک  به میزان  آربسکوالر  میکوریز  قارچ هاي 
چالکود و در دو طرف گیاه توصیه می شود.

استفاده از محرک هاي زیستی تولیدکننده ACC دآمیناز )باکتري هاي داراي  10-
توانایی مصرف مواد پیش نیاز تولید اتیلن( در منطقه چالکود و بر اساس توصیه شرکت 
تولیدکننده براي تقلیل اتیلن ایجادشده در شرایط ماندابی و بهبود آسیب هاي ریشه 

توصیه می شود.
محلول پاشی درختان با اسیدهای آمینه و موادی که خاصیت آنتی اکسیدانی  11-

دارند مانند اسید سالیسیلیک، اسید آسکوربیک )ویتأمین ث( و... می تواند در کاهش 
آسیب ناشی از تنش های ثانویه حاصل از شرایط غرقابی نقش مؤثری داشته باشد. 

استفاده از آمینولولولینیک اسید: 5- آمینولولولینیک اسید )ALA( نوعی  تنظیم کننده  _
را  بـه تنش هـای محیطـی مختلـف  اسـت کـه می توانـد تحمـل گیـاه  رشـد گیاهـی 
 بهبـود بخشـد. ALA به خوبـی باعـث افزایـش تحمـل بـه تنـش غرقابـی انجیر می شـود. 
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اثـر جانبـی این مـاده بـر تنفس ریشـه ای، فتوسـنتز بـرگ و قابلیت آنتی اکسـیدانی 
نیـز می توانـد بـه ایـن تحمل کمـک کند.

استفاده از اسپرمیدین )Spd( و اسپرمین )Spd :)Spm و Spm به حفظ فعالیت  _
کرد.  کمک  پیاز  ریشه  اکسیژن  کمبود  تنش  برابر  در  آنتی اکسیدان  آنزیم های 
پیش مصرف Spd و Spm قبل از تنش کمبود اکسیژن ریشه، از آسیب اکسیدانی 

جلوگیری می کند. اثر محافظتی Spd بیش تر از Spm است.
اسید  _ آمینوبوتیریک  گاما   :)GABA( اسید  آمینوبوتیریک  گاما  از  استفاده 

)GABA( نوعی اسید آمینه است که در اثر تنش میزان آن افزایش می یابد. استفاده 
به  آلو  حساس  ژنوتیپ  در  مهم  اما  موقت  تغییرات  به  اسید  گاما آمینوبوتیریک  از 
تنش کمبود اکسیژن ریشه در هنگام غرقابی منجر شد. این اثر با بهبود پارامترهای 
افزایش میزان جذب دی اکسید کربن و هدایت روزنه ای، کاهش تخریب  فتوسنتز، 
رنگدانه های کلروفیلی، کاهش سطح H2O2 و افزایش سطح GABA درونی همراه بود.

درختانی که ضعیف هستند و ذخیره غذایی کافی ندارند، در بهار زود بیدار  12-
شده اند،  آب گرفتگی  و  سیل  گرفتار  و  شده اند  بیدار  زود  که  درختانی  می شوند. 
به شدت ضعیف هستند و باید پس از خارج شدن از شرایط غرقاب، نسبت به کوددهی 
اگر  شود.  انجام  بایستی  آن ها  برای  بند 4  محلول پاشی  کرد.  اقدام  آن ها  تقویت  و 
کنترل  برای  مؤثر  قارچ کش  مصرف  به  نسبت  می بایست  پوسیده باشند،  ریشه ها 
پوسیدگی های خاکزاد اقدام کرد. استفاده از اسید هیومیک پودری به میزان 5 کیلوگرم 
در هکتار یا اسید هیومیک مایع به میزان 10 تا 15 لیتر در هکتار در بازیابی ریشه های 

ازبین رفته درختان مؤثر است.
برای درختان انار، کاربرد 4 کیلوگرم در هکتار جلبک دریایی، 20 لیتر اسید هیومیک،  13-

 محلول پاشی میکروی کامل 4 در هزار و محلول پاشی اسید فسفریک با غلظت 2 در هزار،
3 هفته بعد از ریزش گلبرگ ها انجام شود.

افزایش نفوذپذیری خاک از طریق افزودن کودهای دامی نقش مؤثری در کاهش  14-
خسارات سیل به باغ ها میوه دارد.
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توصیه های کلی _
باغ  1- در سطح  تراکتور  مانند  سنگین  ادوات  یا  ماشین آالت  تردد  از  تاحدامکان 

خودداری شود یا به حداقل میزان برسد؛ زیرا باعث کوبیدگی خاک و کاهش میزان 
هوای خاک می شود.

به منظور هوارسانی بیش تر به ریشه ها، سوراخ هایی در اطراف درخت ایجاد شود  2-
)با کم ترین میزان فشردگی در باغ(. 

از سطح  3- بهتر، گل والی  تنفس  و  فتوسنتز  برای  تهویه  ایجاد شرایط  به منظور 
شاخه ها و برگ درختان پاک شود. 

پوست درختان آسیب دیده شست وشو شود و با مواد قارچ کش ضدعفونی و با  4-
چسب پیوند ترمیم شود.

نسبت به شست وشوی بخش هایی از درختان که گرفتار گل والی سیل شده اند،  5-
اقدام شود و برای کنترل بیماری ها با کارشناسان حفظ نباتات مشورت شود. 

تنه  6- مخصوص  سفید  رنگ  با  شاخه ها  انشعاب  تا  طوقه  ناحیه  از  درختان  تنه 
رنگ آمیزی شود.

انجام عملیات خاک ورزی تا رسیدن به مرحله رطوبتی ظرفیت مزرعه به تعویق  7-
انداخته شود.

می بایست  8- سودمند  و  پرارزش  درختان  در  خسارات  به حداقل رساندن  برای 
مراقبت های ویژه و رسیدگی همه جانبه از 1 تا 3 سال پس از دوره شرایط ماندابی 

اعمال شود. 
در نهایت و پس از اعمال روش های فوق، برخی درختان بسته به میزان خسارت  9-

وارده به آن ها در عرض یک سال بهبود می یابند. در غیر این صورت،  می بایست نسبت 
به عوارض ثانویه مانند حساس شدن به قارچ ها، باکتری ها و حمله حشرات به خصوص 

چوب خواران مراقبت های الزم اتخاذ شود.
در زمین هایی که به کشت مجدد نیاز دارند، اصول احداث باغ از جمله فاصله  10-

مناسب کشت )انجیر 5 × 6، انار 4 × 3( و رقم مناسب رعایت شود. 
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مدیریت نخلستان ها  پس از سیالب 
یکی از روش های ممکن برای کاهش آثار مخرب سیالب، جلوگیری از ورود آن به  1-

نخلستان با احداث سیل بند مطمئن در اطراف نخلستان است. اما در شرایط سیالب، 
مدیریت نخلستان بسیار سخت و گاهی غیرممکن است. در شرایطی که امکان خارج کردن 

آب سیالب از نخلستان مقدور است، به یکی از روش های زیر می توان عمل کرد:
از نخلستان به سمت جوی های  _ احداث جوی های فرعی برای تسریع خروج آب 

اصلی )شکل 5(؛
پمپاژ آب به بیرون از محیط نخلستان؛ اگر احداث جوی های فرعی ممکن نباشد،  _

از  آب  و خارج  کردن  به مکش  نسبت  مناسب  پمپاژ  از سیستم  استفاده  با  می توان 
نخلستان اقدام کرد. 

درختان نخل به تجمع رسوبات در پای طوقه حساس نیستند و اگر عوارض سطح  2-
باغ اجازه دهد، خاک دهی نخل ها )استفاده از رسوبات سیالبی( باعث ریشه زایی از تنه 

می شود و درخت را تقویت می کند. 
 

شکل 5- احداث جوی های فرعی برای خروج آب از نخلستان به سمت جوی های اصلی
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درختان خرما مقاومت بیش تری به شرایط ماندابی دارند. بااین حال بهتر است  3-
به مدت طوالنی در شرایط غرقاب نباشند. واکنش نخل به شرایط ماندابی بسته به 
رقم، سن درخت، مرحله رشدی، دمای محیط و بافت خاک متفاوت است. یکی از 
عوامل اصلی و نجات بخش نخیالت در شرایط ماندابی، وجود کیسه های هوایی بزرگ و 
 متعدد در ساختار ریشه آن هاست. اغلب این کیسه های هوایی در ریشه های موجود در

عمق 0 تا 25 سانتی متری خاک قرار دارند. نخل هایی که حجم ریشه بزرگ تری دارند 
یا در حال استراحت هستند یا بافت خاک سبک تری برای تهویه دارند یا در شرایط 
دمایی خنک تری به سر می برند، میزان تحمل بیش تری در برابر شرایط ماندابی دارند. 
البته تداوم بلندمدت حالت سیالبی به تدریج باعث کاهش تهویه و تبادل هوایی الزم 
می شود و حیات نخل را به چالش می کشد. تداوم حالت خفگی به تدریج زردی تاج و 

مرگ نخل را به دنبال دارد )شکل های 6 تا 9(. 

شکل 6- ورود سیالب به نخلستان و احاطه نخیالت )منطقه بیوض اهواز-1398/1/19( 
تاج اغلب نخیالت خارج از آب است و احتمال زنده ماندن آن ها زیاد است.
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شکل 7- تداوم حالت سیالبی که موجب ضعف تدریجی نخل می شود.

شکل 8- احتمال آسیب بیش تر در نخل های جوان تر
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شکل 9- زردشدن برگ نخل در صورت تداوم حالت ماندابی

باتوجه به اینکه هنوز ریشه پاجوش های جدیداً کشت شده توسعه و استقرار مناسبی  4-
نیافته اند و از ارتفاع کم تری نیز برخوردارند، تحمل چندانی در برابر شرایط سیالبی و غرقابی 
ندارند و به دلیل از جا کنده شدن و خفگی، مرگ ومیر زیادی نشان می دهند. درحالی که 

پاجوش های متصل به نخل مادری، دوام بهتری در شرایط غرقابی دارند )شکل 10(. 

شکل 10- احتمال بیش تر خفگی در پاجوش های تازه کشت شده
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ورود آب به جوانه انتهایی نخل و پوسیدگی آن:  5-
سطح آب سیالب در برخی نخلستان ها از 1 تا 3 متر ارتفاع دارد که همین ارتفاع از  _

تنه درختان خرما را کاماًل پوشش می دهد. هرچه ارتفاع سیالب بیش تر باشد و بتواند 
بخش بیش تری از نخل را پوشش دهد، شدت آسیب بیش تر است. شدیدترین آسیب 
به نخل هایی وارد می شود که ارتفاع کمی دارند و جوانه انتهایی آن ها به زیر آب رفته 
باشد. نخل هایی که آب سیالب وارد جوانه انتهایی آن ها می شود، به دلیل حساسیت 
معرض  در  غرقابی شدن،  زمان  مدت  به  بسته  و  خفگی  و  پوسیدگی  به  بخش  این 

بیش ترین آسیب ها قرار می گیرند. 
نخل های بارده کوتاه تر از جنبه دیگری نیز آسیب می بینند؛ زیرا احتمال فرورفتن  _

کامل یا بخشی از خوشه های تازه تلقیح شده این نوع نخل ها در آب سیالب و ازدست رفتن 
و  تنه  از  زیادی  بخش  که  مرتفع تر  درختان خرمای  نیست.  انتظار  از  دور  محصول 
به ویژه تاج آن ها کاماًل از آب بیرون مانده باشد، تحمل شرایط ماندابی بیش تری دارند. 
نخل هایی که تاجشان بیرون از آب قرار داشته باشد، بین 3 تا 4 هفته شرایط غرقابی 
را تقریباً بدون آسیب جدی سپری می کنند؛ اما با ادامه روند غرقابی به تدریج شدت 
آسیب ها بیش تر می شود. نخل هایی که بیش از دو ماه غرقاب مانده باشند، به تدریج 

زردی برگ و ضعف عمومی را نشان می دهند و در نهایت می میرند. 

مزایای سیالب در نخیالت 

را  نخلستان  تاِج درختان  از  ارتفاع کم تر  با  و  به مدت کم  نخیالتی که سیالب  در 
نیز هست. مهم ترین  مزایایی  دارای  بلکه  نیست،  نه تنها سیالب مضر  دربرمی گیرد، 
آن هاست.  غذایی  عناصر  شرایط  بهبود  و  شور  خاک های  از  نمک  آن شست وشوی 
به  بر هدایت کنترل شده آب سیالب  نخلداران سعی  است که  اغلب مشاهده شده 
درون نخلستان خود دارند، چرا که باعث بهبود محصول سال بعد نخیالت و همچنین 

محصوالت میانه کاری شده بین آن ها می شود. 
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مدیریت باغ های انبه پس از سیالب
انبه گیاهی مقاوم در برابر سیل محسوب می شود. سیل روی گیاهان کوچک انبه و 
همچنین درختان بزرگ انبه تأثیر دارد. اکثر باغ های انبه در مناطق آسیب دیده سیل 
سالم نیستند و تحت تأثیر بیماری های مختلفی مانند زوال انبه و گموز قرار دارند. 
بیماری های آنتراکنوز، پوسیدگی ریشه و مرگ ناگهانی درختان انبه به علت شرایط 

مطلوب رطوبت و دما، بسیار سریع در شرایط سیل گسترش می یابند. 
انجام اقدامات زیر بعد از سیل توصیه می شود:

تخلیه آب سیل از باغ های انبه در ظرف 6 روز باید صورت بگیرد؛ وگرنه اکسیژن  1-
در  و درختان  افتاد  اتفاق خواهد  ریشه  پوسیدگی  درنتیجه  و  افت می کند  ریشه ها 
مدت 10 تا 20 روز از بین می روند. صاحب باغ باید سعی کند با استفاده از پمپ های 

تراکتوری برای خارج کردن آب از محدوده باغ اقدام کند. 
رسوب اطراف تنه درختان خالی شود.  2-
برداشت میوه های انبه در زمان سیل باید در مدت زمان یک هفته کامل شود تا  3-

سالمتی گیاه انبه بازگردانده شود. 
تنه درختان انبه بعد از سیالب باید تمیز شود و سپس آن ها را با محلول بوردو  4-

)1 کیلوگرم آهک، 1 کیلوگرم سولفات مس و 10 تا 12 لیتر آب( تا ارتفاعی که در زیر 
آب قرار داشته اند، رنگ کرد. 

از  5- برای جلوگیری  یا  زد  باید شخم سطحی  را  انبه  درختان  سایه انداز  منطقه 
آسیب رسیدن به ریشه ها، با بیل حفره های کوچک در خاک ایجاد کرد. 

میزان  6- به  مانکوزب  یا  مس  کلرور  اکسی  سموم  با  انبه  درختان  محلول پاشی 
250 گرم در 100 لیتر آب در دو مرحله به فاصله 15 روز. 

افزودن دو کیلوگرم کود نیترات آمونیوم به همراه 80 تا 100 کیلوگرم کود حیوانی  7-
به پای هر درخت به منظور جذب رطوبت. 
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افزودن 10 کیلوگرم آهک به پای هر درخت برای حفظ خاک از اسپور بیماری های قارچی  8-
و جذب رطوبت اضافی رهاشده از خاک.

پس از سیل، درختان انبه باید به صورت جداگانه بررسی شوند. اگر بیماری گموز  9-
مشاهده شد، باید ساقه و شاخه ها را بدون صدمه زدن به پوست، با چاقو تمیز کرد و 
قسمت آسیب دیده را با پرمنگنات پتاسیم به میزان 5 گرم در 100 لیتر آب تیمار کرد. 

تا بهبودی کامل درخت این عمل باید بعد از 10 تا 12 روز تکرار شود. 
آبیاری را 2 تا 3 ماه باید متوقف کرد و پس از مرحله خواب درخت ادامه داد.  10-
رتیواتور  11- با  را  زمین  باید  قرار گرفت،  گاوروشدن  هنگامی که خاک در شرایط 

به صورت سطحی به عمق 5 تا 6 سانتی متر شخم زد تا مکانیسم مبادله گازها و توسعه 
ریشه ها بتواند انجام شود. باتوجه به این شرایط مرگ ناگهانی و زودهنگام در باغ های انبه 

گزارش نشده است. 
میوه های افتاده از پای درختان و سطح باغ باید جمع آوری و در خاک دفن یا  12-

سوزانده شوند؛ وگرنه میوه های افتاده منبع تولید مثل مگس میوه و انتشار بیماری هایی 
مانند آنتراکنوز و مرگ ناگهانی درخت می شوند. 

مرگ ناگهانی، بیماری شایع درختان انبه است که پس از سیل مشاهده می شود.  13-
ارگانیسم ها باعث رساندن صدمه به ریشه و ساقه می شوند که به مرگ درخت منجر 
از آن پوسیدگی شروع  باشد، پس  اگر ماندابی سیالب یک دوره طوالنی  می شوند. 
می شود و در نهایت مرگ ناگهانی درخت رخ می دهد. تخلیه آب سیل و استفاده از 

خمیر مخلوط بوردکس در مناطق آسیب دیده توصیه می شود. 
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مدیریت آثار ناشی از سیل در زراعت
خروج آب از مزرعه و نیز خروج گل والی مقدمه ادامه کشت وکار است؛ زیرا افزایش 

درآمد زارعان در شرایط بحرانی با خروج آب از مزرعه حاصل خواهد شد.

اصالح خاک 
حذف موانع مزاحم عملیات زراعی 1-
اگر در رسوبات به جامانده قلوه سنگ وجود داشته باشد، می بایست توسط ماشین های  _

جمع آوری سنگ حذف شوند.
میزان  _ باالبودن  هنگام  به ویژه  سنگین  ماشین آالت  مرور  و  عبور  از  تاحدامکان 

رطوبت خاک که به تراکم بیش تر خاک منجر می شود، جلوگیري شود.
موانع و گرفتگی هایی که بر اثر فرسایش شیاري ایجاد شده و سبب توزیع نامناسب  _

آب آبیاري در مزارع یا باغ ها می شود، بررسی و برطرف شوند.
مدیریت الی و شن باقی مانده از سیل 2-
رسوبات سیل که روي الیه سطحی خاک تجمع می کنند، بسته به بافت خاک  _

)شن، رس، سیلت( می تواند باعث ایجاد مشکل در نفوذ آب به الیه هاي زیرین خاک 
شود. در مواردي که رسوبات بر روي اراضی کشاورزي تجمع یافته است، قبل از کشت 
بعدي حتماً نسبت به شخم با عمق متناسب با ضخامت الیه رسوبات و مصرف مواد آلی 
براي بهبود شرایط فیزیکی خاک اقدام شود. اگر عمق رسوبات کم تر از 20 سانتی متر 
باشد، می توان با شخم این مسئله را حل کرد. چنانچه ضخامت رسوبات بین 20 تا 
50 سانتی متر باشد، می توان آن ها را به قسمت هایی که ضخامت  رسوبات کم تر است 
منتقل کرد و سپس شخم زد. اگر ضخامت رسوبات از 50 سانتی متر بیش تر باشد، 
الزم است با بررسی هزینه ها، امکان جابه جایی آن را بررسی کنید یا در همان جا آن ها 

را به سازي کنید.
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مزرعه  _ است  بهتر  خاک  سطحی  تغییرات  احتمال  به سبب  آبی  زراعت های  در 
تسطیح شود.

در زمین هایی که فرسایش خاک به صورت شیاري و با عمق کم رخ داده است،  _
در هنگام آماده سازي زمین براي کشت بعدي، فرسایش زمین با شخم زدن رفع شود. 
باید به طور جدي به مدیریت و رفع فرسایش شیاري توجه کرد؛ وگرنه ممکن است به 
فرسایش خندقی تبدیل شود. درخصوص خندق ها )گالی ها( بایستی بسته به شرایط 
مزرعه و باغ و با هماهنگی کارشناسان نسبت به شکل دهی مهندسی یا پرکردن آن 
اقدام کرد. در صورت پرکردن خندق ها، به کیفیت خاک سطحی و زیرین توجه الزم 
شود و از ریختن خاک سطحی در کف خندق  ها و کانال هاي ایجادشده به ویژه در 

خاک هاي کم عمق خودداري شود.
به منظور جلوگیري از توسعه فرسایش، از کشت محصوالتی که کاماًل سطح خاک  _

را پوشش می دهند استفاده شود و از کشت نواري اجتناب شود.
بازسازی توده میکروبی خاک 3-
به دلیل فعال شدن میکروب های بی هوازی بعد از سیالب، افزودن میکروارگانیزم هوازی  _

)باسیلوس ها و...( و مایکوریزا در بهبود خاک و ریشه مؤثر است. در این رابطه استفاده 
از کودهای بیولوژیک توصیه می شود.

در شرایطی که سیل خاک زراعی مزرعه را جابه جا کرده است، بایستی مواد آلی به  _
میزان 15 تا 20 تن در هکتار کود دامی پوسیده براي بهبود ساختمان خاک، افزایش 
تهویه و کمک به تکثیر ریزجانداران مفید خاکزي به طور مداوم در طول 2 تا 3 سال 

استفاده شود.
تجزیه خاک قبل از کشت بعدی 4-
به دلیل ورود رسوبات سیل در مزارع به منظور ارزیابی وضعیت حاصلخیزي و شوري،  _

تهیه نمونه خاک براي آزمون خاک در کشت هاي بعدي در اراضی تحت تأثیر سیل 
الزامی است. 



29توصیه های آموزشی- ترویجی پساسیل در بخش کشاورزی

در صورت نیاز به تسطیح زمین آسیب دیده از سیالب، نمونه بایستی پس از انجام  _
تسطیح تهیه شود.

افزودن عناصر غذایی پس از تجزیه خاک الزامی است؛ چون قطعاً در اثر بارندگی  _
شدید شسته شده اند. این موضوع به ویژه در اراضی باالدست بحرانی تر است.

مدیریت تغذیه گیاه
درحال حاضر به سبب شرایط مساعد آب وهوایی، عمده محصوالت زراعی در مرحله 
جهش رشدي قرار دارند؛ در نتیجه، نیاز غذایی بیش تري را به ویژه در اراضی دیم طلب 
می کنند. این امر مستلزم اعمال دستورالعمل هاي مدیریت تغذیه گیاهی منتشرشده 

متناسب با محصوالت در مناطق و با نظر کارشناسان مجرب است.
مدیریت تغذیه در مراحل گل دهی کامل و شروع غالف بندي کلزا 1-
محلول پاشی سولفات آمونیوم )غلظت 5 در هزار( به همراه محلول پاشی کود پتاسیمی  _

با حاللیت باال یا کود 36-12-12 )غلظت 5 در هزار( همراه با عناصر کم مصرف روي 
و آهن )غلظت 5 در هزار( و اسید آمینه )3 در هزار( )درصورت نیاز موارد محلول پاشی 

می تواند در دو مرحله تکرار شود(.
استفاده از کودهاي پتاسیمی محلول در آب به مقدار 10 کیلوگرم در هکتار همراه  _

با آب آبیاري.
هکتار _ در  کیلوگرم  یا 70  هکتار  در  کیلوگرم  مقدار120  به  اوره  سرک   مصرف 

 اوره + 100 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم همراه با کود پتاسیم )10 کیلوگرم در 
هکتار همراه با آب آبیاري( در مناطق سردسیر که کلزا در مرحله ساقه دهی و شروع 

غنچه دهی است.
تبصره: تمامی مدیریت هاي تغذیه فوق مرتبط به شرایط ماندابی بوده و الزم  �

است پس از رفع مانداب و گاورو شدن زمین اعمال شود.
مدیریت تغذیه براي افزایش عملکرد کّمی و کیفی گندم در مراحل ساقه دهی و  2-

ابتداي ظهور سنبله
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محلول پاشی کود پتاسیمی با حاللیت باال یا کود 36-12-12 )غلظت 5 در هزار(  _
همراه با عناصر کم مصرف روي و آهن )غلظت 5 در هزار( و اسید آمینه )3 در هزار(

استفاده از ترکیب سیلیس مایع و پتاسیم در محلول پاشی براي کنترل ورس گندم  _
و افزایش مقاومت و بیماري هاي قارچی هوازاد گندم.

مصرف سرک اوره به مقدار 100 تا 200 کیلوگرم در هکتار. _
از  _ بسیاري  جمعیت  غیرهوازي،  شرایط  ایجاد  احتمال  و  سیل  وقوع  از  پس 

لذا  می یابد.  کاهش  هستند،  اجباري  هوازي  اکثراً  که  خاکزي  مفید  ریزجانداران 
استفاده از نهاده هاي زیستی حاوي باکتري هاي محرک رشد گیاهی از قبیل ازتوباکتر، 
آزوسپیریلوم، سودوموناس یا سایر عوامل محرک رشد گیاهی به صورت بذرمال و بر 

اساس دستورالعمل شرکت تولیدکننده در کشت گیاهان زراعی توصیه می شود.
قارچ هاي هم زیست با گیاه به ویژه قارچ هاي میکوریز آربسکوالر که براي زنده مانی  _

خود به سیستم ریشه اي گیاه نیاز دارند و احتماالً به دلیل حذف گیاه متأثر از سیالب 
از بین رفته اند، به صورت بذرمال براي گیاهان زراعی مورد استفاده قرار گیرند. اگر 
کود زیستی حاوي قارچ میکوریز داراي حداقل 300 اندام فعال قارچی باشد، متناسب 
با اندازه بذر گیاهان زراعی به میزان 1 تا 2 درصد استفاده شود، به صورتی که یک الیه 
یکنواخت از کود زیستی سطح بذر را بپوشاند و پس از خشک شدن رطوبت سطحی 

بذر، نسبت به کاشت اقدام شود.  
مدیریت تغذیه در محصوالت جالیزي در خزانه براي پیشگیري از بیماري هاي قارچی  3-
استفاده از ترکیبات سیلیسمی و پتاسیمی در خزانه عالوه بر کودهاي نیتروژنی و فسفري. _
در صورت انتقال عوامل بیماری گر خاکزاد از قبیل پیتیوم و فیتوفتورا به همراه سیالب  _

توصیه می شود از مهارگرهاي زیستی از جمله قارچ هاي تریکودرما، قارچ هاي میکوریزي 
یا گونه هاي مناسب از باکتري ها با قابلیت بیوکنترل استفاده شود.

استفاده از محرک هاي رشد گیاهی براي تقلیل اتیلن ایجادشده در شرایط ماندابی  _
و بهبود آسیب هاي ریشه.
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کاهش تأثیر آب ماندگی بر گیاهان زراعی 
تأثیر منفی آب ماندگی بیش تر بر روی جوانه زنی بذر و گیاهچه جوان محصول  1-

مشاهده می شود و گیاهان مستقرشده کم تر تحت تأثیر آب ماندگی قرار دارند. بنابراین 
غالت در مناطق سرد و معتدل سرد که در مرحله پنجه زنی هستند، در مقایسه با مزارع 
نخود دیم که گیاهان در مزرعه هنوز سبز و مستقر نشده  اند، کم تر خسارت می بینند. 

در صورت ادامه آب ماندگی و مطلوب  شدن درجه حرارت محیط برای رشد گیاهان  2-
شرایط  در  اگر  می شود.  بیش تر  مزارع  این  در  آب ماندگی  خسارت  غالت،  مزارع  در 
آب ماندگی درجه حرارت کم باشد، تقاضای گیاه برای دریافت اکسیژن کم است. ازاین رو 
هنگامی که شرایط حرارتی مطلوب برای رشد فراهم نباشد، مزارع کم تر دچار خسارت 
خواهند شد. بنابراین می توان پیش بینی کرد که در مزارع آب گرفته در مناطق سرد 

احتمال خسارت در مقایسه با مناطق معتدل سرد کم تر باشد. 
برای جلوگیری از خطرات پیش رو و سیل توصیه می شود کشت بهاره پیش رو  3-

در مزارع شیب دار توسط کارنده در اختیار در جهت عمود بر شیب انجام شود. این 
اقدام ضمن اینکه از رواناب سطحی جلوگیری می  کند از جابه جایی بذر کشت شده نیز 

جلوگیری خواهد کرد.
نیتروژن در اثر آب گرفتگی شدید مزرعه به دلیل شست وشو و پدیده دنیتریفیکاسیون  4-

از دسترس گیاه خارج می شود. کاهش نیتروژن و کاهش توانایی ریشه گیاه در جذب 
مواد غذایی در خاک های آب گرفته باعث می شود که برگ های پیرتر گیاه زراعی زرد 
شوند. البته به دلیل رطوبت باالی خاک و تنش مزارع، باید در مصرف کود ازته )سرک( 
احتیاط شود، به خصوص در مزارعی که هم زمان و همراه با کشت بذر، کود ازته مصرف 
کرده اند. مصرف زیاد کود ازته موجب تشدید بیماری ها و ورس می شود. لذا سعی شود 
از ترکیبات حاوی پتاس و روی و آهن و کمی ازت به صورت محلول پاشی همراه با 
سموم دفع آفات و علف های هرز استفاده شود. بنابراین در مزارع آب گرفته که هنوز 
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احتمال تولید محصول در آن ها وجود دارد، به منظور ترمیم و جبران عقب ماندگی 
توصیه می شود حدود 25 کیلوگرم ازت خالص برای تسریع بهبودی گیاه استفاده شود. 

در گره های روی  5- ازت  تثبیت  توانایی  باعث کاهش  مزارع حبوبات  آب ماندگی 
ریشه می شود. البته این موضوع در مزارعی صحت دارد که دچار آب ماندگی کمی 
شده اند و نه در مزارعی که رسوبات سیالب، گیاهان زراعی را کاماًل پوشانده و باعث 

100 درصد خسارت شده است.

کشت گیاهان جایگزین
کشت جایگزین در مزارع غالت و کلزای خسارت دیده 1-
تعداد محصوالتی که قابلیت کشت در شرایط دیم دارند، محدود است. در مناطق  _

سرد و معتدل سرد دیم پرباران، در مزارع غالت خسارت دیده در اثر آب ماندگی می توان 
محصوالتی مانند نخود )عادل، هاشم، آزاد، منصور(، عدس و گلرنگ کشت کرد. 

مزارعی که دچار خسارت شدید شده اند و امکان بازگشت و رویش مجدد را ندارند،  _
کشت بهاره را ترجیحاً با نخود منصور جایگزین کنند.

در مناطق معتدل نظیر آق قال که امکان کشت پنبه وجود دارد، باید فقط از ارقام  _
زودرس پنبه مانند خورشید خرداد، گلستان، ارمغان، ساجدی و شایان و همچنین 
سویا و آفتابگردان برای کشت دوم استفاده شود. پس از سیالب، نباید برای کشت دوم 
تعجیل کرد تا شرایط زمین مهیا شود )به ویژه از لحاظ رطوبت(؛ زیرا در حال حاضر 
ارقام زودرس مانند ارقام زودرس پنبه خورشید، خرداد، گلستان، ارمغان، ساجدی، 

شایان موجود هستند و می توانند زمان تأخیر را جبران کنند.
حتماً در سال جاری از زیرشکن استفاده شود.  _
ضدعفونی بذور به ویژه با قارچ کش ها قبل از کشت انجام شود. _
تمامی  _ و می بایست  از آب ماندگی مستعد تشکیل سله هستند  رسوبات حاصل 

پروتکل های مربوط به حذف سله مانند سله شکنی سطحی، حفظ رطوبت سطحی تا 
زمان سبز شدن گیاه را رعایت کرد.
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کشت جایگزین در مزارع حبوبات خسارت دیده 2-
فقط  _ خسارت دیده  پاییزه  حبوبات  دیم  مزارع  سرد،  معتدل  و  سرد  مناطق  در 

می توانند با حبوبات دیم )نخود و عدس( یا گلرنگ جایگزین شوند و جایگزین کردن 
آن ها با غالت دیم با تیپ رشد زمستانه امکان پذیر نیست. هرچند، کشاورزاِن دام پرور 
که گوسفند پرورش می دهند، در صورت موجودبودن بذر می توانند مزارع حبوبات دیم 
ترتیب، در صورت  بهاره جایگزین کنند. بدین  ارقام زودرس جو  با  را  خسارت دیده 
از  خرداد،  و  اردیبهشت  در  بارندگی  توزیع  و  مقدار  و  حرارت  درجه  مناسب بودن 
به عنوان  بهاره  البته کشت جو  استفاده کنند.  تعلیف دام  برای  تولیدشده  علوفه جو 
علوفه را می توان در مزارع خسارت دیده غالت دیم نیز انجام داد. در مناطقی که کشت 
به عنوان محصول  را  دیم  و خیار  طالبی  نیز می توان  است  مرسوم  دیم  صیفی جات 

جایگزین در این مزارع کشت کرد. 
در شرایط نبود بذر محصول جایگزین، باید زمین را بدون کشت به صورت آیش رها  _

کرد و به مزرعه استراحت اجباری داد. در صورت سبزشدن علف های هرز نیز با عملیات 
زراعی یا علف کش با علف های هرز مبارزه کنید تا شیوع علف های هرز و برخی آفات 
مانند مینوز برگ غالت، زنبور ساقه خوار و کرم سفید ریشه )سوسک قهوه ای غالت( 
در مزرعه سال زراعی آینده کم تر شود. اگر در قسمتی از مزرعه به دلیل تسطیح نبودن 

مزرعه آب جمع شده است، بهتر است مزرعه را تسطیح کنید. 

مدیریت بیماری های گیاهی
بیماری های دانه های روغنی

از  بیماری های ساقه برگی دور  برخی  زراعی، وقوع  به دلیل غرقاب شدن محصوالت 
انتظار نیست. در صورت وقوع این بیماری ها در دانه های روغنی، نحوه مدیریت آن ها 

به شرح زیر است:
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y پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه پیتیومی
استفاده از بذر سالم و گواهی شده؛ _
رعایت بهداشت مزرعه و برقراری تناوب؛ _
ضدعفونی بذر با قارچ کش متاالکسیل. _

y  پژمردگی فیتوفتورایی سویا
استفاده از ارقام مقاوم به نژادهاي خاص و ارقام متحمل سودمند است. بیش تر  _

 ،Maverick ،TMS در ایران متعلق به نژادهای 1 و 3 هستند، ارقام P. sojae نژادهای
وWilliams 82 مقاوم به نژاد 3 هستند؛ 

ضدعفوني بذر براي جلوگیري از آلودگي گیاهچه با قارچ کش متاالکسیل؛ _
تسطیح و زهکشي خاک و رعایت تناوب زراعي براي کنترل بیماري توصیه مي شود.  _

y پژمردگی فوزاریومی سویا
ضدعفوني بذر با قارچ کش مناسب؛ _
کشت در خاک هاي زهکشي شده؛ _
کاهش تراکم خاک توسط شخم؛ _
کاهش تنش و صدمه ناشي از نماتد سیستي و سایر بیمارگرها و علف کش ها؛ _
برطرف کردن کمبود آهن که به کاهش بیماري کمک مي کند.  _

y پوسیدگي ریزوکتونیایي ریشه و طوقه سویا
استفاده از بذر سالم و گواهي شده؛ _
تهیه بستر مناسب بذر؛ _
کنترل نماتد سیستي و اجتناب از سایر صدمات به گیاه؛ _
رعایت تناوب زراعي؛ _
ضدعفوني بذر با قارچ کش هاي کاربوکسین تیرام، تیابندازول یا بنومیل با دوز 2 در هزار.  _
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y سفیدک کرکی سویا
ازآنجایی که عامل بیماري در بقایاي گیاه و سطح بذر زنده مي ماند، توصیه مي شود  _

اقدامات زیر را انجام دهید: استفاده از بذر سالم، برقراري تناوب، زیرخاک کردن بقایاي 
آلوده، مصرف کود فسفات پتاسیم و استفاده از ارقام مقاوم و در صورت لزوم مصرف 

قارچ کش هاي گروه استروبین.

y پژمردگی فیتوفتورایی کنجد
_   No.66- 193 ،No.2-39 ،M-3-2 ،M3-11 استفاده  از  ژنوتیپ هاي مقاوم نظیر

و Kangheuk؛

رعایت اصول به زراعي )کشت به موقع و اجتناب از خاک هاي سنگین با زهکشي  _
ناکافي، مصرف متعادل کودهای شیمیایي، مصرف کود حیواني پوسیده، رعایت تراکم 

توصیه شده، کشت توأم کنجد با سویا، کرچک، ذرت، سورگوم و ارزن(؛ 
_   Bacillus spp، Trichoderma spp استفاده از مواد بیولوژیک حاوي گونه های  

و Pseudomonas spp؛ 

ضدعفوني بذر با قارچ کش تیرام )3 در هزار(؛  _
زینب  _ و  هزار(  در   3( مانکوزب  نظیر  با دي تیوکاربامات ها  هوایي  اندام های   سم پاشي 

)3 در هزار(، اکسي کلرور مس )2/5 در هزار(، اضافه کردن محلول ریدومیل )2/5 در هزار( 
قارچ کش هاي گروه  از  این، در منابع جدید  بر  به فاصله 7 روز. عالوه  بوته ها  پاي 
کربوکسیلیک اسید آمیدها، آزوکسی استروبین و تریفلوکسی استروبین و مخلوط 
فلوپیکولید + پروپاموکارب به عنوان قارچ کش های مؤثر علیه این بیماري نام برده 

شده است. 

y پژمردگی فوزاریومی کنجد
استفاده از ارقام مقاوم: ارقام غیرشکوفا، برخي از الین هایي که داراي پوسته بذر  _

ناصاف و واریته هاي داراي دانه درشت هستند، در مقابل بیماري مقاومت نشان 
مي دهند. در ایران ارقام داراب 12 و محلي فیروزآباد، اسفیج )بهاباد یزد( مقاوم و 
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رقم کهنوج، داراب 14 و داراب 99 و محلي شماره 1 حساس به بیماري گزارش شده اند. 
رعایت بهداشت مزرعه )استفاده از بذر سالم، ازبین بردن بوته هاي پژمرده، مبارزه  _

با نماتدهاي خسارت زا(، همچنین اعمال روش هاي به زراعي ) برقراري تناوب زراعي، 
جلوگیري از تنش خشکي( و اضافه کردن و تقویت عوامل آنتاگونیست نظیر گونه هاي 
محرک رشد  باکتری های  از  استفاده  هستند.  مؤثر  بیماري  کاهش  در  تریکودرما 
)PGPRs( و کودهاي بیولوژیک در کنار روش هاي به زراعی بهترین روش کنترل 

بیماری است. 
یا کاربندازیم )1/5 در هزار( و مصرف محلول  _ تیرام )3 در هزار(  با  بذر  تیمار 

مؤثرترین  گیاهچه،  مرحله  در  کاربندازیم  و  بروموکونازول  پروکلراز،  قارچ کش های 
قارچ کش ها علیه پژمردگی فوزاریومی گزارش شده اند. 

y پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه کنجد
همه ارقام کنجد در مقابل عامل این بیماري کم و بیش حساس هستند.  _
برقراري تناوب زراعي با غالت، توجه به زهکشي خاک، خودداري از عمق کاشت  _

زیاد برای کاهش خسارت این بیماری توصیه مي شود. 
قارچ های آنتاگونیست Trichoderma hamatum  ،Gliocladium virens ریزوکتونیاي  _

دو هسته ای و گونه های سودوموناس ازجمله باکتریPseudomonas cepacia  تأثیر خوبي 
در کاهش آلودگی بهR. solani  نشان داده اند. 

ضدعفوني بذر با قارچ کش کاربندازیم )به نسبت 2 در هزار( یا 10 گرم در مترمربع  _
خاک، ضدعفوني بذر با تیوفانات متیل )به نسبت 2 در هزار( نیز در کاهش آلودگي به      

 R. solani در اول فصل مؤثر است. 

y سفیدک کرکی آفتابگردان
بیماري کافي  _ براي کنترل  به تنهایي  اما  ارقام مقاوم توصیه مي شود،  از  استفاده 

نیست؛ زیرا ظهور نژادهاي جدید عامل بیماري باعث شکسته شدن مقاومت مي شود. 
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با  _ بذر  ضدعفوني  است.  ضروري  بذر  ضدعفوني  و  گواهي شده  بذر  از  استفاده 
متاالکسیل و مفنوکسام به میزان 5 گرم در کیلوگرم بذر، در صورتي که عامل بیماري 
در مقابل آن ها مقاوم نشده باشد نیز مؤثر است. عالوه بر این قارچ کش هاي حاوي 

آزوکسي استروبین توصیه مي شود. 
کشت زودهنگام و عمق کاشت کم )تا 3 سانتي متري( در کاهش بیماري مؤثر است.  _
هرز،  _ علف هاي  کنترل  تابستانه،  عمیق  شخم  )اجراي  مزرعه  بهداشت  رعایت 

خودداري از آبیاري زیاد و ایستابي شدن مزرعه، کندن و سوزاندن بوته هاي آلوده( 
توصیه مي شود. 

به دلیل بقاي طوالني مدت اسپورهاي عامل بیماري در خاک، رعایت تناوب زراعي  _
تأثیر زیادي در کاهش این بیماري ندارد. 

y پوسیدگی ساقه و طبق آفتابگردان
شخم عمیق باعث دفن عمیق سختینه و کاهش آلودگي ریشه می شود. همچنین باعث  _

کاهش تعداد اسکلروت ها در نزدیک سطح خاک و کاهش آلودگي آسکوسپوري ساقه میاني 
و طبق مي شود. تناوب 3 تا 4 ساله با تک لپه اي ها و سایر گیاهان غیرمیزبان )جو، گندم، 

چغندر و کتان( از تعداد سختینه ها و درنتیجه آلودگي ریشه و پژمردگي مي کاهد. 
استفاده از بذر گواهي شده و سالم که عاري از سختینه هاي قارچ باشد.  _
رعایت فاصله کشت مناسب بین بوته هاي آفتابگردان. جریان هواي آزاد بین بوته ها  _

باعث کاهش  امر  این  آپوتسیوم ها مي شود.  و  باعث خشک شدن سریع سطح خاک 
پوسیدگي طبق ها مي شود. همین طور بیش ترشدن فاصله بین بوته ها، باعث کاهش 

تماس ریشه آن ها شده و منجر به کاهش پژمردگي مي شود. 
دارد. مصرف  _ بستگي  آن ها در طي رشد  تغذیه  به  آفتابگردان  بوته هاي  آلودگي 

به طور  را  آلودگي  هوموس،  با  مخلوط  به صورت  به ویژه  رشد  طي  فسفاته  کودهاي 
قابل مالحظه ای کاهش داده و میزان محصول را به طور معني داری افزایش مي دهد. 
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تأثیر مصرف عناصر ریزمغذي و آهک نیز در افزایش مقاومت آفتابگردان به بیماري 
گزارش شده است. 

سایر اقدامات بهداشتي نظیر سوزاندن بقایاي گیاهان آلوده، ازبین بردن علف هاي به  _
احتمال زیاد در کاهش اینوکولوم عامل بیماري و درنتیجه کنترل بیماري مؤثر است. 

تیمار بذر با قارچ کش هایي نظیر کاربندازیم و تیوفانات متیل، تیرام، مانکوزب و  _
آلودگي  در صورت  است.  مؤثر  گیاه  رشد  اول  مراحل  در  بیماري  کنترل  در  زینب 
اندام هاي هوایي، مصرف دو بار قارچ کش بنومیل روي اندام هاي هوایي، یک بار در 
شروع ظهور جوانه هاي زایشي و بار دیگر در اواخر مرحله جوانه یا شروع گل دهي، 

بیماري را کنترل مي کند. 
_  Trichoderma spp. و گونه هاي Coniothyrium minitans استفاده از مواد بیولوژیک نظیر

براي جلوگیري از آلودگي ریشه و طوقه توصیه مي شود. 
جدول 1 مناطق انتشار بیماری های دانه های روغنی در اراضی مرطوب و سال های 

پرباران را نشان می دهد.

جدول 1- مناطق انتشار استانی بیماری های دانه های روغنی در اراضی مرطوب و سال های پرباران

کنجدگلرنگسویاپنبهآفتابگرداننوع بیماری

پوسیدگی پیتیومی بذر و 
مرگ گیاهچه

) Pythium spp.(
-تمام مناطق-

آذربایجان 
غربی،

-

پژمردگی فیتوفتورایی
 (Phytophthora

spp. )
--

گلستان، 
مازندران، 
مغان و 
لرستان

دزفول، کرج، 
آذربایجان 

غربی، 
اصفهان و 
کرمانشاه

-
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کنجدگلرنگسویاپنبهآفتابگرداننوع بیماری

پژمردگی فوزایومی
 )Fusarium
oxysporum(

--

استان هاي 
شمال 
کشور، 
همدان، 
کرج، 

کرمانشاه 
و مغان

آذربایجان 
غربی، 

اصفهان، 
خوزستان

گرگان، 
فارس، 
بوشهر، 

کرمانشاه، 
مغان، 

ورامین، 
خراسان 
جنوبی

پوسیدگی فوزاریومی ریشه
(Fusarium solani)---

تهران، 
آذربایجان 

غربی، 
کرمانشاه

-

پوسیدگی ریزوکتونیایی 
ریشه و طوقه

 (Rhizoctonia
solani)

--
گلستان، 

مازندران و 
خوزستان

آذربایجان 
غربی، 

اصفهان، 
کرمانشاه

بوشهر

سفیدک کرکی
 (Plasmopara 
halstedii)

 (Peronospora
manshurica)

آذربایجان، 
سواحل دریاي 
خزر، کرمانشاه، 

کردستان، 
لرستان، استان 
مرکزي، تهران

-

کردکوي،
 لیوان 
غربي، 
حومه 

بهشهر و 
مازندران

--

پوسیدگی ساقه و طبق
 (Sclerotinia
sclerotiorum)

----آذربایجان غربی

ادامه جدول 1- مناطق انتشار استانی بیماری های دانه های روغنی در اراضی مرطوب و سال های پرباران
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بیماری های غالت

به دلیل غرقاب شدن غالت و افزایش رطوبت نسبی، وقوع برخی بیماری ها نظیر زنگ 
زرد، سپتوریوز، سفیدک پودری، فوزازیوم سنبله و... در غالت نیز ممکن است حادث 
شود. برای این منظور دستورالعمل کنترل بیماری های مهم برگ و سنبله گندم را 
که آقایان مهندس همایون کاظمی و دکتر محمد رضوی اعضاء هیئت علمی مؤسسه 

تحقیقات گیاه پزشکی تهیه و تدوین کرده اند، مطالعه کنید.

مدیریت علف های هرز
در مناطق سردسیر برای کنترل پهن برگ ها از علف کش های توفوردی و برومایسید ام-آ  1-

باشند،  رشد  میانی  مراحل  در  یا جو  گندم  و  هرز  علف های  استفاده شود. چنانچه 
علف کش های مزبور به ترتیب با دوز 1/5 و 1/2 لیتر در هکتار مصرف شوند. از علف کش 
گرانستار با توجه به مصرف مستمر و احتمال وجود مقاومت نباید استفاده کرد )مگر 
اینکه محرز شود مقاومتی وجود ندارد(. اگر علف هرز رشد یافته باشد و گندم یا جو 
در مرحله قبل از آبستنی باشد، صرفاً باید از علف کش برومایسید ام-آ با دوز حداکثر 

1/5 در هکتار استفاده شود.
برای کنترل علف های هرز خانواده گندمیان در مناطق سردسیر در مزارع گندم  2-

از علف کش های تاپیک یا آکسیال به میزان 1/5 لیتر در هکتار و در مزارع جو فقط 
با  صرفاً  علف کش ها  این  که  می شود  یادآوری  شود.  استفاده  آکسیال  علف کش  از 

علف کش های برومایسید ام-آ و گرانستار قابل اختالط است. 
در مزارع گندم آلوده به علف هرز جودره باید از علف کش های آپیروس یا توتال به  3-

ترتیب به میزان 35 و 40 گرم در هکتار استفاده شود. یادآوری می شود بهترین موعد 
مصرف این دو نوع علف کش زمانی است که جودره در مرحله بند دوم ساقه باشد. 
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مدیریت ورس )خوابیدگی(
عارضه ورس ممکن است به دلیل وقوع سیالب در برخی مزارع به ویژه غالت حادث 
میزان  محاسبه  نحوه  گندم،  خوابیدگی  عنوان  با  فنی  بروشور  زمینه  این  در  شود. 
خوابیدگی مزرعه و خسارت آن بر عملکرد تألیف آقایان دکتر سیدمحمدطبیب غفاری 
و مهندس محمد قاسمی نژاد که در آن نحوه ارزیابی خسارت خوابیدگی و راهکارهای 

کاهش این عارضه ارائه شده است.

مدیریت آثار ناشی از سیل در محصوالت برداشت شده از مزارع 
و باغ ها بعد از وقوع سیل 

بسته به میزان و سطح آلودگی سیالب، پاکسازی و مصرف برخی محصوالت تحت 
شرایط خاص با عنایت به توصیه های زیر امکان پذیر است: 

در صورت اطمینان از آلودگی سیالب به فاضالب، مواد شیمیایی، فضوالت دامی  1-
و عوامل بیماری زای باکتریایی و ویروسی و انگلی، همه سبزیجاتی که مصرف تازه یا 
خام خوری دارند، مانند کاهو، کلم، گل کلم، سبزی خوردن و دیگر محصوالت مشابه باید 
امحاء شوند و از مصرف آن ها جداً خوداری به عمل آید. آلودگی این گونه سبزیجات 

برای مدت 90 روز پس از وقوع سیالب می تواند استمرار داشته باشد.
سبزیجات برگی مانند اسفناج که پخته و سپس مصرف می شوند، باید کف بر شده  2-

و تنها پس از رشد مجدد و پخته شدن مصرف شوند.
گل و میوه توت فرنگی آلوده به سیالب باید جدا و دور ریخته شود. توت فرنگی  3-

برداشت شده از مزارع سیالب زده برای مدت 90 روز پس از وقوع سیالب، حتماً پخته 
و سپس مصرف شود.

سبزیجات غده ای و ریشه ای مانند هویج باید در ابتدا پوست گیری شوند و سپس  4-
پخته و مصرف شوند. 
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لوبیاسبز، نخودفرنگی، کدوسبز، گوجه فرنگی و دیگر محصوالت مشابه که در  5-
صورت  در  شوند.  ریخته  دور  و  برداشت  باید  رسیده اند،  کاماًل  سیالب  وقوع  زمان 
تماس محصوالت فوق با خاک تا مدت 3 ماه )90 روز( پس از وقوع سیالب، این گونه 
محصوالت برداشت شده یا باید دور ریخته شوند یا باید پوست آن ها گرفته شود و 

به طور کامل پخته و سپس مصرف شوند.
از پوست  6- انواع ملون ها که  مانند هندوانه، طالبی و خربزه و دیگر  محصوالتی 

ضخیمی برخوردارند، باید قبل از مصرف کاماًل شسته شوند و سپس مصرف شوند. 
هرچند، برخی بررسی ها نشان داده است میوه های آلوده به عوامل بیماری زا مانند 
نیز  باشند  شده  شسته  کاماًل  اگر  حتی  برخوردارند،  پایین  اسیدیته  از  که  ملون ها 

می توانند برای مصرف نامناسب باشند. 
محصوالتی که با سیالب آلوده در تماس بوده اند برای تولید کمپوت، کنسرو و دیگر  7-

محصوالت فراوری شده خصوصاً در سطح منازل و در سطح کارگاه های کوچک مناسب 
نیستند؛ زیرا عوامل بیماری زای باکتریایی تحت شرایط دمایی پایین از بین نمی روند.

شست وشوی محصوالت سیالب زده با مایع ظرف شویی و مواد شیمیایی رنگ بر  8-
مانند وایتکس و دیگر مواد پاک کننده مشابه توصیه نمی شود؛ زیرا این گونه مواد شیمیایی 

از طریق منافذ موجود در میوه و سبزی جذب محصول می شوند.
از  9- ناشی  ویروسی  و  باکتریایی  انگلی،  بیماری زای  عوامل  که  کرد  توجه  باید 

 سیالبی شدن مزارع با فاضالب در نهایت از بین می روند؛ اما این گونه عوامل برای مدت 
3 ماه و بیش تر می توانند در خاک فعال باقی بمانند. اطمینان از آلوده بودن یا آلوده نبودن 

خاک به عوامل بیماری زا تنها با نمونه برداری و آزمایش خاک امکان پذیر است.
کلیه سبزیجاتی که بعد از وقوع سیالب وارد مرحله گل دهی و رسیده شده باشند،  10-

مانند گوجه فرنگی، می توانند مصرف شوند و با مخاطرات سالمتی برای مصرف کنندگان 
همراه نیستند. 
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مدیریت آثار ناشی از سیل در شبکه ها و سامانه های آبیاری
اقدامات الزم در مزارع به منظور رفع مشکالت سامانه های آبیاری پس از وقوع سیل 

بدین شرح است:

1- تخلیه سریع تر سیالب
معموالً بسته به شدت سیالب، توپوگرافی منطقه و تمهیدات موجود در مزرعه، تخلیه 
سیالب ممکن است چندین روز و حتی هفته ها به طول بینجامد. ازاین رو بایستی 
شرایط را طوری مدیریت کرد که این فاصله زمانی به حداقل ممکن کاهش یابد. برخی 

از این راهکارها به  قرار زیر است:
مسدودکردن نهرهای ورودی آب به مزرعه و هدایت آن به زهکش ها. _
وارد  _ و  تخلیه  مازاد  آب  به راحتی  که  به طوری   مزارع،  انتهای  زهکش  بازکردن 

زهکش های درجه 2 شود.
الیروبی زهکش ها با هدف تسریع در تخلیه آب مازاد در سطح مزرعه. _
همیاری و مشارکت بهره برداران در بازسازی سیل بندها با هدف کاهش یا قطع  _

ورود سیالب به مزارع. 
از  _ کانال ها  یا  نهرها  در  آب  سطح  باالبردن  برای  است  ممکن  کشاورزان  برخی 

بندهای موقت استفاده کنند. لذا توصیه می شود که بندهای موقت از داخل نهرها و 
کانال ها جمع آوری شود تا آب به نحو بهتری به زهکش ها هدایت شوند.

2- اصالح شبکه های آبیاری، کانال ها و تأسیسات آبیاری آسیب دیده 
مرمت و الیروبی کانال های اصلی خروج آب در اطراف مزرعه و کانال های آبیاری با  _

هدف جمع آوری آب داخل مزرعه. 
فرسایش  _ معرض  در  کانال  و سیالب، خاک ریز  بارش سنگین  در حالت  معموالً 

قرار می گیرد و بدنه کانال آسیب جدی خواهد دید. بازبینی کانال ها و مرمت نقاط 
آسیب دیده، نقش مهمی در کاهش خسارت به مزرعه دارد. 
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باتوجه به آب ماندگی بعضی اراضی کشاورزی، باید نسبت به ایجاد زهکش های سطحی  _
اقدام کرد تا خروج آب از ناحیه ریشه گیاه و انجام تنفس ریشه گیاه به خوبی صورت گیرد. 
با زهکشی مناسب، عملیات زراعی شامل آماده سازی زمین، بذرپاشی، کاشت، وجین و 

برداشت به راحتی صورت می گیرد.
خروج آب از داخل مزرعه: برای این کار احداث زهکش های سطحی کم عمق در  _

اولویت است. مثاًل حتی با یک نهرکن ساده، گریدر یا دیسک در نقاط پست از نظر 
ارتفاعی، نهری ایجاد شود و آب به سمت کانال های خروجی هدایت شود. نقاط پست 
ارتفاعی با GPS یا با تجربه بهره بردار یا با شواهد عینی قابل تشخیص است. احداث 
زهکش های روباز در شرایطی که مرحله قبل اثربخشی الزم را نداشته باشد، حدوداً 
به عمق یک متر و فواصل 60 متر می تواند حجم زیادی از آب های درون مزرعه را در 

زمان کوتاه تخلیه کند. 
استخرهای آبیاری در اسرع وقت الیروبی شوند و چنانچه تخریب یا خساراتی به  _

آن ها وارد شده است، ترمیم شوند.
عملیات مربوط به سامانه هاي زهکشي، شامل تعمیر نشست ها، ریزش ها، شکستگي  _

سازه ها و...، انجام شود و رسوب موجود در زهکش های سطحی و زیرزمینی را الیروبی 
و جمع آوری کنید.

الیروبی کانال ها و تعمیر دریچه های آبگیر و پوشش کانال ها در قسمت های آسیب دیده،  _
در اسرع وقت انجام شود.

بهره برداران  _ تا  باشد  داشته  قرار  مناسب  وضعیت  در  بایستی  دسترسي  جاده هاي 
به راحتي بتوانند خود را به نقاط مختلف زهکش ها و کانال ها برسانند. همچنین ماشین آالت 
باید براي تعمیرات و سایر کارهاي نگهداري از طریق این جاده ها، سرویس هاي الزم را 
راحتي  به شکل مطلوب،  آن ها  و تسطیح  بدهند. شن ریزي سطح جاده ها  به سامانه 

رفت وآمد را در انجام بهره برداري مناسب فراهم خواهد کرد. 
و  _ احتمالی موضعی  و نشست های  لحاظ نشت ها  به  انحرافی  بند  بدنه  از  بازدید 
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همچنین دایک های حفاظتی در محدوده تأسیسات آبگیری. 
سدهای انحرافی و تأسیسات پایاب آن ها نظیر حوضچه آرامش به لحاظ آب شستگی  _

و نشست و... بایستی به دقت بررسی شود.
مانور و سرویس کامل دریچه  ها بایستی صورت گیرد. _
ظرفیت دریچه آبگیری و چگونگی عملکرد دریچه رسوب گیر وارسی شود. _
رسوبات پشت دریچه های آبگیر و حوضچه های رسوب گیر تخلیه شود. همچنین  _

اجسام شناور نظیر تنه درختان جمع  آوری و به خارج منتقل شوند.
ترک خوردگی در سطح سازه های بتنی، فرسایش عمومی و نشت دیواره های زهکشی  _

بررسی شوند و به موقع تعمیر یا بازسازی شوند.
نرده ها و دریچه های آبیاری کنترل و از گل والی پاک شوند تا دچار زنگ زدگی  _

نشوند و از عمر مفید آن ها کاسته نشود. اگر در قسمت هایی از دریچه ها یا نرده ها 
آثاری از زنگ وجود دارد، نسبت به زدودن زنگ اقدام شود و سپس با ضدزنگ پوشش 

داده شوند و در نهایت رنگ آمیزی شوند. 
از همه پل های موجود در شبکه آبیاری بازدید شود. اگر قسمت بتنی آن ها آسیب دیده  _

است، مرمت شوند.
بازدید شود و ورودی و خروجی آن ها  _ آبیاری  از زیرگذرهای موجود در شبکه 

کنترل شود. اگر دچار گرفتگی شده باشند، نسبت به رفع گرفتگی آن ها اقدام شود و 
الیروبی آن ها نیز انجام شود.

3- اقدامات اصالحی در روش آبیاری سنتی 
ناشی  _  )4 درجه  )کانال های  مزرعه  داخل  خاکی  کانال های  تخریب  باتوجه به 

لوله های دریچه دار )هیدروفلوم(  از  ازدست ندادن زمان، استفاده  به منظور  از سیل و 
برای  جایگزینی  به عنوان  قابل تنظیم  دریچه های  به  مجهز  نرم  لوله های پلی اتیلن 

نهرهای خاکی داخل مزرعه توصیه می شود.
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بعد از خروج آب و برای کاهش تأثیرات آب ماندگی، در کشت جایگزین زراعی از  _
روش آبیاری شیاری با ایجاد بسترهای بلند خصوصاً برای مناطق مرطوب تر استفاده شود. 
برای این کار پشته هایی به ارتفاع حدود 15 تا 30 سانتی متر و شیارهایی به فواصل 
حدود 1/5 تا 2 متر احداث شود. اگر امکان پذیر نبود، کاربرد روش شیاری مرسوم 

)جوی وپشته( برای کاهش آب ماندگی مؤثر است. 

4- اقدامات اصالحی در روش آبیاری تحت فشار 
قطع سیستم برق رسانی و همه اتصاالت مرتبط با آن _
بیش ترین مشکل سامانه های آبیاری بارانی )غالباً بارانی کالسیک ثابت با آب پاش  _

به میزان رسوبات موجود در  بسته  امکان مدفون شدن شیرهای خودکار  متحرک(، 
مسیر  مشخص کردن  بر  عالوه  سیالب ها،  فروکش کردن  با  به هرحال  است.  سیالب 
شیرهای هیدرانت، بایستی نسبت به تخلیه رسوبات از شیرهای هیدرانت اقدام کرد. 

به  _ نیاز  از سامانه تخریب می شوند و  از سیالب، بخش هایی  به طور طبیعی پس 
مرمت و تعویض دارند. بنابراین باید بازبینی و شناسایی این اجزا انجام شود.

سیستم برقی، جعبه دنده ها، محور چرخ ها و میکروسوئیچ ها )در سنترپیوت یا لینیر(  _
در صورت آب گرفتگی حتماً نیاز به تعمیر و اصالح دارد و قبل از راه اندازی و پس از 

خشک  شدن متخصص برق و الکترونیک باید آن را تعمیر یا تعویض کند. 
سکوی ایستگاه پمپاژ بررسی شود و چنانچه دچار خسارت شده است نسبت به رفع  _

عیب آن اقدام شود. همچنین وضعیت فونداسیون موتور پمپ از نظر نشت و استقرار صحیح 
موتور پمپ )اطمینان از هم راستایی موتور و پمپ و تراز موتور پمپ در جهات مختلف( 

بررسی شود.
ازآنجایی که امکان دارد مسیر مکش یا پروانه هاي پمپ به وسیله اجسام خارجي  _

گرفته شده باشد، مسیر را از اجسام خارجي پاک کنید.
نوارها و واشرهای آب بندِي پمپ چک شوند و در صورت نیاز تعویض شوند. _
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الکتروپمپ آب، مواد زائد داخل سیلندر تخلیه و کامال  _ برای راه اندازی موتور و 
شوند.  گریس کاری  گریس خور  محل های  و  شود  تعویض  آن  روغن  شوند،  خشک 
انژکتورها و شمع ها هم سرویس شوند؛ به طوری که پس از خشک شدن، محور پمپ با 

دست یا آچار به سادگی بچرخد.
چنانچه سیستم آبیاری تحت فشار کاًل از کار افتاده باشد و رفع نقص و بهره برداری  _

از آن در شرایط کنونی مقدور نباشد، استفاده از سیستم توزیع آب کم فشار )هیدروفلوم( 
پیشنهاد می شود.

5- اقدامات اصالحی در روش آبیاری قطره ای 
بعد از بررسی سیستم برقی و پمپ، حوضچه ذخیره آب، الیروبی و از گل والی  _

تخلیه شده و سوپاپ مکش و صافی آن برای رفع گرفتگی کنترل شود. 
وضعیت شاسی الکتروپمپ و پیچ های متصل کننده آن دو به یکدیگر بررسی شود که  _

در صورت شل یا شکسته بودن، محکم کردن یا تعویض آن ها امری ضروری تلقی می شود. 
از هم راستابودن محور پمپ و الکتروموتور اطمینان حاصل کنید.

شیرفلکه لوله رانش، لرزه گیره ها، شیر یک طرفه و نیز سایر وسایل از جمله کابل های برق،  _
لوله ها و اتصاالت از دیگر مواردی هستند که می بایست بازبینی و بررسی شوند.

دریچه انتهایی سیکلون باز شود و کل مواد جامد از آن تخلیه شود و داخل آن  _
دوباره شسته شود. 

شیرهای تخلیه زیر مخازن فیلترهای شنی و همه شیرهای ورود و خروج باز شود و  _
آب داخل فیلتر کاماًل تخلیه شود. شن ها از دریچه پایینی خارج و در ظرفی جمع آوری 
و بعد شست وشو و تمیز شوند. ضخامت الیه های شن در حدود 50 سانتی متر کنترل 
شود. درصورتی  که با این عمل، رنگ شن ها و حالت سیمانی شدن آن ها نسبت به قبل 

تغییری نکرد، باید شن ها تعویض شوند. 
صافی های توری و دیسکی باز شود. در صورت پارگی سطح آن، باید تعویض شود  _
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و در صورت سالم بودن به مدت 20 دقیقه داخل آب و مواد شوینده قرار داده و سپس 
به وسیله یک برس پالستیکی شست وشو شود. 

تمامی لوله های اصلی، نیمه اصلی، فرعی، شیرفلکه ها و اتصاالت و قطره چکان ها در  _
رو و زیرزمین بازرسی و در صورت مشاهده خسارت فیزیکی، اقدام به تعمیر یا تعویض 

آن ها شود. 
به دلیل جابه جایی لوله های آبده و قطره چکان ها در اثر جریان سیل در باغ ها، نسبت  _

به جایابی و قرارگیری لوله  های آبده و قطره چکان ها در محل مناسب در سایه انداز 
درخت اقدام مناسب صورت گیرد.

شست وشوی خطوط لوله در سامانه آبیاری قطره ای با هدف تخلیه رسوبات احتمالی  _
حاصل از سیالب و همچنین راه اندازی سیستم ضروری است؛ زیرا این رسوبات معدنی 
از  تابعی  مدت زمان شست وشو  بود.  خواهد  مؤثر  قطره چکان ها  مجرای  گرفتگی  در 
مقادیر رسوب موجود در لوله هاست و تا زمانی که آب زالل از انتهای لوله ها تخلیه 
نشده است، شست وشوی لوله ها بایستی ادامه یابد. واضح است که عملیات پاک سازی، 
راه اندازی و شست وشوی لوله ها هرچه زودتر صورت گیرد، بهتر است؛ زیرا رسوبات 

موجود در لوله ها فرصت کم تری برای رسوب در جدار لوله پیدا خواهند کرد. 
شست وشوی لوله ها به شرح زیر انجام شود تا زمانی که آب خروجی صاف و زالل  _

شود: 1- درپوش انتهایی لوله  اصلی، درپوش انتهایی لوله های فرعی )مانیفلدها( و نیز 
بست های انتهایی لوله های آبده )لترال( باز شوند. 2- همه شیرهای ابتدای لوله های 
فرعی بسته شوند، به نحوی که آب پس از ایستگاه فیلتراسیون فقط در لوله اصلی 
جریان یابد. 3- سیستم روشن شود، پس از شست وشوی ادوات ایستگاه فیلتراسیون، 
با بازکردن شیر اصلی آب به داخل لوله اصلی هدایت شود. 4- پس از خارج شدن ذرات 
معلق و امالح از انتهای خط اصلی، 2 یا 3 عدد از شیرهای ابتدای لوله های فرعی باز 
شوند، درپوش انتهایی خط اصلی بسته شود تا آب به درون خطوط فرعی جریان یابد. 
5- پس از شست وشوی خطوط فرعی که شیرهای آن ها بازند، درپوش انتهایی آن ها 
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بسته شود تا آب به درون لوله های آبده جریان یابد. 6- در انتها پس از شست وشوی 
لوله های آبده، تک تک اقدام به بستن بست انتهایی لوله های آبده کنید.

6- توصیه های کلی در سیستم های آبیاری
شناسایی محل های مناسب برای خروج آب در اطراف مزرعه.  _
پیش بینی محلی برای جمع  آوری مواد زائد و پسماند گل والی.  _
برای آبیاری زمین هایی که عمق سفره به حدود 1 متری سطح زمین رسیده است، باید  _

دقت شود که حدود 30 درصد از آب مورد نیاز گیاه در آبیاری های بعدی را کاهش دهید. 
به دلیل احتمال حمل بسیاری از مواد آلوده کننده مانند سموم دفع آفات نباتی،  _

فاضالب های صنعتی و خانگی، کودهای شیمیایی، باکتری ها و...، این آب ها برای هر 
و  زیستی  محیط  استانداردهای  با  و  شوند  کیفی  آزمایش  باید  مجدد  استفاده  نوع 

کشاورزی مطابقت داده شوند.
خاک رسوبات اگر عاری از انواع آلودگی ها باشد، برای حاصلخیزی اراضی مفید  _

است. لذا در هنگام الیروبی بهتر است با ترکیب مناسبی از کود دامی به سطح زمین 
زراعی اضافه شوند.

بررسی آلودگی و خروج مواد زائد در منابع آبی خصوصاً آب های سطحی و چاه های  _
روباز کم عمق.

برای الیروبی کانال ها و حوضچه ها الجرم بایستی هزینه هایی صرف کرد، حال آنکه  _
مخرب  آثار  است  ممکن  رسوبات  تجمع  به علت  مزرعه  به  واردشده  آسیب های 
طوالنی مدتی داشته باشد. ازاین رو بایستی عالوه بر برنامه ریزی های طوالنی مدت در 
آبیاری  از سامانه های  بهره برداری  و  احیای شبکه  برای  توصیه های الزم  پیشگیری، 

صورت گیرد. 
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و  مکانیزاسیون  بخش  در  سیل  از  ناشی  آثار  مدیریت 
ماشین هاي کشاورزي

سرویس و تعمیرات
تراکتورهایی که در معرض سیالب قرار داشته اند، چنانچه قبل از استفاده تمیز  1-

و ترمیم نشوند، می توانند متحمل خسارت هاي جدي شوند. الزم است از استارت زدن 
تراکتوري که در معرض سیل قرار گرفته است، خودداري شود، مگر اینکه سرویس و 
نگهداري و تمیزکردن اجزاي آن به درستی انجام شده باشد. موتور ممکن است استارت 
بخورد و روشن شود و این گونه تصور شود که تراکتور نیاز به اقدامات سرویسی ندارد، 
درحالی که این کار به خسارت دیدن تراکتوري که در معرض سیل قرار داشته است، 
منجر می شود. متأسفانه امکان ورود آب و گل والي به یاتاقان موتور وجود دارد که در 
این صورت، تسریع در فرسایش یاتاقان ها حتمی است. خسارت واقعی چندین ساعت 

پس از استفاده از تراکتور بروز می  کند.
تا حد امکان از یدک کشیدن تراکتور براي فواصل طوالنی تا قبل از انجام عملیات  2-

مربوط به تمیز کردن و سرویس و نگهداري آن اجتناب شود؛ زیرا انجام این عمل در 
صورتی که آب و گل والي به داخل جعبه دنده وارد شده باشد، سبب خوردگی آن 

خواهد شد. 
اینکه چه سطحی از اقدامات تعمیري یا سرویسی به منظور ترمیم تراکتور الزم است،  3-

بستگی به میزان غرق شدن آن در سیالب و زمان ماندگاري آن در معرض آب و گل والي 
دارد. در صورت واردشدن آسیب جدي به تراکتور، نیاز به خدمات تعمیرکاران حرفه  اي 

خواهد بود. 
در صورتی که به خدمات حرفه اي نیاز نباشد، با پیروي از دستورالعمل هاي زیر  4-

می توان میزان صدمات تراکتور بر اثر سیل را به حداقل رساند: 
تمام قسمت هاي بیرونی تراکتور را که به روغن، گیریس یا گل والي آغشته  شده  _

به طور کامل تمیز کنید. این امر به جلوگیري از ورود گل والي به قسمت هاي داخلی 
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موتور و سیستم انتقال قدرت هنگام استفاده از تراکتور کمک خواهد کرد. اگر براي 
به  خسارتی  تا  کنید  احتیاط  می شود،  استفاده  پرفشار  آب  جریان  از  شست وشو 

محافظ هاي اطراف یاتاقان وارد نشود. 
اگر سطح آب ایجادشده توسط سیل از قسمت پایین موتور یا سیستم انتقال قدرت  _

باالتر نرود، احتمال آسیب دیدگی جزئی است )شکل 11(. در تراکتورهاي دوچرخ، 
محرک صدمات معموالً به توپی چرخ هاي جلو، شاه  پیچ، سیبک روي محور سگدست 

و سایر پین و بوش هاي روي اکسل محدود می شود. 

شکل 11- تراکتورهاي در معرض سیالب )سطح آب پایین تر از سطح موتور(

و  _ قرار دهید  را در دنده  تراکتور  ابتدا  یاتاقان  هاي چرخ جلو،  به  براي دسترسی 
چرخ هاي عقب را مهار کنید و سپس یکی از چرخ هاي جلو را با جک بلند کنید. چرخ و 
توپی را از آلودگی ها تمیز کنید و کاسه توپی را باز کنید. این کاسه یا خودش به صورت 
پیچی است یا توسط سه پیچ متصل است. کاسه را با دقت باز کنید تا واشر زیر آن 
خراب نشود. اشپیل و مهره تنظیم را خارج کنید. واشر خاردار و یاتاقان مخروطی بیرونی 
را خارج کنید. چرخ را از روي سر مخروطی بیرون بیاورید و یاتاقان مخروطی تویی را 
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با دست یا به کمک تقه در بیاورید. سپس یاتاقان ها را توسط مایع حالل )گازوییل یا 
نفت( به طور کامل تمیز کنید. یاتاقان ها را باد بگیرید و با پارچه اي تمیز خشک کنید. 
اگر ساییدگی مشاهده کردید، یاتاقان نو را جایگزین کنید. کاسه نمد را وارسی کنید 

و در صورت خرابی عوض کنید. 
یاتاقان ها را مجدداً گریس کاري کنید و در جاي خود بگذارید. سپس رولبرینگ و  _

توپی را روي سر مخروطی سوار کنید. مقدار گشتاور صحیح )مناسب( براي سفت کردن 
سر مخروطی چرخ را مطابق دفترچه سرویس و نگهداري انجام دهید )شکل 12(. 

شاه پیچ و سایر پین و پوشش ها را توسط گریس تازه به اندازه مناسب پر کنید تا  _
 هر نوع گریس آلوده )کهنه( و آب و مواد کثیف )گل والي( از آن کاماًل خارج شود.

در نهایت گریس اضافه را پاک کنید. 
 

 

شکل 12- مراحل ترمیم توپی چرخ جلو )سرویس و گریس کاري یاتاقان ها(

در تراکتورهاي دیفرانسیل جلو، محور محرک چرخ جلویی، محور چرخ، سگ دست  _
و چهارشاخ گاردان احتیاج به تمیزشدن، بازرسی و احیاناً ترمیم دارند. درصورتی که 
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محور جلویی داراي منفذ باشد، احتمال دارد آب به داخل محور ورود کند. بنابراین 
محور را خارج کنید و داخل آن را تاحدامکان به طور کامل تمیز کنید و مجدداً به وسیله 
مواد روان ساز از جمله گریس یا واسکازین پر کنید. بعد از آن چهارشاخ گاردان را تمیز 
کنید و با گریس تازه پر کنید. ممکن است بخواهید تمامی اتصاالت روان کاري شود تا 

گریس هاي آلوده شده به آب از آن خارج شود. 
آب بندها و کاسه نمدها درصورتی که سالم باشند، می بایست از صدمات ناشی از  _

ورود آب و گل والي حفاظت شوند. احتمال نفوذ آب و گل والي از اطراف قسمت هاي 
آب بندي شده اي که قبل از وقوع سیالب نشتی داشته اند، وجود دارد. 

قسمت هاي خارجی محور چرخ هاي جلو به طور کامل تمیز شوند تا هرگونه کثیفی  _
برود.  بین  از  است،  دربرگرفته  پوشش  به صورت  را  آب بندي شده  روي قسمت هاي  که 
توجه کنید در حین شست وشو از اسپري کردن مستقیم آب با فشار زیاد به قسمت هاي 
آب بندي شده خودداري شود؛ زیرا امکان نفوذ آلودگی ها به قسمت هاي مذکور وجود دارد. 

اگر سطح آب ناشی از سیل از قسمت میانی موتور یا سیستم انتقال قدرت باالتر  _
رود، احتمال آسیب دیدگی تراکتور بیش تر است. موتور و گیربکس و سایر اجزاي انتقال 
قدرت به وسیله انواع واشر، آب بند و کاسه نمد درزبندي شده اند؛ هرچند، احتمال نشت 
آب یا آلودگی ها به داخل موتور یا سیستم انتقال قدرت وجود دارد )خصوصاً اگر از 
قبل متوجه نشتی روغن روي سطح موتور یا سایر اجزاي سیستم انتقال قدرت شده 
باشید(. بنابراین روغن موتور و گیربکس را خالی کنید و عالئم وجود آب را در آن 
بررسی کنید. اگر آب در روغن وجود نداشته باشد، حاکی از عدم نشتی در موتور و 
سیستم انتقال توان است. در نهایت پس از بررسی مذکور، موتور و گیربکس را با روغن 

مناسب پر کنید و تمامی فیلترها را تعویض کنید. 
اگر در حین بررسی روغن قبلی متوجه وجود آب ُشدید، ابتدا درپوش روغن را بردارید،  _

سپس محفظه کارتر موتور یا حوضچه سیستم انتقال توان را به طور کامل تمیز کنید. 
با  _ اجزاي فوق را سوار کنید و  باز و تعویض کنید. مجدداً  را  فیلترهاي روغن ها 

روغن تازه پر کنید. مدتی پس از استفاده از روغن تعویض شده، مجدداً روغن موتور و 
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گیربکس را تعویض کنید و فیلترهاي روغن را هم تعویض کنید. 
درصورتی کـه تراکتـور به صورت کامل در آب غوطه ور شـود، احتمال آسـیب بسـیار  _

زیـاد اسـت. بـه احتمال بسـیار قـوي آب به داخـل موتور و سیسـتم انتقال تـوان نفوذ 
کـرده اسـت، بنابرایـن تراکتـور بـه تعمیـرات کامـاًل دقیقـی احتیـاج دارد تـا صدمات 

بیش تـري اتفـاق  نیفتـد )شـکل های 13 و 14(. 
 

شکل 13- تراکتور واژگون شده در اثر سیل )سطح آب باالتر از سطح موتور(

شکل 14- نمونه اي از تراکتور خسارت دیده بر اثر سیل
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درصورتی که تجهیزات کارگاهی دارید و امکان انجام این تعمیرات را دارید، توصیه ها  5-
و دستورالعمل هاي زیر را به منظور کاهش ریسک ناشی از خسارت دنبال کنید:

y موتور
قسمت بیرونی موتور باید به طور کامل شست وشو شود. به همین منظور از حوضچه  _

آب، اسپري پرفشار آب و مواد شوینده یا بخارشو استفاده کنید. تمیزکردن هر نوع 
گریس ته نشین شده توسط تمیزکننده هاي مناسب موتور انجام می شود. 

اتصاالت دو قطب باتري را قطع کنید و باتري را بردارید. ممکن است باتري احتیاج  _
به تعویض داشته باشد. 

اتصاالت مربوط به سیستم آلترناتور، ژنراتور و استارت را قطع کنید. هرگونه سیم کشی  _
برق یا سایر اجزایی را که به موتور متصل هستند، جدا کنید. در موتورهاي بنزینی دلکو 
جدا شود. تمامی سیم ها را عالمت گذاري و جدا کنید. نحوه اتصال دوباره آن ها را به 

خاطر بسپارید. 
سیستم استارت، آلترناتور و ژنراتور را به صورت کامل از داخل و خارج تمیز کنید.  _

تمامی اجزاي شسته شده را پیاده کنید، سپس به طور کامل خشک کنید. تعمیرکاران 
برق خودرو و باطري سازهاي محلی می توانند در این زمینه کمک کنند یا قادر به انجام 
سرویس براي شما باشند. قطعات را پس از خشک شدن روي هم سوار کنید. سیستم دلکو، 

رگوالتور و هر نوع اجزاي قابل سرویس دیگر نیز پیاده و تمیز شوند. 
خطوط انتقال سوخت به موتور قطع شود. فیلتر سوخت بیرون آورده و دور انداخته شود.  _

تمامی سوخت محتواي باک را خارج کنید و آن را به طور صحیح دفع کنید. 
داخل باک بنزین با سوخت تازه یا نفت سفید شسته شود و سپس نفت یا گازوییلی  _

را که با آن داخل باک را آبکشی کرده اید، خارج کنید و باک را خشک کنید. 
هنگام کار با سوخت و سیستم هاي سوخت رسانی احتیاط الزم را به عمل آورید تا  _

از بروز حوادث آتش سوزي جلوگیري شود. 
پره هاي رادیاتور را تمیز کنید. اگر سیستم خنک کننده پلمپ است، آب رادیاتور  _
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را تخلیه کنید و توسط آب داخل آن، رادیاتور را بشویید. سپس توسط مایع ضدیخ 
مجدداً پر کنید. 

سیستم جرقه زنی یا انژکتور را از مدار خارج کنید. فیلتر هوا، محفظه هوا و منیفولد  _
برداشته شود. در موتورهاي بنزینی، کاربراتور برداشته شود. منیفولد خروجی دود و 

منبع اگزوز برداشته شود. 
کارتر موتور را باز کنید و روغن موتور و فیلتر روغن را خارج کنید. سپس با مایع  _

شست وشوی موتور، گازوییل یا نفت سفید آن را تمیز کنید. 
داخل سیلندر را از نظر وجود آب بررسی کنید. توسط بروسکوپ )ابزاری براي  _

بررسی ساختمان داخلی( قسمت درونی سیلندر را بررسی کنید. به آرامی موتور را 
به چرخش در آورید تا هرگونه آب در داخل سیستم جرقه زنی و سوراخ هاي انژکتور 
خارج شود. ممکن است الزم شود سرسیلندر را بردارید و داخل بلوک سیلندر را به طور 

کامل تمیز کنید. 
دیوارهاي سیلندر، یاتاقان موتور و هر سطح صاف دیگري را که در معرض آسیب است، با  _

یک الیه نازک روغن بپوشانید، اجازه دهید به مدت چند دقیقه بماند، سپس میل لنگ 
را به آرامی براي چند دقیقه بچرخانید. این کار سبب می شود روغن به طور کامل در 
سطح دیواره بلوک سیلندر و یاتاقان پخش شود و به خارج شدن هر نوع کثیفی از 
داخل محفظه سیلندر کمک شود. اجازه دهید این روغن خارج شود و در صورت نیاز 

براي تمیزشدن دیوار سیلندر این کار را مجدداً انجام دهید. 
موتور را روشن کنید و اجازه دهید مدتی به آرامی کار کند، سپس سرعت را باال  _

ببرید. بعد از چندین ساعت استفاده و به کارگیري موتور، روغن موتور را خارج کنید 
و با روغن موتور جدید مجدداً پر کنید. فیلترهاي روغن را هم دوباره تعویض کنید. 

موتور را سوار کنید، مجدداً محفظه آن را با روغن پر کنید و فیلترهاي روغن را  _
تعویض کنید. در هنگام سوارکردن مجدد، تمامی درزبندها و قسمت هاي مهروموم شده 
را با نوع تازه آن عوض کنید. به طور کامل موتور را بررسی کنید و از رعایت تمامی 

موارد مرتبط با سرویس و ترمیم موتور اطمینان حاصل کنید. 
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y )سیستم انتقال )کالچ، دیفرانسیل، کاهنده نهایی و هیدرولیک 
سطوح خارجی سیستم انتقال را به صورت کامل توسط شلنگ آب، شست وشودهنده  _

پرفشار و بخارشو تمیز کنید. هر نوع گریس ته نشین شده را توسط یک تمیزکننده 
مناسب از بین ببرید. 

روغن سیستم انتقال را خارج کنید و عالئم وجود آب یا کثیفی را در آن برررسی  _
کنید و فیلترهاي روغن را بیرون آورید و معدوم کنید. 

درپوش یا حفاظ مربوط به سیستم انتقال را بیرون آورید و داخل محفظه سیستم  _
براي  دارید،  اختیار  در  مناسب  تجهیزات  اگر  کنید.  تمیز  کامل  به صورت  را  انتقال 
دسترسِی بهتر محور )اکسل( را خارج کنید. اگر تجهیزات و امکانات مناسب ندارید، 

این کار را نکنید. 
صفحه دسترسی به صفحه کالچ را بردارید، سپس کالچ را بررسی کنید. در صورت  _

لزوم به دقت آن را تمیز کنید. اکثر تراکتورها داراي کالچ خشک هستند. دقت کنید 
که روغن یا گریس روي آن ریخته نشود. در بعضی از تراکتورها به منظور دسترسی 
به کالچ می بایست موتور را از سیستم انتقال جدا کنید. در صورت نداشتن تجهیزات 
از یک فرد  به دنبال کمک گرفتن  و  نکنید  را  این کار  یا آموزش هاي کافی،  مناسب 

متخصص در این زمینه باشید. 
مجدداً سیستم انتقال را سوار کنید و توسط روغن روان ساز )واسکازین( محفظه  _

مربوطه را پر کنید و فیلترهاي مربوطه را تعویض کنید. 
بعد از اینکه سیستم انتقال چند ساعت کار کرد، دوباره روغن آن را تخلیه کنید و  _

پس از تعویض فیلترهاي مربوطه، مجدداً داخل محفظه را با روغن روان ساز پر کنید. 

y سایر موارد
روي تراکتور بروید و تمام یاتاقان ها را روغن کاري یا گریس کاري کنید. برخی از یاتاقان ها  _

و گریس خورها ممکن است در ابتدا نیاز به تمیزشدن داشته باشند. یاتاقان هاي آب بندي شده 
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اگر در شرایط خوبی باقی مانده باشند، احتیاجی به تمیزکردن ندارند. 
هرگونه روکش یا لوازم جانبی را از داخل کابین یا صندلی بیرون آورید، سپس  _

به طور کامل شست وشو دهید و اجازه دهید خشک شود. 
در تراکتورهاي کابین دار، داخل کابین تراکتور را با آب و صابون بشویید و درهاي کابین  _

را باز بگذارید تا به طور کامل خشک شود. 
ترمزها بازرسی شوند و در صورت نیاز لنت هاي ترمز تعویض شوند.  _
میزان نرم بودن اتصاالت فرمان بررسی شود.  _
قسمت هایی را که متحرک هستند، از لحاظ زنگ زدگی بررسی کنید. قسمت هاي متحرک  _

شامل لوالها، اتصاالت، سپرهاي متحرک و سایر قطعات متحرک و پوششی هستند. 
فیوزها برداشته شوند و هرکدام از جریان ها به صورت کوتاه مدت بررسی شود. اجازه  _

دهید سیم هاي الکتریکی خشک شوند و در صورت آسیب دیدگی یا پوسیدگی تعویض 
شوند. نقاطی که احتمال خوردگی در آن ها هست، توسط مواد مناسب پوشش داده شوند. 

تجهیزات را پس از ترمیم، سرویس و تعمیر، با دقت بیش تري از نظر عملکرد اجزا  _
طی چند ماه آینده مورد توجه قرار دهید. اگر عالئمی از عملکرد ضعیف در تراکتور 

وجود داشت، بالفاصله آن را بررسی کنید. 

ترمیم ادوات و تجهیزات زراعی و باغی خسارت دیده از سیل
ماشین ها و تجهیزات زراعی و باغی که بر اثر سیل در آب فرو رفته و صدمه دیده اند، 
قبل از بازگشت به مزرعه )براي انجام کار( نیازمند ترمیم هستند. انجام ندادن اقدامات 
مناسب ترمیمی و ایمنی می تواند باعث صدمه به افرادي شود که با تجهیزات کار 

می کنند یا در اطراف ادوات در حال کار هستند )شکل 15(. 
اقدامات مناسب ترمیمی و  به شناسایی  از دستورالعمل هاي توصیه اي زیر  پیروي 

اصالحی کمک می کند. 
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شکل 15- تیلر در معرض سیل

y ارزیابی وضعیت
اقدامات فوري، کلید موفقیت در ترمیم و بازسازي تجهیزات است و با گذشت  1-

زمان خطرات ناشی از خسارت افزایش می یابد؛ بااین حال ضروري است عملیات مربوط 
به ترمیم و بازسازي را به صورت ایمن انجام دهید و هرگز نباید نجات ماشین ها و 
تجهیزات گرفتارشده در سیالب در شرایط ناایمن صورت گیرد. بنابراین منتظر شوید 

تا با کاهش سطح آب، ریسک صدمات کاهش یابد. 
تا چه  2- تعیین کنید. مشخص کنید تجهیزات  را  زیرآب رفته  تعداد ماشین هاي 

حدي توسط سیل در زیر آب فرو رفته اند. تعیین کنید چه سطحی از کار ترمیم و 
بازسازي براي ادوات و تجهیزات مورد نیاز خواهد بود. برای مثال در خصوص تجهیزاتی 
که موتوردار هستند، باالتررفتن آب از سطح موتور و غرق شدن موتور از موارد مهم 
به حساب می آید. به همین ترتیب از مکانیزم هاي انتقال قدرت، اکسل ها و سایر اجزاي 
با گرفتن  را  امکان وضعیت ماشین ها  یادداشت برداري کنید. در صورت  زیرآب رفته 

عکس و ثبت یادداشت، مستندسازي کنید. 
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y بازسازي تجهیزات
تجهیزات زراعی را به منظور تمیزکردن بیش تر به مکان ایمن منتقل کنید. اگر  1-

قادر به انجام ایمن عملیات نیستید، از انجام این کار اجتناب کنید. 
اگر سطح سیالب به باالي سطح موتور رسیده است، از روشن کردن آن خودداري کنید.  2-
اگر سیستم انتقال قدرت بر اثر سیالب در آب فرو رفته است، از تالش براي راندن  3-

ماشین خودداري کنید. همچنین از بوکسل کردن این تجهیزات براي مسافت هاي طوالنی 
اجتناب کنید و آن ها را با تریلر )کشنده( انتقال دهید. 

ادوات پشت تراکتوري را براي ترمیم و بازسازي به مکان هاي ایمن انتقال دهید.  4-

y تمیزکردن سطوح خارجی
مهم  1- بسیار  تمیز کنید.  و  بشویید  کامل  به صورت  را  تجهیزات  سطوح خارجی 

است که قسمت هایی از ادوات را که گل والي روي آن ها وجود دارد، تمیز کنید. وجود 
گل والي روي تجهیزات باعث حفظ رطوبت و زنگ  زدگی و خوردگی آن ها خواهد شد. 

اگر سیالب توسط پساب یا مواد زائد آلوده شده باشد، ممکن است در هنگام  2-
تمیزکردن سطوح خارجی تجهیزات به افزودن مواد ضدعفونی به مواد شوینده احتیاج 
باشد. گرچه باکتري ها و پاتوژن ها به تجهیزات آسیبی وارد نمی کنند، ولی براي افرادي 

که حین تعمیر تجهیزات با آن ها در تماس هستند، مضر خواهند بود. 

y بازرسی سطوح داخلی
براي مشاهده آسیب ها و خسارات، باید قسمت هاي داخلی تجهیزاتی را که در  1-

معرض سیالب یا خسارت بوده اند، از نزدیک بازرسی کنید. 
براي انجام بررسی دقیق قطعات داخلی شاید به برداشتن بعضی از اجزاي ماشین  2-

نیاز باشد. براي بازرسی و دسترسی به اجزاي پشتی ماشین ممکن است الزم شود 
پوشش ها، قالپاق ها و برخی از صفحات کناري ماشین برداشته شوند. 

انتقال قدرت، مایع روان ساز )روغن، گریس و...( را  3- براي موتور و سیستم هاي 
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تخلیه کنید و مخزن را براي پیداکردن نشانه های احتمال ورود آب بررسی کنید. ضمناً 
مجاري ورود هوا، تخلیه دود و فیلترهاي موتور را بررسی کنید. اگر فکر می کنید ممکن 
است آب به داخل موتور نشت کرده باشد، از روشن کردن آن اجتناب کنید. اگر فکر 
می کنید ممکن است آب به داخل سیستم انتقال قدرت ورود کرده باشد، از راه انداختن 

محور تواندهی تراکتور )PTO( خودداري کنید. 
براي ارزیابی بعدي، تمامی خسارت هاي احتمالی را به دقت مستند کنید.  4-

دستورالعمل هاي ارائه شده به منظور کاهش صدمات انسانی و خسارات احتمالی به 
اگر تمام روش هاي توصیه شده فوق را به کار  تجهیزات هستند. ضمانتی نیست که 
و  ایمنی  خصوص  در  اگر  شد.  خواهند  برطرف  احتمالی  مشکالت  تمام  بگیرید، 
قابلیت اطمینان روش هاي توصیه شده براي برخی از تجهیزاتی که توسط سیل خسارت 
و آسیب دیده اند، دچار تردید هستید، به دنبال یک فرد ماهر و آموزش دیده یا نماینده 

خدمات پس از فروش سازنده تجهیزات باشید. 

مدیریت آثار ناشی از سیل در دام، طیور، آبزیان و دام پزشکی
کمبود مواد خوراکی برای تغذیه دام در اثر ازبین رفتن یا آسیب دیدن بیش از 90 درصد 
غالت و سایر مواد خوراکی )علوفه ها(، از مهم ترین عواقب سیل به شمار می رود. این امر 
سبب می شود آن دسته از حیوانات که از سیل جان سالم به در می برند، در اثر گرسنگی 
مستعد بیماری شوند. بنابراین حفظ سالمت و بهداشت دام ها پس از سیل از جمله 

مهم ترین الزامات در حفظ معیشت سیل زدگان خواهد بود.

ارزیابی حیوانات و ساختمان ها 
آسیب های وارده شده به انبارها و دیگر سازه ها را بررسی و ثبات و ایمنی آن ها را  1-

ارزیابی کنید.
از نزدیک و با دقت حیوانات خود را بررسی کنید و چنانچه جراحت یا نشانه هایی  2-

از بیماری مشاهده کردید، با دام پزشک خود تماس حاصل کنید.
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ساختمان ها:  3- ایمنی  از  اطمینان  و  تهدید  رفع  از  پس  تنها  حیوانات  بازگشت 
حیوانات را در منطقه ای امن و محصور آزاد کنید تا آگاهی از محیط اطراف خود را 

به  دست آورند.

کنترل بیماری ها
پس از وقوع سیل، احتمال خطر بیماری های عفونی در دام ها وجود خواهد داشت و 

باید اقدامات احتیاطی زیر را دنبال کنید:
از  1- زیادی  تعداد  آن  در  که  مکانی  بیماری:  عالئم  برای  حیوانات  روزانه  نظارت 

بیماری های عفونی  از  نشانه ای  برای هر  به صورت گله جمع آوری شده اند،  حیوانات 
مانند ذات الریه، پوسیدگی سم، لنگش، تب، انقباض عضالنی و... آن ها را بررسی کنید. 
احتمال شیوع این بیماری ها بیش تر در زمانی است که گاوها بر روی زمین خیس که 
در آن انبوهی از مگس ها وجود دارد، به صورت گله ای مجتمع شوند. در صورت امکان، 
دامداران باتجربه و خبره تحت نظارت یک دام پزشک باید رسیدگی و تغذیه دام ها را 

به  خوبی انجام دهند.
اطالع رسانی سریع به اکیپ های دام پزشکی از میزان دقیق تلفات دامی و دفع  2-

سالم و بهداشتی الشه حیوانات حداکثر تا 48 ساعت پس از مرگ به منظور جلوگیری 
از سرایت بیماری های واگیردار و مشترک بین انسان و دام نظیر شاربن )سیاه زخم( 

بسیار ضروری است. 
با مشاهده هر نشانه ای از بیماری ها بالفاصله به نزدیک ترین اداره دام پزشکی یا  3-

ترویج در شهرستان گزارش دهید.
با اکیپ های مبارزه با بیماری های دامی برای مایه کوبی دام ها علیه بیماری های  4-

با انگل های داخلی و  مختلف و درمان اختصاصی دام های گله و اقدام برای مبارزه 
را  مشکالتی  جوان  دام های  برای  به ویژه  داخلی  انگل های  کنید.  همکاری  خارجی 
ایجاد می کنند )زیرا سیستم ایمنی ضعیف تری دارند( و گاهی مثاًل در هوای سرد یا 
کمبودغذا، ایمنی حیوان را تحت تأثیر قرار می دهند. در این صورت اگر دامدار قباًل از 
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داروهای ضدانگل استفاده نکرده باشد، نیازمند کمک دام پزشکی است.
منطقه  5- در  دولتی  دامپزشکی  توسط  وضع شده  قرنطینه ای  مقررات  اعمال  در 

همکاری کنید تا شرایط قرنطینه ای جهت واحدهای دامی دارای بیماری به سرعت 
اعمال شود.

باتوجه به احتمال افزایش شیوع بیماری هایی نظیر شاربن )سیاه زخم(، تب برفکی،  6-
آبله، شاربن عالمتی، پاستورلوز و... ضروری است به سرعت با اکیپ های پایش و بررسی 
اقدامات  تلفات،  وجود  صورت  در  تا  شود  انجام  هماهنگی  دام پزشکی  بیماری های 

بهداشتی، قرنطینه ای و نظارت بر معدوم سازی بهداشتی صورت پذیرد. 
با یک دام پزشک درباره واکسیناسیون دام ها برای مصونیت از بیماری های مربوط  7-

به سیل مانند سیاه زخم و... تماس بگیرید.
به  8- واکسن در هر منطقه  نوع  انتخاب  منطقه:  برای  مایه کوبی  نصب پالن های 

مرگ ومیر  و  بیماری ها  انتشار  از  قبل  مایه کوبی  دارد.  بستگی  منطقه  آن  وضعیت 
بایستی انجام شود. در بعضی مواقع باتوجه به فصل و تغییرات محیطی بروز بیماری ها 

پیش بینی پذیر است.
انواع واکسن ها که بسته به وضعیت اپیدمیولوژیکی بیماری های منطقه دارد باید  9-

تهیه و نگهداری شوند. واکسن هایی مانند شاربن عالمتی، پاستورلوز، آنتروتوکسمی و 
نیوکاسل را می توان به راحتی تهیه کرد و در دسترس هستند؛ ولی واکسن های دیگر نظیر 

PPR، آبله گوسفند و بز، کمپی اسکین و... در صورت نیاز بایستی سفارش داده شوند.

به رعایت زنجیره سرد نگهداری و حمل واکسن ها توجه شود. 10-
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فراهم کردن آب و غذای غیرآلوده برای دام ها 
آب تمیز و عاری از آلودگی برای مصرف دام ها مهیا کنید. 1-
حیوانات را از آب های سیالبی که ممکن است حاوی باکتری ها یا مواد شیمیایی  2-

مضر باشند، دور نگه دارید.
انواع مواد خوارکی مانند ذرت، جو و یونجه و هر نوع علوفه دیگر را به دقت بررسی کنید.  3-
دانه های غالت آسیب دیده و یونجه و سایر علوفه های کپک زده ممکن است به  4-

اختالالت گوارشی در دام ها منجر شوند.
به ترتیب اسب ها، گوسفندان، طیور و گاوها به شدت با مصرف خوراک آسیب دیده  5-

و کپک زده تحت تأثیر قرار می گیرند.
دام ها را به مصرف علوفه های سبز یا قصیل سیالبی شده مجبور نکنید، حتی اگر  6-

هیچ تفاوتی با علوفه های سبز و تازه نداشته باشند. 
یا آفت کش ها  7- به مواد شیمیایی  آلوده  نوع خوراک و علوفه های  از مصرف هر 

توسط دام ها جلوگیری کنید.

بررسی مراتع و علفزارها
توقف آب ممکن است برخی مراتع و علفزارها را از بین ببرد. نبود علوفه کافی  1-

می تواند حیوانات را به خوردن گیاهان سمی مجبور کند که به وفور در برخی از مراتع 
و علفزارهای سراسر کشور وجود دارند. برای جلوگیری از مسمومیت دام ها اندام های 

افتاده از گیاهان و درختچه های وحشی در مراتع را جمع آوری و حذف کنید.
قبل از چرای مجدد مراتع سیالبی شده و علفزارهای آب گرفته، بقایای باقی مانده  2-

به خصوص در کنار خطوط حصار و در گوشه ها را حذف کنید؛ زیرا دام ها در تماس با 
قطعات سیم خاردار، برش فلز، شیشه و سطل زباله زخمی خواهند شد.
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محافظت از گاوهای شیری
سعی کنید در زمان های منظم شیردوشی صورت گیرد و ازدست دادن یک وعده  1-

شیردوشی بهتر از فشارآوردن به گاوهای پرتولید است.
اگر مجبور به استفاده از شیردوش یا سالن شیردوشی همسایه هستید، سعی  2-

کنید دو گله را جدای از هم نگهداری کنید.
اگر تأمین مواد خوراکی محدود است، بخش بیش تری از مواد خوراکی را در  3-

دسترس گاوهای پرتولید و آن هایی که به تازگی شیردوشی شده اند، قرار دهید. اکنون 
شاید زمان خوبی برای حذف حیوانات کم تولید از گله باشد.

قبل از بازگشت به استفاده عادی، سالن شیردوشی، تجهیزات شیردوشی، انبار  4-
علوفه و تجهیزات تغذیه را کاماًل تمیز و پاکسازی کنید.

مراقب عالئم و نشانه های ورم پستان )که به علت تغییرات در روش های شیردوشی،  5-
تجهیزات یا برنامه های شیردوشی و گرسنگی گاوها روی می دهد( باشید.

رعایت اصول بهداشتی 
هشدار جدی و عمومی درباره رعایت بهداشت عمومی و توجه به بیماری های مشترک  1-

و واگیردار دام و طیور داده شود.
پاشیدن مواد ضدعفونی کننده در معابر روستا و در ورودی و محوطه دامداری و  2-

اطراف سالن ها و محوطه مرغداری توسط پرورش دهنده پس از فروکش کردن سیل 
ضرورت دارد.

انجام عملیات سم پاشی در دامداری ها و مرغداری ها پس از فروکش سیل بسیار  3-
حائز اهمیت است.

آغل ها و طویله ها، انبارهای علوفه و النه ها یا آشیانه های طیور را تمیز و پاکسازی کنید. 4-
ساختمان ها را با ضدعفونی کننده های مناسب و خوب قبل از اینکه دام ها آن ها  5-

را دوباره اشغال کنند، محلول  پاشی کنید. ساختمان ها را قبل از خشک شدن کاماًل 
هوادهی کنید.
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دیوارها، سقف ها، کف ها، پایه ها و سایر تجهیزات را ضدعفونی و تمیز کنید. 6-
سالن شیردوشی و تجهیزات شیر را با مواد شوینده و آب گرم پاک کنید. 7-
تجهیزات، دیوارها، سقف و کف را با محصوالت مناسب مطابق با اصول بهداشتی  8-

لبنی پاکسازی کنید.
آثار خرابی ها و باقی مانده ها را از طویله ها و انبارها برطرف کنید. 9-
درخصوص جایگاه های دام که دچار خسارت شده است، تا قبل از بازسازی کامل  10-

و ضدعفونی از برگرداندن دام به جایگاه خودداری کنید.

مدیریت دفع سالم و بهداشتی الشه حیوانات 
الشه حیوانات آلوده مواد بدون استفاده ای به حساب می آیند که باید به دقت تحت  1-

مدیریت قرار گیرند و درصورت رعایت نکردن اصول و کوتاهی کردن در اعمال اقدامات 
پیشگیرانه، مخاطرات جدی را به دنبال خواهند داشت. بنابراین دام مرده و سایر مواد 
فسادپذیر بایستی تا 48 ساعت پس از مرگ به منظور به حداقل رساندن بو، حشرات، 
سرایت بیماری های واگیردار و مشترک بین انسان و دام نظیر شاربن )سیاه زخم( و 
احتمال آلودگی زیست محیطی مدیریت شوند. دام های مرده مستعد تجزیه و فساد 

سریع هستند )شکل های 16 و 17(. 
الشه حیوانات را بی درنگ نابود کنید. اگر هیچ مرکز مسئولی در نزدیکی محل شما  2-

وجود ندارد، الشه ها را بسوزانید یا آن ها را به  طور عمیق در محل مورد تأیید اداره محلی 
حفاظت از خاک دفن کنید.

با الشه حیوانات بدون رعایت نکات ایمنی و بهداشتی نباید تماس داشت. در  3-
صورت نیاز به جابه جایي الشه حیوان، ضمن رعایت بهداشت فردي باید از وسایل 

ایمني و حفاظت فردي استفاده شود.
ضروري است الشه در داخل یا در روي کیسه پالستیکي قرار گیرد و سپس  4-

جابه جا شود تا از انتشار خونابه و سایر ترشحات آن و انتقال بیماری های کشنده به 
انسان جلوگیري شود.
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باید توجه کرد که دفن الشه در توده کود دامی یا تأسیسات انباشت کود، اقدامی  5-
غیراصولی و ناپذیرفتنی است؛ زیرا دفن الشه در کود دامی به تجزیه غیرهوازی آن 
منجر می شود و این فرایند به علت ناقص بودن و کندی دارای مشکل است، چرا که 

حرارت تولیدشده برای نابودی عوامل بیماری زا و پاتوژن ها ناکافی است.
اداره  6- با همکاری  تعیین محل دفن الشه های دامی: تعیین محل دفن الشه ها 

محیط زیست و مراکز بهداشتی صورت می گیرد. هماهنگی تأمین تجهیزات جمع آوری، 
انتقال و دفن بهداشتی الشه ها و سایر موارد از طریق دستگاه های ذی ربط شهرستان 

مانند بخشداری و شهرداری انجام می گیرد. 
گودال محل دفن: گودال های دفن الشه ها بایستی کاماًل با آهک پوشیده شود  7-

و پس از دفن الشه ها مجدداً روی آن ها آهک ریخته شود و سپس با خاک روی آن 
پوشیده شود. ارتفاع خاکی که روی الشه های دفن شده ریخته می شود، بایستی حدوداً 

یک متر باشد )شکل های 18 و 19(.
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شکل 16- الشه های مرده در اثر سیل

   

شکل 17- جمع آوری الشه های مرده به منظور معدوم سازی
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شکل 18- گودال دفن الشه ها

   

شکل 19- دفن الشه ها
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گزینه های  8- سایر  که  می شود  استفاده  اختصاصی  دفن  گودال های  از  زمانی 
اشاره شده غیرعملی باشند. در این صورت شرایط زیر می  بایست مورد توجه قرار گیرد: 

محل دفن باید دور از اماکن عمومی، جاده ها و تأسیسات و محل رفت وآمد عمومی  _
باشد و هیچ گونه کاربری نداشته باشد.

محل دفن در معرض خورندگی یا سیل نباشد. _
محل دفن الشه ها نباید نزدیک تر از 120 متر نسبت به هرگونه چاه یا چشمه ای  _

که به عنوان منبع آبی مورد استفاده قرار می گیرد یا نزدیک تر از 90 متر از هرگونه آب 
سطحی باشد.

کف گودال دفن الشه باید حداقل 3 متر از سطح ایستایی آب های زیرزمینی فاصله  _
داشته باشد.

کف گودال دفن الشه با استفاده از آهک زنده )Cao( و به ضخامت 10 تا 20 سانتی متر  _
)بسته به میزان الشه ها( پوشانده شود.

انتهای کف گودال بایستی حداقل 3 متر باالتر از حداکثر سطح مورد انتظار سفره  _
آب زیرزمینی باشد.

سطح الشه ها باید با آهک زنده به ضخامت 10 تا 20 سانتی متر و سپس به ارتفاع  _
یک متر با خاک پوشانده شود )شکل 20(.

با  _ آن  پرکردن  و  الشه ها  دفن  امکان  که  باشد  اندازه ای  به  باید  گودال  عرض 
ماشین آالت مورد استفاده امکان پذیر باشد. طول گودال متناسب با میزان الشه ها در 

نظر گرفته می شود.
و  _ شود  استفاده  زمین  محدوده  تمام  در  متناوب  به طور  می بایستی  گودال ها  از 

محل های گودال نیز بایستی در نقشه محدوده، کاماًل مشخص باشد و گزارش شود.
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شکل 20- پوشاندن سطح الشه ها با آهک زنده

مدیریت دفع حشرات
نه تنها  آن ها  بشوند.  زیاد  از سیل  است پس  دیگر ممکن  آفات  و  پشه ها  جمعیت 
موجب آزار و اذیت حیوانات می شوند، بلکه بعضی از گونه ها حامل بیماری نیز هستند. 
حیوانات را با یک دافع حشرات توصیه شده توسط مراکز ذی صالح محلول پاشی کنید.

مدیریت زنبورستان و آبزیان
استفاده از تغذیه تکمیلی و تحریکی برای زنبورستان ها و استفاده از آنتی بیوتیک  1-

برای پیشگیری از بیماری  های عفونی زنبور عسل صورت گیرد.
مدیریت بچه  دهی زنبورستان ها انجام شود. 2-
جانمایی برای احداث مجدد استخر پرورش ماهی توسط گروه کارشناسی. 3-
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مدیریت آثار ناشی از سیل در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری
نقش فرسایش و تولید رسوب در کاهش حاصلخیزي و هدررفت خاک، پرشدن  _

مخازن سدها، گرفتگي و انسداد مجاري آبیاري، آبراهه ها و رودخانه ها، گل آلودکردن 
آب رودخانه ها و کاهش کیفیت آب و آلودگي آب هاي مناطق پایین دست )رسوب 
توجه  مورد  و  شده  مشخص  دیرباز  از  مي کند(  عمل  آالینده  مواد  حامل  به عنوان 
متخصصان و کارشناسان علوم زمین بوده است. براي جلوگیري یا کاهش آثار یادشده 
به برنامه ریزي و اجراي اقدامات حفاظت خاک و کنترل رسوب در چارچوب طرح هاي 

آبخیزداري نیاز است.
باتوجه به شرایط جوی پیش آمده و انبوهی رستنی ها و بوته های مرتعی، امسال  1-

خطر آتش سوزی با شروع فصل گرما بزرگ ترین تهدیدی است که جنگل ها و مراتع 
استان را تهدید می کند. لذا الزم است ستاد بحران استان اعالم خطر و شرایط ویژه کند.

شرایط رطوبتی ویژه امسال ضمن جابه جایی تقویم فنولوژی آفات و بیماری ها  2-
می تواند طغیان های غافلگیرکننده ای را در جنگل ها و مراتع استان سبب شود؛ لذا 

پایش و اقدام به موقع از حساسیت ویژه ای برخوردارست.
شرایط ماندابی ممکن است برخی از مراتع را از بین ببرد. کمبود علوفه می تواند  3-

دام ها را به خوردن گیاهان سمی در مراتع مجبور کند. برای ممانعت از مسمومیت دام ها 
الزم است دامداران و به ویژه چوپانان اندام های افتاده از گیاهان و درختچه های وحشی 

در مراتع را جمع آوری کنند و از بین ببرند. 






