ب) ًکات الصم جْت اجشای عولیات

تِ صساعی
 هثاسصُ تا علفْای ّشص دس سطح صهیي آتیاسی
ضذُ اقذام ضَد.

تا تَجِ تِ ضشایط خطکسالی ٍ اّویت

تقَیت گیاُ هحلَل پاضی ٍ تغزیِ تشگی تَصیِ
هیگشدد.
هذیشیت هصشف کَدّای اصتِ تِ دلیل

هثاسصُ تا علفْای ّشص تشحیحا دس هضاسع آتیاسی

تحشیک سضذ ٍ تاال تشدى ًیاص آتی گیاُ ،تَصیِ

ضذُ اًجام گشدد ٍ دس صَست ٍجَد سلِ دس

هیگشدد.

هضسعِ سلِ ضکٌی اًجام ضَد.

عولیات تِ هَقع ّشس دسختاى ٍ حزف

تَصیِ استفادُ اص کَد آلی کاهال پَسیذُ تِ

پاجَضْا،تشکِ ٍ ضاخِ ّای اضافی ٍ قطع ٍ یا

هیضاى  ۲۰ -۸۰تي دس ّکتاس تاعج تْثَد کیفیت

کَتاُ کشدى ضاخِ ّای طَیل تا ّذف کاّص

خاک ٍ افضایص قاتلیت ًگْذاسی آب دس خاک ٍ

سطح تثخیش هی تَاًذ دس کاّص خساست

ّوچٌیي کاّص تثخیش هیگشدد.

خطکسالی هَحش تاضذ .

هقاٍم تَدى دسختاى دس تحول ضشایط

تَصیِ پَضاًذى سطح سایِ اًذاص دسخت ٍ

خطکسالی تسیاس هْن هی تاضذ ٍ دسختاى ضعیف

ّوچٌیي سٍی تطتک آتیاسی تا پالستیک تِ

ًسثت تِ تٌص ّای هحیطی حساس هیثاضٌذ لزا

طَسی کِ سطح پالستیک داسای چٌذیي سَساخ

تغزیِ ٍ تقَیت دسختاى تَصیِ هیگشدد.

جْت تَْیِ ٍ ًفَر آب تِ دسٍى صهیي ٍ عذم

ٍجَد پتاسین کافی دس خاک تاعج افضایص

تثخیش آب گشدد ٍ.تذیي ٍسیلِ جلَگیشی اص ّذس

هقاٍهت گیاُ تِ خطکی هیطَد ٍ لزا تغزیِ آى

سفت آب هیطَد.

دس ضشایط خطکسالی تَصیِ هیگشدد.

 جْت جلَگیشی اص ّذس سفت آب ٍ حفظ

جْت هذیشیت کاّص تٌص دس گیاُ هیتَاى اص

سطَتت ٍ جلَگیشی اص سضذ علفْای ّشص اًجام

تشکیثات کَد آلی هایع (ّیَهیکی) تِ صَست کَد

عولیات هالچ پاضی ٍ استفادُ اص کاُ ٍ کلص،خاک

آتیاسی ٍ تِ هیضاى حذاقل  ۱۰تا  ۲۰لیتش دس یک

اسُ ٍ ....دس سایِ اًذاص دسختاى تَصیِ هیگشدد .

دٍسُ سضذ ٍ حذاکخش  ۴۰تا  ۵۰لیتش دس ّکتاس ٍ دس
دٍ هشحلِ دس طی یک دٍسُ سضذ استفادُ ًوَد .

مدیریت بحران و
راهکارهایی برای
حل بحران با
خشکسالی

هذیشیت جْاد کطاٍسصی اصفْاى

اداسُ تشٍیج ٍ آهَصش

الف) ساّکاسّای اجشایی جْت
افضایص تْشُ ٍسی آب
آتیاسی تشجیحا دس ساعات اٍلیِ صثح ٍ یا
دس ضة اًجام گشدد.
جْت ّذایت آب دس هسیش تاسّای

 تا عٌایت تِ کیفیت آب آتیاسی الصم

کطٌذُ سیطِ ٍ جلَگیشی اص ّذس سفت آب،

است اص طشحْای هکاًیضُ ٍ آتیاسی کن

هیتَاًیذ دس هٌاطق هسطح ،دٍ تطتک دس

فطاس ٍ یا آتیاسی تحت فطاس استفادُ ًوَد.

سایِ اًذاص دسخت ٍ دس هحل تاسّای کطٌذُ

ایجاد ٍ کاسآیی آب سا تاال تشد.
آتیاسی تاغات تِ صَست ًَاسی ٍ دٍ طشف
دسخت دس صهیٌْای هسطح ٍ دس صَست
تذاٍم خطکسالی ٍ ضشایط حاد هیتَاى دس

ّش دٍس آتیاسی یک طشفِ آتیاسی ًوَد .

جْت اًتقال آب اص هحل تاهیي تا سش
هضسعِ اص لَلِ ّای پلی اتیلي ٍ یا لَلِ ّای

پالستیکی ٍ ّن چٌیي دس کف جَی ّا اص
پَضص پالستیک استفادُ گشدد.جْت
کاّص تثخیش تْتش است اص هالچ ّای
پَضطی هاًٌذ کَدّای آلی،خاک اسُ ٍ یا
پالستیک استفادُ ًوَد .
احذاث استخش رخیشُ آب دس تاغات
فاقذ استخش رخیشُ ٍ یا استفادُ اص تاًک ٍ
یا هخاصى

رخیشُ اب ٍ پَضطْای

پالستیکی تَصیِ هیگشدد

