دستور العمل عمليات كنذوكوب و ايجاد آتخور مناسة و عمليات جمع آوري
خاكهاي مازاد تراي درختان معاتر و ريفوژهاي فاقذ چمه

ثِ استٌبد ثٌذ  ٍ 8-6 ٍ 8-5 ٍ 8-4ثٌذ  9-3 ٍ 9-2صَست ٍضؿيت ديوبُ ٍ هطخصبت فٌي ٍ اجشائي دفتشچِ پيوبى ٍ ثِ هٌػَس ايجبد
ٍحذت سٍيِ دس هٌبطك دّگبًِ ٍ ّوچٌيي افضايص ويفيت وبس هي ثبيستي ًىبت ريل اص طشيك پيوبًىبساى ٍ ًبغشيي همين ٍ
سشًبغشيي هذ ًػش لشاس گيشد.
 -1لجل اص اجشاي ؾوليبت وٌذٍوَة ٍ ايجبد آثخَس هي ثبيستي وليُ خبوْبي هبصاد – ضبيؿبت هَجَد دس سطح سيفَطّبي وٌبسي
ٍ هيبًي جوؽ آٍسي گشدد .ايي ؾوليبت هي ثبيستي ثِ گًَِ اي اًجبم ضَد وِ سطح خبن حذٍد  7/5-10سبًتي هتش اص لجِ جذٍل
پبئيي تش لشاس گيشد  .ثب اًجبم ايي وبس ؾالٍُ ثش حزف خبوْبي آلَدُ هَجت افضايص غشفيت آثگيشي دسختبى

خصَصبً دس فصل

صهستبى ٍ اٍايل ثْبس خَاّذ ضذ (ثبسش ثشف ٍ ثبساى)ٍ اص ًضٍالت جَي ثِ ًحَ احسي استفبدُ خَاّذ ضذ.
ثب تَجِ ثِ ايٌىِ خبوْبي جوؽ آٍسي ضذُ آلَدُ ثَدُ ٍ هوىي است دس اثش ثبسش ثبساى ،هجذداً ثِ دسٍى ثبغچِ ّب ثشگطت ًوبيذ،
لزا هي ثبيستي ّش چِ سشيؿتش اص هحل خبسج ٍ دس هىبى هٌبسجي تخليِ گشدد .
 -2دس ثشخي اص هَاسد ثِ دليل ٍجَد هَاًؿي ًػيش هَصائيه – ثتي – آسفبلت ٍ غيشُ دس پبي دسختبى ،اهىبى جوؽ آٍسي خبوْبي
هبصاد ٍجَد ًذاسد لزا دس چٌيي هَاسدي ًوبيٌذُ پيوبًىبسً ،بغش همين ٍسشًبغش دس هحل هَسد ًػش حضَس يبفتِ ٍ ساّىبسُ اي اجشايي
پيص ثيٌي گشدد ،دس چٌيي هَاسدي هي ثبيستي ثِ ًىبتي ًػيش سي دسخت

– ًَؼ دسخت – ؾشض هؿبثش ٍ فبصلۀ دسخت يب

سبختوبًْبي هجبٍس ،جٌس وف پَش ٍ غيشُ تَجِ ًوَد ٍ آصادسبصي طَلِ ٍ ايجبد آثخَس ثِ گًَِ اي اًجبم ضَد وِ پبي ّش
دسخت غشفيت آثگيشي حذالل  50- 100ليتش آة ٍجَد داضتِ ثبضذ (ثستِ ثِ سي دسخت)
ؾوليبت آصاد سبصي طَلِ سا دس اوثش هَاسد هي تَاى ثب ًيشٍي وبسگشي اًجبم داد ٍ دس هَاسدي وِ لطش پَضص سخت (آسفبلت ٍ
ثتي) ثيطتش اص  5cmثبضذ هي تَاى اص دستگبُ ووپشسَس استفبدُ ًوَد
 -2ؾوليبت وٌذٍوَة ٍ ثيل صًي ثْتش است ثِ گًَِ اي اًجبم ضَد وِ حذالل ثِ ؾوك

 20-30سبًتي هتش خبن ضخن صدُ ٍ

ثشگشداى ضَد.
 -3لجل اص ؾوليبت وٌذٍوَة ،وَدداهي پَسيذُ دس سبيِ اًذاص دسختبى ٍ دس سيفَطّب دس سشاسش ؾشصِ تخليِ ضذُ ٍ پس اص تأئيذ
ًبغش همين ٍ سشًبغش الذام ثِ ضخن ًوبيٌذ( .هشحلِ اٍل وَددّي)

 -4افضٍدى وَد ضيويبيي طجك دستَس الؿول فٌي ٍ ثب تطخيص دستگبُ ًػبست ضشٍسي هي ثبضذ (ّوضهبى ثب ؾوليبت ضخن)
 -5دس صَست ثبسًذگي ّبي ضذيذ ٍ گل ضذى ثستش ٍ ثِ هٌػَس حفع ثبفت ٍ سبختوبى خبن تب صهبى سسيذى خبن ثِ هشحلِ
غشفيت صساؾي (اصطالحبً گبٍسٍ ضذى صهيي) اص ؾوليبت وٌذٍوَة ٍ شخن خَدداسي ضَد
 -6اٍلَيت ٍ تشتيت وبس دس هحلْبي هَسد ًػش اص هؿبثش ٍ خيبثبًْبي اصلي ضشٍؼ ضذُ ٍ دس ًْبيت دس هؿبثش فشؾي دسجِ  3 ٍ 2طجك
دفتشچِ پيوبى ٍ ثشًبهِ صهبًجٌذي ضذُ ٍ اؾالم ضذُ اص سَي ًبغش همين اًجبم خَاّذ ضذ
 -7پس اص اتوبم ؾوليبت وٌذٍوَة ،ؾوليبت پخص وَ دداهي ًيض هي ثبيستي ثِ ضخبهت حذالل  1/5-2سبًتي هتش دس سبيِ اًذاص
دسختبى اًجبم ضَد (هشحلِ دٍم وَددّي) ٍ :ثْتش است دس خبوْبي ثب ثبفت سٌگيي هيضاى وَددّي ثيطتش ٍ ّوشاُ ثب همذاسي هبسِ
ثبضذ .ؾوليبت هشحلِ دٍم وَددّي هَجت حفع سطَثت خبن  ،جلَگيشي اص فشسبيص خبن ٍ ّن چٌيي صيجبيي ثستش وبضت
خَاّذ ضذ.
 -8ضبيؿبت جوؽ آٍسي ضذُ ٍ خبن هبصاد خصَصبً دس سيفَطّبي هيبًي هي ثبيستي سشيؿبً جوؽ آٍسي ضَد ٍ اص دپَ ًوَدى دس
هؿبثش وِ هَجت ثشٍص تصبدفبت خَاّذ ضذ جذاً خَدداسي گشدد.
 -9استفبدُ اص تبثلَّبي ّطذاس دٌّذُ ًػيش«وبسگشاى هطغَل وبسًذ»  ،ؾالئن تشافيىي ٍ غيشُ ثِ هٌػَس جلَگيشي اص خطشات احتوبلي
ًبظهمين ّش هٌطمِ هي ثبضذ.
ضشٍسي ثَدُ ٍ هسئَليت ًػبست هستمين ثش ؾْذُ س
 -10دس هٌبطمي وِ اجشاي ؾوليبت حفع ٍ ًگْذاسي فضبي سجض ثِ صَست اهبًي اًجبم هي ضَد ،ثِ هٌػَس ايجبد ٍحذت سٍيِ دس
توبهي هٌبطك ،هسئَليي فضبي سجض هَغف ثِ سؾبيت هَاسد فَق ثَدُ ٍ هسئَليت ًػبست ثش هَاسد فَق ثِ ؾْذُ آًبى خَاّذ ثَد
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