نقش مدیریت پایدار خاک
در افزایش بهرهوری و حفظ کیفیت آب

منوچهر گرجی
استاد دانشگاه تهران

 ۲۲اسفند ۱۴۰۰

امام علی (ع) :

” کسی که آب و خاک داشته باشد و در فقر زندگی کند از رحمت خداوند به دور است“.

فرازی از سخنان مقام معظم رهبری:

” قضیّهی خاک از قضیّهی آب مهمتر است؛ ما مشکل آب هم داریم ،مشکل بزرگی هم
هست ،لکن برای تهیّهی آب راههای فراوانی وجود دارد؛ برای تهیّهی خاک حاصلخیز
این راهها دیگر وجود ندارد“.
بیانات در دیدار مسئوالن منابع طبیعى ،محیط زیست و فضاى سبز شهری ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

راهکارهای عمده مصرف بهینه آب و افزایش بهرهوری آن در کشاورزی
 بهرهبرداری بهینه از اراضی زراعی ،باغی ،مراتع ،و جنگللهلا و اجلرای برناملههلایمدیریت پایدار خاک در آنها.
 استفاده از سامانههای آبیاری پیشرفته از قبیل زیرسطحی ،قطرهای ،و سایر روشهایآبیاری تحت فشار ،و فناوریهای نوین مربوطه.
 مدیریت و تنظیم بهینه عملیات آبیاری با توجه به ویژگیهای خاک ،محصول ،و در نظرگرفتن شرایط زمانی و مکانی.
 تولید بذور و نهالهای اصالح شده کم آببر و پرمحصول از طریل اصلالح نباتلات واستفاده از علوم زیست فناوری.

نقش خاک در چرخه آب و توزیع مناسب آن در طبیعت
یکی از خدمات زیستمحیطی خاک ،ذخیره سازی و توزیع مناسب آب در طبیعت در قالب رطوبت
خاک ،آبهای زیرقشری ،چشمهها ،منابع آب زیرزمینی ،قسمتی از دبی پایه رودخانهها ،و حفظ

کیفیت آب در تاالبها ،دریاچهها ،و مخازن آبی است.
کمک به چرخش صحیح آب در طبیعت ،حفاظت آب ،کاهش اثرات خشکسالی ،افزایش پوشش
گیاهی ،کاهش فرسایش و سایر مخاطرات ،و ارائه خدمات اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی.
تخریب منابع خاک ،از جمله فرسایش ،شور شدن ،کاهش ماده آلی و حاصلخیزی ،تغییر بیرویه
کاربری اراضی ،و سایر اقدامات نامناسب مدیریت خاک ،تعادل طبیعت را به هم زده و ضمن
هدررفت آب و کاهش بهرهوری آن باعث خسارتهای فراوان میگردد

( بوسیو)۲۰۱۰ ،

نقش مدیریت خاک در افزایش بهرهوری آب در اراضی دیم ،جنگلها ،و مراتع
بیش از  ٪۵۵اراضی کشاورزی ایران را دیمزارها تشکیل میدهند.
در اراضی دیم ،گزینههای افزایش بهرهوری آب ،مدیریت بهینه خاک ،و استفاده از بذور و نهالهای اصالح شده
است.
حفاظت خاک و کنترل فرسایش ،و استفاده از روشهای مدیریت پایدار خاک در این اراضی ،اثرات مهمی در
پایداری تولید محصول دارد ( میرزا و همکاران ،)۲۰۱۳ ،و به افزایش قابل توجه بهرهوری آب منجر میشود.
اقدامات بهینه مدیریت و حفاظت خاک ،در مناط

جنگلی و مرتعی ،با بهبود تولید زیستتوده گیاهی ،ضمن

افزایش بهرهوری و حفظ کیفیت آب ،ارزش افزوده اقتصادی ،و زیستمحیطی چشمگیری ایجاد مینماید.

اجزای مختلف مدیریت پایدار خاک و اثر آنها بر افزایش بهرهوری آب
 -۱شناسایی و رده بندی خاکها ،ارزیابی و تعیین تناسب اراضی،

 -۲مدیریت رطوبت خاک ( افزایش نفوذپذیری ،کاهش تبخیر ،و افزایش ظرفیت نگهداشت آب خاک)
 -۳تسطیح ،تجهیز ،و نوسازی اراضی و نقش آن در افزایش بهرهوری آب
 -۴حفاظت خاک و مهار فرسایش

 -۵مدیریت مواد آلی خاک و افزایش آن
 -۶عملیات خاکورزی و شخم و شیار
 -۷مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
 -۸مدیریت و اصالح بافت و ساختمان خاک
 -۹تقویت تنوع زیستی و مدیریت موجودات زنده خاک
 -۱۰مدیریت بقایای گیاهی و استفاده از خاکپوشها
 -۱۱استفاده از مواد اصالح کننده خاک
 -۱۲سایر موارد

 -۱شناسایی و رده بندی خاکها ،ارزیابی و تعیین تناسب اراضی
اولین قدم در افزایش بهرهوری آب ،استفاده از خاک ،متناسب با استعداد و توان بلالقوه آن
است که از طری شناسایی انواع خاکها و ارزیابی استعداد اراضی امکانپذیر میگردد.
از دیدگاه مدیریتی ،در جهان بیش از  ۱۰۰۰۰نوع خاک مختلف با خصوصیات متفاوت وجلود
دارد که نیازمند صدها نوع اقدام خاص مدیریتی در ابعاد مختلف از جمله مقلدار ،زملان ،و
نحوه مصرف آب ،کود دهی ،خاکورزی ،الگوی کشت ،و غیره می باشند.
شناسایی منابع خاک ،و استفاده از اطالعات کسب شده در چند زمینه مفید میباشد:
الف -تعیین کاربری مناسب اراضی
ب -تعیین الگوی کشت منطقهای
ج -طراحی و اجرای سامانههای مختلف آبیاری

 -۲مدیریت رطوبت خاک ( افزایش نفوذپذیری ،کاهش تبخیر ،و افزایش ظرفیت نگهداشت آب خاک)
درصد قابل توجهی از آبهای جهان در قالب رطوبت ذخیره شده در خاک قابل بهره برداری میباشد ( لعل و همکاران،

 ،) ۲۰۱۲که مقدار آن  ۱۷۰۰۰کیلومتر مکعب در سال تخمین زده شده است ( اوکی و کانائه .)۲۰۰۶ ،
جدول  -۱تخمین حجم ذخایر آب جهان

مخزن

میزان ذخیره (  ۱۰۰۰کیلومترمکعب )

دریاها

۱۲۳۸۰۰۰

یخجالها و برف

۲۴۰۶۴

اراضی یخبندان دائمی

۳۰۰

دریاچهها

۱۷۵

تاالبها

۱۷

خاکها

۱۷

بخار آب

۱۳

رودخانهها

۲

موجودات زنده

۱

جمع

۱۳۶۲۵۸۹

مدیریت آب خاک
از  ۴۱۳میلیارد مترمکعب نزوالت متوسط ساالنه ایران ،حلدود  ۳۰۰میلیلارد مترمکعلب آن صلرف
تبخیر و تعرق میگردد ( مهدوی ،)۱۳۹۵ ،که با توجه به وجود اقلیم خشک و گرم در ایران ،درصلد

قابل توجهی از آن به عنوان تلفات به حساب میآید.
با عنایت به اینکه خاکها اولین دریافتکنندگان نزوالت آسمانی هسلتند ،در صلورت حفاظلت و
مدیریت بهینه آنها ،میتوانند با بهبود ظرفیت نگهداری و ذخیره بیشتر آب ،تلفلات آن را تلا حلد
زیادی کاهش دهند.
فقط  ٪۱۰کاهش هدررفت در این زمینه میتواند حدود  ۳۰میلیارد مترمکعب آب اضافی را به مصرف
کشاورزی ،و تولیدات گیاهی در مراتع و جنگلها برساند.

 -۳تسطیح ،تجهیز ،و نوسازی اراضی و نقش آن در افزایش بهرهوری آب
یکی از دالیل کم بودن بازده آبیاری ،ناهمواری سطح خاک است که در آن توزیع یکنواخت آب غیرممکن
میباشد .نقاط پست بیشتر و نقاط مرتفع کمتر از اندازه آبیاری میشوندکه هر دو برای تولید محصول مضر است.
تسطیح اراضی زراعی ،و بویژه نوع لیزری آن ،به منظور بهبود مدیریت آبیلاری و زهکشلی ،و اسلتفاده بهینله از
نهادههای کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است (جت و همکاران ،)۲۰۰۶ ،و فواید زیر را در پی دارد:
-

ایجاد سطح خاک صافتر و کوتاهتر شدن زمان مورد نیاز برای آبیاری،
توزیع یکنواخت آب در مزرعه ،و امکان نفوذ آرام و یکنواخت آب در عم خاک،
تامین رطوبت یکنواخت در محیط ریشه گیاه،
جوانه زنی بهینه بذور و رشد بهتر گیاه و افزایش تولید محصول،
کاهش مصرف و هزینه نهادههای کشاورزی ،مانند بذر ،کود ،و سوخت،
تسهیل تردد در سطح مزرعه در عملیات مختلف،
تنظیم سرعت جریان آب ،با طراحی شیب مناسب جهت کاهش فرسایش خاک،
بهینه سازی وضعیت زهکشی اراضی و خروج آبهای اضافی از زمین.
کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری آن،

تسطیح ،تجهیز ،و نوسازی اراضی و نقش آن در افزایش بهرهوری آب

جدول شماره  -۲۳تاثیر روشهای مختلف تسطیح اراضی بر زمان آبیاری و میزان مصرف و بهرهوری آب در کشت برن و گندم
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تسطیح ،تجهیز ،و نوسازی اراضی و نقش آن در افزایش بهرهوری آب

جدول شماره  -۳۵اثر تیمارهای مختلف تسطیح اراضی با شیبهای مختلف بر میزان مصرف و بهرهوری آب در کشت گندم*
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* آمارها مربوط به میانگین دو سال زراعی  ۲۰۱۴ - ۲۰۱۳و  ۲۰۱۵-۲۰۱۴میباشند.

 -۴حفاظت خاک و مهار فرسایش
فرسایش خاک از طری تلفات آب ،هدر رفت مواد آلی و عناصر غذایی ،کاهش عم خاک ،کاهش نفوذپذیری،
افت ظرفیت نگهداری آب خاک ،افزایش آفات و امراض گیاهی ،کاهش تولید محصول ،و تولید رسوب و آلودگی،
باعث کاهش بهره وری آب و تخریب کیفیت آن میگردد.
اقدامات حفاظت خاک و مهار فرسایش ،با جلوگیری از این نتای سوء ،باعث افزایش تولید محصول ،کاهش
تلفات آب ،و افزایش بهره وری آن میگردد.
این عملیات ضمن کاهش وقوع و شدت سیلهای ویرانگر ،از تخریب کیفیت آب و پر شدن مخازن سدها و
منابع آبی از رسوب نیز جلوگیری مینماید.
بر اساس اعالم وزارت نیرو ،در هر سال  ٪۰/۷از حجم مخازن ذخیره سدهای کشور توسط این رسوبات پر شده
و از گنجایش آبی آنها کاسته میشود .این کاهش ظرفیت حدود  ۳۰۰میلیون متر مکعب ذخیره آب است که
میتواند حدود  ۳۰هزار هکتار از اراضی را تحت کشت آبی قرار دهد.

حفاظت خاک و مهار فرسایش

کمیته ملی تحقیقات اثر فرسایش بر توان تولیدی خاک در آمریکا ،در بررسیهای گسترده
خود نتیجهگیری نمود که علت اصلی کاهش تولید محصول در اثر فرسایش خاک ،کم شدن
آب قابل استفاده گیاه میباشد ( لعل و همکاران.)۱۹۸۷ ،
برآوردها نشان داده است که فرسایش و تخریب خاک در  ۵۰سال آینده میتواند تولید غذای
جهان را تا  ۳۰٪کاهش دهد ( کندال و پیمنتل.)۱۹۹۴ ،

 -۵مدیریت مواد آلی خاک و افزایش آن
ماده آلی خاک ،با تقویت پایداری ساختمان ،افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت ،تامین عناصر غذایی ،و تقویت
فعالیتهای زیستی ،اثرات چشمگیری بر ارتقاء بهرهوری آب مصرفی دارد.

در مناط خشک و نیمهخشک ،اگر ماده آلی خاک به بیش از یک درصد افزایش یابد ،بسیاری از مشکالت
خاک و آب به طور معناداری کاهش مییابد.

بررسیهای صورت گرفته در استان خراسان رضوی نشان میدهد افزایش هر تن کربن آلی خاک در هکتار
منجر به افزایش تولید  ۹۵کیلوگرم گندم میشود .به طور متوسط به ازای یک گرم در کیلوگرم ( ۰/۱درصد یا
 ۳تن در هکتار) افزایش کربن آلی خاک ،حدود  ۷۱۵هزار تن (معادل  ۸/۷درصد کل تولید گندم آبی) به تولید

گندم کشور افزوده خواهد شد (کشاورز و همکاران.)۱۳۹۲ ،

مدیریت مواد آلی خاک و افزایش آن
بر اساس نتای این تحقیقات ،به طور میانگین به ازای افزایش هر گرم کربن آلی در کیلوگرم خاک ،عملکرد دانه گندم
به طور میانگین  ۲۸۶کیلوگرم در هکتار (  ۳۰۵-۱۲۱کیلوگرم در هکتار) افزایش مییابد (شکل شماره .)۱

شکل شماره  -۲۱رابطه بین کربن آلی خاک و عملکرد دانه گندم در  ۲۰۲مزرعه در استان خراسان رضوی

 -۶عملیات خاکورزی و شخم و شیار
عملیات خاکورزی ( شخم و شیار) ،و کیفیت انجام آن میتواند اثرات بسیار متنوعی بر کیفیت
خاک ،صرفهجویی در زمان و هزینهها ،جذب و نگهداری آب ،افزایش تولید محصول ،و نهایتا

افزایش بهرهوری آب مصرفی داشته باشد.
در کشاورزی نوین (کشاورزی پایدار و کشاورزی حفاظتی) ،کاهش هرچه بیشتر دستخوردگی
خاک ،و استفاده از روشهای خاکورزی حفاظتی مانند بیخاکورزی ،و کمخاکورزی ،که خاک را
چندان جابجا نمیکنند و فقط شیارهایی را برای کاشت بذر در سطح خاک ایجاد مینمایند،
توصیه میگردد.

عملیات خاکورزی و شخم و شیار
جدول  -۴اثرات مفید بعضی از انواع خاکورزیهای حفاظتی در کاهش مصرف آب
عملیات خاکورزی

صرفه جویی
مصرف آب (درصد)

منبع

بیخاکورزی

۴۵-۲۳

کهالون ۱و همکاران۲۰۰۶ ،

بیخاکورزی

۱۵-۵

فاروق ۲و همکاران۲۰۰۷ ،

خاکورزی پشتهای(بسترهای دائمی)

۱۰/۶

جت ۳و همکاران۲۰۱۹ ،

بیخاکورزی

۲۱/۸

جت و همکاران۲۰۱۹ ،

کشت مستقیم برن ( بیخاکورزی)

۴۰-۳۰

محمد و همکاران۲۰۱۸ ،

 -۷مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
کوددهی متوازن آلی ،شیمیایی ،و زیستی ،و مدیریت بهینه حاصلخیزی ،عامل اساسی حفظ باروری
خاک است که بر اساس اعالم نظر فائو ،موجب افزایش  ۳۰تا  ۵۵درصدی تولید محصول میگردد.
تجزیه و تحلیل دقی وضعیت حاصلخیزی خاک ،و آگاهی از نیازهای تغذیهای گیاه در یک منطقه،
موجب کاربرد اصولی و متوازن عناصر غذایی در خاک گردیده و با افزایش محصول و بهبود کیفیت
تولیدات گیاهی ،بهرهوری آب را افزایش میدهد.

ارکاسا و همکاران ( ،)۲۰۱۱تحقیقاتی را در مورد اثر حاصلخیزی خاک بر تولید محصول ذرت و اجزای
بیالن آبی ،در مجموع بارندگی  ۱۴۵۱میلیمتر در فصل رشد ،انجام دادند که خالصهای از نتای آن در
جدولهای شماره  ۷و  ۸ارائه گردیده است.
همچنین در شکل شماره  ،۳تاثیر جدی مصرف کودها در افزایش تولید غالت نشان داده شده است
(سینگ و همکاران.)۲۰۱۷ ،

مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

جدول  -۵اثر حاصلخیزی خاک بر اجزای بیالن آبی ( میلیمتر)

اجزا بی ن آب

رای
ضعی

ا لخیز خاک
نزدی

نرمال

یرم دود کننده

تبخیر واقعی

۴۴۶

۲۸۵

۲۰۴

تعرق واقعی

۱۴۶

۲۶۸

۳۵۵

تبخیر و تعرق واقعی

۵۹۲

۵۵۳

۵۵۹

درصد تعرق واقعی به

۲۵

۴۸

۶۴

رواناب

۵۹۳

۵۹۳

۵۹۳

نفوذ

۸۵۸

۸۵۸

۸۵۸

زهکشی

۲۷۶

۳۱۱

۳۰۴

تبخیر و تعرق واقعی

مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
جدول شماره  -۶برآورد عملکرد ذرت و بهرهوری آب در حالتهای مختلف حاصلخیزی خاک
رای

ا لخیز خاک

ضعی

نزدی

نرمال

یرم دود کننده

تولید زیستتوده (تن در هکتار)

۷/۵

۱۴/۳

۱۹/۲

تولید دانه ( تن درهکتار)

۲/۵

۶/۴

۹/۲

زیستتوده تولیدی مربوط
به آبیاری خوب ()٪
زیتوده تولیدی مربوط
به کود دهی خوب ( )
بهرهوری آب در تولید زیست-
توده (کیلوگرم /مترمکعب)
بهرهوری آب در تولیددانه
( کیلوگرم /مترمکعب)

۱۰۰
۳۹
۵/۱
۱/۷

۱۰۰
۷۵
۵/۳
۲/۴

۱۰۰
۱۰۰
۵/۴
۲/۶

 -۸مدیریت و اصالح بافت و ساختمان خاک
بافت خاک ،به علت تاثیرقابلتوجه بر فرسایشپذیری خاک ،نفوذپذیری و حرکت آب در خاک ،بهبود زهکشی
داخلی خاک ،نگهداری آب ،و تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ،در بهرهوری آب حائز اهمیت زیادی است.
مدیریت و بهینه سازی بافت خاک ،با بهبود خصوصیات فیزیکی آن ،موجب افزایش نفوذ ،کاهش تلفات ناشی از

رواناب و تبخیر ،افزایش ظرفیت نگهداری و آب قابل استفاده گیاه ،تنظیم تهویه و دمای خاک میگردد ،و با تقویت
رشد گیاه ،ارتقای بهرهوری آب در کشاورزی را باعث میگردد.

اصالح ساختمان خاک نیز با ایجاد فضای متخلخل و مستحکم مناسب ،جوانهزنی و رشد ریشه گیاه ،نفوذپذیری،
حرکت و نگهداشت آب در خاک ،مقاومت خاک در برابر انواع فرسایش ،و فعالیت زیستی را بهبود بخشیده و به
طور مستقیم و غیرمستقیم بر بهرهوری آب تاثیرگذار است.

 -۹تقویت تنوع زیستی و مدیریت موجودات زنده خاک
زیست بوم خاک ،بزرگترین منبع ذخیره ژنتیکی و تنوع گونهای جانداران میباشد و موجودات زنده
به طور فعال در فرایندهای تشکیل و کارکرد خاک موثرند .در چند گرم خاک حاصللخیز ،بلیش از
جمعیت کره زمین (حدود هشت میلیارد) از انواع موجودات زنده ریز و درشت وجود دارند.
موجودات زنده خاک ،با تجزیه بقایای گیاهی و ایجاد مواد آلی پایلدار ،باعلث بهبلود خصوصلیات

فیزیکی و هیدرولوژیکی خاک از جمله ساختمان آن ،نفوذپذیری ،زهکشی ،و افلزایش نگهداشلت
آب در خاک میشوند .همچنین این جانداران از طری همزیستی با ریشه گیاهان ،دسترسی ریشله
گیاه به آب و عناصر غذایی را تسهیل مینمایند و بهرهوری آبِ خاک را افزایش میدهند.

تقویت تنوع زیستی و مدیریت موجودات زنده خاک

جدول  -۷اثر فعالیتهای کرم خاکی بر میزان نفوذ تجمعی آب در خاک ( سانتیمتر)

زمان ( دقیقه)

خاک بدون کرم خاکی

خاک دارای کرم خاکی

۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۵
۶۰
۹۰
۱۲۰

۰
۱۵
۲۵
۳۵
۴۷
۵۵
۶۸
۸۵

۰
۲۰
۳۸
۵۲
۶۵
۷۸
۹۵
۱۱۵

 -۱۰مدیریت بقایای گیاهی و استفاده از خاکپوشها
بقایای محصوالت ،بهترین پوشش برای محافظت سطح خاک هستند و فواید مدیریت صحیح آنها شامل
حفاظت خاک و کاهش فرسایش ،تنظیم دمای خاک ( گرم شدن در زمستان و خنک شدن در تابستان)،
کاهش تبخیر ،افزایش نفوذ آب ،افزایش ماده آلی خاک و آب قابل استفاده گیاه ،تامین عناصر غذایی مورد
نیاز گیاهان ،تشدید فعالیت موجودات زنده خاک ،کاهش علفهای هرز ،تولید محصول بیشتر ،و نهایتا
ارتقاء بهرهوری آب مصرفی میباشند.
استفاده از خاکپوشهای مختلف طبیعی و مصنوعی برای حفظ پوشش سطح زمینهای کشاورزی مرسوم
است که میتواند اثرات مفید ذکر شده را داشته باشد .پنگ و همکاران ،در تحقیقات خود تاثیر خاکپوش

پالستیکی و خاکورزیهای مختلف بر افزایش معنیدار تولید گندم و ارتقاء بازدهی مصرف آب را نشان
دادند ( جدول شماره )۱۰

مدیریت بقایای گیاهی و استفاده از خاکپوشها

جدول  -۸اثر انواع خاکورزی بر تعرق ،تولید زیست توده و دانه گندم و بازدهی مصرف آب
سال

نوع خاکورزی
خاکورز رای

میانگین
سالهای
۲۰۱۶
و
۲۰۱۷

بیخاکورز +
کاه و کل
و
بیخاکورز
خاکورز رای
با کل مخلو ده
خاکورز رای +
تی
خاک و
بیخاکورز +
تی
خاک و

بازدهی مصرف آب

تعرق

تولید زیستتوده

بازدهی مصرف آب

تولید دانه

میلیمتر

کیلو ر در هکتار

کیلو ر  /هکتار-میلیمتر

کیلو ر درهکتار

کیلو ر  /هکتار-میلیمتر

۱۱۷/۶c

۳۳۰۳c

۱۴/۵۸ b

۱۴۶۰bc

۵/۴۸bc

۱۶۴/۷b

۳۸۹۶b

۱۴/۹۱b

۱۸۶۲a

۶/۷۸a

۱۲۳c

۳۰۰۳c

۱۲/۷۳c

۱۴۱۶c

۵/۵۶c

۱۲۷/۹c

۳۳۶۸c

۱۴/۱۰bc

۱۶۴۷b

۶/۲۸b

۱۹۲/۳a

۴۴۸۹a

۱۸/۱۶a

۱۷۷۶ab

۶/۹۰ab

۲۰۶/۷a

۴۶۱۲a

۱۷/۷۷a

۱۸۱۵ab

۶/۷۸ab

 -۱۱استفاده از مواد اصالح کننده خاک

یکی از روشهای افزایش بهرهوری آب به ویژه در خاکهای با مشکل نفوذپلذیری یلا نگهلداری آب،
استفاده از مواد اصالح کننده است.
موادی مانند گچ ،گوگرد و اسید سولفوریک ،مشکالت فیزیکی خاک ،از جمله نفوذپذیری خاکهلای
سدیمی را اصالح مینمایند .همچنین مواد مصنوعی یا طبیعی نگهدارنده رطوبت ،مانند ابرجلاذبهلا
(پلی اکریل آمید) ،ذغال زیستی ،لجن فاضالب ،و سایر پسماندهای آلی صنعتی ،رطوبت بیشلتری را
برای گیاه تامین نموده و بهرهوری آب را افزایش میدهند.

بعضی از مواد اصالح کننده با تغییر خصوصیات شیمیایی از جمله اسلیدیته خلاک و فراهملی ملواد
غذایی نیز باعث افزایش بهرهوری آب میگردند.

استفاده از مواد اصالح کننده خاک

جدول  -۹تجزیه واریانس اثر کم آبیاری و مصرف پلیمر بر تولید طالبی و بهرهوری آب مصرفی

 -۱۲سایر موارد
اقدامات دیگری از قبیل:







حفظ خاکهای حاصلخیز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی،
مدیریت آلودگی خاک و پاک سازی خاکهای آلوده،
اصالح واکنش شیمیایی خاک،
اصالح و به سازی اراضی مسئله دار و تخریب شده ،و
سایر اقدامات ابتکاری و نوآورانه در زمینه مدیریت و حفاظت خاک،

نیز میتوانند اثرات بسزایی بر تولید محصول سالمتر و بیشتر ،و افزایش بهلرهوری آب مصلرفی
کشاورزی در کوتاه مدت یا درازمدت داشته باشند.

جمع بندی و نتیجه گیری
باتوجه به موارد ذکرشده ،مدیریت پایدار خاک ،میتواند تا حدود  %۱۰۰تولید محصول
و بهرهوری آب در اراضی دیم و آبی را افزایش دهد.

به عالوه ،مدیریت پایدار خاک در زمینههای تامین امنیت غذایی ،حفاظت محیط
زیست ،کاهش گازهای گلخانهای و جلوگیری از گرم شدن کره زمین ،بهداشت و
سالمت جامعه ،و تولید ارزش افزوده اقتصادی نیز میتواند نتای چشمگیری در پی
داشته باشد.

راهکارهای اجرایی حفاظت و مدیریت پایدار خاک
 -۱اجرای دقی « قانون حفاظت از خاک » ،و آییننامهها و دستورالعملهای مربوطه،
 -۲تدوین و اجرای برنامه « شناسایی و طبقهبندی خاکها ،و ارزیابی تناسب اراضی»،
 -۳تدوین و اجرای برنامه « پایش مستمر کیفیت منابع خاک در کشاورزی و منابع طبیعی»،
 -۴تدوین و اجرای برنامه « افزایش ماده آلی و بهبود حاصلخیزی خاک»،
 -۵تدوین و اجرای برنامه « حفاظت خاک و مهار فرسایش و رسوب در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی»،

 -۶تدوین و اجرای برنامه « تروی و توسعه کشاورزی حفاظتی»،
 -۷تدوین و اجرای برنامه « مدیریت ،اصالح ،و احیای اراضی فرسوده و حاشیهای»،

 -۸تدوین و اجرای « سایر برنامههای اجرایی ،آموزشی ،تحقیقاتی ،و ترویجی مورد نیاز».
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آب و خاک ،مایه حیات و خلقت انسان ،و نیازمند مدیریت پایدار

باتشکر ازتوجه شما

