


پایدار خاک مدیریت نقش 
کیفیت آبوری و حفظ افزایش بهرهدر 

منوچهر گرجی

تهران دانشگاه استاد 

۱۴۰۰اسفند ۲۲



:(ع)علیامام

“.تاسدوربهخداوندرحمتازکندزندگیفقردروباشدداشتهخاکوآبکهکسی”

:رهبریمعظممقامسخنانازفرازی

همبزرگیمشکلداریم،همآبمشکلمااست؛مهم ترآبقضیّه یازخاکقضیّه ی”

حاصلخیزخاکتهیّه یبرایدارد؛وجودفراوانیراه هایآبتهیّه یبرایلکنهست،

“.نداردوجوددیگرراه هااین

۱۳۹۳/۱۲/۱۷شهریسبزفضاىوزیستمحیططبیعى،منابعمسئوالندیداردربیانات



آن در کشاورزیوری بهینه آب و افزایش بهرهمصرف های عمده کارراه

هلای هلا و اجلرای برناملهبرداری بهینه از اراضی زراعی، باغی، مراتع، و جنگللبهره-
.مدیریت پایدار خاک در آنها

های شای، و سایر روهای آبیاری پیشرفته از قبیل زیرسطحی، قطرهاستفاده از سامانه-
.های نوین مربوطهآبیاری تحت فشار، و فناوری

در نظر های خاک، محصول، ومدیریت و تنظیم بهینه عملیات آبیاری با توجه به ویژگی-
. گرفتن شرایط زمانی و مکانی

بر و پرمحصول از طریل  اصلالح نباتلات وهای اصالح شده کم آبتولید بذور و نهال-
.استفاده از علوم زیست فناوری



نقش خاک در چرخه آب و توزیع مناسب آن در طبیعت

ترطوبقالبدرطبیعتدرآبمناسبتوزیعوسازیذخیرهخاک،محیطیزیستخدماتازیکی

حفظوها،رودخانهپایهدبیازقسمتیزیرزمینی،آبمنابعها،چشمهزیرقشری،هایآبخاک،

.استآبیمخازنوها،دریاچهها،تاالبدرآبکیفیت

پوششافزایشسالی،خشکاثراتکاهشآب،حفاظتطبیعت،درآبصحیحچرخشبهکمک

.محیطیزیستواقتصادی،اجتماعی،خدماتارائهومخاطرات،سایروفرسایشکاهشگیاهی،

یهروبیتغییرحاصلخیزی،وآلیمادهکاهششدن،شورفرسایش،جملهازخاک،منابعتخریب

ضمنوزدههمبهراطبیعتتعادلخاک،مدیریتنامناسباقداماتسایرواراضی،کاربری

(۲۰۱۰بوسیو،)گرددمیفراوانهایخسارتباعثآنوریبهرهکاهشوآبهدررفت



ها، و مراتعوری آب در اراضی دیم، جنگلنقش مدیریت خاک در افزایش بهره

.دهندمیتشکیلزارهادیمراایرانکشاورزیاراضی۵۵٪ازبیش

دهشاصالحهاینهالوبذورازاستفادهوخاک،بهینهمدیریتآب،وریبهرهافزایشهایگزینهدیم،اراضیدر

.است

درمهمیاثراتاراضی،ایندرخاکپایدارمدیریتهایروشازاستفادهوفرسایش،کنترلوخاکحفاظت

.شودمیمنجرآبوریبهرهتوجهقابلافزایشبهو،(۲۰۱۳همکاران،ومیرزا)داردمحصولتولیدپایداری

ضمن،گیاهیتودهزیستتولیدبهبودبامرتعی،وجنگلیمناط درخاک،حفاظتومدیریتبهینهاقدامات

.نمایدمیایجادچشمگیریمحیطیزیستواقتصادی،افزودهارزشآب،کیفیتحفظووریبهرهافزایش



وری آباجزای مختلف مدیریت پایدار خاک و اثر آنها بر افزایش بهره

ارزیابی و تعیین تناسب اراضی،ها، شناسایی و رده بندی خاک-۱

(افزایش نفوذپذیری، کاهش تبخیر، و افزایش ظرفیت نگهداشت آب خاک) مدیریت رطوبت خاک -۲

وری آبو نقش آن در افزایش بهرهتسطیح، تجهیز، و نوسازی اراضی-۳

حفاظت خاک و مهار فرسایش-۴

افزایش آنو مدیریت مواد آلی خاک -۵

ورزی و شخم و شیارعملیات خاک-۶

مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه-۷

خاکساختمانوبافتاصالحومدیریت-۸

خاکزندهموجوداتمدیریتوزیستیتنوعتقویت-۹

هاپوشمدیریت بقایای گیاهی و استفاده از خاک-۱۰

استفاده از مواد اصالح کننده خاک-۱۱

سایر موارد-۱۲



ارزیابی و تعیین تناسب اراضیها، شناسایی و رده بندی خاک-۱

وه آن وری آب، استفاده از خاک، متناسب با استعداد و توان بلالقاولین قدم در افزایش بهره
. دگردپذیر میها و ارزیابی استعداد اراضی امکاناست که از طری  شناسایی انواع خاک

نوع خاک مختلف با خصوصیات متفاوت وجلود ۱۰۰۰۰از دیدگاه مدیریتی، در جهان بیش از 
دارد که نیازمند صدها نوع اقدام خاص مدیریتی در ابعاد مختلف از جمله مقلدار، زملان، و

. ورزی، الگوی کشت، و غیره می باشندنحوه مصرف آب، کود دهی، خاک

:دباششناسایی منابع خاک، و استفاده از اطالعات کسب شده در چند زمینه مفید می

تعیین کاربری مناسب اراضی -الف
ای تعیین الگوی کشت منطقه-ب
های مختلف آبیاریطراحی و اجرای سامانه-ج



(اکافزایش نفوذپذیری، کاهش تبخیر، و افزایش ظرفیت نگهداشت آب خ) مدیریت رطوبت خاک -۲

، لعل و همکاران) باشدهای جهان در قالب رطوبت ذخیره شده در خاک قابل بهره برداری میدرصد قابل توجهی از آب

(.۲۰۰۶اوکی و کانائه ، ) کیلومتر مکعب در سال تخمین زده شده است ۱۷۰۰۰، که مقدار آن (۲۰۱۲

تخمین حجم ذخایر آب جهان-۱جدول 

(کیلومترمکعب ۱۰۰۰) میزان ذخیره مخزن

۱۲۳۸۰۰۰دریاها

۲۴۰۶۴و برفهایخجال

۳۰۰اراضی یخبندان دائمی

۱۷۵هادریاچه

۱۷هاتاالب

۱۷هاخاک

۱۳بخار آب

۲هارودخانه

۱موجودات زنده

۱۳۶۲۵۸۹جمع



مدیریت آب خاک

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

.آیدقابل توجهی از آن به عنوان تلفات به حساب می

ت و کنندگان نزوالت آسمانی هسلتند، در صلورت حفاظلها اولین دریافتکه خاکبا عنایت به این
ا تلا حلد توانند با بهبود ظرفیت نگهداری و ذخیره بیشتر آب، تلفلات آن رمدیریت بهینه آنها، می
.زیادی کاهش دهند

میلیارد مترمکعب آب اضافی را به مصرف ۳۰تواند حدود کاهش هدررفت در این زمینه می٪۱۰فقط 
. ها برساندکشاورزی، و تولیدات گیاهی در مراتع و جنگل



وری آبو نقش آن در افزایش بهرهتسطیح، تجهیز، و نوسازی اراضی-۳

غیرممکنآبیکنواختتوزیعآندرکهاستخاکسطحناهمواریآبیاری،بازدهبودنکمدالیلازیکی

.استمضرلمحصوتولیدبرایدوهرشوندکهمیآبیاریاندازهازکمترمرتفعنقاطوتربیشپستنقاط.باشدمی
ینله از زهکشلی، و اسلتفاده بهو به منظور بهبود مدیریت آبیلاری ، و بویژه نوع لیزری آن، تسطیح اراضی زراعی

:، و فواید زیر را در پی دارد(۲۰۰۶جت و همکاران، )نهاده های کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است 

تر شدن زمان مورد نیاز برای آبیاری،و کوتاهترایجاد سطح خاک صاف-
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 نهاده های 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، -
.های اضافی از زمینبهینه سازی وضعیت زهکشی اراضی و خروج آب-
وری آن، کاهش مصرف آب و افزایش بهره-



وری آبو نقش آن در افزایش بهرهتسطیح، تجهیز، و نوسازی اراضی

 

 - تاثیر روشهای مختلف تسطیح اراضی بر زمان آبیاری و میزان مصرف و بهرهوری آب در کشت برن  و گندم۳جدول شماره 

 تیمارها

 زمان آبیار 

 )ساعت در هکتار(

  م  آب آبیار 

 )میلیمتر(

 ج  آب م ر ی 

 )مترمکعب(

 ب رهور  آب

 )کیلوگرم/ مترمکعب(

 گندم برن  گندم برن  گندم برن  گندم برن 

 ۴۸/۱ ۴۲/۰ ۳۳۰۰ ۱۱۰۰۰ ۵۵ ۷۰ ۶/۳۶ ۱۰۰ ت  ی   یزر  

 ۱۷/۱ ۳۲/۰ ۳۷۸۰ ۱۲۸۰۰ ۶۳ ۸۲ ۴/۴۷ ۱۲۰ ت  ی   نتی

 ۹۸/۰ ۲۶/۰ ۴۲۰۰ ۱۴۰۰۰ ۷۰ ۹۰ ۷/۵۶ ۱۴۰  اهد

 

۲



وری آبو نقش آن در افزایش بهرهتسطیح، تجهیز، و نوسازی اراضی

 

 - اثر تیمارهای مختلف تسطیح اراضی با شیبهای مختلف بر میزان مصرف و بهرهوری آب در کشت گندم*۵جدول شماره 

 تیمارها

 آب م ر ی آبیار 

 مترمکعب در هکتار

  ر  جویی آب 

 مترمکعب / هکتار

 ب رهور  آب

کیلوگرم دانه / 

 مترمکعب

ا زای  ب رهور  آب 

 )درصد(ن ب  به  اهد

 - ۸۰۲/۰ - ۳۶۶۴  اهد )ت  ی   نتی(

 ۰۵/۰ت  ی   یزر  با  یب 

 در د
۳۴۳۴ ۲۳۰ ۹۲۰/۰ ۷۱/۱۴ 

  ۱۵/۰ت  ی   یزر  با  یب 

 در د
۳۰۹۹ ۵۶۵ ۱۲۱/۱ ۷۸/۳۹ 

  ۳۰/۰ت  ی   یزر  با  یب 

 در د
۲۸۷۷ ۷۸۷ ۱۲۰/۱ ۶۵/۳۹ 

   میباشند.۲۰۱۵-۲۰۱۴   و   ۲۰۱۴ - ۲۰۱۳* آمارها مربوط به میانگین دو سال زراعی  
 

۳



حفاظت خاک و مهار فرسایش-۴

،نفوذپذیریکاهشخاک،عم کاهشغذایی،عناصروآلیموادرفتهدرآب،تلفاتطری ازخاکفرسایش
دگی،آلوورسوبتولیدومحصول،تولیدکاهشگیاهی،امراضوآفاتافزایشخاک،آبنگهداریظرفیتافت
.گرددمیآنکیفیتتخریبوآبوریبهرهکاهشباعث

شکاهمحصول،تولیدافزایشباعثسوء،نتای اینازجلوگیریبافرسایش،مهاروخاکحفاظتاقدامات
.گرددمیآنوریبهرهافزایشوآب،تلفات

وسدهامخازنشدنپروآبکیفیتتخریبازویرانگر،هایسیلشدتووقوعکاهشضمنعملیاتاین
.نمایدمیجلوگیرینیزرسوبازآبیمنابع

شدهپررسوباتاینتوسطکشورسدهایذخیرهمخازنحجماز۰/۷٪سالهردرنیرو،وزارتاعالماساسبر
کهاستآبذخیرهمکعبمترمیلیون۳۰۰حدودظرفیتکاهشاین.شودمیکاستهآنهاآبیگنجایشازو
.دهدقرارآبیکشتتحترااراضیازهکتارهزار۳۰حدودتواندمی



حفاظت خاک و مهار فرسایش

ستردهگهایبررسیدرآمریکا،درخاکتولیدیتوانبرفرسایشاثرتحقیقاتملیکمیته
دنشکمخاک،فرسایشاثردرمحصولتولیدکاهشاصلیعلتکهنمودگیرینتیجهخود
.(۱۹۸۷همکاران،ولعل)باشدمیگیاهاستفادهقابلآب

تواند تولید غذای سال آینده می۵۰برآوردها نشان داده است که فرسایش و تخریب خاک در 
(.۱۹۹۴منتل، کندال و پی) کاهش دهد ٪۳۰جهان را تا 



مدیریت مواد آلی خاک و افزایش آن-۵

تقویتوغذایی،عناصرتامینرطوبت،نگهداریظرفیتافزایشساختمان،پایداریتقویتباخاک،آلیماده

.داردمصرفیآبوریبهرهارتقاءبرچشمگیریاثراتزیستی،هایفعالیت

تمشکالازبسیارییابد،افزایشدرصدیکازبیشبهخاکآلیمادهاگرخشک،نیمهوخشکمناط در

.یابدمیکاهشمعناداریطوربهآبوخاک

ارهکتدرخاکآلیکربنتنهرافزایشدهدمینشانرضویخراساناستاندرگرفتهصورتهایبررسی

یادرصد۱/۰)کیلوگرمدرگرمیکازایبهمتوسططوربه.شودمیگندمکیلوگرم۹۵تولیدافزایشبهمنجر

تولیدبه(آبیگندمتولیدکلدرصد۸/۷معادل)تنهزار۷۱۵حدودخاک،آلیکربنافزایش(هکتاردرتن۳

.(۱۳۹۲همکاران،وکشاورز)شدخواهدافزودهکشورگندم



مدیریت مواد آلی خاک و افزایش آن

گندمدانهردعملکخاک،کیلوگرمدرآلیکربنگرمهرافزایشازایبهمیانگینطوربهتحقیقات،ایننتای اساسبر

.(۱شمارهشکل)یابدمیافزایش(هکتاردرکیلوگرم۳۰۵-۱۲۱)هکتاردرکیلوگرم۲۸۶میانگینطوربه  

 
۱  مزرعه در استان خراسان رضوی۲۰۲- رابطه بین کربن آلی خاک و عملکرد دانه گندم در ۲شکل شماره 



ورزی و شخم و شیارعملیات خاک-۶

یفیتکبرمتنوعیبسیاراثراتتواندمیآنانجامکیفیتو،(شیاروشخم)ورزیخاکعملیات

نهایتاومحصول،تولیدافزایشآب،نگهداریوجذبها،هزینهوزماندرجوییصرفهخاک،

.باشدداشتهمصرفیآبوریبهرهافزایش

یخوردگدستبیشترهرچهکاهش،(حفاظتیکشاورزیوپایدارکشاورزی)نوینکشاورزیدر

راخاککهورزی،خاککموورزی،خاکبیمانندحفاظتیورزیخاکهایروشازاستفادهوخاک،

،نمایندمیایجادخاکسطحدربذرکاشتبرایراشیارهاییفقطوکنندنمیجابجاچندان

.گرددمیتوصیه



ورزی و شخم و شیارعملیات خاک

های حفاظتی در کاهش مصرف آبورزیاثرات مفید بعضی از انواع خاک-۴جدول 

منبع صرفه جویی 
(درصد)مصرف آب 

ورزیعملیات خاک

۲۰۰۶و همکاران،۱کهالون

۲۰۰۷و همکاران، ۲فاروق

۲۰۱۹و همکاران،  ۳جت

۲۰۱۹جت و همکاران،  

۲۰۱۸محمد و همکاران، 

۲۳-۴۵

۵-۱۵

۱۰/۶

۲۱/۸

۳۰-۴۰

ورزیخاکبی

ورزیخاکبی

(بسترهای دائمی)ایورزی پشتهخاک

ورزیخاکبی

(ورزیخاکبی) کشت مستقیم برن  



مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه-۷

اروریبحفظاساسیعاملحاصلخیزی،بهینهمدیریتوزیستی،وشیمیایی،آلی،متوازنکوددهی
.گرددمیمحصولتولیددرصدی۵۵تا۳۰افزایشموجبفائو،نظراعالماساسبرکهاستخاک

قه،منطیکدرگیاهایتغذیهنیازهایازآگاهیوخاک،حاصلخیزیوضعیتدقی تحلیلوتجزیه
یتکیفبهبودومحصولافزایشباوگردیدهخاکدرغذاییعناصرمتوازنواصولیکاربردموجب
.دهدمیافزایشراآبوریبهرهگیاهی،تولیدات

، تحقیقاتی را در مورد اثر حاصلخیزی خاک بر تولید محصول ذرت و اجزای (۲۰۱۱)ارکاسا و همکاران 
ای از نتای  آن در میلیمتر در فصل رشد، انجام دادند که خالصه۱۴۵۱بیالن آبی، در مجموع بارندگی 

.  ارائه گردیده است۸و ۷های شماره جدول

، تاثیر جدی مصرف کودها در افزایش تولید غالت  نشان داده شده است ۳در شکل شماره همچنین 
(.۲۰۱۷سینگ و همکاران، )



مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

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

 اجزا  بی ن آب 
  رای   ا لخیز  خاک

  یرم دود کننده نزدی  نرمال ضعی 

 ۲۰۴ ۲۸۵ ۴۴۶ تبخیر واقعی

 ۳۵۵ ۲۶۸ ۱۴۶ تعرق واقعی

 ۵۵۹ ۵۵۳ ۵۹۲ تبخیر و تعرق واقعی

 درصد تعرق واقعی به 

 تبخیر و تعرق واقعی
۲۵ ۴۸ ۶۴ 

 ۵۹۳ ۵۹۳ ۵۹۳ رواناب

 ۸۵۸ ۸۵۸ ۸۵۸ نفوذ

 ۳۰۴ ۳۱۱ ۲۷۶ زهکشی

 



مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

های مختلف حاصلخیزی خاکوری آب در حالتبرآورد عملکرد ذرت  و بهره-۶جدول شماره   

  یرم دود کننده نزدی  نرمال ضعی   رای   ا لخیز  خاک

 ۲/۱۹ ۳/۱۴ ۵/۷ تولید زیستتوده )تن در هکتار(

 ۲/۹ ۴/۶ ۵/۲ تولید دانه ) تن درهکتار(

 زیستتوده تولیدی مربوط 

 (٪به آبیاری خوب )
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

 زیتوده تولیدی مربوط 

 ( به کود دهی خوب )
۳۹ ۷۵ ۱۰۰ 

-بهرهوری آب در تولید زیست

 توده )کیلوگرم/ مترمکعب(
۱/۵ ۳/۵ ۴/۵ 

 بهرهوری آب در تولیددانه 

 ) کیلوگرم/ مترمکعب(
۷/۱ ۴/۲ ۶/۲ 

  



مدیریت و اصالح بافت و ساختمان خاک-۸

کشیزهبهبودخاک،درآبحرکتونفوذپذیریخاک،پذیریفرسایشبرتوجهتاثیرقابلعلتبهخاک،بافت

.استزیادیاهمیتحائزآبوریبهرهدرگیاه،نیازموردغذاییعناصرتامینوآب،نگهداریخاک،داخلی

ازناشیتلفاتکاهشنفوذ،افزایشموجبآن،فیزیکیخصوصیاتبهبودباخاک،بافتسازیبهینهومدیریت

تقویتباوگردد،میخاکدمایوتهویهتنظیمگیاه،استفادهقابلآبونگهداریظرفیتافزایشتبخیر،ورواناب

.گرددمیباعثراکشاورزیدرآببهره وریارتقایگیاه،رشد

پذیری،نفوذگیاه،ریشهرشدوزنیجوانهمناسب،مستحکمومتخلخلفضایایجادبانیزخاکساختماناصالح

بهوبخشیدهبهبودرازیستیفعالیتوفرسایش،انواعبرابردرخاکمقاومتخاک،درآبنگهداشتوحرکت

.استتاثیرگذارآبوریبهرهبرغیرمستقیمومستقیمطور



تقویت تنوع زیستی و مدیریت موجودات زنده خاک-۹

ودات زنده باشد و موجای جانداران میبوم خاک، بزرگترین منبع ذخیره ژنتیکی و تنوع گونهزیست 

از در چند گرم خاک حاصللخیز، بلیش. به طور فعال در فرایندهای تشکیل و کارکرد خاک موثرند

.دارنداز انواع موجودات زنده ریز و درشت وجود ( حدود هشت میلیارد)جمعیت کره زمین 

زنده خاک، با تجزیه بقایای گیاهی و ایجاد مواد آلی پایلدار، باعلث بهبلود خصوصلیاتموجودات 

ت زهکشی، و افلزایش نگهداشلنفوذپذیری، فیزیکی و هیدرولوژیکی خاک از جمله ساختمان آن، 

شله همچنین این جانداران از طری  همزیستی با ریشه گیاهان، دسترسی ری. شوندآب در خاک می

. دهندوری آبِ خاک را افزایش مینمایند و بهرهگیاه به آب و عناصر غذایی را تسهیل می



تقویت تنوع زیستی و مدیریت موجودات زنده خاک

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

 خاک دارای کرم خاکی خاک بدون کرم خاکی زمان ) دقیقه(

۰ ۰ ۰ 

۱۰ ۱۵ ۲۰ 

۲۰ ۲۵ ۳۸ 

۳۰ ۳۵ ۵۲ 

۴۵ ۴۷ ۶۵ 

۶۰ ۵۵ ۷۸ 

۹۰ ۶۸ ۹۵ 

۱۲۰ ۸۵ ۱۱۵ 

 



هاپوشمدیریت بقایای گیاهی و استفاده از خاک-۱۰

شاملآنهاصحیحمدیریتفوایدوهستندخاکسطحمحافظتبرایپوششبهترینمحصوالت،بقایای

،(تابستاندرشدنخنکوزمستاندرشدنگرم)خاکدمایتنظیم،فرسایشکاهشوخاکحفاظت

مورداییغذعناصرتامینگیاه،استفادهقابلآبوخاکآلیمادهافزایشآب،نفوذافزایشتبخیر،کاهش

ایتانهوبیشتر،محصولتولیدهرز،هایعلفکاهشخاک،زندهموجوداتفعالیتتشدیدگیاهان،نیاز

.باشندمیمصرفیآبوریبهرهارتقاء

سوممرکشاورزیهایزمینسطحپوششحفظبرایمصنوعیوطبیعیمختلفهایپوشخاکازاستفاده

پوشاکختاثیرخودتحقیقاتدرهمکاران،وپنگ.باشدداشتهراشدهذکرمفیداثراتتواندمیکهاست

شاننراآبمصرفبازدهیارتقاءوگندمتولیددارمعنیافزایشبرمختلفهایورزیخاکوپالستیکی

(۱۰شمارهجدول)دادند



هاپوشمدیریت بقایای گیاهی و استفاده از خاک

آبورزی بر تعرق، تولید زیست توده و دانه گندم و بازدهی مصرف اثر انواع خاک-۸جدول 
 

 نوع خاکورزی سال
 تعرق

 میلیمتر

 تولید زیستتوده

 کیلو ر  در هکتار

 بازدهی مصرف آب
 کیلو ر / هکتار-میلیمتر

 تولید دانه
 کیلو ر  درهکتار

 بازدهی مصرف آب
 کیلو ر / هکتار-میلیمتر

 

 

 میانگین 

 سالهای

 ۲۰۱۶  

 و 

 ۲۰۱۷ 

 c۶/۱۱۷ c۳۳۰۳ b ۵۸/۱۴ bc۱۴۶۰ bc۴۸/۵ خاکورز  رای 

 بیخاکورز  +

  و   کاه و کل 
b۷/۱۶۴ b۳۸۹۶ b۹۱/۱۴ a۱۸۶۲ a۷۸/۶ 

 c۱۲۳ c۳۰۰۳ c۷۳/۱۲ c۱۴۱۶ c۵۶/۵ بیخاکورز 

 خاکورز  رای 

 با کل  مخلو   ده
c۹/۱۲۷ c۳۳۶۸ bc۱۰/۱۴ b۱۶۴۷ b۲۸/۶ 

 خاکورز  رای  +

 خاک و     تی 
a۳/۱۹۲ a۴۴۸۹ a۱۶/۱۸ ab۱۷۷۶ ab۹۰/۶ 

 بیخاکورز  +

 خاک و     تی 
a۷/۲۰۶ a۴۶۱۲ a۷۷/۱۷ ab۱۸۱۵ ab۷۸/۶ 

 



استفاده از مواد اصالح کننده خاک-۱۱

های با مشکل نفوذپلذیری یلا نگهلداری آب، وری آب به ویژه در خاکهای افزایش بهرهیکی از روش

. استفاده از مواد اصالح کننده است

هلای اکمانند گچ، گوگرد و اسید سولفوریک، مشکالت فیزیکی خاک، از جمله نفوذپذیری خموادی 

هلا مانند ابرجلاذبنگهدارنده رطوبت، طبیعیهمچنین مواد مصنوعی یا . نمایندسدیمی را اصالح می

شلتری را ، ذغال زیستی، لجن فاضالب، و سایر پسماندهای آلی صنعتی، رطوبت بی(پلی اکریل آمید)

. دهندوری آب را افزایش میبرای گیاه تامین نموده و بهره

ملواد اصالح کننده با تغییر خصوصیات شیمیایی از جمله اسلیدیته خلاک و فراهملیبعضی از مواد 

.گردندمیآب وری باعث افزایش بهرهغذایی نیز 



استفاده از مواد اصالح کننده خاک

وری آب مصرفی و بهرهتولید طالبی تجزیه واریانس اثر کم آبیاری و مصرف پلیمر بر -۹جدول 



سایر موارد-۱۲

:قبیلاقدامات دیگری از 

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

ب مصلرفی وری آتر و بیشتر، و افزایش بهلرهتوانند اثرات بسزایی بر تولید محصول سالممینیز 
.کشاورزی در کوتاه مدت یا درازمدت داشته باشند



جمع بندی و نتیجه گیری

محصولتولید%۱۰۰حدودتاتواندمیخاک،پایدارمدیریتذکرشده،مواردبهباتوجه
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آب و خاک، مایه حیات و خلقت انسان، و نیازمند مدیریت پایدار

باتشکر ازتوجه شما 


