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  مقدمه

 ايجاب چنين غذايي احتياجات افزايش نتيجه در و كشور جمعيت روزافزون افزايش

 براي اخير هايدهه رد دليل اين به .يابد افزايش غذايي محصوالت توليد كه نمايدمي

 افتهي شيافزا مرتعي و جنگلي اراضي تبديل قيطر از زيركشت سطح ،هدف اين به نيل

. است گرفته انجام سطح واحد در توليد افزايش به توجه بدون يكاربر رييتغ نيا. است

 به هاجنگل و مراتع تبديل  و طبيعي پوشش و هاجنگل تخريب كه داده نشان تحقيقات

 يجابجائ باعث ابتدا در شيفرسا. هستند خاك شيفرسا ديتشد اصلي عوامل از مزارع

 اساس بر .رودين مي خاك از بييله عناصر غذاين وسيز شده و به ايخاك حاصلخ

 يك معادل 1355 سال در رانيا كشور سطح در خاك فرسايش شده، انجام برآوردهاي

 1375 سال در. است افتهي شياافز تن ارديليم 5/1 به بعد سال ده كه بوده تن ميليارد

 ديگري برآورد براساس. است شده برآورد تن ارديليم 5/2 كشور در شيفرسا زانيم

 70 دهه در هكتار در تن بيست به شصت دهه در هكتار در تن ده از خاك فرسايش

 ياراض و هاجنگل مراتع، ينابود از ريغ به ما كشور در خاك فرسايش تبعات .است رسيده

 افزايش گياهي، پوشش رفتن بين از سدها، پشت در رسوبات انباشت شكل به يزراع

شتر مواقع پر شدن مخازن سدها كه منبع يدر ب. باشديم خاك آلودگي و البيس وقوع

ب يت آب، تخريفيها هستند، كاهش كرو در حوضهيد ني هم تولي آب و گاهياصل

 هستند كه در يهاا خسارته و سازهيد مناطق مسكونيش تهدي افزا،ي آبيهاستگاهيز

   .نديآيش بوجود ميد فرسايجه تشدينت

 سال در ريال ميليارد 22590 معادل رقمي رانيا در خاك فرسايش هايهزينه كل

 و شكار كشاورزي، بخش افزوده ارزش با ارقام اين مقايسه. است شده برآورد 1379

) است بوده جاري هاييمتق به ريال ميليارد 73170 معادل كه (سال اين در يدارجنگل

 اساس، نيا بر. شودمي كشيده نابودي به افزوده ارزش اين% 31 تقريبا كه دهديم نشان

 نخواهد يطول نشود ياقدام كشور در رسوب و شيفرسا تيريمد يبرا زودتر چه هر اگر

 مخازن ،يمرتع و يزراع زيخحاصل ياراض از ياديز مساحت بيتخر بر عالوه كه ديكش
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 ما كامل اطالع عدم دهنده نشان كه ياتفاق يعني شد؛ خواهند انباشته رسوب از زين سدها

 و آب حفاظت و تيريمد در را ما يخطاها و بوده زيآبخ يهاحوضه سطح يهايژگيو از

-عالوه بر خسارت سبالن ي شماليهارحوضهيش در زيد فرسايتشد .دهديم نشان خاك

 و يامچي همچون ييبر منابع آب سدهاه شد ها اشار از آني كه در فوق به برخيها

 داشته و ير منفي منطقه، تاثي آب شرب و كشاورزي از مخازن اصليكيسبالن، به عنوان 

  .  خواهد داشت

 داشتن ازمندين ياراض تيريمد در مدت بلند و مدت كوتاه يهايزيربرنامه منظور به

 از دربسياري گذشته قرن در. ميهست يقاتيتحق شرفتهيپ يهاروش هيپا بر يعلم معلومات

 و زمين تملك انگيزه سبالن كوه يشمال يهارحوضهيز در جمله از اردبيل استان مناطق

 تبديل ديم زراعي هايزمين به مراتع از توجهي قابل مساحت شده سبب جمعيت افزايش

 نيز آنها مرتعي ارزش بلكه نشده خوب زراعي هايزمين ايجاد باعث تنها نه امر اين .ودش

 در و گرفته قرار برداريبهره مورد كم بازده با آنها از بعضي حاضر حال در و رفته بين از

. است شده حاكم بدخوراك نوع از ضعيف گياهي پوشش اندشده رها كه ديگر بعضي

 از ناشي فرسايش اثر در خاك در موجود مصرف پر عناصر هدررفت يمك مقادير از آگاهي

 شستشو .است فرسايش غيرملموس و پنهان نامطلوب، اثرات دهدهن نشان ،اراضي تبديل

 اقتصادي زيانبار اثرات بارزترين از خاك در موجود غذايي عناصر شدن خارج دسترس از و

 زراعت به مرتعي اراضي تبديل نتيجه در كه است منطقه در فرسايش از ناشي اجتماعي و

. است رفته نيب از زيحاصلخ راضيا آن دنبال به و مدهآ بوجود گذشته سال 50 در ديم

 كاهش جهت در گذشته يهاسال در هاخاك شيميايي و فيزيكي تغييرات چون

 بايد هاخاك تيكم و تيفيك يارتقا و حفظ جهت لذا بوده منطقه هايخاك حاصلخيزي

 احياء با همراه و وردهآ عمل به ممانعت درصد 20باالي هايشيب در زراعت گسترش از

 و يتيريمد اقدامات و هااتيعمل تمام. نمود اقدام ميد تزراع مديريت به نسبت مراتع

 ياهيگ پوشش با يمرتع ياراض در هم ش،يفرسا شدت كاهش جهت در ديبا يعمل

 ران،يمد آشناسازي هدف با يفن هينشر اين. رديگ صورت ميد ياراض در هم و فيضع
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 و شيفرسا شدت كاهش جهت يعمل و ساده يهاروش با استان كارشناسان و مروجان

  .  است دهيگرد نيتدو شده داده يكاربر رييتغ يهاخاك يزيخحاصل شيافزا

  

  منطقه خاك بر يكاربر رييتغ ريتاث

 و بوده لياردب استان در سوقره حوضه هايحوضهزير جزو سبالن كوه يشمال مناطق

 علوفه ديولت. دارد ياژهيو يطيمح ستيز و ياقتصاد تياهم يامنطقه و يمل سطح در

 كياستراتژ محصوالت ديتول جهت يزراع يهاعرصه وجود ،يدامپرور يبرا مناسب

 بزرگ يسدها مخزن رسوب و آب از يبخش نيتام در آن نقش نيهمچن و يكشاورز

 كاهش از جلوگيري و هاحوضه ريز نيا مديريت مسئله به توجه ضرورت سبالن مانند

 در. است ساخته اهميت با پيش از بيش را آن در خاك فرسايش و بيتخر ،يزيحاصلخ

 شده سبب جمعيت افزايش و زمين تملك انگيزه ها،حوضه ريز نيا در گذشته، قرن

 تنها نه امر اين كه ،)1 شكل (شود تبديل ديم زراعت به مراتع از توجهي قابل مساحت

 در و رفته بين از نيز آنها مرتعي ارزش بلكه نشده خوب زراعي هايزمين ايجاد باعث

 به نهايت در و گرفته قرار برداري بهره مورد كم بازده با ياراض از بعضي حاضر حال

 حوضه و انيروستائ ،ياراض اصالحات زمان در .)2 شكل (اندشده تبديل باير اراضي

 از ياديز مساحت كوتاه اريبس يزمان فاصله كي در شدن دارنيزم منظور به نان،ينش

  . كردند ليتبد ميد زراعت به و زده شخم را يمرتع ياراض
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 يمرتع يكاربر رييتغ باعث شدن دارنيزم زهيانگ منطقه يهادامنه شتريب در -1 شكل

 .است شده ميد زراعت به

  

 به م،يد زراعت به مرتع از دهش داده يكاربر رييتغ يهانيزم از ياريبس -2 شكل

  .اندشده رها و دهيرس بستر سنگ به گذشته سال 50 در خاك رفت هدر و شيفرسا علت
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 Poa, Anthyllisهاياكثراً از تيپها حوضهر يدر زپوشش گياهي مراتع 

,Astaragalus, Thymus, Trifolium, Stipa   و در اراضي تبديل )1جدول (است 

 پوشش زراعي اكثراً .باشدغالب مي) نظير جو دوسر(خوراك هاي غيرخوششده گراس

 در هيرويب شخم انجام .است) ك سالهي شبدر و يونجه(اي گندم، جو و گياهان علوفه

 داده شيافزا زين را آن سطح هيبق در دام يچرا فشار مراتع، سطح كاهش بر عالوه مراتع

 از منطقه در كشاورزي شدن همكانيز وجود با گذشته هايسال طول در نيهمچن است،

 يكي كه شده كاسته درصد 40الي 20ميزان به زين كشت تحت هايزمين راندمان ميزان

 حفاظت ديدگاه از. است داربيش يزراع يهانيزم در خاك شيفرسا آن علل مهمترين از

 يهايبرداربهره اثر بر چه گياهي پوشش رفتن بين از آبخيز، هايحوضه مديريت و خاك

 با است الزم و رودمي شمار به نامطلوب اقدامي كاربري تغيير اثر بر چه يا و رويهبي

 . آيد عمل به جلوگيري آن از مناسب هايشيوه اعمال

  

   آن اترييتغ و منطقه خاك يهايژگيو

 بافت. كنديم رييتغ متر 2 از شيب تا متريسانت 15 از منطقه نيا در خاك ضخامت

 چنداني تغييرات گذشته سال 50 در ميد زراعت به مرتع از شده تبديل هايزمين در خاك

 اين كرد، اشاره هادامنه از بعضي در خاك شدن ترسنگين به توانمي تنها و نداشته

 خاكدانه زراعي به مرتعي زمين تبديل از قبل كه است موضوع اين دهنده نشان تغييرات

 شده حفظ نسبتاً سازي خاكدانه ،يكشاورز عمليات شروع با و بوده مطلوب حد در سازي

 بين از و كشت تحت هايكرت بيشتر در فرسايش ايجاد باعث شيب جهت در شخم و

 مقدار گرديده باعث كشت ساليان طي در عمل اين. است گرديده ريز شن ذرات رفتن

 آلي كربن. ابدي كاهش درصد 5 تا 2 يمرتع به نسبت يزراع يهانيزم در شن متوسط

 اثر در تواندمي كه يافته كاهش هياول يمرتع خاك به نسبت يزراع يهاخاك در خاك

 تشديد فرآيند اثر در نيز و آلي مواد بيولوژيكي تجزيه تسريع و سطحي خاك خوردن بهم

 كودهاي مصرف همچنين .باشد رواناب با همراه آلي مواد رفت هدر و خاك فرسايش
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 كاهش داليل از يكي تواندمي آلي كربن مواد تجزيه و گياه رشد تشديد با نيز شيميائي
  .باشد آلي مواد

 درصد داراي جزئي طور به سبالن يشمال منطقه يهاحوضه ريز زراعي يهازمين

 كربن مقدار كاهش با تواندمي اين كه دنباشمي مرتعي يهازمين به نسبت كمتري اشباع

  منطقه هايخاك يظاهر مخصوص وزن مقادير .باشد مرتبط زراعي عمليات با خاك آلي

. است شده واقع خوب نسبتاً تا خوب محدوده در كه نمايدمي تغيير 63/1 تا 30/1 بين

. است زراعي هايخاك برابر  09/3 متوسط بطور مرتعي هايخاك 1نفوذ برابر در مقاومت

 به نسبت رصدد 12 از باالتر هايشيب با مرتعي هايخاك در زراعي ظرفيت درصد

 هايخاك pH ميزان در را داريمعني تاثير كاربري تغيير. است كمتر زراعي هايخاك

 يعني حاصلخيزي حفظ جهت منطقه يهاخاك در موجود آهك .است نداشته منطقه

-خاك الكتريكي هدايت .است كافي هاخاك اين بيولوژيكي و شيميائي ،فيزيكي خواص

 امالح شستشوي كه است دليل اين به امر ينا و تاس زراعي از بيشتر مرتعي هاي

 بيشتر باالتر هايشيب در بخصوص و هاشيب تمام در مرتعي به نسبت زراعي هايخاك

 جذب قابل فسفر مقدار نظر از زراعي هايخاك بخصوص و منطقه هايخاك. است بوده

 روند شيب شافزاي با زراعي و مرتعي هايخاك جذب قابل پتاسيم مقدار .هستند فقير
  .دندهمي نشان نزولي

   

  منطقه در يزيحاصلخ كاهش و خاك رفت هدر

 اي رسوب (خاك تلفات ميزان ميد زراعت و يمرتع ياراض در هادامنه شيب افزايش با

-زمين از بيشتر خيلي زراعي هايزمين در افزايش اين و ابديمي افزايش) خاك رفت هدر

 به نسبت ميد زراعت به شده تبديل زراعي ايهزمين رسوب ميزان .است مرتعي هاي

                                                           

1 Penetration resistance 
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 و% 20-12 ،% 12-5 هايشيب در گذشته سال 50 در خود معادل مرتعي هايزمين

 قاتيتحق جينتا. است افتهي افزايش برابر 12 و 6/5 ،5/4 ترتيب به درصد 20از بزرگتر

 وارههم ميد زراعت تحت اراضي در )خاك رفت هدر (خاك تلفات ميانگين كه داد نشان

   .باشدمي مراتع مديريت تحت خاك تلفات ميزان از بيش

 سال 50 در منطقه يهاخاك در آمده بوجود شيميائي و فيزيكي تغييرات از بسياري

 اين با فوق ياراض تيريمد اگر و است خاك حاصلخيزي كاهش دهنده نشان گذشته

 يمرتع يحت و يزراع ياهزمين از هكتار هزار هاصد ندهيآ يهاسال در يابد ادامه روند

 شد، خواهند مواجه يفعل تيوضع از تريجد مشكالت با سبالن يهادامنه يهاحوضهريز

 منطقه حاصلخيز خاك نقل و حمل و فرسايش ،بطئي و كم تغييرات اين با همراه كه چرا

 شيافزا بر عالوه. بردمي بين از را حوضه زراعي خاك از عظيمي حجم سال هر در نيز

 يزراع تيريمد عدم و يكاربر رييتغ اثر در منطقه زيحاصلخ يهاخاك االنهس تلفات

 دارند و داشته دخالت منطقه ياراض طبيعي چهره تخريب در نيز ديگري عوامل مناسب،

 شدن مدرنيزه داليل به داربيش هايزمين سازي رها به توانمي جمله آن از كه

 يهاسال در .كرد اشاره كمتر دهي دسو و تراكتور با زني شخم امكان عدم كشاورزي،

 حمل و تخريب با و نگرفته صورت يتيريمد گونهچيه ،شده رها ياراض نيا در گذشته

 . اندشده انينما بستر يهاسنگ ،يسطح خاك كامل

 اراضي در خاك تلفات ميزان حال همه در كه شوديم استنباط آمده بدست نتايج از

 كه شرايطي در نيبنابرا. باشدمي ديم كشت حتت اراضي از كمتر منطقه نيا مرتعي

 در رسوب توليد و خاك تلفات ميزان باشند برخوردار مناسب نسبتاٌ گياهي پوشش از مراتع

 يهادامنه در بخصوص شده رها و ميد زراعت به شده تبديل اراضي به نسبت هاآن

 ياراض راتييتغ اگر كه است يخطر زنگ بيانگر زين نيا. بود خواهد كمتر بسيار بيپرش

 يفعل تيريمد با ميد يزراع يهانيزم از يبرداربهره و ابدي ادامه طيشرا نيهم با يمرتع

 توليد از بيشتر بسيار آنها در رسوب توليد ميزان برود شيپ يبهزراع اصول تيرعا بدون و

 كاسته روز به روز هاخاك يزيحاصلخ از جهينت در و بود خواهد يمرتع اراضي در رسوب
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   . شد واهدخ

  

  منطقه خاك اصالح و ءاياح يبرا يفن نكات

 حاصل تلفات و منطقه هايخاك شيميائي و فيزيكي هايويژگي تغييرات به توجه با

 در منطقه هايخاك يزيحاصلخ و توليد توان كاهش نتيجه در و فرسايش و شستشو از

 شرايط با كه بود اجرائي و عملي راهكارهاي دنبال به بايد ،گذشته يهاسال طول

 راهكارهاي. باشد اجراء قابل و سازگار استان اين هايحوضه ساكنان يعاجتما و اقتصادي

   :  شوديم شنهاديپ ذيل شرح هب  كلي محور سه در  عملي

  مرتعي كاربري با هايزمين •

 يريجلوگ عنوان هر به يمرتع ياراض يكاربر رييتغ از ريز يقانون مواد براساس ديبا -الف

 .دشو

 تجاوز 1346مصوب مراتع و هاجنگل از برداريبهره و حفاظت قانون 55 ماده طبق -

 هرگونه ماده، اين موجب به. است كرده قلمداد عدواني تصرف را مراتع و هاجنگل به

 مورد حسب و است ممنوع شده ملي جنگلي اراضي و هابيشه و ومراتع هاجنگل به تجاوز

  .بود خواهد عدواني تصرف از جلوگيري قانون مقررات مشمول

 هرگونه ،1374 مصوب هاباغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون 10يماده طبق -

 بنا كه اقداماتي ساير و ماسه و شن افزايش يا برداشتن بنا، ايجاد قالب در كاربري تغيير

 طور به چنانچه. گردد محسوب كاربري تغيير كشاورزي جهاد وزارت تشخيص به

 پذيرد، صورت قانون اين 1 ماده1 تبصره موضوع كميسيون از مجوز اخذ بدون و غيرمجاز

 مراتب و اقدام عمليات توقف به نسبت مكلفند محل كشاورزي جهاد ماموران و بوده جرم

 مرتكب چنانچه: 1تبصره. نمايند اعالم قضايي مراجع به انعكاس جهت متبوع اداره به را

 بنا است موظف انتظامي نيروي دهد، ادامه خود اماتاقد به كشاورزي جهاد اعالم از پس
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 ماموران: 2تبصره: نمايد جلوگيري مرتكب عمليات ادامه از كشاورزي جهاد درخواست به

 حضور با نباشد، دادسرا كه نقاطي در و دادسرا نماينده حضور با موظفند جهادكشاورزي

 مستحدثات و بنا عقم و قلع به نسبت راساً مجلس صورت تنظيم ضمن محل، دادگاه

  .كنند اعاده اوليه حالت به را زمين وضعيت و اقدام

- يپ ليقب از يساز صحنه لهيوس به يكس هر ياسالم مجازات قانون 690 ماده برابر

 غرس ،چاه حفر ،يكش نهر ،يبند كرت ،مرز يامحا ،فاصل حد رييتغ ،يواركشيد ،يكن

 اي شده كشت از اعم يمزروع ياراض در صرفت آثار هيته به آن امثال و زراعت و اشجار

 چشمه ،آب منابع ،هاقلمستان ،هاباغ ،هاكوهستان ،يمل مراتع و هاجنگل ،يزارع شيآ در

 و يدامپرور و يدامدار و يكشاورز ساتيتاس ،يمل يهاپارك و يعموم انهار ،سارها

-شركت اي دولت به قمتعل امالك و ياراض ريسا و ريبا و موات ياراض و صنعت و كشت

 اي يعدوان تصرف و تجاوز گونه هر به اقدام … و هايشهردار اي دولت به وابسته يها

 كي تا ماه كي مجازات به دينما مذكور موارد در حق از ممانعت اي مزاحمت جاديا

  .شوديم محكوم حبس سال

 نيز گرايش و بوده پائين به متوسط از مرتع وضعيت كه مراتع اين از مناطقي در  - ب

 رشد نيز خوب كالس در هايگونه و نرفته بين از هنوز بذري ذخاير ولي باشدمي منفي

 در مراتع، از گروه نيا در. كرد اقدام پاشي بذر بدون مدت ميان قرق با توانمي اندكرده

 . باشدمي ترمناسب كاريكپه درصد 20باالي هايشيب

 مخلوط نواري كشت اندرفته بين زا خوب كالس با گياهان كه مناطقي در -ج

  . باشدمي عملي منطقه بومي گياهان

 و بوده شديدتر مراتع تخريب كه تندتر شيب با هايزمين در راهكار نيبهتر -د

 كاشت و ايدايره نيم منفرد هايتراس احداث است رفته بين از تقريباً گياهي پوشش

  . باشديم ايبوته
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  اندهشد رها كه ايشده دهدا يكاربر رييتغ هايزمين �

 بذر و شده گذاشته اجراء به ساله دو هايقرق ،نوبت به است بهتر مناطق اين در

 ياراض نيا در يعمل اقدامات. ديآ در اجرا به مختلف هايشيب در كاري كپه و پاشي

  .دارد تيفور

  شده رها يها نيزم و مراتع اءياح يبرا مناسب اهانيگ �

 جهت نهيهز كم و يعمل يراهكارها نيبهتر از يكي النسب يشمال يهاحوضه در

 كه ياشده داده يكاربر رييتغ ياراض نيهمچن و شده فيتضع يمرتع ياراض اءياح

 بر منطقه اهانيگ انتخاب. باشديم يبوم ياهيگ يهاگونه اند،كاشتشده رها و بيتخر

 كه دهديم نشان تمطالعا جينتا. رديگيم صورت شيفرسا كنترل در هاآن ييتوانا حسب

-جنس يهاگونه از توانيم منطقه در يادامنه يهاخاك شيفرسا كنترل و تيتثب جهت

  . كرد استفاده اندشده يمعرف 1 جدول در كه مختلف يها
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 تيتثب در باال ييتوانا با منطقه در شده رها ياراض و مراتع اءياح جهت مناسب اهانيگ - 1 جدول
  شيفرسا كنترل و خاك

  شيفرسا كاهش يتوانا  پوشش نوع  جنس ياهگونه

Juncus  باال اريبس  مانند ين  

Plantago  باال اريبس  يعلف  

Anthyllis  باال اريبس  يابوته  

Astaragalus باال اريبس  يعلف  

Poa باال  يابوته  

Stipa  باال  يچمن  

Salsola  باال  يابوته  

Artemisia  باال  يابوته  

Thymus متوسط  يابوته  

Trifolium متوسط  يعلف  

 

   زراعي هايزمين �

 دهندمي اختصاص خود به نيز را منطقه اصلي مساحت كه هازمين از گروه اين در

 صورت خاك تلفات نتيجه در و فرسايش  و شستشو افزايش دليلهب يزيحاصلخ كاهش

 يا و نقل و حمل و خاك ذرات برداشت و سازي جدا طريق دو به خاك فرسايش .گيردمي

 ذرات جداسازي كاهش جهت در بايد منطقه در كنترل هايروش لذا افتد،مي اتفاق دو هر

 باران قطرات مستقيم برخورد اثر بر هاخاك هايخاكدانه. آيد در اجرا به نقل و حمل و
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 رس ذرات .شوندمي جدا هاخاكدانه هوموس و رس سيليت، ماسه، ذرات و شده متالشي

 پاشيده باران قطرات برخورد محل از متريسانتي 152 اصلهف به است ممكن هوموس و

 ذرات اين بر عالوه .شوندمي پراكنده كمتري فاصله به سيلت و ماسه ذرات ولي شوند

 رواناب يك در و سيلت و رس ذرات همراه به همچنين و شناور صورتهب هوموس سبك

 فرسايش هاآن نقل و حمل و ذرات جداسازي يندآفر .شوندمي دور محل از آلود گل

 بدون خاك يك با باران قطرات برخورد آن اصلي دليل كه شودمي ناميده سطحي

 و خاك يزيحاصلخكاهش بر عالوه عمل اين نتيجه .است مناسب ياهيگ پوشش

 جهت بنابراين .كنديم دايپ نمود زين سطحي هايرواناب آلودگي صورتبه ،دهي محصول

 ريز اقدامات ديبا منطقه در ديم زراعي هايزمين رد فرسايش كاهش و تخريب كنترل

  :رديگ انجام

   ذرات سازي جدا كنترل �

  : مناسب گياهي پوشش استقرار طريق از - الف

  . ايلوب و عدس ماش، خلر، باقال، ساله، كي يونجه جمله از يپوشش گياهان كشت -

 كه كرد استفاده زين سرما به مقاوم اهانيگ از توانيم زمستان در خاك حفاظت جهت -

 لگوم اهانيگ مانند شوند،يم برگردانده ياصل كشت از قبل بهار در و شده كاشته زيپائ در

  . ماش جمله از) بقوالت(

 ترمتراكم و منطقه با مناسب تناوبي كشت تعريف قيطر از منطقه زراعي الگوي تغيير -

  . ع مزرا در گياهي پوشش كردن

 با رهيغ و سنجد و بادام گردو، ميد باغات توسعه و وج و گندم كشت ريز سطح كاهش -

  .  منطقه با سازگار و يعلم اصول از استفاده با ريآبگ سطوح از استفاده
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 هايشيب در شخم بدون يا حداقل شخم با كشت يا 1هنگهدارند كار و كشت روش -

    .ديآ در اجرا به توانديم زراعي هايزمين مختلف

 درو از بعد باقيمانده گياهي بقاياي پاشي مالچ يا زمين در گياهي بقاياي گذاشتن  - ب

 موثر مورد اين در تواندمي خاك با شده مخلوط يا و يشكل پوشش صورت به مزرعه

  .باشد

   ذرات نقل و حمل ميزان كاهش �

 حداثا و هادامنه شيب آب، سرعت كاهش وسيله هب رسوب حمل ميزان كنترل -الف

 پذير امكان نواري كشت و همتراز خطوط روي در ها،كشتتراس مانند آب مقابل در مانع

 و محصول شيافزا جهت از ش،يفرسا كنترل بر عالوه تراز خطوط يرو در كشت .است

 يهابيش در تراز خطوط يرو در شخم انجام البته. است توجه قابل زين هانهيهز كاهش

 انجام منطقه نيا در ديشد يهايبارندگ وقوع بعلت. است مناسب درصد 12 تا 1 نيب

 از مانع تنها نه كه چرا شودينم هيتوص تند يهابيش با تراز خطوط يرو در كشت

 زين نيزم شدن گود يحت و ديشد شيفرسا به است ممكن بلكه شودينم خاك شيفرسا

 شيرساف ديتشد احتمال نيزم بيش شيافزا با تراز خطوط يرو كشت در. شود منجر

 بيش طول حداكثر. ابدي كاهش ديبا آن طول بيش يتند شيافزا با نيبنابرا دارد، وجود

 در است، آمده دست به يتجرب بطور كه تراز، خطوط يرو در كشت يبرا) يبحران طول(

  .است شده داده نشان 2 جدول

  

  

  

                                                           

1 Conservation tillage 
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  تراز خطوط يرو در ينوار كشت در بيش طول حداكثر -2 جدول

  متر حسب بر بيش طول حداكثر  نيزم بيش ددرص

2  120  

4 -6  90  

8  60  

10  30  

12  24  

12-20  18  

 ممنوع كلي طورهب كاربري تغيير درصد 12 از بيشتر شيب با هايزمين در بايد -ب   

 موقع بي و اصولي غير شخم از تا شود ترويج و اصالح نحوي به زراعي مديريت و شده

 ،مناسب محصول كاشت همچنين و كشت تناوب رعايت با مكانا حد تا و شده جلوگيري

  . گيرد قرار فرساينده هايآب جريانات معرض در كمتر خاك سطح

 بر معموالً و است شتريب درصد 20از كمتر يهابيش در ينوار كشت يكارائ -ج 

 يبرا نوارها عرض چند هر. شوديم ديتاك درصد 20 تا 12 بين هايشيب در آن ياجرا

 زين) 3 (جدول يهاداده از توانيم اما ديآ دست به يتجرب بطور اجراء زمان در ديبا قهمنط

  .كرد استفاده الگو عنوان به

   تراز خطوط يرو در ينوار كشت يبرا شده هيتوص ينوارها عرض -3 جدول

  متر حسب بر نوارها عرض  نيزم بيش درصد

2 -5  26-30  

6 -9  22-26  

10-14  18-22  

15-20  15-18  
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 خطوط موازي شخم نظير حفاظتي هايعمليات ،درصد 20باالي هايشيب در -د

 در. كرد اقدام بانكتي هايتراس احداث به نسبت بايد و نبوده كافي نواري كشت يا تراز

  . داشت نظر در بايد را هادامنه يهاخاك كم عمق بانكتي تراس هرگونه اجراء و طراحي

 را ذيل اقدامات توانمي منطقه زراعي يهاخاك وضعيت بهبود جهت همچنين 

  :كرد پيشنهاد

 كه زماني در اگر. گيرد صورت خاك مناسب رطوبت در بايد كاروكشت عمليات -

 و شده ردهفش خاك گيرد صورت كاروكشت عمليات است مرطوب كامالً خاك

   .افتي خواهد افزايش فيزيكي فرسودگي

 صورت در و گرفته انجام بهار فصل در ددرص 12 از بيش شيب با هايزمين شخم -

 هايشيب در همچنين. شود استفاده كمتر برگردان با شخم ادوات از امكان

 فقط ديبا و نبوده خاك شخم به نيازي ،شرايط از بعضي در ،درصد 12 از شتريب

  .كرد ايجاد خاك روي را متعددي هايخراش ١چيزل هايدندانه با

  .شود داده تغيير ساله ره ديبا شخم عمق -

 همچنين و گيرد انجام خاك تجزيه براساس و مناسب كودهاي با دهيكود عمليات -

 بطور بيولوژيك و شيميائي ،فيزيكي صحيح روش هب هرز هايعلف با مبارزه

 .يابد ادامه منظم

  

                                                           

1
 Chiesel 
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