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عنوان  :روش های حفاظت از خاک
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مسئله :
تا چه حد با حفاظت از خاک و انواع آن
آشنایی دارید؟
روش های حفاظت ازخاک چه ویژگی هایی
دارند؟
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تعریف
حفاظت خاک به جلوگیری از نابودی ،کاهش باروری ،اسیدی شدن ،افزایش نمک
و آلودگیهای شیمیایی دیگر خاک گفته میشود .علت عمده فرسایش خاک
استفاده بیش از حد ازآن است .از جمله عوامل از بین رفتن خاک سوزاندن باقی
مانده محصوالت کشاورزی پس از درو در کشورهای کمتر توسعه یافته و نابودی
جنگلها و بیابان زایی است.
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راههای حفاظت خاک :
از جمله شیوههای حفاظت خاک کشت تناوبی محصوالت کشاورزی ،کشت
گیاهان پوششی که به تثبیت خاک کمک میکنند ،خاک ورزی حفاظتی ،ایجاد
بادگیرها است که از خاک حفاظت کرده و به باروی خاک نیز کمک میکنند.
گیاهان و بخصوص درختان پس از مرگ میپوسند و به بخشی از خاک تبدیل
میشوند.
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تحقیق زمینه ای
تمدن های باستانی با شسته شدن خاک های آنها که زمانی عمیق و حاصلخیز بود و با به جای گذاشتن تپه های غیر حاصلخیز صخره
ای دچار فرو پاشی شدند .با مشاهده ی تپه های بایر در هندوستان مرکزی و یا بخش های از یونان ،لبنان و سوریه ،تصور این امر
مشکل است که زمانی در این مناطق جوامع کشاورزی دارای شکوفایی بودند.
تهدید فرسایش خاک ،امروزه بسیار شوم تر از هر زمان دیگر در تاریخ می باشد .در نسل امروز ،زارعین مجبور شده اند تولید
محصوالت غذایی را برای رفع نیازهای افزایش بی سابقه جمعیت ،به بیش از دو برابر برسانند .در کشورهای کم درآمد نسبت
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جمعیت به اراضی زراعی قابل استفاده که از قبل نیز بسیار باال بوده در حال افزایش است .در حالی که کشت و کار در اراضی
حاصلخیز مسطح تمرکز یافته ،و در تامین بیشتر غذای مورد نیاز کمک کرده است ،بسیاری از ملت ها مجبورند که سطح اراضی زیر
کشت خود را توسعه داده و به سوزاندن و جنگل تراشی در شیب های تند و شخم زدن مراتع اقدام کنند .فشار جمعیت همچنین
سبب چرای بی رویه دام ها در مراتع و استخراج بیش از حد منابع چوب گردیده است .تمامی این فعالیت ها سبب تخریب و یا
حذف پوشش گیاهی ،و در معرض قرار گرفتن هر چه بیشتر خاک حساس زیرین این منطقه به فرسایش می شود .نتیجتاً حاصل این
چرخه شیطانی ،تخریب یا تنزل کیفیت اراضی است ،تخریب سبب کم شدن محصول ،فقر انسانی ،و کاهش پوشش گیاهی در روی
خاک است ،که به نوبه ی خود سبب فرسایش پرشتاب شده و عده ی بیشتری از مردم نیازمند را به قطع اشجار ،شخم و تخریب
اراضی وادار می سازد.
تنزل توان تولید مزارع ،جنگل ها و مراتع فقط بخشی از داستان تاسف بار فرسایش را بازگو می کند .ذرات خاک شسته شده و یا باد
رفته از مناطق فرسایشی بعداً در جای دیگر مانند اراضی پست مجاور رودخانه ها و نهرها و یا در مخازن و لنگر گاه های پایین
دست ترسیب خواهند یافت .خسارت زیست محیطی و اقتصادی در مناطقی که مواد خاکی فرسایش یافته در آن ترسیب می یابد،
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ممکن است به اندازه مناطق فرسایشی که خاک از آنها جدا شده است بوده و یا از آنها بیشتر باشد .مواد خاکی جابجا شده سبب
بروز مسایل آلودگی آب و هوا شده و هزینه سنگین اقتصادی و اجتماعی را در جامعه به دنبال خواهد داشت .خوشبختانه دهه های
اخیر شاهد پیشرفت های زیادی در فهم سازوکار فرسایش و ابداع روش های که می توانند به طور موثر و توجیه پذیر از جنبه
اقتصادی هدر رفت خاک را در اکثر موارد مهار کنند ،بوده ایم.
یکی از این راهکارها ،حفاظت خاک است.حفاظت خاک نقطه مقابل تخریب خاک است.اینکه ما بدانیم چگونه خاک های کشور را
حفاظت کنیم می توانیم از تخریب آنها جلوگیری کنیم .نکته مهم دیگر اینکه؛ خاک چیزی نیست که در عرض یک سال ،ده سال و یا
بیست سال فاسد شود و بگندد و بعد ما پی به فساد آن ببریم.همانطور که تشکیل آن تدریجی است ،تخریب آن نیز تدریجی است.
ولی در شرایط کنونی این یک تخریب فزاینده تدریجی است .گویای این صحبت آمارهای است که طبق براورد های آن فرسایش
خاک در ایران  4الی  5برابر نرم جهانی است .پس باید کاری کرد...
نکته  : 1عوامل موثر در ناپایدار شدن یک اکوسیستم :
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 )1جنگل تراشی
 )2افزایش جمعیت
 )3تبدیل مراتع به دیم زار
 )4استفاده از مراتع بدون توجه به ظرفیت آنها
 )5استفاده از اراضی بدون توجه به کاربری آنها
 )6بهبود وضع بهداشت و افزایش سطح فرهنگ جامعه
نکته  : 2تبعات یک اکوسیستم ناپایدار :
 )1رانش زمین
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 )2از بین رفتن خاک
 )3فرسایش و رسوب
 )4سیل و خشکسالی
 )5بیابانی شدن اراضی
 )6آلودگی آب ،خاک و هوا
 )7کاهش حاصلخیزی خاک
نکته  : 3راهکارهای برای بهبود اکوسیستم های ناپایدار :
 )1کاهش تعداد دام از مراتع
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 )2جلوگیری از تبدیل مرتع به دیم زار
 )3جلوگیری از قطع جنگلها و بوته ها
 )4افزایش راندمان محصول در واحد سطح
 )5تهیه منابع پروتئینی دیگر غیر از گوشت قرمز
 )6تبدیل دیم زار های کم بازده به علوفه های چندساله
نکته  : 4عوامل موثر در فرسایش سریع خاک :
 )1جنگل تراشی
 )2تبدیل مرتع به دیم زار
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 )3عملیات نادرست کشاورزی
 )4استفاده از مراتع بدون توجه به ظرفیت آنها
 )5جاده سازی غلط و بهره برداری ناصحیح از معادن
 )6شخم و شیار در اراضی شیب دار ،آن هم در جهت شیب
نکته  : 5فرسایش ( )Erosionاز ریشه التین  Eroderiبه معنی سائیدگی گرفته شده و عبارت است از سائیده شدن سطح زمین.
و بطور کلی فرسایش به فرایندی گفته می شود که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا شده و به کمک یک عامل انتقال
دهنده به مکانی دیگر حمل می شود.
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نکته  : 6اولین تحقیقاتی که در زمینه حفاظت خاک در جهان انجام گرفت توسط آقای  Wollnyدانشمند المانی بین سال های
 1785-1777بود .ایشان نقش پوشش گیاهی ،نوع خاک و همچنین شیب را در فرسایش خاک مورد بررسی قرار داد .که این بررسی
ها هسته اولیه موضوع تحقیقاتی مرتبط با حفاظت خاک را در دنیا گذاشت.
نکته  : 7در سال  1867دو دانشمند به نام های  Wischmeir & Smithفرمولی را به جهان ارایه دادند به نام فرمول جهانی
محاسبه فرسایش خاک ،که این فرمول جهانی هنوز هم معتبر است .این فرمول فرسایش را تابعی از دو عامل می داند.
)Erosion = f( Erosivity x Erodibility
منظور از  ، Erosivityعامل سایش دهندگی است که انرژی قطرات باران می باشد و  Erodibilityکه عامل سایش پذیری
است .یک طیف وسیعی از خاک ،نوع استفاده و مدیریت اراضی را در بر می گیرد.
نکته  : 7در یک تقسیم بندی کلی ،ما دو نوع فرسایش داریم
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 )1فرسایش طبیعی یا ژئولوژیکی یا نرمال یا متعارف Geological Or Natural Soil Erosion
در فرسایش طبیعی که در طی زمان های بسیار طوالنی صورت می گیرد عمق خاک کم نمی شود بلکه زیاد می شود .در واقع
فرسایش طبیعی نهایتا منجر به تشکیل خاک می گردد .و به نوعی دیگر می توان گفت که در این نوع فرسایش ،خاکسازی بیشتر از
فرسایش خاک بوده و در نتیجه عمق پروفیل خاک افزایش می یابد.
 )2فرسایش سریع یا مخرب Accelerated Erosion
موقعی این فرسایش شروع شد که انسان پا در طبیعت گذاشت و پوشش گیاهی را از بین برد .در فرسایش سریع ،مقدار فرسایش از
خاکسازی بیشتر است و عمق پروفیل خاک نیز کم می شود .و همانطور که می دانید حداکثر فرسایش قابل قبول تا حد خاکسازی
است.
نکته  : 8در زیر عوامل موثر در فرسایش آبی ،که عبارتند از عوامل اقلیمی ،فرسایش پذیری خاک ،شیب زمین ،پوشش گیاهی و
مدیریت (نحوه بهره برداری از اراضی)؛ را بطور کامل شرح می دهیم.
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 )1عوامل اقلیمی :
در بین عوامل اقلیمی باران ،تگرگ ،برف ،یخبندان ،دما و باد می توانند از عوامل موثر در ظهور فرسایش آبی خاک باشند.
 )1-1نقش باران در فرسایش خاک :
صحبت کر دن از نقش باران در ایجاد فرسایش خاک به نوعی پرداختن به اصلی ترین مبحث فرسایش است .در واقع باران اساس
شروع فرسایش است .لذا در اینجا ما فقط به برخی از نکات و اصطالحات اساسی در این زمینه می پردازیم.
مقدار باران :
مقدار باران در ایستگاههای باران سنجی اندازه گیری می شود که این ایستگاهها شامل چند نوع هستند.
 -1ایستگاههای باران سنج معمولی  -2ایستگاههای کلیماتولوژی -3ایستگاههای سینوپتیک  -4باران سنج ذخیره ای
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ساده ترین و ارزانترین ایستگاهها از نوع معمولی است و بهترین ایستگاهها ،ایستگاه سینوپتیک است که دارای باران سنج ثبات است.
این نوع باران سنج ها رابطه بین مقدار باران و زمان را به ما می دهد که در حقیقت از روی آن شدت باران را حساب می کنیم
شدت بارندگی :
شدت بارندگی که از تقسیم ارتفاع بارش بر زمان بدست می آید .به دو طریق می تواند در تشدید فرسایش اثر گذار باشد .نخست
آنکه وقتی شدت زیاد است خاک قدرت جذب آب را ندارد و در نتیجه نزوالت به صورت هرز آب حرکت می کند ،دیگر آنکه هر
چه شدت بارندگی بیشتر باشد قطر قطره بیشتر و انرژی جنبشی آن نیز بیشتر خواهد شد.
مطالعات آقای  )Best (1851نشان داد که رابطه ای بین ( D51قطری است که  51درصد قطرات باران از آن بزرگتر و  51درصد
D51= a.Ib

از آن کوچکتر می باشند) و شدت بارندگی (  ) Iوجود دارد.

در این فرمول  aو  bضرایب مسئله بوده و به ترتیب برابر  2223و  12172می باشند.
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این فرمول نشان می دهد که هر چه شدت بارندگی زیاد تر شود  D51هم اضافه می شود .ولی آقای هودسون در سال  1863رابطه
 Bestرا رد کرد و گفت این رابطه تا یک شدت خاصی صحیح است و اگر از شدتی زیادتر شود رابطه باال صحیح نیست و شدت
های که هودسون ارایه کرد شدت های بین  mm/hr 111-71است و گفت در شدت های باال تر ذرات به قطرات ریز تر تبدیل
می شود و  D51به جای افزایش ،کاهش می یابد .لذا معادله  Bestتا یک شدت ثابتی صادق است.

نتیجه گیری

خاک پديدهاى طبيعى است که در همه جا و در هر شرايط آب و هوائى مىتواند وجود
داشته باشد .اصل و منشاء خاک از سنگهاى سخت موجود در سطح کره زمين است.
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح جابر با قیمت فقط دو
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

اين سنگها در نتيجه تأثير عوامل فيزيکى مانند اختالف فشار ،اختالف دما ،يخبندان،
حرکت آب و باد به تدريج خرد مىشوند و بهصورت ذرات ريزتر در مىآيند ،طبقهاى
کم و بيش ضخيم را روى سنگهاى اوليه بهوجود مىآورند و تحتتأثير عوامل شيميائى
تغييراتى در آنها پديد مىآيد و مواد معدنى متعددى از آنها حاصل مىشود .تأثير عوامل
جوّى مانند بخار آب ،اکسيژن و کربن ديوکسيد اين تغييرات را بهطور عمده پديد
مىآورند.
موجودات زندهٔ خاک عامل مؤثر ديگر در اين تغييرات هستند ،از يک سو فشار مکانيکى
ريشه گياهان موجب تخريب سنگها مىشود و از سوى ديگر ريختن برگ و ساقه و
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بقاياى گياهى سبب افزايش مادهاى به نام هوموس در خاک مىشود که ماده آلى خاک
را تشکيل مىدهد .با اضافه شدن موجودات زندهٔ ذرهبيني ،خاک از حالت مردگى خارج
مىشود .بدين ترتيب مىتوان گفت که خاک قسمت سطحى پوستهٔ زمين است که از
تخريب سنگها بر اثر عوامل فيزيکي ،شيميائى و حياتى همراه با مواد آلي ،موجودات
زنده ،هوا و آب بهوجود آمده است.
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سپاسگزاری :

ط
ي
اينك هك اين طرح هب لطف ازيد منان هب اتمام رسيده رب خود الزم دانسته هك از همه كساني هك ي ا ن

ت
ي
ك
ش
ن
ن
طرح با راهنمايي و مساعدت خو ش ياری رسا يده اند ر مامیي.
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