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 چکیده

 
، در برخی از 2008های اخیر به ویژه در سال سال در آنافزایش قیمت و مواد غذایی از کمبود بحران جهانی ناشی 

کشورها، ضرورت اتخاذ راهکارهایی به منظور تامین امنیت غذایی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه را باعث شده 

است. اینها همه در شرایطی است که همزمان با رشد جمعیت و کاهش اراضی قابل کشت، تقاضا برای غذا و آب افزایش می 

کشور اول پر  20میلیارد نفر و ایران نیز در سال مذکور جزو  2/9، جمعیت دنیا به 2050شود تا سال بینی میابد. پیشی

، نیاز است تا تولید 2050به منظور تامین مواد غذایی مردم جهان در سال فائوجمعیت جهان باشد. همچنین، مطابق گزارش 

درصد مردم آسیا )به ویژه در  60ها بیش از ابد؛ و نیز بنا به بررسیدرصد افزایش ی 70محصوالت طی این مدت حدود 

برند. این مقاله با استفاده از بررسی منابع به مطالعه جنوب و جنوب غرب( و یک چهارم جمعیت افریقا از سوء تغذیه رنج می

اده از تناوب زراعی صحیح و های آن از جمله به کارگیری کشاورزی حفاظتی، استفمدیریت پایدار اراضی و برخی مولفه

 مدیریت ماده آلی خاک، به عنوان یک پایه اساسی از تولید کشاورزی و امنیت غذایی پرداخته است. 

 

 تولید پایدار، جمعیت، مواد غذایی تغییر کاربری اراضی، های کلیدی:واژه
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 مقدمه

و  غدذا بنا به تعریف ارائه شدده توسدس سدازمان    

(، امنیدت غدذایی بده    2008) -1فائو -ملل متحد کشاورزی

مدرد،، در تمدا،    شرایطی اطالق می شدود کده در آن همده   

زمان ها دسترسی اقتصادی و فیزیکی به مواد غذایی کدافی  

 ؛فعدال را داشدته باشدند    و ایمن برای یک زندگی سدال  و 

تدامین   -1بنابراین امنیت غذایی تدابع هادار شدرس اسدت:    

در تدامین غدذا )بددون نوسدان یدا      تدداو،   -2 ،غذای کافی

 ،(از فصلی به فصل دیگر و یا از سالی به سال دیگر کمبود

. سالمتی و کیفیدت غدذا   -4و  دسترسی به غذا قابلیت -3

 بدین ترتیب تحقق امنیت غذایی و کیفیدت و ضدریب آن،  

منوس به کیفیت تحقق مفاهی  مزبور است. امنیدت غدذایی   

پایددار، توسدعه    یک موضدو  پیییدده مدرتبس بدا توسدعه     

اقتصادی پایدار، محدیس و تادارت اسدت. در  دین  دال      

بخددش کشدداورزی بددا افددزایش و بابددود کیفیددت تولیدددات 

ای را در تحقدق امنیدت   غذایی، نقش اساسی و تعیین کننده

 ایناا همه در شرایطی است کده  غذایی  اده دار می باشد.

از جملده مدوارد    ،مواجده هسدتی    هالش هدای متعدددی   با

یت داراضی تحت کشت، رشد جمعیت و محددو س با مرتب

 منابع آب.

از اراضددی  هکتددار میلیددون 18در ایددران  دددود 

)موسسدده   مددالد دارای قابلیددت کشدداورزی اسددت  کشددور

و همین اراضی محدود نیدز   (1393تحقیقات خاک و آب، 

ایدن  وامدل    برخی ازد. نباشهای جدی مواجه میبا تادید

)سدرانه   اهش سدرانه زمدین  کد  از: اندد  تادید کننده  بارت

 11/0بده   ،1352هکتدار در سدال    5/0اراضی کشاورزی از 

 (،1395صددفایی، ) خواهددد رسددید( 1430هکتددار در سددال 

دهدد در  ها نشدان مدی  بررسی های غیر  لمیتغییر کاربری

هکتدار از   194605، جمعاد 1380تا  1334های فاصله سال

ه و بده  اراضی  واشی شش کالن شار تغییر کداربری یافتد  

شدده اندد. از ایدن مقددار      مناطق شاری و صدنعتی تبددیل  

درصدددد( جدددزو اراضدددی مسدددتعد  70) هکتددار  136220

(، IIIو  IIو  I )اراضدی کدالس   کشاورزی و قابدل آبیداری  

                                                 
1 . Food and Agriculture Organization of United Nations 

درصد( جزو اراضی دارای پتانسیل باغ  15) هکتار 29500

 15) هکتددار 28885( و فقددس IV)اراضددی کددالس  میددوه

محدودیت شدید بدرای کشدت    درصد( جزو اراضی دارای

با از بین رفتن  لذا، آبی یا فاقد استعداد کشاورزی بوده اند.

اراضی مستعد کشداورزی در  واشدی شدش کدالن شدار      

کشور، امکان تولید بیش از نی  میلیدون تدن گندد، در هدر     

(. در ایدن  1386سال از بین رفته است )مومنی و همکاران،

نمدود کده طدی     گدزارش  ،(1379) قیومی محمدی ،ارتباس

 -در وا د هیدرولوژیک برخوار ،1377تا  1302سال های 

هزار هکتار از باترین اراضی کشاورزی  34 دود  اصفاان

تغییر کاربری یافته و از هرخه تولید کشاورزی خارج شده

جمع کل اراضی تغییدر کداربری یافتده در منطقده      لذا، اند.

ن در بررسدی  گردد. ایشاهزار هکتار بالغ می 51اصفاان به 

بعدی خود، نتیاه گیری نمود که مامو  مسا ت اراضدی  

 وضده مرغداب در    زیدر  هایتغییر کاربری یافته شارستان

هکتدار بدوده کده بدا گسدترش       28747، بالغ بر 1355سال 

، در مامدو   1389های صدنعتی در سدال   شارها و شارک

هددای غیددر هکتددار بدده کدداربری 72113وسددعتی بددالغ بددر 

توان برآورد نمدود  ، میلذاص یافته است. کشاورزی اختصا

هکتار از اراضی  1200که به طور متوسس هر سال بیش از 

های آبرفتی زاینده رود کده اکردراد از   متشکله بر روی تراس

اندد، بده   دیر باز به امر تولید کشداورزی اختصداص داشدته   

های غیدر کشداورزی اختصداص داده شدده اسدت      کاربری

به ) فرسایش کمی و کیفی خاکو  (1393)قیومی محمدی،

دلیل مدیریت نادرسدت و ناپایددار خداک ن یدر شدخ  در      

جات شیب، سوزاندن بقایای گیاهی،  د، ر ایت تنداوب  

بخش مامی از  ،و ... رویه، جنگل تراشیزرا ی، هرای بی

)بدولتن   باشدد منابع خاک کشور در معرض فرسدایش مدی  

 (.1390خبری انامن  لو، خاک ایران،

میلیون نفر  8/28جمعیت در ایران از  از سویی،

خواهد  ،2021در سال  میلیون نفر 84به  ،1970در سال 

با هر نرخ  کهمضافاد این . )سایت مرکز آمار ایران( رسید

بینی شده توسس سازمان ملل متحد، رشد جمعیت پیش

کشور اول پر جمعیت  20 وجز ،2050کشورمان تا سال 
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میزان  ،بر این اساس (.2003)اردکانیان، جاان خواهد بود

 13000کشور نیز از میزان  دود  تادیدپذیرسرانه آب 

در  مترمکعب 1900به  دود  ،1300در سال  مترمکعب

تغییر یافته و در صورت ادامه این روند،  ،1385سال 

بر  از طرفی،وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهد شد. 

ساالنه کاهش  ،2007اساس گزارش بانک جاانی در سال 

برابر  5/5منابع داخلی آب شیرین در ایران  دود 

برابر  9/8برابر کشورهای فقیر و  7/3کشورهای ثروتمند،

)ا سانی و خالدی،  متوسس بوده است درآمدکشورهای با 

 همینین، بنا به گزارش شرکت مدیریت منابع آب (.1383

های زیرزمینی برداری بیش از  د از آبباره ،(1394)

دشت در  290دشت کشور، 609ردیده است که از با ث گ

اقبت و برنامهروضعیت بحرانی و بقیه دشت ها نیازمند م

ایران  ،2010در سال  که این ضمنریزی فوری باشند. 

های برداری از آبکشور اول از  یث باره 10جزو 

 (.2010سیبرت و همکاران،) زیرزمینی بوده است

در  ی شدده بنابراین، ن ر به اهمیت موضدو  سدع  

 هدای مولفده  برخدی  و اراضدی نقش مددیریت   این مقاله به

از دیددگاه بخدش    وابسته به آن بدر مقولده امنیدت غدذایی    

 .شود پرداخته یک راهبرد کارا ی هبه مراب کشاورزی
 

 پایدار اراضیمدیریت 

یکدی از  وامدل ماد  توسدعه      اراضدی مددیریت  

از منابع  باشد و توسعه پایدار را ه  استفاده موثرپایدار می

هدای آیندده   هدا و مندابع نسدل   آسیب زدن به دارایدی  بدون

اندد؛ بده  بدارت دیگدر پایدداری بده  ندوان        تعریف نموده

وری، امنیدت  آزمونی برای سناش میزان دستیابی بده بادره  

تولیددد،  فا،ددت، قابلیددت اجددرا و مقبولیددت توسددس یددک 

کاربری اراضی معین در یک منطقه خاص و در یک زمدان  

 .(1386)مومنی و همکاران، ق شده استمعین اطال

ضمن بابود وضعیت  اراضی پایدار مدیریت

فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک، متضمن دستیابی به 

 باشد ملکردهای پایدار مورد انت ار محصول نیز می

ه ا تبار، ب دینب (.2013برانکا و همکاران، و 1999شر،)

گردد. میضریب امنیت غذایی  یکارگیری آناا سبب ارتقا

نکته بسیار اساسی و قابل توجه این است که افزایش 

ضریب خودکفایی و به تبع آن امنیت غذایی پایدار زمانی 

به  اراضیاقدامات مدیریت  یمتصور است که مامو ه

متناسب با امکانات موجود  ، نوان یک نسخه کامل درمانی

 تدریج ا مال و گسترش یابد. لذا، برای برون رفت و یاه ب

ر  رصه تولیدات یمشکالتی که گریبانگ نبه  داقل رساند

سازوکارهای مدیریتی  ،شود(می) کشاورزی شده است

 باشند:به شرح زیر می ،الز،

 

 حفاظتی (خاک ورزی )کشاورزی

کشاورزان در سرتاسر دنیا اراضی خود را شدخ   

زنند. قرن هاست که این اقدا، به  نوان نماد کشاورزی می

مددیالدی،  ،1970امددا از دهدده ی   ؛سددتشددناخته شددده ا 

کشاورزان بیشتر و بیشتر مبادرت به کنار گذاشتن  ملیدات  

. دلیل آن نیز ساده است. شخ  (2000)فائو، اندشخ  نموده

 ی تخریب اراضی استدار، ریشهمدرن یا گاوآهن برگردان

و ایدن موضددو  یکددی از بزرگتددرین مشددکالتی اسددت کدده  

باشددد. خدداک ورزی مددیکشدداورزی امددروز بددا آن روبددرو 

هدای   فا،تی یا کشاورزی  فا،تی، یکی از مدوثرترین راه 

باشد. به  بارتی این روش اصالح اراضی تخریب شده می

 ،انقالبدی در کشدت محصدول    (تکنیک) فن ی یکبه مرابه

بدون استفاده از شخ  زدن خاک است. در اوایدل دهده ی   

کشدداورزان در آمریکددای شددمالی و جنددوبی خدداک ،1970

را که اساس خاک  1خاک ورزی بیورزی  فا،تی و  تی 

.(2000، فددائو) باشددد، آغدداز نمودندددورزی  فددا،تی مددی

                                                 
1 . No- Tillage 
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 (1396 های حفاظتی )آسودار و همکاران،های پایدار مانند سامانههای مرسوم خاک ورزی به سامانهسیر تکاملی گذر از سامانه -1 شکل

 

 کدارگیری ایدن روش، کشداورزان بعدد از    ه با بد 

برداشت محصول، بقایای آن را بر سطح خداک  فدم مدی   

 های ویدهه، درصد(. آناا با طرا ی کارنده 30کنند ) داقل 

هدا بدذر را در یدک    کنند. ایدن دسدتگاه  گیاهان را کشت می

شکاف در زیر سطح خاک که توسدس پوششدی از بقایدای    

 25 دهندد. قرار می شود،گیاهی در  ال تازیه  فا،ت می

خدداک ورزی توسددس  بددیین آزمددایش سددال پدد  از اولدد

کشاورزان، این روش جدیدد کشدت محصدول بده  ندوان      

زیرا در ایدن روش  دالوه    ؛کشاورزی  فا،تی شناخته شد

بر مواد غذایی، از رطوبت خاک به دلیدل بابدود جدذب و    

ی  فم تعدادل  نفوذ آب و نیز تنو  زیستی خاک به واسطه

،تی، شود. درکشداورزی  فدا  طبیعی در خاک،  فا،ت می

موجدودات زندده    گیاهدان و  خاک ورزی زیستی که توسس

گیرد، جدایگزین خداک ورزی رایدج مدی    خاک صورت می

بایسدتی از  بنابراین به من ور  فم سالمتی آنادا مدی   ؛شود

مواد شیمیایی با دقت خاص و در کمتدرین مقددار ممکدن    

 استفاده نمود.

 کشاورزی  فا،تی بر هاار اصل زیر استوار است:، لذا

 داقل رساندن دفعات شخ  و بر ه  زدن  به -1

 .خاک

 30) داقل به میزان   فم دائ  بقایای گیاهی -2

 درصد(.

کارگیری ه با ب ،تناوبی متنو های ن ا،استفاده از  -3

)غدالت( و پدایین    گیاهانی با نسبت کربن به نیتروژن بداال 

)گیاهان خانواده لگو،( برای متعادل سازی نسبت کربن به 

 به من ور ی گیاهی،ه ن ر تازیه سریع بقایااز نقط ،نیتروژن

تازیده   همیندین  و آزاد سازی نیتروژن برای گیداه بعددی  

مددیریت   -4 و آهسته بقایا بده من دور  فا،دت از خداک    

 .(2015)لعل،  تلفیقی تغذیه گیاهی

آلی ن یر کدود   هایکود گوناگوناستفاده از منابع 

آنادا  و کود سبز به لحاظ اثر بخشی مربت  دامی، کمپوست

شددید   کداهش مورد قبول واقدع شدده اسدت.     ،بر  ملکرد

 یتدرین تادیددات در زمینده   جددی  از  اصلخیزی خداک 

بندابراین،   ؛رودبده شدمار مدی    کشاورزیتولید محصوالت 

استفاده از منابع تادید شونده  اوی  ناصر غذایی مدورد  

نیاز گیاهان )آلی و زیستی( به ویهه مصدرف تدوا، آنادا بدا     
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اهمیت فراوانی در بابدود بخشدیدن بده     ،اییکودهای شیمی

رفیدت  ،ویهگی های فیزیکدی خداک، فعالیدت میکروبدی،     

 فم  در ناایتو  افزایش ماده آلی نگاداری آب در خاک،

هددف از   از ایدن رو،  قدرت باروری خاک خواهد داشت.

تلفیقی تغذیه گیاهی برقرار نمودن وضعیتی است  مدیریت

در تدامین نیداز گیاهدان و     منابع ممکن یکه در آن از همه

و در  دین   دستیابی به محصول قابل قبدول اسدتفاده شدود   

)لعددل،  و تقویددت گددردد م ددال  اصددلخیزی خدداک  فدد

2015). 

 

 کارگیری کشاورزی حفاظتیه فواید حاصل از ب

برد  - کشاورزی  فا،تی اغلب به شرایس برد

شود که در آن کشاورزان، جامعه و محیس اطالق می

 شوند.مند میاز فواید آن باره توامان به صورت زیست

 شود:فواید زیر شامل  ال کشاورزان می

نیروی کارگری، زمان و انرژی در  در کاهش -

 .مزر ه

 بیشترو استاالک  جلوگیری از فرسودگی -

ی کمتری برای تعمیر صرف از این رو هزینه ؛تراکتورها

 شود.می

در شرایس خشک  به ویههثبات بیشتر در تولید،  -

 دلیل بابود نفوذ آب. به

 کاهش تردد ماشین آالت در مزر ه. -

افزایش تدریای  ملکردها و به موازات آن  -

 افزایش سود کشاورزان.و  هامصرف نااده کاهش

 های زیست محیطی:و اما در ارتباس با جنبه

ها و ا یاء تداو، بیشتر جریان آب به رودخانه -

 .بارانهای خشک شده به دلیل جذب باتر آب مادد هاه

، کاهش سیل ،آب تمیزتر به دلیل فرسایش کمتر -

 هایی همیون خشکسالی وکاهش اثرات منفی پدیده

 امنیت غذایی بیشتر. و هاگردریز

داری در کشاورزی  فا،تی همینین اثرات مربت معنی

 سطح جاانی دارد، شامل:

کربن(. ترسیب  2 ب )کربن آلی  1ترسیب -

که  گرددک اطالق میکربن آلی به ذخیره کربن آلی در خا

تغییرات آب  اثرات امروزه به  نوان یک راهبرد در کاهش

باشد، به طوری که بیشترین و هوایی مورد توجه می

ای را دارد. پتانسیل پتانسیل کاهش جاانی گازهای گلخانه

گیگاتن  2/1تا  6/0جاانی ترسیب کربن آلی خاک بین 

کربن در  گیگاتن 8/0تا  4/0برآورد شده است که شامل 

سال از طریق پذیرش  ملیات مدیریتی توصیه شده در 

گیگاتن کربن در  03/0تا  01/0های تحت کشت، خاک

 3/0تا  01/0های تحت آبیاری و سال بر روی خاک

و هراگاه گیگاتن کربن آلی خاک از طریق بابود مراتع

 (.2007)لعل و همکاران، هاست

داخل آب انتقال کمتر مواد غذایی یا شیمیایی به -

های زیرزمینی، آلودگی کمتر آب، کاهش میزان فرسایش 

از طریق نفوذ  خاک، تغذیه مادد مخازن آب زیرزمینی

 و مصرف کمتر سوخت در کشاورزی. باتر آب

-  

 چگونگی اقدام به خاک ورزی حفاظتی

شرو  کار، با تمرکز و آرامش بدر اهدداف قابدل     -

 دسترس.

بدده من ددور کسددب ماددارت، اقدددا، در قسددمت   -

 درصد(. 10محدودی از مزر ه )

هایی که به اندازه کدافی پوشدش   ابتدا در قسمت -

گیاهی وجدود دارد تدا بتواندد از تاایدزات طرا دی شدده       

 استفاده نماید.

های هرز، باید به تدریج استفاده در مورد  لف -

ها را بیاموزد و نیز گفتگو با درست از  لف کش

رب و کشاورزان  فا،تی کار و درس گرفتن از تاا

 اشتباهات آناا.

قبل از آغداز کشداورزی  فدا،تی، داشدتن یدک       -

 شود.برنامه خوب تناوب زرا ی بسیار ما  تلقی می

های فیزیکی و شدیمیایی خداک ن یدر    محدودیت -

 وضعیت زهکشی، اسیدیته، سطوح فسفر و پتاسی  از پیش،

                                                 
1 . Sequestration 
2 . Capture 
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بایستی اصالح و رفع گردد. این امر به ویدهه در خداک  می

ب شده یا تخلیه شده ضروری اسدت.  های به شدت تخری

تواند شامل استفاده از زیرشکن برای اقدامات مورد نیاز می

از بین بردن تراک  خاک، تسطیح اراضی و استفاده از کدود  

های اولیده خداک ورزی   سبز و کود شیمیایی باشد. در سال

هددای هددرز، مدددیریت  لددف  فددا،تی، تمرکددز بددر کنتددرل

و پایش ورود آفدت و   محصول و بقایای محصول پوششی

 بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است.

های تحت کشت الز، به ذکر است که خاک

یابند. بدین کشاورزی  فا،تی به مرور زمان بابود می

های تخریب شده، تحت شرایس کشاورزی خاک ا تبار،

به  بارت دیگر،  ؛شود فا،تی، به خاک بارور تبدیل می

دهای تخریب خاک به ویهه با پیشرفت و تشدید فرآین

یابد و فرسایش، توان تولیدی خاک پیوسته کاهش می

بالعک ،  ملیات باسازی و  فا،تی خاک توان تولیدی 

گناایش خاک برای تولید یک یا  -باروری خاک() 1خاک

را  -هند محصول خاص در یک سامانه مدیریتی مشخص

(. 2015و لعل،  2011دهد )دوان و همکاران،افزایش می

 )برآینددر واقع باروری خاک کارکرد کیفیت خاک 

و زیستی خاک(،  وضعیت  اصلخیزی شیمیایی، فیزیکی

باشد. لذا، سه مدیریت خاک و شرایس آب و هوایی می

ی کیفیت خاک که پیشتر ذکر شد، به شدت متاثر از مولفه

های مختلف کشت میسامانه نو  مدیریت ا مال شده در

توان به روند های آن میی شاخصگیرباشد که با اندازه

خاک و در  دیتخریب خاک و یا بالعک ، ا یاء و بابو

؛ 1994ناایت باروری بالفعل و بالقوه خاک پی برد )لعل، 

، و همکاران ورهولستو  2004لیبیگ و همکاران، 

های پایدار فصل (. به بیان دیگر، هنانیه سامانه2010

مدیریت  مشترک مدیریت خاک )خاک ورزی  فا،تی،

 ناصر غذایی، کشت پوششی و ...(، مدیریت محصول 

های مبتنی بر لگو، و ها، سامانه)تناوب، بابود ارقا، یا گونه

و مدیریت آب ) فا،ت آب  زرا ت( -های جنگلسامانه

وری مصرف آب و ...( باشد؛ در منطقه ریشه، بابود باره

                                                 
1 . Soil Productivity 

 ی یک رویکرد مدیریتی برایکشاورزی  فا،تی به منزله

 فم منابع پایه، خاک و آب، به نحوی از انحاء در بابود 

پایداری سامانه تولید به ویهه بر افزایش ماده آلی خاک، به 

 نوان نقطه مرکزی و  امل کلیدی کیفیت خاک و نیز در 

؛ 2ناایت، بر باروری خاک تاثیرگذار خواهد بود )جدول 

فناوری  (. از این رو، امروزه استفاده از2003الولند و وب، 

کشاورزی  فا،تی از  یث اصالح اراضی تخریب شده و 

تقویت باروری اراضی کشاورزی در کل جاان و  تی در 

ها و بنیه کشورهای آفریقایی به رغ  ضعف زیرساخت

مالی مورد توجه قرار گرفته است )فولر و راکسترو،، 

 (.2015و جوزف و ایسااکو،  2001



 147 / 1399/  2/ شماره  8نشریه مدیریت اراضی/ جلد 

 

 (2003و همکاران، )لعلدر آمریکا  سامانه کشاورزی حفاظتی ن در خاک دربالقوه ترسیب کرب مقدار -1 جدول
 (تن کربن در هکتار در سالترسیب کربن ) مقدار عملیات راهبرد اتخاذ شده

 2/0 -4/0 خاک ورزی پوششی خاک ورزی، بی کم خاک ورزی، کاهش شدت خاک ورزی

 
 

 افزایش برگشت بقایای گیاهی

 1/0 -3/0 استفاده از تناوب مناسب
 1/0 -3/0 استفاده از گیاهان پوششی

 1/0 -3/0 حذف آیش تابستانه
 05/0 -15/0 مدیریت کودی

 05/0 -15/0 آبیاری
 1/0 -6/0 استفاده از کود دامی

 3/0 -7/0 - ایجاد پوشش دائم

 
در سطح خاک در  ی گیاهینیز حفظ بقایا خاک ورزی( با خاک ورزی مرسوم و بی) کارگیری خاک ورزی حفاطتیه مقایسه اثرات ب -2 جدول

 (2010، و همکاران ورهولستهای خاک )ویژگی برخی مقابل برداشت بقایا بر
 حفظ بقایا خاک ورزی در مقایسه با خاک ورزی مرسوم بی زیستیویژگی های 

 افزایش افزایش ماده آلی خاک در الیه سطحی
 افزایش افزایش بخش فعال ماده آلی خاک

 افزایش افزایش ه میکروبی خاکزیست تود
 افزایش افزایش کرم های خاکی

   ویژگی های فیزیکی

 افزایش افزایش ثبات خاکدانه ها
تعداد کمی آزمایش کاهش رانشان داده  -افزایش جرم مخصوص ظاهری

 .است
 کاهش

 افزایش افزایش نفوذپذیری
 کاهش کاهش تبخیر

 افزایش افزایش آب قابل استفاده گیاه
 کاهش کاهش رسایش و روانابف

   ویژگی های شیمیایی

 افزایش متعاقب افزایش ماده آلی خاک() افزایش نیتروژن کل
 کاهش یا افزایش بسته به کیفیت بقایا در الیه سطحی افزایش قابلیت استفاده فسفر
 بسته به نوع بقایا در الیه سطحی افزایش قابلیت استفاده پتاسیم

 کاهش اغلب کاهش اسیدیته

 

توجه به نکات زیر در تغییدر رویکدرد از خداک    

ورزی مرسو، به خاک ورزی  فدا،تی شدایان توجده مدی    

 باشد:

خاک ورزی می بیسامانه الف( تعداد محصوالتی که در 

توان از آناا استفاده نمود،  مدتاد شامل گند،، جو، پنبه، 

کلزا، سورگو،، ذرت، سویا و محصوالت زرا ی دانه ریز 

شند. هرهند که در مورد سایر محصوالت تحقیقاتی بامی

 .(2008 ،دیک تریپلت و) در  ال اناا، است

کارگیری ه ها نشان داده است که بب( در مامو  بررسی

های خشک و بر روی خاکخاک ورزی  فا،تی در سال

هایی با بافت سبک تا متوسس با شرایس زهکشی متوسس تا 

در این ارتباس می خوب ا تمال موفقیت بیشتری دارد.

های زهکشی آناا برای ها را بر اساس ویهگیتوان خاک

تضمین موفقیت بیشتر در خاک ورزی  فا،تی تقسی 

بندی نمود. هر هند که تحقیقات بیشتری در این زمینه 

 الز، است.

های نوین های سامانهکارگیری ه وری باال از بپ( باره

در اراضی کاشت  فا،تی  سامانهکشاورزی از جمله 

بزرگ بیشتر محتمل است. لذا، خرد بودن اراضی و ادامه 

تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به کشاورزی  ،یندآفراین 

 سازد. فا،تی را بسیار محدود می
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خاک ورزی  بیپیشرفت و موفقیت در تولید محصول  ت(

ی تاایزات ویهه به خصوص به شدت وابسته به توسعه

این  به ویههباشد؛ های موثر میها و نیز  لف کشکارنده

استقرار موفقیت آمیز گیاه در مرا ل  ،در این روش که

یک هالش بزرگ  ،خاک ورزی بیسامانه ی اولیه توسعه

تاایزات مورد که  شود. شایان ذکر استمحسوب می

باشد و تعمی   پانهمنطبق با شرایس خاکی هر  داستفاده بای

است از کارایی الز،  دیگر ممکن هایپانهیک دستگاه به 

 برخوردار نباشد.

به دلیل سنتی بودن  ملیات خاک ورزی، برخدی  

 ،توانند در فرآیند تغییدر از موانع فرهنگی در یک نا یه می

 ند از:اایااد مزا مت نمایند. این سدها  بارت

زیدان  تدرس از  ،  د، آگداهی در مدورد فنداوری    -

رگونده  پ  ه  د، توانایی در خرید تاایزات. و اقتصادی

شدود.  باره محقق نمدی  تغییری مستلز، زمان است و به یک

مروجان باید در کارشان صبور باشند و بپذیرند که فناوری 

شود، زیدرا  کشاورزی مر له به مر له مورد قبول واقع می

 کشاورزان:

 باید با فناوری جدید ا ساس را تی کنند، -

از سرمایه الز، برای سرمایه گدذاری برخدوردار    -

توانند اقدا، به خطر بدزرگ بکنندد، بده ویدهه     نمی وباشند 

وقتددی کدده فندداوری بددرای آنددان ناشددناخته اسددت )کددرن و 

، دیددک تریپلدت و  ؛2008و  2000فددائو، ؛ 1993جانسدون،  

 (.2015و لعل و استیوارت،  2008

 

 صحیح زراعی استفاده از تناوب

 ملیات تناوب زرا ی که از دیر باز توسس 

 1950از دهه  گرفت،قرار می کشاورزان مورد استفاده

توسعه الگوهای تک  به توجه به دلیل تدریجه میالدی ب

تبعات منفی و  به دلیل اما ؛رو به افول نااد ،کشتی

ها، یوجود آمده مانند هاو، آفات و بیماره مشکالت ب

کاهش  اصلخیزی خاک، تشدید فرسایش و شوری 

، و خاک، نیاز بیشتر به مصرف کودهای شیمیایی و سمو

 هاین ا، کاهش  ملکرد و نیز آگاه شدن از اینکه در

تک کشتی سامانه ایسه با ق ملکرد بیشتری در م ،تناوبی

صحیح  زرا ی گردد، مادداد ر ایت تناوب اصل می

متناسب با شرایس خاک بر  رصه تولید از دهه پایانی قرن 

گیری مقوله توسعه پایدار در دستور کار بیست  به شکل

 .(1391)کامکار و مادوی دامغانی،  تقرار گرف

 باشد:فواید ر ایت تناوب زرا ی به شرح زیر می

، جر، مخصوص ،اهری، خاکدانه سازیتاثیر بر  -

 و نفوذ پذیری خاک. ی میکروبیزیست توده

 ساختمانتک کشتی، معموالد  هایسامانهدر 

افزایش  آنو جر، مخصوص ،اهری  تخریب شده خاک

ت سبب فشردگی بیشتر خاک و کاهش یابد. این تغییرامی

 تواند برگردد. از طرف دیگر، تناوب میمی نفوذپذیری

تداو، پوشش گیاهی، افزایش کارایی کودهای مصرفی، 

و کاهش آفات  استفاده باینه از آب، افزایش ماده آلی خاک

گیاهان  استفاده از. همینین، تاثیر داشته باشدها و بیماری

باشند؛ از زرا ی بسیار موثر می خانواده لگو، در تناوب

گیاهان مزبور به صورت  لوفه، غذای انسان و یا کود سبز 

های شود. اثرات مربت این گیاهان بر جنبهاستفاده می

خاک مشخص شده  زیستیو  مختلف شیمیایی، فیزیکی

 (.2009 )وودفاین، است

 

 عوامل موثر در انتخاب نوع تناوب

 انتخاب محصوالت -

تعداد محصوالتی که ممکدن اسدت در یدک دوره تنداوبی     

کاشته شدوند محددود اسدت، بده همدین جادت دقدت در        

انتخاب مامو ه محصوالت مورد کاشت در یدک مزر ده   

 ند از:ا اهمیت زیادی دارد.  وامل موثر  بارت

کنتددرل ، از زمددین اسددتفاده کددارایی، اقتصدداد آب آبیدداری

، هدا بیمداری و  های هرز، آفاتکنترل  لف، فرسایش خاک

  وامدل اقتصدادی   و توزیع نیروی انسدانی و ماشدین آالت  

 .محصول
 

 اقتصاد آب آبیاری

در این ارتباس می بایستی به مقددار آب موجدود   

سددال و انتخدداب  گوندداگونهددای هددا و  تددی هفتددهدر مدداه

محصددوالت در انطبدداق بددا آن توجدده نمددود. نیدداز گیاهددان 
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ندین نیداز آبدی    مختلف به آب آبیاری یکسان نیسدت، همی 

هدای رشدد متفداوت    و دوره گوناگونهای گیاهان در زمان

 است.

 

 1کارایی استفاده از زمین

تا  3طول دوران رشد گیاهان یکساله معموالد بین 

ماه می باشد. هر هه دوران  قیقدی رشدد )بده غیدر از      10

دوران خواب( محصول طوالنی تر باشد، انت دار مدی رود   

آیدد. پد  هرهده طدول دوران      ملکرد باالتری به دسدت  

تر و در نتیاه جمدع  رشد محصوالت مورد کاشت طوالنی

در یدک تنداوب زرا دی     )نکاشت( های فصلیدوران آیش

مامدو  تعدداد   ) از زمدین  اسدتفاده  کدارایی تر باشدد،  کوتاه

روزهای  ضور گیاهان زرا ی در تناوب به کدل روزهدای   

در میدان  ، به  بارت دیگدر  بیشتر خواهد بود دوره تناوب(

های دارای آیش کمتدرین مقدادیر کدارایی    ها، تناوبتناوب

 .(1990)تومدار و تیدوار،   را خواهند داشت استفاده از زمین

گزارش نمودند  ،(1395) در این باره، جاللی و اسفندیاری

کدار رفتده،   ه هدای زرا دی بد   که صرف ن ر از نو  سدامانه 

ری واز کمتددرین مقددادیر باددره ،هددای دارای آیددشتندداوب

استفاده از آب و کمترین کارایی استفاده از زمین برخوردار 

لذا، به طور کلی استفاده از آیش به دلیل  .(3 جدول) بودند

در  ،آب مصرفی وریباره نیز کارایی ک  استفاده از زمین و

(. نتدایج  3 جددول ) باشدد قابل توصیه نمی یتناوب هاین ا،

 ،(2017) انتوسدس امیندی و همکدار    مدورد مشابای در این 

 شده است. گزارش

ی دیگر در رابطه با کارایی استفاده از زمدین  نکته

ی  میدق در بدین   این است که وجدود گیاهدانی بدا ریشده    

محصوالت انتخداب شدده، از ن در جدذب آب و  ناصدر      

باشد، این امدر نده   غذایی از ا ماق خاک بسیار مطلوب می

ه سازد، بلکد یپذیر مهای مصرفی را امکانتناا بازیابی نااده

 کاهد.های زیر زمینی میاز آلودگی آب

 

 

 

                                                 
1 . Land Use Efficiency 

 کنترل فرسایش خاک

محصوالت گوناگون نه تناا سدطح زمدین را بده    

دهندد، بلکده از ن در    میزان همسان یا مشابای پوشش نمدی 

ی توزیع ریشه و نگادداری خداک سدطحی،    نحوه شکل و

های فا شی بدا یکددیگر دارندد و از لحداظ مقددار      تفاوت

اند. بدین کنند، متفاوتگیاهی که به خاک اضافه میبقایای 

جات میزان فرسدایش آبدی و بدادی زمدین تحدت کشدت       

محصوالت گوناگون، بسدیار متفداوت اسدت. لدذا، من دور      

نمودن گیاهدانی در تنداوب کده بدا مقددار زیدادی بقایدای        

ی سدطحی و بدا رشدد رویشدی     ی گسدترده گیاهی، ریشده 

کنندد و  یاداد مدی  وسیع، پوشش مناسبی بر سدطح خداک ا  

ای و غدالت  دارند به ویهه گیاهدان  لوفده  خاک را نگه می

 دانه ریز در جلوگیری و یا کاهش فرسایش خاک موثرند.

 

 هاهای هرز، آفات و بیماریکنترل علف

در تندداوب زرا ددی هنانیدده اکرددر محصددوالت   

هدای هدرز خاصدی    انتخاب شده از یک گروه باشند،  لف

گردد. بدالعک ، تندو    ا مشکل میتوسعه یافته و کنترل آنا

محصوالت از ن ر زمان کاشدت شدرایس مناسدبی را بدرای     

آورد. در رابطده بدا   های هرز به وجود می لف کنترل انوا 

ی هدا توجده شدود کده در بدین مامو ده      آفات و بیمداری 

محصوالت انتخاب شده،  تی االمکان میزبان مشترک یک 

هده اخدتالف بدین    آفت یا بیماری وجود نداشته باشد. هر 

انتخاب شده از ن در میزبدانی آفدات بیشدتر باشدد،       گیاهان

 ی یک آفت یا بیماری کمتر خواهد بود.ا تمال توسعه
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 (1395)جاللی و اسفندیاری، گوناگونهای وری آب در تناوبین و میزان بهرهکارایی استفاده از زم -3 جدول
 زمینکارایی استفاده از  تناوب ها

 درصد()

 ری آبوبهره

 )کیلوگرم در متر مکعب(

 07/1 8/48 گندم -ذرت -جو
 05/1 6/52 گندم -آفتابگردان -کلزا
 75/0 8/33 گندم -چغندر قند -آیش

 95/0 8/20 گندم -آیش -گندم
 /90 41 گندم -آیش -کلزا
 1 2/53 گندم -ذرت -کلزا

 

 توزیع نیروی انسانی

تالقددی زمددانی کاشددت، داشددت و برداشددت     

بدی   هدا و سبب تراک  کاری در بعضی از زمان ،محصوالت

مواقدع   برخدی  استفاده ماندن نیروی انسانی و مکدانیکی در 

گردد. هر هه مزر ه کوهکتر و سطح کاشت هدر  دیگر می

محصول کوهکتر باشد،  وامدل توزیدع نیدروی انسدانی و     

ماشین آالت نقش مامتری در انتخاب محصوالت پیدا می

ای از ور سددازی مامو ددهمن دد ،کننددد. در صددورت امکددان

ی گرمدا  باداره  ی سدرما دوسدت و  محصوالت پاییزه، بااره

دوست در یک دوره تناوبی از لحاظ نیروی کدار مطلدوب   

باشد. در صورتی کده مسدا ت مزر ده بدیش از تدوان      می

کاری باشد، الز، است از طریق آیش گذاری زمین نسدبت  

، به ایااد تعادل بدین سدطح  ملیدات و نیدروی کدار اقددا      

 گردد.

 

 عوامل اقتصادی

نوسان قیمت فروش بعضی از محصدوالت زیداد   

از محصوالت نیز آسیب پذیری زیادی نسبت  رخیاست. ب

 خطربه  وامل و سوانح طبیعی دارند. هنین محصوالتی از 

کاشدته شدده    تالبرخوردارند. هر هه تنو  محصدو زیادی 

تولید کمتر بوده و شکست در تولید یک  خطربیشتر باشد، 

 محصول ممکن است تا  دی با موفقیدت در تولیدد سدایر   

ای از جبددران گددردد. در انتخدداب مامو دده  محصددوالت 

محصوالت جات یک تناوب زرا ی مدی بایسدتی آسدیب    

پذیری اقتصادی و  ساسیت هدر محصدول را نسدبت بده     

و  1384)آینده بندد،    وامل نامسا د محیطی در ن ر گرفت

 (.1389قرینه و نادیان، 

شدرایس موجدود در    اکه متناسدب بد  بدیای است 

الگدوی تنداوبی    ،بداال بدودن شدوری خداک     به ویههمنطقه 

 شایان ذکر است بایستی توسس متخصصان امر تعیین شود.

بدر    دالوه ای باشد که برداری از زمین باید به گونهباره که

مدن شدرایس  آبه من ور فراه   ،دستیابی به  داکرر  ملکرد

 دت و از تخریدب ایدن منبدع     آن را محاف ،یندگانآزیست 

 یاتی جلوگیری نمود. لذا، شناخت پتانسیل تولید اراضدی  

آناددا بدده باتددرین و در  ددین  ددال      نو اختصدداص داد

ای ههاز جایگاه و اهمیدت وید   ،برداریباره پایدارترین ن ا،

ذکدر   مدوارد های دسدتیابی بده   هابرخوردار است. یکی از ر

ی آغداز  به انددازه که قدمتی  -ارزیابی تناسب اراضیشده، 

هدا  هدای  اصدلخیز و کندار رودخانده    تمدن بشری در دره

اسدت. بده    پانهوری رایج در هر باره هایبرای تیپ -دارد

 ،بیان دیگدر، هددف از مطالعدات ارزیدابی تناسدب اراضدی      

، طبیعدی هدای  استفاده باینه و پایدار از هر زمین با بررسدی 

 )قرینددده و اجتمدددا ی و اقتصدددادی آن اراضدددی اسدددت 

 (.1389نادیان،

 

 مدیریت ماده آلی خاک

ماده آلی خاک شامل بقایای گیداهی و جدانوری،   

های جانداران خاک و مواد  اصل از ریشده  سلول و بافت

مداده آلدی    ،هدا های خاک است. در بیشتر خاکمیکروب و

درصدد   50درصد )در صحراها( تا بدیش از   1/0خاک بین 

 باشد.یهای آلی )هیستوسول ها( موزنی در خاک
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 عملیات کاهش دهنده ماده آلی خاک

عملیااتی کاه من اار باه کاااهش تولیاد ماااده گیااهی )بیومااا       

 :گیاهی( می شود

یکدی   .استفاده از ارقامی با شاخص برداشت باال -

از نتایج انقالب سبز استفاده از گیاهان با  ملکرد بداال، بده   

بداال  جای گیاهان بومی بود. این گیاهان اغلب  ملکرد دانه 

ولی کاه کمتری دارند. این امر از ن ر تولید خدوب، امدا از   

 ن ر ماده آلی و  فا،ت خاک مناسب نیست.

 استفاده از گیاهان با طول دوره رویشی کوتاه.  -

ای هندد  جد تک کشتی بده   هایسامانهاستفاده از  -

در ایدن   شدود. که با ث کداهش تندو  زیسدتی مدی     کشتی

ی آنادا بده   ی کده ریشده   تی اگر از گیاهان  لوفده  سامانه

د، استفاده شود، با ایدن وجدود   نکنخوبی در خاک نفوذ می

هدای  ی آنادا فقدس تعدداد کمدی از گونده     ترشحات ریشده 

کند. در این شرایس تنو  میکروبی را به دور ریشه جمع می

هدای  شدود و فرصدتی بدرای ازدیداد گونده     صیادها ک  مدی 

 رسانند. می بیماری زا فراه  می شود که به گیاه آسیب

اسددتفاده از آیددش بدددون پوشددش، بدده ویددهه در   -

 تابستان.

 

 :از طریق کاهش تامین ماده آلی خاک

سوزاندن بقایای محصول )بده  ندوان بزرگتدرین     -

 .ها و مراتعمنبع تامین کننده ماده آلی خاک(، جنگل

 هرای بیش از  د. -

برداشت بقایای محصول بده من دور اسدتفاده در     -

 ،سایر امور

 :به شرح زیر ازیه ماده آلیافزایش ت و  -

 ملیات خاک ورزی مرسو، یکدی   خاک ورزی. -

مداده آلدی خداک     میدزان از مامترین  وامل کاهش دهندده  

است. تازیه ماده آلی و آزاد سازی کربن، فرآیندی هوازی 

اسددت. اکسددیهن در ایددن فرآینددد با ددث تشدددید فعالیددت  

ی دهندد، مد  ها که ماده آلی را مورد تغذیه قرار میمیکروب

به  بارت دیگر، با هر بار خاک ورزی تماس بقایای  ؛شود

شود و تاویه نیز افزایش مدی ها زیاد میگیاهی با میکروب

شدود(. در  )نسبت اکسیهن به دی اکسید کربن زیاد می یابد

تدر شدده کده نتیاده اش     این شرایس شدت تازیده سدریع  

تشکیل هوموس با پایدداری کمتدر و نیدز آزاد سدازی دی     

اما هنانیه بقایای گیداهی در   ؛ربن به اتمسفر استاکسید ک

از خداک ورزی   سدامانه  رید یغسطح خاک باقی بمانند )بدا ت 

مرسو، به ک  خاک ورزی و یا بدی خداک ورزی(، تمداس    

ها کمتر، بنابراین تازیه نیز کندتر صدورت  بقایا با میکروب

گیرد )نسبت دی اکسید کربن به اکسیهن بیشتر اسدت(.  می

 شود.هوموس پایدار تشکیل می در این  الت

هدای خدوب تاویده    زهکشی. در مقایسه با خاک -

هایی که اکسیهن وجود ندارد و یا ک  است، شده، در خاک

 تر است.آهسته تازیه ماده آلی

نیتددروژن زیدداد با ددث تشدددید  نیتددروژن زیدداد.  -

وقتدی کده نسدبت کدربن بده       بده ویدهه  ها فعالیت میکروب

شود و در نتیاده سدر ت   می ،است زیادنیتروژن ماده آلی 

 یابد.افزایش میتازیه ماده آلی 

 

 عملیات افزایش دهنده ماده آلی خاک

 افزایش تولید ماده گیاهی از طریق:

 ،آبیاری. مقدار آب قابل استفاده برای رشد گیداه   -

 است. اولین  امل کنترل کننده تولید ماده گیاهی

کوددهی کافی و متعادل با دث افدزایش تولیدد      -

 شود.وماس گیاهی میبی

د ایددن اقدددا، یدداسددتفاده از گیاهددان پوششددی. فوا -

قدوا، و  ست از: جلوگیری از فرسدایش خداک بدا    ا  بارت

 هاضافه کدردن مدواد گیداهی بد     و پوشش دادن سطح خاک

از آنادا ن یدر هداودار، از شستشدوی  ناصدر       برخی .خاک

کندد،  غذایی از طریق پیوند زدن آناا به ه  جلدوگیری مدی  

منار به تربیت نیتدروژن بدرای    ،هالگو، از آناا مرلتعدادی 

د، بیشتر آناا محلی برای تامع  شرات نشومی گیاه بعدی

و دیگددر موجددودات مفیددد هسددتند، تعدددیل کننددده درجدده 

کدده از ایددن طریددق بددر فعالیددت   هسددتند ددرارت خدداک 

ای، گذارد. طیفی از گیاهدان دانده  ریزجانداران خاک اثر می

توانند به  نوان گیاه پوششی نی میلگو، و محصوالت روغ

 مل کنند. در یک تناوب الز، است کده شدرو  آن، یدک    
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گیاه پوششی باشد که سدطح خداک را بپوشداند و بعدد بدا      

اضافه شدن بقایای آن بده خداک هدون نسدبت کدربن بده       

دارد،  مل تازیه به آهستگی صورت مدی  زیادینیتروژن 

می کده دارندد،   گیرد و ه  به دلیل سیست  ریشه دهی متراک

در بابود سریع ساختمان خاک در تناوب موثرندد )در ایدن   

توان لگدو،  مر له غالت مناسب هستند(. در سال بعد، می

ها، نیتروژن را تربیت و بده دلیدل   را وارد تناوب نمود. لگو،

شوند. پایین بودن نسبت کربن به نیتروژن، سریع تازیه می

تدوان از گیاهدان   یدر ایدن  دال مد    سامانهبعد از ثبات در 

 ی اقتصادی دارند، استفاده نمود.پوششی که صرفه

 سددامانه)اسددتفاده از  تندداوبی یهسددامانتنددو  در  -

 (.زیادتناوبی با بیوماس 

 استفاده از تراک  مناسب گیاهی هنگا، کشت. -

معرفی گیاهانی که بیوماس بیشدتری تولیدد مدی    -

 کنند.

 محدودیت در هرای دا،. -
 

 خاک به شرح زیر: لیافزایش تامین ماده آ

)به  ندوان   ی گیاهیجلوگیری از آتش زدن بقایا -

کنترل آفات و ، بزرگترین منبع تامین کننده ماده آلی خاک(

استفاده از منابع مختلف ماده آلدی ن یدر کدود     و جوندگان

های دامی باتدر اسدت قبدل از مصدرف پوسدیده      کود دامی.

را اگدر  زید  ؛د تا نسبت کربن به نیتدروژن کداهش یابدد   نباش

بده طدور موقدت نیتدروژن غیدر       ،دننسبت مذکور باال باشد 

کده نقدش کدود  یدوانی بیشدتر       هر هندشود. می متحرک

 باشد.ای میتغذیه

استفاده از کمپوست. نقدش کمپوسدت بیشدتر در     -

هدای فیزیکدی خداک اسدت. فرآیندد      اثرگذاری بر ویهگدی 

موفقیت کمپوست سازی بستگی به قابلیت دسترسی کدافی  

 کود  یوانی و کارگر ارزان دارد. آلی، آب،به مواد 

کاهش شدت تازیه ماده آلی از طریدق  دذف     -

یددا کدداهش  ملیددات خدداک ورزی و اسددتفاده از گیاهددان   

؛ 2003مریکدا،  آ؛ وزارت کشاورزی 2002)استینر،  پوششی

و  2006سددینگ و همکدداران، ؛2005 ،و ویلسددون دیددوی 

 (.2010،و همکاران اولسون

 تروی ی هایپیشنهاد

نشان  کشاورزی مملکتررسی شرایس  اک  بر ب

ای های زیاد و در  ین  ال پیییدده دهد که محدودیتمی

-رویکردی جامع در کاهش آناا می نیازمندوجود دارد که 

توان به کاهش اراضدی قابدل کشدت،    که از جمله می ؛باشد

بندابراین   ؛و رشد جمعیت اشاره نمود محدودیت منابع آب

هدای  فدن  هدا و کدارگیری مددیریت  ه بد  ،موفقیدت  یالزمده 

تدداو،   و نیز مرتبس با آنیه پیشتر ذکر گردید (هایتکنیک)

های مرتبس با تامین امنیدت  و تشریک مسا ی تمامی بخش

بندابراین،   ؛باشدد غذایی به  نوان یک و،یفه  داکمیتی مدی  

 اراضدی  پایدار ضمن کاربست آنیه در هارهوب مدیریت

گردید، موارد ذیدل نیدز   های آن ذکر مامو ه زیربرخی و 

 :شایان توجه است

مستلز، جلوگیری  ،افزایش ضریب امنیت غذایی -1

 از روند تخریب خاک به  نوان یکی از منابع طبیعدی ملدی  

 باشد.می کشور

هددای سددرمایه گددذاری در جاددت تددامین ماشددین -2

کارنده های( مناسب، جات به کدارگیری باتدر   ) کشاورزی

 در شرایس بی خاک ورزی.

های تولید بر مبندای داندش   اینه از ناادهاستفاده ب -3

از جمله مدیریت تلفیقی تغذیه گیداه و   ،کشاورزی مربوطه

  اصلخیزی خاک.

به من ور بداال   ،یکپارهه سازی اراضی کشاورزی -4

ها و ا مال  ملیات مدیریتی بابدود  وری از ناادهبردن باره

 یافته.

اسدددتفاده از اراضدددی بدددر مبندددای قابلیدددت و    -5

و  کارگیری  ل  تناسب کاربری اراضدی ه ب با ،استعدادشان

 .پانهمنطبق با شرایس هر  ،تعیین الگوی کشت

ها و مراتع به  ندوان  جلوگیری از تخریب جنگل -6

 های پایداری خاک.یکی از شاخص

 هایتایه بستر مناسب برای کمک به انتشار یافته -7

بدرداران و فدراه    و نیز آمدوزش بادره   در مزر ه پهوهشی

ای در زمینده  دسترسی به خدمات مشداوره  نمودن امکانات

 .کشاورزی  فا،تی
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Abstract  

 

The global food crisis due to the plunging production and rising prices in recent 

years, particularly in 2008, calls for solutions to ensure food security in most 

developing countries. The situation is worsened by the rising demands for food 

and water as consequences of the population explosion and cropland decline in 

these countries. By 2050, the world population is projected to rise to 9.2 billion 

and Iran will be one of the top 20 most populated countries in the world. 

According to a FAO report, agricultural production must be increased by about 

70% during the years running up to 2050 in order to meet the projected food 

requirements. Finally, study has shown that more than 60% of the present 

population in Asia (particularly in South and South-West Asia) and a quarter of 

the African population suffer from malnutrition. The present paper explores the 

literature on sustainable land management and some of its components such as 

conservation agriculture, proper crop rotation, and proper management of soil 

organic content as the cornerstones of agricultural production toward food 

security. 
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