
خاک ورزی حفاظتی 

تاضٌذ ٍ تایذ دس حفظ ٍ ًگْذاسی آى تِ ًحَ دسست خان ٍ آب تِ عٌَاى سشهایِ ّای هلی ٍ خذادادی هی

. وَضص ًوایین تا تتَاًین عالٍُ تش حفظ هحیط صیست تَلیذ پایذاس ٍ سالن داضتِ تاضین

: ضَدفْشست ٍاس تَظیح دادُ هیآب ووه ًوایذ  تَاًذ ها سا دس اهش استفادُ تْیٌِ اص خان ٍّایی وِ هیساُ

 :خاک(لفا

ووپَست  -استفادُ اص وَدّای آلی هثل وَدّای داهی پَسیذُ -1

. دسست ٍ تِ خا ٍ تا هذیشیت صحیح اص تمایای گیاّی استفادُ -2

. استفادُ اص گیاّاى هٌاسة تِ عٌَاى وَد سثض -3

سیت وٌتشل ٍ پیطگیشی آفات ٍ سعایت تٌاٍب دسست ٍ هٌاسة تا تَخِ تِ عوك گستشش سیطِ ٍ هذی -4

ّای ّشص  ّا ٍ علفتیواسی

( گاٍسٍ تَدى صهیي)عولیات خان ٍسصی دس صهاى هٌاسة  -5

. ّای ضیة داس عوَد تش ضیة اًدام ضَدتشای خلَگیشی اص فشسایص ضخن دس صهیي -6

. تش اساس ًتایح آصهَى خان اص وَدّای ضیویایی استفادُ ضَد -7

سلَحِ واسّای آهادُ ساصی صهیي لشاس گیشد وِ دس ایي استثاط تَظیحات خان ٍسصی حفظتی دس س -8

ٍسصی حفاظتی تا تَخِ تِ ضشایط حاون تش خان اص ًظش تافت خان هیضاى  دس خان.هختصشی دادُ هیطَد

ُ ٍ ضیة صهیي تٌَع آفات ٍ هَاد آلی ٍ هیضاى تمایای هَخَد دس سطح خان ٍ ضشایط آب ٍ َّایی هٌطك

تَاًین اص یىی اص ّای آتیاسی ٍ ًَع هحصَل ٍ تٌاٍب ٍ هاضیي هَخَد هیٍ سٍشّای ّشص ّا ٍ علفتیواسی

 .ّای هعوَل استفادُ ًوایینسٍش

ٍسصی دستگاُ دس تمایای هٌاسة ٍ استاًذاسد وطت هستمین وِ دسایي سٍش تذٍى ّیچگًَِ عولیات خان -1

. ًوایذوطت لثلی الذام تِ وطت هی

یي سٍش تمشیثاً ولیِ عولیات خان ٍسصی تا عثَس یىثاس دستگاُ اص لثیل ضخن ٍ ادس  : ٍسصی هشوةخان -2

دیسه ٍ هالِ اًدام ٍ سپس وطت تَسط دستگاُ خطی واس تا ووثیٌات تش حسة ًَع هحصَل اًدام 

. هیگشدد

ٍد ضىافذ تذٍى آًىِ صیش ٍ سٍ ًوایذ ٍ تمایای هَجایي دستگاُ خان سا هی: اص دستگاُ چیضل پىش استفادُ -3

گشدد ٍ ضَد تلىِ تستش وطت آهادُ هیّا خان تشگشداًذُ ًویدس ایي سٍش.وٌذسا تا خان سطحی هخلَط هی

. ٍ ایي سٍش ّا هحاسي صیش سا داسًذ( دسصذ تمایا 30) گشددتمایا ًیض دس سطح خان حفظ هی

ٍ دس واّص آلَدگی َّا ٍ حفظ  ضَدفَق العادُ ون هی ،ووتش هاضیي آالت دهصضف اًشطی تِ علت تشد -1

. هحیط صیست اثش صیادی داسًذ



یاتذ چَى ًیشٍی ووتش تِ آًْا ّا افضایص هیهیشات ٍ تعَیط لطعات واّص ٍ عوش هفیذ دستگاُعّضیٌِ ت -2

. ضَدٍاسد هی

ٍ فطشدُ ضذى خان تِ علت تشدد ووتش خلَگیشی  شهتش ٍ فشساینتِ علت تثخیش  خان اص ضَس ضذى -3

. دًوایهی

تِ علت لشاس گشفتي تمایا دس سطح اص تثخیش خلَگیشی ٍ دس ًْایت دٍس آتیاسی طَالًی تش ٍ هصشف آب  -4

. یاتذواّص هی

. یاتذتِ تذسیح هیضاى هَاد آلی خان افضایص ٍ هصشف وَدّای ضیویایی واّص هی -5

د داضت ٍ اص هاضیي ٍ ّا سا دس پی خَاُعالٍُ تش تْثَد خَاظ فیضیىی ٍ ضیویایی خان، واّص ّضیٌِ -6

. گشددصهاى تْتش استفادُ هی

 :آب ( ب

ّای اًتمال آب ٍ استخشّای رخیشُ آب  ایضٍلِ وشدى واًال -1

( ّیذسٍ فلَم)آتیاسی ون فطاس  –اًتمال آب اص طشیك لَلِ  -2

 .استفادُ اص آتیاسی تحت فطاس هٌاسة تشای صساعت ٍ تاغ -3

ّای ضٌی ٍ دس صهیيد تا تَخِ تِ هیضاى آب ٍ ًَع تافت خان :لطعِ تٌذی هٌاسة صهیي خْت آتیاسی -4

وشت ( هساحت)ٍل ٍ عشض طّای سسی یيمٍ دس ص ٍ تا دتی آّب ووتش وشت وَچىتش( هساحت)طَل ٍ عشض 

. ٍ تا دتی آب تیطتش تیطتش

هتش ضَد تثخیش نایي اهش تاعث هی( دصذ 30حذٍد )استفادُ اص خاوَسصی حفاظتی ٍ حفظ تمایا دس سطح  -5

. ٍ ّن ایٌىِ واّص ضَسی خان سا دس پی خَاّذ داضت گشددٍست گیشد وِ ّن دٍس آتیاسی طَالًی تش هیظ

دسصذ  30دس خان ٍسصی حفاظتی تایذ تِ ایي ًىتِ تَخِ داضتِ تاضین وِ تعذ اص تشدادضت هحصَل حذٍد 

وطت تعذی دچاس هطىل خَاّین گٌذم دس  تالی تواًذ چَى تا تالی هاًذى ولیِ تمایا هخصَصاً تمایا دس هضسعِ

ضذ تایذ طَسی عول ًوایین وِ ّن آتیاسی هضسعِ ٍ حشوت آب دچاس هطىل ًطَد ٍ ّن ایٌىِ واسوشد 

خاوَسصی حفاظتی سعایت تٌاٍب یىی اص  دس عوك هٌاسة لشاس گیشد دس دستگاُ ّا اهىاى پزیش تاضذ ٍ تزس

.  تاضذاصَل هی
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