
 

 

 

 

 وضعیت خاک کشور و استانگزارش 

 1396دی ماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



آیند که البته بوجود می هوازدگی ٔ  در نتیجه سنگهاهستند که از تخریب  آلیو  مواد معدنیها مخلوطی از خاک

توانند بخود ها میکند. مقدار آبی که خاکها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق مینوع و ترکیب خاک

سازی و ساختمانی دارای اهمیت بسیاری است که البته های راهو همچنین در کارخانه کشاورزیجذب کنند، از نظر 

 .دارد خاک هایدانه اندازه به بستگی اولاین مقدار در درجه 

  از اراضی کشور براساس ویژگی خاک و توپوگرافی قابلیت کشت دارند درصد  10.5 در حدود.  

 70 میلیمتر در سال را دارند)آستانه کشت دیم(.  250ندگی کمتر از درصد از مساحت کشور بار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی حاصلخیزی و باروری خاکها میزان مواد آلی آنهاست 

 درصد ماده آلی داشته باشد. 5تا   2خاکی است که  ،خاک مرغوب و حاصلخیز 

  و در بخش قابل توجهی از  یک درصدکمتر از  های زیر کشت در ایراندرصد خاک 60مقدار مواد آلی در بیش از

 .است نیم درصدآنها کمتر از 

  می باشد. یک در صدکشاورزی کشور میزان کربن آلی خاک کمتر از  درصد اراضی 60در 

 دارند.   یک درصد ماده آلی کمترازاستان فارس درصد خاکهای  70دهد بیش از ها نشان می بررسی 
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 استان فارس ردیف

 میزان کربن آلی)درصد(

1> 1/5 - 1 1/5< 

 2779 11237 31516 45532 تعدادنمونه خاک

 1/6 7/24 2/69 100 درصد

 بهبود در شرایط   افزایش موادآلی غنی شده سبب: 

  باردهی –بارداری   -باروری 

  شوری آب و خاک یکی از مشکالت عمده در کشاورزی می باشد. برابر آمار موجود، سطح کل خاکهای شور در

درصد  50درصد مساحت دشت ها و بیش از  30میلیون هکتار تخمین زده می شود که حدود  44ایران حدود 

 اراضی تحت کشت آبی کشور را شامل می شود. 

 درصد  10درصد ،خاک های سدیمی  34ر استان فارس خاکهای شوربراساس گزارشهای خاک شناسی موجود، د

 درصد از کل خاک های متاثر از نمک را شامل می شوند.  47و خاک های شور و سدیمی 

  ،دارای مشکل سدیمی یا شور و سدیمی می باشند.به درجات مختلف درصد از این خاک ها  57بنابراین 

 8.5  در استان )بخش گیاهی ،بخش کود ،بخش ضایعات جانوری (ود مجموع انواع مواد آلی موجمیلیون تن

 می باشد.  فارس

 

  اقدامات 

  مزرعه الگویی و پایلوت اجرایی  در محصوالت متنوع کشاورزی استان  225نتایج بررسی های بعمل آمده در

متوسط با سال آمار برداری و با اشکال متفاوت مصرف کودهای آلی غنی شده نشان داد که بطور  3فارس طی 

 برابر شده است. 2سال سوم عملکرد محصوالت  نسبت به سال اول  ، بیش از مصرف کودهای آلی غنی شده در 

  محصول زراعی و باغی استان فارس به  95در میزان مصرف بهینه کودهای آلی غنی شدهدر این بررسی ها

 منظور دستیابی به حداکثرافزایش تولید تعیین و اعالم گردید. 

 اداتپیشنه 

 : توصیه های الزامی در مقیاس کالن 

  . احیاء الیه مصوب پیشنهادی قانون خاک و قانون کود در مجلس شورای اسالمی و اخذ دستور اجرایی آن 

  . تشکیل و ساختار دهی دفتر خاک و تغذیه گیاهی در یکی از معاونتهای وزارتخانه و بالطبع دراستانها 

 صلخیزی خاک و کود دهی به اراضی کشاورزی بمنظور تعادل بخشی و تدوین و ابالغ دستورالعمل ملی حا

 رعایت اصول کشاورزی پایدار . 



   قانون برنامه پنجم توسعه :   145در راستای اجرای ماده 

  جایگزینی مصرف کودهای آلی غنی شده تولیدات داخلی ، در سیستم توزیع نهاده های یارانه ای شرکت

 دهای شیمیایی وارداتی .  خدمات کشاورزی کشور بجای کو

 . تدوین استاندارد کود و سایر نهاده های بخش کشاورزی متناسب با شرایط متنوع کشور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


