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 می کنترل آن تجسیه و رفت هدر مقدار ،جانوری و گیاهی مواد شدن اضافه بین تعادل بوسیله خاک آلی ماده مقدار

 کنترل تحت شدت به مدیریتی هایفعالیت و عوامل  بوسیله آلی ماده یافتن کاهش و شدن اضافه های مکانیسم. شود

 . ثرندؤم خاک آلی ماده میسان بر عامل پنج کلی طور به و گیرند می قرار

در خاک  ّا ٍ تقایای گیاّیایش تَسعِ ریشِعولیاتی کِ تاعث افشایش  رشذ گیاُ در هشرعِ شًَذ تاعث افش: 

  .شَدهی

 .کٌٌذّای شٌی ًگْذاری هیتیشتزی ًسثت تِ خاک آلی، هادُ )تافت ریش(ّای تعییيخاک :

ٍ تیشتزاست  در ًَاحی تا تارًذگی تاال، رشذ گیاّاى تْتز خاک هی شَد آلیی تاال تاعث سزعت تجشیِ ٍ تخزیة هادُ دها

 کٌذ.ریشِ ّا ٍ تقایای تیشتز در خاک تَلیذ هیٍ تٌاتز ایي 

هی تاشٌذ اس سَیی تِ  آفقیز اس طزفی تِ علت ایٌکِ ٍاحذ هقادیز کوتزی اس هَاد ت تا سّکشی ًَاحی پس

هَجَد است ٍ اس طزفی دیگز ایي ًَاحی هاًٌذ هخشًی تزای  آلیعلت ایٌکِ اکسیژى کوتزی تزای گیاُ اکسیذ شذى ٍ تجشیِ هادُ 

 هزتفع فزسایش یافتِ ٍدر پاییي تجوع هی یاتٌذ. ًقاط هی تاشٌذ چزا کِ ایي هَاد اس داهٌِ شیة ّا تا آلیتجوع هادُ 

اضافِ شذُ تِ خاک در دشت ّا اس ریشِ گیاّاى چوٌی ٍ علفی کِ سطح را کاهالً هی پَشاًٌذ  آلی عوذُ هادُ 

 .آیذهیّای خشاى شذُ تز سطح خاک تذست اس تزگ آلی در جٌگل هادُ  حاصل هی شَد ٍ
 

 ث افسایش محتوای الی خاکها می شوند عبارتند از:راهبردهای مدیریتی که باع

 رٍاج هصزف کَدّای داهی، سثش، کوپَست ّوزاُ تا کَدّای شیویایی. -

 ضزٍرت تَلیذ صٌعتی کَدّای تیَلَسیک. -

 .اّتوام در حفظ ٍ احیاء ، چوٌشارّا، جٌگل ّا، هزاتع ٍ پَشش گیاّی -

 هشارع تعذاس تزداشت. هواًعت اس اتش سدى -

 هذیزیت تْیٌِ چزاء گاّْا ٍ هزاتع ٍ هواًعت اس چزای تی رٍیِ. -

 افشایش تَلیذ تیَهاس گیاّی ٍ حفظ آى. -

 تَسعِ سیستن ّای سراعی ) تذٍى خاک ٍرسی( ٍ یا تا حذاقل خاک ٍرسی.-

 کاّش عولیات هکاًیکی غیز السم ٍ حذف شخن ٍ غیز ضزٍری.-

 رعایت اجثاری تٌاٍب سراعی. -

 تزقزاری تعادل هزتع ٍ دام ٍ حفاظت ٍ احیاء هستوز هٌاطق چزاء. -


