
 .منبع اصلی وطبیعی خاک تخریب گردد

خاک یکی ازمنابع اصلی طبیعت بودد  هو      اهمیت خاک:  –  6

برای تدلیدات زراعویوی ووروری مویوبوانودن داانویو   ودااویو  

وپرانیب های خاک، دها ی  افغاانیان را تدااائی میوبوخوتود توا 

خاک خدیش را بهیور تونو ویوی اوووایونود و بورای بود وت  وردن 

تدلیدات اباتی پایدار وا یصادی مییق  نداد هو  بورای وبود وت 

 وردن غذا وعداید وروری میباند، بدون اینک  دردراز مدت 

 حاصلخیزی خاک را خراب  ازادن 

بد ت  وردن تدلویودات زراعویوی   حاصلخیزی پایدار خاک:   -7

با تن یی و یع وهو  جااب  خاک تا تدلیدات زراعویوی بویوتویور، 

بهیر و ا یصادی بد ت  ید، بدون اینک  منبع اصولوی وطوبویوعوی 

 خاک تخریب گرددن

 :  هدف نهائی

تهی  اقت  های خاک افغاانیان  بخاطر افزایش  طح تدلیدات  

 زراعیی هتدر درفی واحد زمی  و رند ا یصاد ملی هتدر 

 :  ) مقاصد( از بخش سروی و نمونه گیری هدف مشخص

بد ت  وردن معلدمات تدپدگرافی خاک از احات مخیلف  

 هتدرن

 :دست آورد

  بد ت  وردن ایایج د یق، علوی و ااجام  ریع امدر تحلیل

و تجزی  فزیکی و هیویاوی خاک،  ب ب  من در 

حاصلخیزی خاک وجوع  وری دییا از خاههای مناطق 

 مخیلف افغاانیان

  والیات  بلند بردن ظرفیت هاری هارمندان مرهز 

 مقدمه :

خاهتنا ی جهت بلند بردن  طح محوصودالت ریا ت تحقیقات  

خواک و حوظو  زراعیی درفی واحد زمی   و درت حاصلخیری 

تحقیقاتی او ور ب  ویژ  ا ییت  های های مناطق مخیلف هتدر 

 اواموکووول وا  بو  نوکول پوراگونود  و  ۰۴بیتیراز ب  ورورت

، اوووداو  مدجدد ا ت، ه  اخیر ا دامات الزم را بخاطر  روی

 توجوزیو پروفایل، تتخیص وطبوقو  بونودی خواک و  حظرگیری، 

روی د ت گرفیو   پندانی  میتددوتحلیل البراتداری وروری 

 وظوارنوات عولوووی  یو ه  برا اس فعالیت های فدق الوذهور ارا

ود یق برای محقیق ، دها ی  وباغوداران  صودرت گورفویو  هو  

باعث رند  طح تدلیدات زراعیی درفی واحد زمی  وافوزایوش 

 ا یصاد ملی هتدر گرددن                                

فعا  مویوبوانود     دیپارتونت ریا ت تحقیقات خاهتنا ی دارای 

 ه  عبارت ااد از:

  مریت تصنیف و تهی  اقت  خاک  

  روی اودا  گیری خاک  مریت  

    مریت تجزی  های البراتداری و امریوت توقودیو  واصو 

 خاک 

 :تصنیف و تهیه نقشه خاک آمریت

  ینییخاک محل پرورش اباتات بدد  و یک بخش عود  ایکد 

اص   وتقدی   ر را تتکیل میدهد بنآ دانی  معلدمات دربا

خاک ه  دربلند بردن  طح حاصلیخیزی و تدلیدات زراعیی 

اقش بنیار عود  وا ا ی دارد و معلدمات درمدرد ادعیت 

خاک، مدجددیت مقدار عناصروروری و غیروروری  

درخاک و عناصر ه  اودی اباتات را میاثر مینازد وروری 

داانی  میتددن از جااب دیگر بد ت  وردن معلدمات در مدرد 

خداص فزیکی وهیویاوی خاک، تهی  اقت  خاک بدون مدجددیت 

 روی، اودا  گیری، طبق  بندی خاک و پر دال منلکی و 

باتجرب  غیر موک  میباندن بنآ  روی و اودا  گیری خاک،  ب، 

هدد وابات از  احات مخیلف فارم های تحقیقاتی،  احات  بی 

 گرفی  ا تن وللوی،  احات ااکتافی  و  احات جنگلی صدرت

 :  تعریفات 

یک منبع اصلی طبیعی ا تن یا خاک ب  حویوث  تور   -  خاک :   -۱

 نت روی زمی  بدد  ه  محل منا ب برای رنود اوبواتوات ا وتن 

 پس، خاک برای تدلیدات اباتی حیوی والزمی میباندن

عبارت از د پلی  های علوی ا ت ه  خاک را ب    -:   علم خاک  -۲

حیث یک منبع طبیعی از اقط  ا ر اودی ابواتوات مودرد موطوالوعو  

  رار میدهدن   

تدااائی یا  درت خاک را گدیند ه  برای فراهوی   -تقویه خاک : -۳

 اوددن عناصر ه  برای اودی ابات وروری میباندن

گنجایش یا ظرفیت خواک عبارت ا ت از    -:  حاصلخیزی خاک -۴

 ه  تد ط تن یی منا ب  ن، اباتات حاصل  ونواعوت بوخوش مویودهودن

تقدی  خاک صرف یکی از فکیدرهای ا ت ه  حجی حاصو ت را 

تعی  مینواید، پس تقدی  خاک یک بخش از حاصلوخویوزی عووودموی 

خاک ا تن حیی اگر یک خاک عناصر وافر و  ابل ا یظاد  بورای 

اودی ابات دانی  باند، ب  حیث یک خاک حاصلخیز نناخی  اوووی 

  نددن 

عبارت از تن یی خواک بورای زراعوت پایدار خاک: حاصلخیزی -۵

بد ت  وردن تدلیدات زراعیوی بوا تونو ویوی پایدار یا ب  عبار  دیگر 

و یع وهو  جااب  بیتیر وبهیر و ا یصادی بد ت  ید، بدون ایونوکو  
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 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 ریاست تحقیقات خاکشناسی

 دیپارتمنت تصنیف و تهیه نقشه خاک

معرفی فعالیت های دیپارتمنت تصنیف و 
 تهیه نقشه خاک

 ریا ت تحقیقات خاک ننا ی، اانییییدت تحقیقات زراعیی، بادام باغ، هابلآدرس: 

  www.aria.gov.afویب سایت: 

 aria@mail.gov.afایمل آدرس: 

 0773627770شماره تماس: 

 دیپارتمنت تصنیف و تهیه نقشه خاک تهیه کننده:

هویی  اترات   ریا )  درت هللا صدفی زاد ، فردوس برومند،  تصحیح کننده:

 محود حنیف افضلی و  ید طایف  ا وی(

   و حل بلند رفی  ارتقا ظرفیت در مدرد خاهتنا ی

 متک ت دها ی  وباغداران هتدر

  ادعیت خاکبا درا ردانت  دریافت تدافق ابات 

   افزایش حاص ت دها ی  درفی واحد زمی 

 تهی  اوددن اقت  های خاک از  احات مخیلف هتدر 

  میخصصی   روی دها ی  تد ط بلند بردن ارتقا ظرفیت

و اودا  گیری خاک در رابط  ب  تتخیص زون های 

 خاک        

 :  خاک گیرینمونه 

اودا  گیری عبارت از گرفی  یک مقدار اودا  خاک،  ب، 

ابات و هدد از  احات مخیلف ب  عوق مخیلف و ب  اهداف 

 مخیلف میباندن

 اودا  گیری خاک معودآل     نی ا ت ه  عبارت ااد از:

 اودا  گیری خاک  ب  نکل زیگ زاک  (1

 اودا  گیری خاک  ب  نکل هراس (6

 اودا  گیری خاک بتکل منیقیی  (7

:               لیبل برای نمونه گیری خاک والیت کابل  

/      / 6931تاریخ نمونه گیری خاک:  

  :GPS نقطه

 ساحه یاموقیعت نمونه گیری خاک:

 عمق نمونه گیری خاک:

 نمبربالک یا پالت  نمونه خاک:

:نمبر نمونه خاک  

:مسول نمونه گیری خاک  

 هدف نمونه گیری خاک:

  حالت فعلی ساحه:

 شکل نمونه گیری خاک:
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 تشریح لیبل های نمونه خاک، ولسوالی استالف، کابل


