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  براي کاهش فرسایش برداشت اياستانداردسازي و پایش محصوالت ریشه
  
  الدینبهجت تاج

  يکشاورز یجآموزش و ترو یقات،سازمان تحق ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي یاردانش
 
 
 

  چکیده
شود شوند، از مزرعه خارج میکه با ریشه یا غده از خاك بیرون آورده می با ارزشی قابل توجهی خاك همراه با محصوالت کشاورزيمعموال مقدار 

همراه محصول وارد فرآیند حمل بار تا مراکز فروش خاك خارج شده . بوده و در واقع، فرسایش برداشت نام داردکه به نوعی مبین فرسایش خاك 
شود و در نهایت به هنگام مصرف، آب بیشتري را براي شستشو ایجاد هزینه اضافه براي حمل، بعدها خود به زباله شهري تبدیل میشده و ضمن 

با تالش پژوهشگران و دلسوزان حفاظت آب و خاك کشور که توجه همگانی را به موضوع مهم . گرددصرف کرده و همراه با خاك، روانه فاضالب می
یک راه . کرددنبال جدي را نیز رسایش برداشت فموضوع بایستی رسد ، به نظر میستا هاي اخیر جلب کردهخاك در سالمطالعات فرسایش 

در این مقاله، ضمن تشریح . ، استانداردسازي و پایش محصوالت کشاورزي در مزرعه استیا کاهش رخداد فرسایش برداشت مناسب براي جلوگیري
تا بتوان در محل تولید، از شود اشاره میبرداشت محصول  و پایش اي، به اهمیت استانداردسازيحصوالت ریشههدررفت خاك همراه با برداشت م

  .هاي مردم کردو محصولی تمیز و کم هزینه رهسپار خانهجلوگیري و منابع اتالف خاك 
  

  اياستاندارد، پایش، فرسایش برداشت، محصوالت ریشه :کلیدي هايواژه
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  مقدمه 
به تنهایی یـا  اي به صورت خام یا پخته شده به طور فزاینده) ، پیاز، سیر، و غیره4ها، هویج، چغندر3تربچه( 2و پیازي 1ايمحصوالت ریشه

دار بـوده و بازارپسـندي خـوبی    ایـن محصـوالت گوشـت   . شوندمصرف میانسان در رژیم غذایی روزمره سبزیجات غذاها و با سایر همراه 
است، عمر ماندگاري باالیی دارند، از نظـر اقتصـادي مهـم هسـتند، و در سراسـر      ) داخل خاك(ها زیر زمین خوراکی آندارند، ساختمان 

مسـتعد   5ویـژه تربچـه و شـلغم   زدگی بـوده و بـه  اي، مقاوم به یخبیشتر محصوالت ریشه. گیرندجهان براي مصرف مورد استفاده قرار می
  ) Gupta ،2003( .شوندبندي میورت زیر دستهاین محصوالت، به ص. صدمه حرارتی هستند

  11ریشـه کاسـنی  ، 10، شلغم روغنـی 9، کرفس بیابانی8، شلغم، زردك7ايبزرگ مثل چغندر، هویج، تربچه، شنگ تره هاي6ریشهراست -1
)Poesen  ،2001و همکاران .(  
  .15، پیکما14زمینی، آرتیشوي چینی، سیب13مانند آیپا 12اياي غدهریشه -2
  ) 2003و همکاران،  Gupta ( 18پیازچهموسیر، ، سیر، 17فرنگی، تره16ها از جمله پیازپیازي -3

بـه ایـن    .شودخارج می هاي زراعی، از زمینفوق ايغدهاي و ریشهبرداشت محصوالت  اي از خاك همراه باحجم قابل مالحظهمتاسفانه، 
رتـب از  داوم و ممـ  بازدید یعنی پایشحال آن که با برنامه . شکل از خروج خاك که بیانگر فرسایش برداشت است، کمتر توجه می شود

و در نتیجه فرسایش برداشـت  هاي محصول و خاك مزرعه، جابجایی خاك با توجه به ویژگیتوان ، میمزرعه به هنگام برداشت محصول
آن  محصـول را در هـر برداشـت    میـزان احتمـال جابجـایی خـاك همـراه     قادر خواهد بود تا چنین، برنامه پایش هم. را به حداقل رساند

  . محصول برآورد کند
  

  برداشت فرسایش
به فرآیند جدا شدن ذرات خاك توسط عوامل فرساینده نظیر آب و باد از محل اصلی خود و انتقال آن به محل دیگر اطـالق   ،19فرسایش

خـدري و همکـاران،   عـرب ( هاي اخیر، مفاهیم دیگري از فرسایش در متـون علمـی دیـده شـده اسـت     در سال. )1394رفاهی، ( شودمی
برداشـت محصـوالت    اي از خاك همراه باحجم قابل مالحظه گیرد، خروجتوجه قرار میشکلی از فرسایش خاك که کمتر مورد . )1395
سطح وسیعی از اراضی به کشـت ایـن گونـه محصـوالت اختصـاص       ،با وجود این که در دنیا. است هاي زراعیاي، از زمینغدهاي و ریشه

رسـد کـه   بـه نظـر مـی   . شوداهمیت زیادي داده نمینام دارد،  20فرسایش برداشتکه  دارد اما به هدررفت خاك در اثر برداشت محصول
مقدار خـاکی کـه بـه    که عالوه بر موضوع فرسایش برداشت، شایان ذکر است  .تاکنون در ایران هم به این موضوع توجه کمی شده است

                                                        
1 Root crops 
2 Bulb 
3 Radish 
4 Beets 
5 Turnip 
6 Taproot 
7 Salsify 
8 Parsnip 
9 Celeriac 
10 Rutabaga 
11 Chicory roots 
12 Tuberous crops 
13 Ahipa (Pachyrhizus ahipa) 
14 Chinese artichoke 
15 Jicama 
16 Onion 
17 Leek 
18 shallot 
19 Erosion 
20 Harvest erosion 
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بایسـتی توجـه   . هاي صورت گرفته مهم اسـت  زیست و هزینهشود، از نظر کشاورزي، محیطکارخانجات فرآوري محصول تحویل داده می
زمینـی در ایـران، در   به عنوان مثال، سطح برداشـت سـیب  . کرد که خیلی از این محصوالت، نقش مهمی در تغذیه و اقتصاد کشور دارند

تـن در هکتـار بـرآورد شـده      3/29هزار تن بوده است و راندمان تولید حدود  5560هزار هکتار، و مقدار تولید آن 190برابر  2013سال 
مقدار باالي انتقال خاك با محصول نه تنها باعث تخریب زمین بلکه باعث افزایش هزینه حمـل و نقـل، و متعاقبـاً    . )FAO ،2015 ( است

 کـه بـا   غنی از مواد آلی و مواد مغذي اصلی گیاه اسـت  ،ضمن این که خاك چسبیده به محصول. شودافزایش قیمت محصول نهایی می
زمینـی،  سـیب  تی چـون فرسـایش برداشـت توسـط محصـوال    بنـابراین،  . )1394الدین، تاج( گرددخروج خاك از دسترس گیاه خارج می

و همکـاران،   Auerswald ( .شودداري باعث از دست رفتن کل خاك میفرآیندي است که نباید دست کم گرفته شود، زیرا به طور معنی
2006 (  

 .باشـد  اهمیت زیـادي برخـوردار    ، از)1SLCH(رسد محاسبه هدررفت خاك همراه با برداشت محصول نظر می با توجه به این موضوع، به
نـوع  ، )3و وزن مخصـوص ذرات  2وزن مخصـوص کلـی  (عوامل زیادي ازجمله رطوبت خاك، بافت خاك، وزن ریشه، وزن مخصوص خاك 

  ) 2004و همکاران،  Ruysschaert( .دنموثر باش SLCHو غیره ممکن است بر مقدار ) ییا ماشیندستی (برداشت 
و کل هدر رفت خاك بـراي یـک محصـول مشـخص     ) SLCHspec(مقدار هدر رفت خاك در واحد توده محصول ، SLCHبراي محاسبه 

)SLCHcrop ( آورندبراي یک منطقه بدست میرا .)Isabirye  ،1از رابطـه  هدر رفت خاك در واحد جـرم محصـول   ).  2007و همکاران 
  :آیدبدست می

)1                                                                               (                SLCHspec = (Mds + Mrf)/Mcrop 
Mds :جرم کل خاك خشک شده در آون )Kg(   
Mrf : جرم)Kg (چسبد هایی که در حین برداشت، به ماشین میکلوخه) برداشت دستی، این مقدار صفر استدر(  

Mcrop : برداشت شده محصولخالص جرم )Kg(   
  :آیدبدست می 2واحد سطح مشخص از رابطه معین در  کل هدررفت خاك در هر برداشت براي یک محصول

)2         (                                                                                                                   SLCHcrop = SLCHspec × Mcy 

SLCHspec :هدر رفت خاك در واحد جرم محصول( افت ویژه جرم(   
Mcy : تن در هکتار در یک برداشت(راندمان خالص محصول(  

براي کشـور   SLCHبراي هر محصول در میزان سطح زیر کشت آن محصول در کشور، برآورد تقریبی از میزان SLCH با ضرب میانگین 
  .بدست خواهد آمد

غـده از خـاك اتفـاق    ریشـه یـا   اطالعات اندکی درباره مقدار و چگونگی فرسایش برداشت که طی آن، هدررفت خاك به دلیل برداشـت  
بـراي   SLCHمقـدار  متوسـط  بـه عنـوان مثـال،    . اما در چند سال اخیر، مطالعاتی در این خصوص انجام شده اسـت  افتد، وجود دارد می

یـک  و تن در هکتار  2/1ه ترتیب برابر ب، شوندزمینی و چغندرقند در مناطق شمال شرقی چین که با دست برداشت میمحصوالت سیب
سـطح زیـر   هـزار هکتـار    300تقریبـاً  بـراي   SLCHمقدار در بررسی چنین، هم )2006و همکاران، Li ( .ه استشد برآوردتن در هکتار 
هزینه ساالنه انتقال و تن بر هکتار بوده  86/3مقدار انتقال خاك از مزرعه تا کارخانه یا مرکز تحویل چغندر، ، در ترکیه قندکشت چغندر

متوسـط   ).2012و همکـاران، Tugrul ( .اسـت ه ین زده شـد میلیـون دالر تخمـ   10این خاك از مزرعه به مراکز دریافت چغنـدر حـدود   
گـرم در هـر ریشـه و هـدررفت      Manihot exulenta (7/80(کاساوا محصول اي هاي غدهریشهدر اثر برداشت  4هدررفت خاك ویژه گیاه

سریالنکا گزارش  7جافنايدر 6کیلوگرم بر هکتار در هر برداشت براي منطقه والیاگمام 64/7در اثر برداشت محصول  5خاك ویژه محصول
                                                        
1 Soil loss due to crop harvesting 
2 Bulk density 
3 Particle density 
4 Plant specific soil loss 
5 Crop specific soil loss 
6 Valliagmam 
7 Jaffna 
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زمینـی،   میزان هدررفت خاك در برداشت محصـوالت سـیب   نیز )1393، فرجی و همکاران( ).2013و همکاران، Sumithra ( .شده است
 .اندوردهتن در هکتار بدست آ 9/6و  1/4، 3/2، 5/2، 3/6را به ترتیب برابر  استان خوزستان سیر، چغندر قند، تربچه و چغندر لبویی

  
 محصوالت در مزرعه استانداردسازي و پایش

 سـتی گلی و سنگین هستند، بنابراین در عملیات برداشت بای، غیرتمیزبه دلیل قرار گرفتن داخل خاك،  ايبه طور کلی محصوالت ریشه
 )Shaw ،2011(.بکاهـد هایی تمرکز شود که مقدار زیادي از خاك چسبیده به ریشه را جدا کنـد و درنتیجـه از سـنگینی بـار     روي روش

هـاي پاکسـازي، تمیـز    روي روشچنانچـه  هاي برداشت که در آن حداقل خاك با محصول بیرون آورده شود، عالوه بر تمرکز روي روش
رسد که محصولی با حداقل آلـودگی و عمـدتاً بـر مبنـاي جـرم      بندي محصول همان محل برداشت تمرکز شود، به نظر میکردن و بسته
  .)1394الدین، تاج( گردده چرخه توزیع و فروش وارد خالص خود، ب

 و زراعـی  محصـوالت هـاي کشـاورزي در   جامع فعالیت پذیرش براي مدیریتهاي اط کنترل و معیارتعیین نق جامعی با عنوان استاندارد
محصوالت زراعی و باغی را ملزم بـه  این استاندارد کلیه تولیدکنندگان . دارد کاربرد محصوالتاین تمامی تدوین شده است و براي  باغی

 ازمحصـول   ردیـابی و شناسایی مستند شده وجـود دارد کـه از یـک سـو      سیستم ردیابیبر این اساس، یک . داندرعایت و اجراي آن می
گونـه اي  اطالعات برداشت محصـول بایـد بـه    طبق این استاندارد، . سازدمزرعه یا محل تولید آن و از سوي دیگر تا مشتري را فراهم می

  ). 1391نام، بی(باشد که هر محصول را به سوابق تولید آن یا به مزارع تولیدکنندگان آن، مرتیط کند 
 1همـان طـور کـه در شـکل      .، بسیاري از نقاط مهم کنترل محصوالت کشاورزي و الزامات آن درج شـده اسـت  فوق در استاندارد جامع

میکروبی ناشی از تماس محصول با خاك را در نظر می گیرد اما بـه ویژگـی محصـول از    استاندارد، عمدتا خطرات این ، شودمالحظه می
  .مستعد چسبندگی خاك به خود باشدعالوه بر تماس با خاك، کند حال آن که ممکن است محصول نظر جابجایی خاك توجه نمی

  

 
  )1391نام، بی(محصول  ویژگی به مربوط خطرات براي گیريتصمیم درخت - 1شکل 

  
اما  کرده استهاي کاهش فرسایش خاك نیز اشاره خوبی به مدیریت خاك از جمله روشاستاندارد جامع فوق بهشایان ذکر است که 

یا تدوین  شود در تجدید نظر استاندارد فوقاز اینرو، پیشنهاد می. جاي خالی موضوع فرسایش برداشت در آن احساس می شود
هدررفت چنین استانداردي بایستی بتواند به خوبی میزان  .اضافه شود و الزامات آن همفرسایش برداشت موضوع ، استانداردهاي مشابه

تشریح کند و نشان دهد که با این کار، ضمن جلوگیري از اتالف را  اي به تفکیک محصوالتخاك همراه با برداشت محصوالت ریشه
شود، و از اتالف منابعی چون آب در زیست کمتر دستکاري میشود، محیطییابد، هزینه حمل و نقل کم مکاهش میخاك، تولید زباله 

  .گرددمراحل مختلف تولید تا مصرف جلوگیري می
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  یشبرنامه پا یطراح
. دارد یطرح پژوهشـ  یکبه انجام حداقل  یازکه نطراحی شود در کل کشور برداشت فرسایش  یشبرنامه پاالزم است  یش،شروع پا يبرا

  :است یربه شرح زدر نظر گرفته شود،  یشدر برنامه پابایستی که  ینکات مهم
   کشور درمحصول و میزان مصرف  اي مناسب بر اساس اولویت تولید از نظر سطح زیر کشتاي یا غدهیک یا چند محصول ریشهانتخاب ) الف
 کشورهاي پایش فرسایش برداشت در  مناسب براي تعیین محل اي نمونه انتخاب روش آمارگیري )ب
 برداشتی برنامه زمانی پایش فرسایش طراح )ج
 و تعیین تجهیزات مورد نیازنواع محصوالت ارائه روش مناسب پایش براي ا) د
 برداشتآوري و ثبت اطالعات فرسایش هاي جمعطراحی فرم) ه
  سازمان مسئول پایش و تعیین نیروي انسانی مورد نیاز  تعیین) و
  آموزش نیروي انسانی مورد نیاز براي پایش برنامهطراحی ) ز
 

 گیري نتیجه
که تاکنون مغفول مانـده   استجایگاهی ویژه و موضوعی خاص براي مطالعه جدي ، )برداشت فرسایش(محصول با جابجایی خاك همراه 

 خانجـات فـرآوري  هـا و کار گـاه کاریـا   خـوري همراه با محصوالت به بازار فروش براي تازهممکن است انتقالی که این مقدار خاك  .است
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