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 سازی آماده برای .شود می انجام آن ریشھ و گیاه توسعھ و رشد بذر، زنی جوانھ برای مناسب محیطی ایجاد ھدف با خاکورزی عملیات کلی بطور
 روشھای از یک ھر .است منطقھ ھر ھوایی و آب شرایط در اختالف بخاطر آنھم کھ دارد وجود خاکورزی مختلف روشھای زراعی، ھای زمین

  آبی فرسایشھای برابر در خاک پایداری است الزم بنابراین .شود خاک پایداری ساختار در تغییر بدون یا و بھبود تخریب، باعث تواند می خاکورزی
 خاکورزی عملیات انجام از بعد و قبل آبی، فرسایشھای برابر در خاک پایداری منظور بدین .شود تعیین خاکورزی عملیات انجام از بعد و قبل بادی و

 اندازه مقایسھ .شود می محاسبھ مرطوب خاک ذرات وزنی قطر میانگین اندازه تر، الک روش از استفاده با خصوص این در .شود انجام باید
 در خاک پایداری تعیین برای است معیاری خاکورزی عملیات انجام از بعد و قبل )MWDw ≤ mm٢( تر پایھ بر خاک ذرات وزنی قطر میانگین

   .است بھتر باشد، مساوی یا و بیشتر خاکورزی عملیات از قبل بھ نسبت خاکورزی عملیات انجام از بعد مقدار این ھرچھ .آبی فرسایشھای برابر
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   .است بھتر باشد، مساوی یا و بیشتر خاکورزی عملیات از قبل بھ نسبت خاکورزی عملیات انجام از بعد مقدار این ھرچھ .آبی فرسایشھای برابر
 در پایین در میلیمتری ٢ از کوچکتر تا باال در میلیمتری ٨ مشھای از الک دستھ یک در خاک یک از معینی مقدار :است صورت این بھ کار روش

 ۵/۶ میزان بھ و دقیقھ در بار ٣٠ الکھا دستھ این مرطوب، الک دستگاه کردن روشن از پس .دھند می قرار دستگاه داخل در و داده قرار ای محفظھ
 از خاک ذرات از مقداری دستگاه، کار دقیقھ ٢٠ تا ١۵ از پس .آید می در و رفتھ فرو آب داخل در پایین، مرگ نقطھ تا باال مرگ نقطھ از سانتیمتر
 قرار زیر فرمول در و کرده وزن کردن، خشک از پس را الکھا روی باقیمانده خاکھای .ماند می باقی ھم مقداری و شده خارج شده یاد الکھای

    ∑w¡¡x                                                                       :دھند می
 میانگین اندازه .است n تا ١ از الکھا تعداد  i و متوالی الک دو روی باقیمانده خاکھای وزن  ¡w متوالی، الک دو مشھای میانگین  x¡کھ

 از مقدار این ھرچھ.است خاکورزی عملیات انجام از بعد بھ قبل از مھم معیارھای از یکی  MWDw ≤ m٢ تر، پایھ برخاک ذرات وزنی قطر
 خاکورزی مقابل در و آبی ھای فرسایش برابر در خاک بیشتر پایداری دھنده نشان و است بھتر باشد بیشتر خاکورزی عملیات انجام از بعد بھ قبل

  .است شده انجام

     


