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کشلاورزان  یلانم ی،حفلاتت یورزخلا  یرشعوامل  ملر ر بلر پل  یهدف از انجام پژوهش حاضر واکاوهدف: 

 بود. کار شهرستان سرابگندم

 یلهپلژوهش کل یبود. جامعه آملار ینیب یشاز نوع پ یهمبستگ -یفیتوص یقروش تحق شناسی پژوهش:روش

جلدو    طریقنفر از  380آنها  حجم نمونه به تعداد  یننفر که از ب 10676کشاورزان شهرستان سراب به تعداد 

 یلاتانتخاب شلدند. از پرسشلنامه اسلتخراد شلده از ادب یچندمرحله ا یخوشه ا یریبه روش نمونه گ  بارتلت

کرونباخ استفاده شلد  یآلفا یبپرسشنامه ها از ضر یاییاطالعات استفاده شد. برآورد پا یگردآور یپروهش، برا

زملون بلا اسلتفاده از آ یبه دست آمد. داده ها پس از گردآور 7/0همه پرسشنامه ها باالتر از  یمقدار برا ینکه ا

چندگانه در نرم  یونرگرس ی و تحل یرسونپ یهمبستگ یب)آنوا(، ضر یانسوار ی ، تحلt-testاسکوئر،  یکا یها

 شد. ی و تحل یهتجز  SPSS افزار

 یحفاتت یورزخا  یرشاز پ  یسطح نسبتاً نامطلوب ینشان داد که اغلب افراد مورد مطالعه دارا یجنتاها: یافته

ورزی حفلاتتی در بلین درصد از تغییرات مربوط بله پل یرش خلا  13.9. در مجموع  (P <0.01)می باشند 

 46.7اقتصلادی،  -درصد از طریق مولفه های زراعلی 12.3کشاورزان شهر سراب از طریق مولفه های زمینه ای، 

 ود.ی پیش بینی می شروانشناختدرصد از طریق مولفه های  57.3اجتماعی و  -درصد از طریق مولفه های فنی

ی نقش بسیار مهم در تبیین پ یرش خاکورزی حفلاتتی در روانشناختبر اساس این یافته، عوام  گیری: نتیجه

بین کشاورزان شهرستان سراب داشته و از قدرت تبیین کنندگی باالیی برخوردار میباشد و به نظر می رسد این 

یلد بله نقلش آن در پل یرش خلاکورزی تئوری در پیش بینی پ یرش خاکورزی حفاتتی بسیار موفق بلوده و با

 حفاتتی توجه ویژه ای شود.

 یروانشناخت ی،اجتماع -فنی ی،اقتصاد  ینه،، عوام  زمیحفاتت یورزخا  یرشپ  های کلیدی: واژه
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 مقدمه و هدف -

 

 و هدف مقدمه-1-1

وریهای با کمک فن آ ریقرن اخ یبخش کشاورزی درط ،یعیمنابع طب های تیمحدود رغمیعل

 نینائ  آمده، اما ا یشگرف های شرفتیروزافزون جهان به پ تیغ ای جمع نیتأم نهیزم در نینو

در جهان شده  یطیمح ستیو مشکالت ز ها یاز موارد سبب بروز نگران ارییدستاوردها در بس

طرف و  کیاز  تیسام آور جمع امروزی، رشد سر اییدن در(. 2014 ،1همکاران و هالورسوناست )

موجب وارد  گر،یو غلط از خا  از طرف د نامناسب و بهره برداری نیاز حد بر زم شیفشار ب

سوم ک   کیاز  شتریاست که ب دهیگرد منبع مهم شده و باعث نیبر ا ادییکردن خسارات ز

 نیهکتار زم ونیلیم 7 تا 5حدود  انهیو سال رندیقرار گ دیشد شیدر معرض فرسا ایدن یاراض

 ق،یطر نیبد نامناسب، یزراع روشهایمناسب، استفاده از  تیریخوب به علت عدم مد یزراع

 و سینگبرود ) نیو از ب شیدر ا ر فرسا رهیاز حد و غ شیدغدغه انسان، چرای ب نیبزرگتر
 (.2016، 2همکاران

از  یکیوضع ممکن روبرو سازد . خا   نیرا با حادتر ،ییغ ا تیو امن هیتغ  یعنی امروزی،

و ضروری  هیاول ازهاییو ن اجاتیاحت هیو ته نیدر تأم یاست که نقش بزرگ یاساس منابع مهم و

شونده )غ ا و چوب( را  دیخا  منابع تجد کهی، در حالکندمی فایا چوب انسان، باالخص غ ا و

محسوب  دیقاب  تجد ریمنبع غ کیکه عمالً  شودیم  یتشک خود چنان به کندی کند،یم دیتول

که  دهدیهند نشان م ریکشورها نظ یمطالعات دربرخ جینتا(. 2009، 3تروه و همکاران)  گرددیم

 رودینم ندهیرشد در آ نیبه تداوم ا یچندان دیام ریبه رغم رشد باالی کشاورزی در سا  های اخ

و همکاران،  4کورین)شده است   کیاکنون، عملکرد کشاورزی به مرحله کاهش بازده نزد و هم

 ستمیقرن ب انیتا پا نیزم یبرآورد انجام شده، در ا ر اشکا  گوناگون تباه کی طبق(. 2018

 یکنون زانیاگر فرض شود که م یرفته و حت نیاز ب ایهای قاب  کشت دننیزم سوم کیحدود 

 خواهدرفت نیاز ب نیهکتار زم ونیلیم 140تا  100سا ،  20مدت  ابد،ین شیافزا نیزم یتباه

تحت  نیکره زم هاییکه پانزده درصد از سطح خشک شد دادهانجام شده نشان  مطالعات در

 30 یعنیهکتار،  ونیلیم 66حداق   یاز طرف و شودیم شیفرسا انسان دچار ندهاییفرا ریتا 

کشاورزی  ای نهیهکتار از زم ونیلیم 6قرار هیشورشدن  انو ریتحت تا  ،یآب نهاییدرصد از ک  زم

                                                      
1 Halverson et al. 
2 Singh et al. 
3 Troeh et al. 
4 Kaurin.et.al 
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سه قرن  یدو برابر سرعت آن در ط زانیم نیو ا دهندیباروری خود را از دست م ش،یدر ا ر فرسا

 (.1395، نامبی) گ شته است

رفته وبه  نیاز ب شیبر ا ر فرسا نیهکتار زم ونیلیم 2000طو  قرنهای گ شته، حدود  در

خا    یبرای تشک طیشرا نیتحت بهتر کهیحال در غ ا هم نابود شده است نیطبع آن منبع تأم

بدان معنا  نیسا  وقت الزم است، ا 12000تا  3000حدود  زیحاصلخ نیزم جادیا برای  یکاف

از سه دهه از توجه  شیب(. 2018، نامبی) باشدیم دیقاب  تجد ریمنبع غ کیاست که خا  عمال 

. قب  از گ ردیم داریپا و حدود دو دهه از مباحث توسعه ستیز طیبه موضوع حفاتت مح یجهان

 ی. ولبود درآمد و بازده اقتصادی مدنظر جادیاقتصادی، ا دگاهیپروژههای توسعه، د یآن، در تمام

 تیروند در نها نیتوسعه متوجه شدند که ا زانیر گ اران و برنامه استیس الدییم 2010در دهه 

موجب ضررهای  هیو کاهش منابع پا ینابرابری اجتماع جادیا ست،یز طیمح بیتخر  یدل به

 طیمانند مح یرو سازمان مل  با برگزاری کنفرانس های جهان نیشد. از ا خواهد فراوان اقتصادی

( 2013، )ژوهانسبورگ داری( و توسعه پا2009، ویو توسعه )ر نی، کنفرانس زمیانسان ستیز

و  یمعطوف نمود )شاه ول داریو توسعه پا ستیز طیبه موضوع حفاتت مح توجه جهان را

 (.1395همکاران، 

 دارییبر پا یمبتن یبا  بات داللت دارد و کشاورزی حفاتت و کنواختی طیبر شرا داریپا واژه

در استفاده از منابع دارد و  شترییب ییاست که در جهت منافع انسان بوده، کارا کشاورزیی نوع

را برطرف سازد. از  یانسان ریمتغ ازهاییباشد تا بتواند نیکشاورزی م منابع موفق تیریشام  مد

منابع آب و خا   ییکارا شیرا حفظ کرده و با افزا ستیز طیمحی فیک اتیخصوص گریطرف د

 (.2018، نامبی نس  های بعد به دنبا  خواهد داشت )  و ندهیآ داتیها را برای تولحفاتت از آن

صو  حم یایسوزاندن بقا ایو  یآور کمبود مواد آلی خا  به علت جمععالوه بر این مطالب 

 می سرابمنطقه  گندم اراضی یو مشکالت کشاورز  یمسا از کییممتد  یها قب  و کشت

را به  یادیز یاقتصاد یها انیمناسب ز یبا توجه عدم انتخاب روش خاکورز ساله باشند که هر

، به بررسی سرابپژوهش ضمن معرفی منطقه  نیدر ابنابراین  کند. وارد می کشاورزان منطقه 

 است.اشاره شده  یخاکورز یها روشعوام  پ یرش 

 

 بیان مساله -1-2

 تا آمده عم  به یهاینیبشیپ طبق و است افزایش حا  در پیوسته زمین یکره جمعیت
 در جمعیت سریع رشد (. این1396 رسید )صومعه، خواهد نفر میلیارد 8 به میالدی 2025 سا 

باشد می آتی هایسا  در بشر غ ای امنیت نیتأمبرای  الزم تدابیر دنیشیاند نیازمند جهان

 ضمن باید رشد، حا  در غ ایی جمعیت نیازهای به گوییپاسخ منظور (. به1395، کشاورزپور(
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 حفظ نیز هاآن ، پایداریمحدودکننده عوام  ا رات کاهش و هانظام بوم در تولید بازده افزایش
داشت  باال نگه را تولید افزایش و خا  یزیحاصلخ سطح درازمدت در بتوان ترتیب بدین تا شود

 (.2018، 1)وارد و همکاران

 کیفیت ،شوندیم گرفته کار به بیشتر وریبهره برای که ادواتی و وسای  این، وجود با 
 دست و دانشمندان امروز چالش بنابراین. دینمایم تهدید را آن و داده تنز  را ستیزطیمح

 عملیات. باشندیم محیط کیفیت بهبود یا و حفظ با وریبهره کشاورزی، افزایش اندرکاران
 تولید منابع به ممکن خسارت میزان کمترین که شوند طوری طراحی بایستی کشاورزی مدیریت
 .(2017، 2شود )کارتر وارد محیط یوهواآب خا ، مانند

 که است محیطی تولید منبع این که باشد،می کشاورزی خا  تولید منابع نیترمهم از یکی
 منظور به کشاورزان قدیم، هایزمان از. شودمی منتق  گیاهان به انرژی و غ ایی آب، مواد آن در

 و شیمیایی مکانیکی، هایروش گیاه توسط مناسب هاینهاده از و استفاده تنش بدون رشد
 به محصو ، شدهکنتر  تولید. گرفتندمی بکار خا  اصالح ساختمان یا بهبود برای را بیولوژیکی

 این شدن برآورده برای. دارد نیاز انرژی و مواد غ ایی آب، هرز، یهاعلف حضور بدون مزارع
 کشاورزی در اصلی عملیات عنوان یک به و افتهی توسعه یورزخا  مختلف عملیات نیازها،

 خصوصیات از بخش مهمی بر که است زراعی مهم عملیات از یکی 3یورز. خا اندشده محسوب
-ا ر می (2004همکاران،  و5 لپن ؛ 2001همکاران، و 4لمپورلنس  (خا  شیمیایی و فیزیکی

 .گ ارد
 (کشاورزی  پایداری به خا ، خصوصیات در تغییر ایجاد طریق از ،خاکورزی بعالوه 

 هایعلف آنکه به شرط دیگر، عبارت به. میگردد منتهی خا  کیفیت بهبود و( 2010، 6جاهنسوز
 یا کاهش با زراعی محصو  تولید و هاخا  فیزیکی هایویژگی شوند، کنتر  مر ر طور به هرز
عبارت  یورزخا  ک ، در  .(1396گردد )صومعه، نمی انحطاط و تنز  دچار یورزخا  ح ف

 بین از ،وخا آب حفاتت کشت، بستر تهیه منظوربه که خا  فیزیکی خوردگی هم به از است
 (.1380 مصدقی، (گیردمی صورت هرز هایعلف کنتر  و خا  فشردگی بردن

 به توانمی هاآن نیترمهم از که دارد وجود یورزخا  عملیات انجام برای مختلفی یهاروش
میلیون هکتار از اراضی جهان در ا ر  350از آنجایی که حدود . کرد اشاره حفاتتی یورزخا 

                                                      
1 Ward et al. 
2 Carter. 
3 Tillage 
4 Lampurlanes 
5 Lapen 
6 Jahansoz 



 6  مقدمه و هدف

 

ورزی شدید و نامناسب دچار فرسایش و تخریب شده است )دیسک وارن و اجرای عملیات خا 

 عنوان به حفاتتی یورزخا  دنیا کشورهای از بسیاری دراین خصوص در(. 2017، 1همکاران
 (.2013، 2چن) است گرفته قرار توجه مورد مر ر راهکار یک

 کاهش باعث خا ، در گیاهی بقایای گ اشتن باقی دلی  به حفاتتی یورزخا  هایسامانه
 پتانسی  کاهش زراعی، گیاه کاشت و یورزخا  عملیات انجام زمان در خا  هم خوردگی به

 خا ، در آب یرینفوذپ  افزایش و خا  سطح از تعرق و تبخیر ،رواناببادی،  و آبی فرسایش
 فلور در تغییر یا سرکوبی باعث حاالت بعضی در و خا  بهبود ساختمان و خا  رطوبت درصد
 (.2016، 4همکاران و سینگ ؛ 3،2014همکاران و گردد )هالورسونمی شوند،می هرز هایعلف

 آماده هزینه کاهش به توانمی یورزخا  با حداق  کشت به گرایش افزایش عل  جمله از
 شدن کوبیده کاهش شود،می آالت عایدماشین کاربردی هزینه در ییجوصرفه از که زمین کردن
 از جلوگیری و کشت عملیات در تسریع کشاورزی، سنگین آالتنیماش تردد برا ر زراعی خا 

که در ایران گرایش کشاورزان به  دهدیم. اما آمار نشان 2017)نمود )کارتر،  اشاره خا  فرسایش

(. بنابراین با توجه به نقش بسزای حفاتت 1395ی حفاتتی بسیار پایین است )مظاهر، ورزخا 

ی ورزخا در پ یرش  مر ری در کاهش فرسایش تحقیق حاضر به بررسی عوام  ورزخا 

ی هاشهرستان. شهرستان سراب یکی از پردازدیمبین گندم کاران شهرستان سراب  حفاتتی در

و مشک  فرسایش در این  داده استکه شغ  اصلی مردم را کشاورزی تشکی   باشدیمتبریز 

و از آنجایی که  باشدیمی نامناسب ورزخا ی دیگر جزء مشکالت هاشهرستانشهرستان مانند 

 .گندم استبیشتر این اراضی زیر کشت 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-۳

 حا  در کشورهای از وسیعی یهابخش در یکشاورز ناپایداری عام  ترینعمده فرسایش،

 سایر از استفاده است، زاییخا  نرخ از بیشتر فرسایش نرخ که مناطقی باشد. درتوسعه می

 دستیابی برای اصلی ایچاره توانندنمی فرسایش کنتر  برای زراعی و اقدامات فنی جزبه اقدامات

 خود مفهوم و معنی حفاتتی کشاورزی از بحث شرایطی چنین در .باشند حفاتتی کشاورزی به

-می ی حفاتتیورزخا  منابع تخریب و هیرویب از فرسایش جلوگیری برای. دهدمی دست از را

 و افتهیکاهش شخم حداق ، شخم چون شام  مفاهیمی که حفاتتی یورزخا  باشد. مفید تواند

                                                      
1 Dick, Warren et al. 
2 Chen 
3 Halverson et al. 
4 Singh et al. 
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 تواندیم نتیجه در و شده خا  حفظ خا  موجب در ورزیدست کاهش با است یورزخا  بدون

 (.1395سوق دهد )کشاورزپور،  پایدار توسعه و اکولوژیک کشاورزی یسوبه را زراعت

 کشاورزی عرصه در آوریفن تغییر نیتراز مهم یکی ی حفاتتی،ورزخا  تکنولوژی امروزه

 عملیات از وسیعی دامنه و کرده سنتی یورزخا  هایروش جایگزین را نوین روشکه  باشدیم

 تردد کاهش که است افتهیتکام  هایروش از یورزخا  نوع این. ردیگیبرم در را هاروشو 

 توصیه را  انویه و اولیه یهایورزخا  و کاهش گیاهان افزایش عملکرد و مزرعه در آالتنیماش

 جهان در یاگسترده طور به امروزه حفاتتی یورزخا (. 1390)افضلی و همکاران،  کندیم

 از هکتار میلیون 900 در حفاتتی کشت 2016سا   آمار اساس بر. است قرارگرفته مورد کاربرد

شمالی،  آمریکای در هازمین درصد از 74. است قرارگرفته استفاده مورد جهان زراعی یهانیزم

 به آسیا درصد در اروپا و آفریقا و 3-9درصد در استرالیا و  9، و کانادا متحدهاالتیا در درصد 39

 (.2018، 1اند )وارد و همکارانرفته مختلف محصوالت کشت زیر حفاتتی صورت

 تأ یر گیاهان زندگی کیفیت بر که است خا  بودنزنده بر حفاتتی کشاورزی تأکید

 است، کشاورزی در کاربرد مورد خا  سطحی، خا  از سانتیمتر چون چند و دارد مستقیمی

 خا  درسطح گیاهی بقایای ماندن باقی. است توجه حفاتتی مورد کشاورزی در آن از حفاتت

 کشاورزی آالتنیماش ترافیک کنتر . شودخا  می یرینفوذپ  و افزایش فرسایش کاهش باعث

 زمین و افتهیشیافزا بار 5یا  4خا   تهویه قدرت و شده خا  شدن و سخت فشرده از مانع

 (.2012، 2کند )وستمی حفظ نخوردهدست را خود خصوصیات و ساختار

 ،باشدیم کشاورزی عرصه در یآورفن تغییر نیتراز مهم یکی ی حفاتتی،ورزخا  که ازآنجا

 و هاروش این با آشنایی و تکنولوژی این مختلف هایروش توسعه به مربوط شناخت مشکالت

 کارآیی و راندمان افزایش و عملکرد بهبود در تواندمی هاآن معایب و و مزایا عملکرد چگونگی

 مر ر عوام  و تکنولوژی این بیشتر هرچه شناخت داشته باشد. بنابراین مهمی و مر ر نقش آنان

 درآمد، افزایش کشاورزان، واقعی منافع به و رسیدن شدن بهتر جهت در گامی آن پ یرش بر

 .بود خواهد رفاه کشاورزان و زندگی وضعیت بهبود تیدرنها و یوربهره

 است امری برداربهره توسط حفاتتی یورزخا  تکنولوژی پ یرش بر مر ر عوام  بررسی

 که است متفکری انسان تکنولوژی یپ یرنده چراکه. است شده توجه آن به که کمتر مهم

 وی و انتخاب یریگمیتصم بر یو نهاد فرهنگی اجتماعی، فردی، اقتصادی، هایسازه از بسیاری

 یا کشاورز سوی از اما گرددمی یو معرف تهیه موارد تکنولوژی از بسیاری گ ارد. درمی تأ یر

 مورد در مسئله شود. اینمی رها مدتی از و پس شدهرفتهیپ  ناقص صورت به یا شودنمی پ یرفته

                                                      
1 Ward  et al. 
2 West & Benjamin 



 8  مقدمه و هدف

 

 فرسایش کنتر  با رابطه در که کشاورزان مهمی نقش به توجه با. است صادق حفاتتی تکنولوژی

 ها،محر  ها،نیازها، مشوق تنگناها، و شناخت بررسی کنند،می ایفا آن از و حفاتت خا 

 به نظر ضروری امری کشاورزان رفتاری و شناختی هایجنبه و شرایط مناسب، عمومی سیاست

 .رسدمی

 و عوام  هاتکنولوژی گونهنیا در پ یرش مر ر عوام  شناسایی برای زیادی مطالعات گرچه

 شهرستان در ولی است گرفته صورت کشور نقاط از و بعضی جهان در خا  بر حفاتت رگ اریتأ 

 .دارد وجود زمینه این در مطالعه به نیاز و است نگرفته صورت خصوص این در ایسراب مطالعه

اقتصادی،  فردی، هایمرلفه از یک هر که است سرا  این به پاسخگویی درصدد با حاضر مطالعه

 پ یرش در نقشی چه ترویجی آموزشی و نگرش کشاورزان، دانش کشاورزان، منابع اطالعاتی

 در هاآن سهم و دارند سراب شهرستان در گندم در مزارع حفاتتی یورزخا  مختلف یهاروش

 .کند بررسی را بردارانتوسط بهره تکنولوزی این پ یرش

 های پژوهشسؤال -1-4

در چه سطحی قرار  کار شهرستان سرابکشاورزان گندمی در میان حفاتت یورزخا  یرشپ . 1

 دارد؟

کار شهرستان کشاورزان گندم یاندر م یحفاتت یورزخا  یرشپ ای بر . آیا مولفه های زمینه2

 ا رگ ار است؟ سراب

 در میان کشاورزان ا رگ ار است؟ ورزی حفاتتیپ یرش خا بر  اقتصادیهای مولفهآیا  .3

 در میان کشاورزان ا رگ ار است؟ ورزی حفاتتیپ یرش خا اجتماعی بر  -فنی هایمولفهآیا . 4

 در میان کشاورزان ا رگ ار است؟ ورزی حفاتتیپ یرش خا بر روانشناختی مولفه های آیا . 5

 اهداف پژوهش -1-5

 ،کار شهرستان سرابکشاورزان گندمی در میان حفاتت یورزخا  یرشپ . تعیین سطح 1

کار کشاورزان گندم یاندر م یحفاتت یورزخا  یرشپ ای بر های زمینه. بررسی تأ یر مولفه2

 ،شهرستان سراب

کار کشاورزان گندمدر میان  ورزی حفاتتیپ یرش خا بر  اقتصادیهای مولفهبررسی تأ یر . 3

 ،شهرستان سراب

کشاورزان در میان  ورزی حفاتتیپ یرش خا اجتماعی بر  -فنیهای مولفهبررسی تأ یر . 4

 ،کار شهرستان سرابگندم

کشاورزان در میان  ورزی حفاتتیپ یرش خا بر  های روانشناختیمولفهبررسی تأ یر . 5

 ،کار شهرستان سرابگندم



 سراب انکارگندم یانم ی درحفاتت یورزخا  یرشعوام  مر ر بر پ  یواکاو  9

 

 

 های پژوهشفرضیه -1-6

در سطح مطلوبی  کار شهرستان سرابگندمکشاورزان ی در میان حفاتت یورزخا  یرشپ . 1

 .قرار ندارد

کار شهرستان کشاورزان گندم یاندر م یحفاتت یورزخا  یرشپ های زمینه ای بر . مولفه2

 .ا رگ ار است سراب

 .در میان کشاورزان ا رگ ار است ورزی حفاتتیپ یرش خا بر  اقتصادیهای . مولفه3

 .در میان کشاورزان ا رگ ار است ورزی حفاتتیپ یرش خا اجتماعی بر  -فنی های. مولفه4

 .در میان کشاورزان ا رگ ار است ورزی حفاتتیپ یرش خا بر  روانشناختیهای . مولفه5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

ی پژوهش بطور مختصر اریه گردد. هاواژهدر این فص  ابتدا سعی شده است مفهوم کلید 

سپس با کنکاش در مطالعات گ شته به چارچوب نظری مناسب دست یافت و در نهایت پیشینه 

 تاریخی ارائه شود.

 خاک ورزی -2-2

به هم زدن خا ، به منظور  یاست که برا یکیمکان اتیدسته عمل آن یبه معن یا  ورزخ

 یطیمح جادیعبارت است از ا حیصح یورزخاک یها. هدفردیگیانجام م یزراع اهانیپرورش گ

 شیهرز رقب، کنتر  فرسا یکنتر  علف ها شه،یمناسب جهت جوانه زدن ب ر و رشد و نمو ر

در دوره  اهیخا  و تقلی  صدمات وارده بر گ ادیاز رطوبت ز جتنابخا ، کنتر  رطوبت خا  )ا

 ه(.ریخا  و غ یکیزیف طیبه شرا دنیکمبود رطوبت(، بهبود بخش

 یخاک ورز تیاهم-2-2-1

خا   است، منابع آب و شیرو به افزا یاجهان با سرعت هشدار دهنده تیکه جمع یحال در

 یروبرو است. چالش اساس یجد تیبشر با محدود یمورد تقاضا یاضاف یغ ا دیتول یالزم برا

 ریخا ، آب و هوا در مس طیمح یفعل یحداق  حفظ استانداردها ایو  شیامروزه بر سر افزا

 (.1391 ،یو کاتم یسطح است )ذاکر حددر وا دیتول شیافزا

به  یآن بستگ بیتخر ایشونده است که حفاتت و  دیتجد رید یعیاز جمله منابع طب خا 

 یکشاورز تیریدر سپر مد (.1394و همکاران،  اتیدارد )ب یکشاورز تیرینحوه استفاده و مد

شام   یخا  ورز زهیبرخوردار است که در آن نظام مکان یا ژهیو تیاز اهم یخا  ورز اتیعمل

از آنها است. با توجه  یبیترک ایو  هیو  انو هیاول یاز ادوات خا  ورز یتعداد ایو  کی یریگبه کار

با  زهی)نسبت سلح مکان ونیزاسیدرجه مکان ن،یزم یخواه بودن آماده ساز یکار و انرژ یبه سخت

درصد است )آسردار و سبزه زار،  100مناطق  شتریدر ب یخا  ورز یکشت برا ریک  سطح ز

به  یخا  ورز تیاهم ،یکشاورز اتیمراح  مختلف عمل یگر در اجرایبه عبارت د(. 1387



 

 

از  ،یخا  ورز نینو یروش ها یری. به کارگستین دهیپوش یبر کس یاز ارکان اصل یکی عنوان

خا   اتیاست. در عمل تیخا ، حائز اهم شیکاهش فرسا دگاهیاز د زیو ن یفیجهت بهبود ک

خا ،  یکلوخ ها، حفظ رطوبت، مواد آل کنواختیاز جمله خرد شدن  یعوام  مختلف ،یورز

از مبحث  یعیاست. ل ا بخش وس ییبسزا تیاهم یدارا رهیو غ شیکاهش فرسا ح،یتسط

مطلب هرگز  نیا تیارتباط دارد و اهم یخا  ورز اتیعمل طیبا بهبود شرا شهیهم ونیزاسیمکان

 نمانده است. دهیپوش یکارشناسان و صاحب نظران بخش کشاورز دیاز د

 یخاک ورز یسامانه ها یطبقه بند -2-2-2

متنوع بودن   یاز دال یکیو ناحیه اکولوژ یاقتصاد ،یاجتماع طیشرا اه،یخا ، اقلیم، گ تنوع

 ورزیخاک ،یکم خا  ورز ،یورزخاکی)ب یحفاتت یباشد. خا  ورز یم یخا  ورز یسامانه ها

-یمحسوب م یورزخاک یهامرسوم از جمله سامانه ی( و خا  ورزیاپشته یورزو خاک ینوار

 متفاوت است. طیآنها با توجه به شرا ربردشوند که کا

 مرسوم یخاک ورز -2-2-2-1

منطقه  کیمتداو  که در  یورزخاک اتیعمل یکسریمرسوم عبارت است از  یورزخاک

 یبرا اتیمحصو  با تمرکز بر انجام عمل کی دیبستر مناسب ب ر و تول جادیا یبرا ییایجغراف

 یدر ساختمان تاهر یکل رییو تغ یاهیگ یایحداکثر برگردان و خرد کردن خا  و بقا یابیدست

مرسوم بر اساس  یمراح  خا  ورز(. 1387) آسردار و سبزه زار،  رودیبه کار م یخا  سطح

 شود. یم میبه دو قسمت تقس اتیعمل یشدت و عمق کار و هدف از اجرا

 هیاول یخاک ورز -2-2-2-2

انجام گرفتله کله موجلب کلاهش در مقاوملت و  اتیدر عمق خا  عمل شتریمرحله ب نیا در

 یگلروه ادواتل نیلگردد. ایم خا  یهاهیخا  و باعث نرم و سست شدن و شکستن ال یوستگیپ

 ریلز ن،یدو طرفه سلنگ یهاسکید ،یگاو آهن بشقاب ز ،یدار، گاو آهن چمانند: گاو آهن برگردان

 (.1385 ،یعیشود )شف یرا شام  م نیدوار سنگ یلرهایها و تشکن

 هیثانو یخاک ورز -2-2-2-۳

 نیاز ب یمتر برا یسانت 15در عمق کمتر  هیاول یورزمعموال بعد از خاک هی انو یورز خا 

 هیها با خا  و تهمخلوط کردن علف کش ،یاهیگ یایخا  بردن بقا ریهرز و ز یبردن علفها

 واتور،یاند از: رته عبارتی انو یورزروند. ادوات خاکیبستر ب ر با خا  دائه مناسب به کار م

ها شام  و انواع هرس یکشش یهادوار، چنگه یهامزرعه، پنجه واتوریسبک، کولت یهاسکید

 (.1385 ،یعی)شف یغلتک زیو ن یچیفترى، مارپ ،یخیم



 

 1خاک ورزی حفاظتی-4-2-2-2

 محصو  روی بقایا و کلشهایی برای کاشت فاتتی، شام  روشها و تکنیکح خاکورزی

محصوالت قبلی میباشد که عمدٌا روی سطح خا  باقی گ اشته شده است. در خاکورزی 

صورت خواهدگرفت. در مقایسه با حفاتتی،کشت محصو  با انجام کمترین عملیات خاکورزی 

سنتی، در این روش با کاهش عملیات خاکورزی، کلش یا بقای ای گیاهی به طور کام   کورزیخا

ماند. حاصلخیزی می ی آن روی سطح خا  باقیشود و بخش عمده یا همهمخلوط نمی خا  با

ی خاکورزی مرسوم و عملیات کشاورزی زیاد، به میزان قاب  توجهی آلی، در نتیجه موادخا  و

. خاکورزی عمیق نقش مهمی در بروز این مشک  دارد. در نتیجه عملیات یابدیم کاهش

% کاهش 5به  13% و میزان هوموس آن از  50خا  تا بیش از خاکورزی شدیدحاصلخیزی 

 (.2015، 2تمییابد )مراب

% بقایا روی سطح باقی  30ترین نکته این است که، باید حداق   خاکورزی حفاتتی مهم  

رطوبت خا  و فرسایش خا ، خصوصا در مناطقی که وزش شدید باد وجود  اتالفبماند تا از

ی حفاتتی در مقایسه با خاکورزی سنتی، اختال  کمتری در سطح . خاکورزکند دارد جلوگیری

بنابراین آسیب به خا  و مصرف انرژی را با  ابت نگهداشتن بازده و کیفیت  کند،یخا  ایجاد م

 (. 2009همکاران،  و 3 و)ملر میدهد محصو ، کاهش

ای ی بربمناسه آن است که سیستم خاکورزی حفاتتی میتواند جانشین وجقاب  قاب  ت نکته

تولید سودمند محصوالت است، در مرسوم باشد. هدف خاکورزی حفاتتی  خاکورزی مسیست

فرسایش خا  را در نتیجه باد و آب داشته باشیم. در این روش تاکید بر  کمترین لی کهحا

حفاتت رطوبت خا ، انرژی، کارگر و حتی تجهیزات از جمله مزایای  اما حفاتت خا  است

حفاتتی روشی است که در آن تعداد تردد  خاکورزی(. 2006همکاران، و 4 وانگبعدی آن است )

زمین کاهش یافته و بقایای سطحی به منظور  سازیتراکتور و ادوات در مزرعه به منظور آماده

-مییابد. این نوع خاکورزی شام  دیسک افزایش حفاتت از خا  و از دست نرفتن رطوبت آن،

کشت بدون خاکورزی میباشد. این روش  و سازیشکن و پشتهزیر زنی، استفاده اززنی، چیز 

. در خاکورزی حفاتتی برای آماده میشود باعث کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از افز ایش دما

% کاهش مییابد و میزان  50تا  دواتاکردن زمین، در مقایسه با روش سنتی، تردد تراکتور و

و  5یابد )نی ی مورداستفاده نیز کاهش میه و نهاد مصرف سوخت، بعالوه میزان هزینه کارگری

                                                      
1 Protective tillage. 
2 Mrabet 
3 Melero 
4 Wang 
5 Nail 



 

 

 (.2007همکاران، 

این استفاده از خاکورزی حفاتتی، باید به صورت یک عملیات قاب  تام  مورد بررسی قرار بگیرد. 

است و هم های با قابلیت فرسایش باال، محافظت بسیار مدر خا  کار دو علت دارد: او  اینکه،دو

علف این که تولیدکنندگان وپژوهشگران در جستجوی روشی بر ای کاربرد حداق  میزان  دوم

 هستند.

 ورزیتغییر از سنتی به خاک-2-۳

 ازاتتیبرخی از کشاورزان ممکن است با تغییر روش خاکورزی اگرچه سودآورهم باشد و ام

 ت کنند. آنهادیگری مث  کاهش فرسایش خا  که نشان دهنده ضروری بودن تغییرباشد، مخالف

تواند مضر هم باشد. باید سامانه روش کنونی خود را موفقیت آمیز میدانند. تغییر به تنهایی می

 بررسی شود تا اگر تغییری مورد نیاز است مشخص گردد. در مجموع کشت

که با با خاکورزی نوین  زنی دیسکبه همراه  نتایج مقایسه روشهای خاکورزی مرسوم شخم

، کلوخ شکنی و جرم مخصوص تاهری خا  انرژی فنظر مصر از نقطه شودمی انجام روتیواتور

داری کاهش تاهری خا  در روش خاکورزی نوین به طور معنی نشان میدهد که جرم مخصوص

مصرفی در خاکورزی نوین نسبت به روش سنتی نیز کاهش داشته  ژی ویژهنریابد. همچنین امی

از روش سنتی گزارش شده است. نیروی کشش و نوین بهتر  است. کلوخ شکنی هم در روش

تا ر از شک  و طراحی ابزار خاکورزی است. آزمایشات انجام م نیروی عمودی در خاکورزی بسیار

های برش مختلف، ناز  یا پهن بودن ابزار، ه از جمله: تیغ شده در این زمینه که شرایط مختلف

شرایط خا  و عملکرد و همچنین صرف  نشان دهنده بهبود اندهسرعت و عمق کار رادرنظرگرفت

 1کنند.)آنوآ یابزارهای ناز  هستند که خا  را برگردان نم هزینه و زمان کمتر در خاکورزی با

 (. 2015، 3هیلستروم؛  2010، ؛ آرویدسورن2004 ،2ستو وا

 4نگومز و همکارا)آزمایشاتی برروی خواص خا  تحت خاکورزی حفاتتی در کوتاه مدت توسط 

این آزمایشات بین  گندم یا سویا انجام شد، در کشور آرژانتین تحت تناوب زراعی ذرت( 2001)

 50خاکورزی انجام شد. هر پالت در این آزمایش  دو سیستم: خاکورزی با گاوآهن چیز  و بی

سا   30در نظر گرفته شد و خواص خا ، مورد آزمایش قرار گرفت. منطقه آزمایش  مترمربع

سا  به خاکورزی حفاتتی تغییر  4مرسوم کشت شده بود و در این آزمایش طی  ورزیتحت خاک

 روش داده شدو بهبود چشمگیری مشاهده گردید.

                                                      
1 Onwualu 
2 Watts 
3 Hillerstrom 
4 Gomez et al 



 

  یخاکورزی حفاظتانواع  -2-4

 برای ز،یحفاتت خا ، آب و انرژی مطرح است. در مناطق بادخ ،یخاکورزی حفاتت در

 ا،یتا با پوشش خا  توسط بقا گرددیاستفاده م روش نیاز ا شتریبادی، ب شیاز فرسا رییجلوگ

های هو نه دستگا ییایمیاز مواد ش دیبرای دفع علفهای هرز، با خا  گردد. یبادبردگ از مانع

-یها مرا در روش و دستگاه گریید راتییاصوالًًٌ تغ ی. خاکورزی حفاتتگرفت بهره یکیمکان

 یاهیگ اییبقا نیرا ب اریشود که ش زیزکن تجهبا اریش یبه نوع دیبا ب رکار طلبد. به عنوان مثا 

ب رکار انجام  اربازکنیدار درجلوی ش کارد دوار دنده کی هیتوان با تعب یم کار را نیکند. ا جادیا

 (.2011، 1همکارانکپنرو داد )

 اند وبرده یکار م را به یهای خاکورزی حفاتتمستیاز س ادییباز کشاورزان تعداد و انواع ز ریاز د

 یای که ممکن است نام های مختلفاند به گونهرا به آن داده یخاص خود نام طیدر شرا کی هر

به  نیمختلف داده شود، که ا ستمینام به چند س کی ایخاص اطالق شود،  ستمیس کیبه 

که  باشدیشام  چند نوع خاکورزی م یدارد. خاکورزی حفاتت یبستگ منطقههر جیاصطالحات را

 (.2004 نام، یو ب 1993، 2نام ی)ب شوندی م داده حیتوض  یدر ذ

 خاکورزی کم -1

 ورز کاشت -2

 خاکورزی پوششدار -3

 کشت سکید -4

  (میکشت مستق/خاکورزییکشت بدون خاکورزی )ب -5

 خاکورزی نواری -6

 خاکورزی پشتهای -7

 

 3خاکورزی کم -1-4-2

 تراکتور سوار لهیوس کیبار عبور توسط  کیکه با  باشدیم هیروش، منحصر به خاکورزی  انو نیا

است  ممکنکارنده  کیخاکورزی همراه با  لهیوس .کندیشود کار میبسته م لهیکه در پشت وس

 باشد نواری ارردولیت ای یفیرد واتوریهرس دندانه فنری، کولت ،یمزرعه ای، هرس بشقاب واتوریکولت

 (.1394منصوری راد، )

 

                                                      
1 Kpnrv et al. 
2 Binam 
3 Low tillage 



 

 

 
 خاکورزینحوه انجام کم  -1-2شکل

 نانیشناس، عمومًا توافق دارند که برای حصو  اطمو خا  شناساهیو دانشمندان گ نیمتخصص

از  یشود. در بعضیخا  ورزی افراط م اتیحداکثر درآمد خالص، معموالً در انجام عمل کسباز

بستر  هی)ته هی انو اتیخا  حاص  از حرکت تراکتور و ادوات در مجموعه عمل یفشردگ حاالت،

تن ساخ ای. معموالً برای مهدینما یرا خنث هیخا  ورزی اول اتیعمالً ا ر عمل است ب ر(، ممکن

حالت  نیگردند، که در ایخاکورزی، به طور مداوم و توأم اعما  م اتیعمل، بستر ب ر مناسب

گردد )کپنر و همکاران،  تیخرد و تثب شهیازحد مطلوب برای رشد ر شیممکن است خا  ب

2011). 

 دیمخارد تول لهیوس نیتا بد افته،ی شیخاکورزی افزا مهای کمستیتوجه به س ریهای اخدر سا 

که  است یستمیخاکورزی س خا  مورد کشت اصالح گردد.کم طیو شرا ابدی کاهش محصوالت

 (.1387 ،یعی)شف :عبارتند از یفهای اصلهای مختلف قاب  اجراست. هدشبه رو

 ،ازیو کار مورد ن یکیکاهش انرژی مکان -1

 ،خا  شیرطوبت و کاهش فرسا رهیذخ -2

 از یخا  در منطقه خاص طیبرای به حد مطلوب رساندن شرا از،یمورد ن اتیاجرای صرف عمل -3

 ،(ارهایها در مقاب  شهمنطقه پشت یعنی) مزرعه

 روی مزرعه. کیبه حداق  رساندن تراف -4

 کار شده توسط ریمرکب خاکورز و کارنده مسمهای خاکورزی حداق ، واحد ستیاز س یبعض در

که در سمت  یادوات شخم را دنبا  کرده، در حال ریسا ای ز یدار، گاوآهن چبرگردان گاوآهن

 ریگردد. سایم ایبرای بستر ب ر، مه یو کم عمق کیکارنده، خا  در نوارهای بار واحدهای جلوی

در جلوی واحدهای کارنده ، در خا   ییخاکورزی را صرفًا در نوارها اتیعمل مرکب هاینیماش

دهند. انواع متعددی  یسا  قب  شخم خورده است، انجام م زییکه در پا یاخاکیدست نخورده و 

. با باشندیدهند، در دسترس میخاکورزی وکاشت را انجام م اتیعمل کهی های مرکبنیاز ماش



 

 در کشت پنبه و تعدادی زی،یآم تیای، به طور موفق هیناح ورزیخاک اتیعمل نیوجود ا

 ایعلف زار  یای در زراعت و غالباً در اراض هیناح خاکورزی اجرا شده است. یفیرد ازمحصوالت

ی به اصطالح )ب ستمیس نیدرا .گرددیم ( اجراهاه زدانینباتات )ر یاهیدارای اضافات گ یاراض

به عرض  ییرهارا در نوا یخا  کلش گریید مناسبابزار کی ای ارکشیشاخک ش کی( خاکورزی

شود. کاشت یکار گرفته م ای بهآن، کارنده پشتو بالفاصله در زندیم اریش مترییسانت 8تا  5

خاکورزی که در زراعت ذرت  کم ستمیس از گرییشخم نخورده هم شک  د یدر اراض اریداخ  ش

کاشت در  فیمرکب، هر رد اتیعمل از سری کی یاجرا شده است. ط یفیمحصوالت رد ریسا ای

 (.2011گردد )کپنر و همکاران، یم جادیا اریبرجسته )پشته( در داخ  ش روی نوار ایو  اریکف ش

 خاکورزی کم ،یفیرد اهانیاز گ یمساعد و در مورد بعض طینشان داده است که تحت شرا تجربه

که باعث  نیبدون ا د،یخا  و کاهش مخارد تول ریبرای حفظ ذخا یاست مو ر و عمل یروش

را به  دییجد ییاجرا  یخاکورزی ممکن است مسا های کممستیس گردد. محصو  کاهش

 .(1387،یعیبه وجود آورند )شف ،یسطح اییبا بقا خصوص در رابطه

 1ورز کاشت -2-4-2

 ،یقبل یاهیگ اییدر بقا اریش جادیای معموالً پنجه غازی ، برای الهیبه وس ازیروش، ن نیا

 (.1386کشت ب ر و فشردن خا  در خط کشت دارد )منصوری راد،  ک،ینوار بار کیخردکردن 

 2شدارخاکورزی پوش-۳-4-2

 درصد از 30شود، دست کم یم یانواع خاکورزی حفاتت یکه شام  تمام یپوشش خاکورزی

 دینوع خاکورزی، با نیهای کاشت برای انیرها گردد. ماش یاهیگ اییاز بقا دهیخا ، پوش سطح

آن  ریو ب ر را در درون بستر سفت و متخلخ  ز دهیرا بر ایبقا نیباشد که ا لهاییبه وس مجهز

و کلوخه ها روی سطح خا   یاهیگ اییاز بقا یروش، پوشش نی(. در ا1395)بهروزی الر،  بکارد

نفوذ باران و برف  شینموده و موجب افزا رییخا  جلوگ یبادی و آب شیاز فرسا تا .ماندیم یباق

 (.1394)منصوری راد،  ردیگیسطح خا  قرار م ریکامالً نرم ز گردد و بستری

 

 3کشت  کسید-4-4-2

 نیشود. بدیعمودی( سوار م ی)گاوآهن بشقاب یبشقاب لریدستگاه کارنده روی ت کیروش،  نیا در

 (.1394)منصوری راد،  ردیگ یخاکورزی و ب رکاری هم زمان انجام م ب،یترت

                                                      
1 Planting bushes 
2 Soak up the dirt 
3 Disk cultivate 



 

 

 1(میکشت مستق/خاکورزیی کشت بدون خاکورزی )ب-5-4-2

 اتیبدون انجام عمل اهیخاکورزی را به صورت کاشت گ ی(، ب1980)2و همکاران  پسیلیف

 کاشت مانده،یخاکورزی محصو  در داخ  کلش باق یدر نوع مرسوم بد.کردن فیتعر ورزیخاک

روش،  نیگردد. درایکنتر  م ییایمیتوسط مواد ش خاکورزی، علفهای هرز ستمیس نیا درشود.یم

دهد. یکارنده عم  کشت را انجام م کی ردیانجام گ یگونه خاکورزی مقدماتچیکه ه نیا بدون

خا   ،یاهیگ اییبقا ایسرپا  اهانیگ انیمجهز باشد تا ضمن عبور از م بر شیپ کی به دیکارنده با

. علفهای هرز، مشک  دیباز نما ،یبازکن کارنده معمول اریرا به جای شی کیبار اریشرا برش داده و

 ییایمیهای شکشعلف هلیبردن آن ها به وس نیبوده و از ب یزراع اتیعمل در ایشناخته شده

                                         (.1386باشد  )منصوری راد، یضروری م

 3خاکورزی نواری-6-4-2

 آن فقط لهیکه به وس یمحصوالت یفیخاکورزی برای کشت رد ستمیعبارت است از هر نوع س

ی از خاکورزی حفاتت گرینوع د کیخاکورزی نواری،  شود. یآماده م کیب ر با عرض بار بستر

 ،4شوند )دنتون و همکاران یاز هم خاکورزی م مترییسانت 45تا  30که نوارها به فاصله  باشدیم

 که هر کدام یهرس بشقاب ای ز یشاخه چ کیروش معموالً از ادوات دارای علفبر،  نیدر ا (.2016

(، سپس محصوالت در نوارهای  2016کنند استفاده شده )دنتون و همکاران، یرا نرم م خا 

روش  نیماند. در ایم یفها بدون خاکورزی باقیرد نیب یشوند و نواح یشده کاشته م ورزیخاک

 یروش در صورت نیگردد. ایبا علف های هرز مبارزه م ییایمیاز علفکش ها و مواد ش استفاده با

بستر ب ر را  هیباشد، انرژی الزم برای ته شتریب ای متریسانت 76فهای کشت یرد نیب ی فاصله که

 (.1394)منصوری راد، ددهیای کاهش مبه طور قاب  مالحظه

 5ای خاکورزی پشته-7-4-2

 روی فکاریی. ردباشدیم مترییسانت 25تا  15به ارتفاع  یمیپشته دا جادیا ازمندیپشته کاری، ن

از داخ   زیخها نرچ شوند.یرها م ارهایدر ش یاهیگ اییکه بقا یدرحالردیگیانجام م ها هپشت

سازی پشته درهر فص  الزم است. قب  از  خاکورزی برای دوباره اتیعمل گ رندیم ارهایش

علفهای هرز و خا  خشک آن قسمت  ،یاهیشوند تا پوشش گیبرداشته م هاهپشتب رکاری، سر

 شوند در جمعیدرآورده م یروی خطوط منحن ای بیکه عمود بر ش ییهاه پشت کنده شوند.

                                                      
1 Uncultivated cultivation (no tillage / direct cultivation) 
2 Philips and colleagues 
3 Stripping 
4 Denton et al 
5 Stacking 



 

 اهانیب شدن گآ غرق ای ییمو ر بوده بدون آن که خا  شو اریبس  نیهای سنگآوری باران

 (.1395 جوان را، سبب شوند )بهروزی الر،

 خاکورزی اتیعمل یابیارز-2-5

 چند هدف ای کیهای استفاده از آن با  هیبر پا دیخاکورزی با اتیهر عمل ت،یرینقطه نظر مد از

 گردد: یابیارز ریز

 دفن قیبعدی، که از طر اتیدر عمل یاهیگ ایی: کاهش مزاحمت بقایاهیگ اییبقا تیریمد -1

از دو و سه عم   یبیترک ایگ اشتن در سطح مزرعه و  یباق ایمخلوط کردن آ نها با خا ،  کردن،

 (.2011)کپنر و همکاران،  ردیگیانجام م فوق

به منظور رشد، که بدون  اهیگ یبرای دسترس نهیهوای مطلوب و به نیخا : تأم یهواده -2

 (.1386)منصوری راد،  باشدینم ریکلوخه ها و ذرات خا ، امکانپ  نیب یفضای خال جادیا

 خا  نابود رینها در زهای آههرز در حا  رشد، با دفن کردن دانفهای کنتر  علف هرز: عل -3

 ییایمیمواد ش ییکارا شیآن ها را گرفته و باعث افزا یزنه عم  جلو جوان نیشوند، که ایم

 (.1394)منصوری راد،  گرددیمخصوص علفهای هرز م

 .گرددیم ایکود با خا  مه بیترک نیشتریحالت، ب نیمخلوط کردن کودها با خا : در ا -4

که کود با خا  مخلوط نشود، در محصو  ا ر کمتری  یاند، هنگام مطالعات نشان داده چنانچه

 خواهد داشت 

 انیو کنتر  جر اهیآن در طو  فص  رشد گ نهیرطوبت: نفوذ رطوبت و نگهداری به تیریمد -5

 ایمه اه،یطو  فص  رشد گ در یسطح ریتبخ زانیدارد. کاهش م یخاص تیآب اهم یسطح

از بروز  رییکردن سطح خا  برای جلوگ کنواختی د،یدر طو  باران های شد یزهکش کردن

  یگردد، دالیخا  که باعث محدود شدن حرکت آب م یاز کاهش فشردگ رییجلوگها ومرداب

  باشدیاستفاده از خاکورزی م

  ردیگیانجام م ایدفن بقا قیکنتر  حشرات: کاهش و کنتر  حشرات و الروها از طر -6

از خا  مالچدار در  شیب ر: خا  خشک و بدون پوشش ب یزن  کنتر  دمای الزم برای جوانه -7

 گردد  یبخار شدن م قیباعث کاهش آب از طر نیشود که ا یفص  بهار گرم م

 و مناسب رطوبت زانیبا خا ، باعث ج ب م یمواد آل ختنیبهبود ساختمان خا  مزرعه: آم -8

 گردد. اصوالً ساختمان دانه دانه خا  یم یسطح کود و مواد آل نهیسبب نگهداری به نیچنهم

خا  و  هیتهو  یهوا، تسه شیگنجا شیآن، افزا حیآب، حفظ و نگهداری صح عینفوذ سر موجب

و منصوری راد،  2005 نگهام،یمورد نظر است )باک شهیمقاومت آن در مقاب  توسعه ر  یتقل

1394.) 
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Abstract 

Research Aim: The purpose of this study was to investigate the factors affecting 

the acceptance of conservation tillage among wheat farmers in Sarab city. 

Research method: The research method was descriptive-correlation. The statistical 

population of the study consisted of 10676 farmers in all of Sarab city, among 

whom 380 were selected through multi-stage cluster sampling method. 

Questionnaires extracted from the literature were used for data collection. 

Cronbach's alpha coefficient was used to estimate the reliability of the 

questionnaires, which was higher than 0.7 for all questionnaires. Data were 

analyzed using chi-square, t-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient and 

multiple regression analysis in SPSS software.  

Findings: The results showed that most of the subjects had a relatively 

undesirable level of acceptance of conservation tillage (P <0.01). Overall, 13.9% 

of changes in the acceptance of conservation tillage among the farmers of Sarab 

city through field components, 12.3% through agro-economic components, 

46.7% through technical-social components and 57.3% through components 

Psychological predictions.  

Conclusion: Therefore, based on this finding, psychological factors play an 

important role in explaining conservation tillage acceptance among the farmers 

of Sarab city and have high explanatory power and this theory seems to be very 

successful in predicting conservation tillage acceptance and should play a role 

Pay special attention to the acceptance of conservation tillage. 

Keywords: Conservation tillage acceptance, Background factors, Economic, 

Techno-social, Psychological 
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