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 چکیده

به منظور پاسخگویی به نیازهای غذایی جمعیت در حال رشد، باید ضمن افزایش بازده تولید در بوم نظام ها و کاهش اثرات 

عوامل محدود کننده، پایداری آنها نیز حفظ شود تا بدین ترتیب بتوان در دراز مدت سطح حاصلخیزی خاک و افزایش 

شوند، کیفیت محیط زیست ، وسایل و ادواتی که برای بهره وری بیشتر به کار گرفته میتولید را بالا نگه داشت. با وجود این

را تنزل داده و آن را تهدید می نماید. بنابراین چالش امروز دانشمندان و دست اندرکاران کشاورزی، افزایش بهره وری با 

به رشد در ایران است که در شکل  رزی حفاظتی یک حرکت سریع و روکوخا حفظ و یا بهبود کیفیت محیط می باشد.

آوری کاربردی برای رسیدن به پایداری در نظام های تولید کامل آن یعنی کشاورزی حفاظتی به عنوان آخرین فن

رزی حفاظتی به دلیل باقی وسامانه های خاکمحصولات زراعی کشورهای پیشرفته و رو به توسعه در نظر گرفته شده است. 

 ساختمان کیفیت بردن بالا ،آبی و خاکی یشفرسا مقابل در خاک از باعث محافظت ر سطح خاکگیاهی دبقایای گذاشتن 

مستند و متعدد موجود، به می شود که در این مقاله با تکیه بر منابع  خاک آلی مواد و افزایش ، حفظ رطوبت خاکخاک

 مزایای باقی گذاشتن پوشش گیاهی در سطح خاک پرداخته ایم.

 

 صلخیزی خاک، محیط زیست، خاک ورزی حفاظتی، بقایای گیاهیحا کلمات کلیدی:

 

 
 مقدمه

 

 و دلگرم مطمئن خویش آینده تغذیه تأمین به بشر سبز، انقلاب و صنعتی کشاورزی ظهور با بیستم قرن اواسط در

 نقاط اکثر در دتم در کوتاه توانست چه اگر صنعتی کشاورزی و سبز انقلاب که چرا نپایید، دیری شیرین رؤیای این اما. شد

 نظیر اجتماعی و اخلاقی مسائل به توجه خاطر عدم به اما آورد ارمغان به را کشاورزی محصولات تولید افزایش و ازدیاد دنیا

 و خویش رفاه و منفعت به پرداختن صرفأ و طبیعی منابع کشاورزی و اراضی به آینده های نسل و موجودات دیگر حقوق

 و محیطی زیست مشکلات بلکه نهاده کاهش به رو غذایی مواد تنها تولید نه امروزه میایی،شی مواد از حد بی استفاده

 فاجعه و بزرگ بحرانی با را خاکی سیاره این گسترده جمعیت و است آورده وجود را به زیادی بسیار اقتصادی و اجتماعی

 و جمعیت روزافزون افزایش با. کند داختپر را سنگینی بهای باید آن حل برای مسلمأ و است رو ساخته به رو عظیم ای

و ذخیره  غیرتجدید شونده ویژه منابع طبیعی به منابع طبیعی حفظ محیط زیست، تخریب همزمان و بیشتر غذای نیاز به

 به پرنهاده مصرف از تبدیل کشاورزی و پایدار کشاورزی اندیشه و گرفت قرار توجه مورد آینده نسل های برای آنها سازی

کاربرد  و مصنوعی مواد مصرف بر مبتنی متداول کشاورزی که نامطلوبی آثار مشاهده با امروزه .گرفت شکل هکم نهاد
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 محیطی، ازنظر که کشاورزی فنی روش های به نیاز میگذارد، انسان ها سلامتی و محیط زیست روی بر جدید فناوری های

است. کشاورزی پایدار فقط یک سیستم  شده حساسا باشند، سلامتی متضمن و پایدار اجتماعی و تولیدی اقتصادی،

کشاورزی نیست، بلکه شامل طیف وسیعی از نظام های مختلف کشاورزی می باشد. این نظام ها دامنه وسیعی از سیستم 

های تولیدی را شامل شده که با تلفیقی از مجموعه راه کارهای رایج در بخش کشاورزی منتج به تولید محصول خواهد 

(. سیستم های سنتی کاشت در ایران و به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک با اعمال 1331هام و پائولی، شد)باکینگ

 امروزه با خاک ورزی فشرده و متعدد منجر به تخریب خاک و از بین رفتن حاصل خیزی خاک و فقیر شدن خاک می شود.

 و جمعیت فعلی غذای تهیه جهت تا است ازنی دیگر، طرف از و آب خاک منابع حفظ و طرف یک از جمعیت سریع رشد

 .نمود استفاده خاکورزی حفاظتی از آینده نسل های جهت منابع حفظ

 

 

 خاکورزی حفاظتی

 

 33اطلاق می گردد که در آن بیش از انجام کشت، سطح مزرعه حداقل  به هر گونه خاکورزی و سیستم کاشت

 که معتقدند محققین از تعدادی دیگر طرف از(. 1991ل، درصد از بقایای گیاهی باقی مانده، پوشیده می شود)لا

 ماکزیمم کردن همچنین و پایدار تولید گرفتن نظر در با خوردگی خاک هم به حداقل تا است نیاز حفاظتی درخاکورزی

نظر گرفت)درپچ و  در را دام وسیله به بقایا چراندن و محصول وسیله مدیریت به خاک سطح در گیاهی بقایای پوشش

 بدون خاک کردنلق و سست یا و شخم عمق کاهش رزی،وخاک عملیات شدت کردنکم در تلاش (. هرگونه2312کاران، هم

ورزی یا در ابتدا خاکورزی حفاظتی با عنوان کمینه .گرددمی محسوب حفاظتی رزیخاکو آن، کردن( برگرداندن) رو و زیر

سرویس حفاظت "،1911ه شناخته می شد. در اواخر سال خاکورزی حداقل و با هدف کاهش تردد ماشین آلات در مزرع

این عبارت را به خاکورزی حفاظتی تغییر داد. در حال حاضر به جای کاهش تعداد تردد ماشین آلات،  "خاک ایالات متحده

در  ورزی حفاظتی تکنیک هایی از قبیل بقایای گیاهیدر خاک بر باقی گذاردن بقایای گیاهی در سطح خاک تاکید میگردد.

سطح مزرعه، تناوب زراعی، کاربرد کود سبز و کنترل تردد ماشین های کشاورزی در سطح مزرعه به کار برده می 

 :کرد بندی تقسیم  زیر چهار گروه به می توان را حفاظتی خاکورزی کلی (. به طور1333شود)جوادی و رحمتی، 
 ورزیبی خاک

 ورزیحداقل خاک

 ورزیکاهش خاک

 ورزی پشته ایخاک

مدنظر  خاک و آب ارزش با منبع دو حفظ و روش به زراعی ینبهتر عنوان به حفاظتی خاکورزی اکنون، هم

شده  پخش مزرعه سطح روی که قبل محصول بقایای صورت به گیاهی، بقایای است. پوشش بهره برداران و متخصصین

 از که زمانی .می بخشد بهبود محصول، دوباره تولید دوره در را خاک و کرده محافظت بذر و خاک از که باشد می اند،

تجزیه  خاک داخل آلی در مواد عنوان به یابقا می گردد و این دفن محصول بقایای می شود برگردان دار استفاده گاوآهن

 یشفرسا مقابل در خاک از محافظت شامل گیاهی، یایبقا پوشش یایمزا. (Rattan and Steward, 2012می  شوند)

می باشد که به توضیح هر یک از آن ها می  خاک آلی مواد افزایش خاک، ساختمان کیفیت ردنب بالا ،آبی و خاکی

 پردازیم.

 
 

  آبی و خاکی یشفرسا مقابل در خاک از محافظت
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را تهدید می کند. برای تشکیل یک سانتی متر فرسایش خاک یک مشکل جهانی است که به طور جدی منابع آب و خاک 

 بر حد از بیش فشار و طرف یک از جمعیت آور سرسام رشد امروزی، دنیای در ان لازم است.خاک بیش از سیصد سال زم

 باعث و شده مهم منبع این بر زیادی خسارات کردن وارد موجب دیگر، طرف از از خاک غلط و نامناسب برداری بهره و زمین

 میلیون 7 تا 5 حدود سالیانه و گیرند قرار شدید فرسایش معرض در دنیا کل اراضی سوم یک از بیشتر که است گردیده

 از تباهی و فرسایش اثر در نامناسب زراعی های روش از استفاده مدیریت مناسب و عدم علت به خوب زراعی زمین هکتار

 نهایتا   و ها رودخانه به و شسته زمین سطح از جهان در کشاورزی های زمین زراعی خاک از تن میلیارد 25حدود  و برود بین

از این نظر، جلوگیری از فرسایش خاک به منظور حفظ ثروت های  (.FAO, 1997شود) ها ریخته اقیانوس و ریاهاد به

اصلی افت کیفیت خاک می باشد. امری حیاتی به شمار می رود. فرسایش خاک توسط باد و آب علت  ،ارزشمند طبیعی

عوامل موثر در فرسایش خاک زراعی، کاهش مواد  از جمله ورزی با فرسایش آبی و بادی موجب اتلاف خاک می گردد.خاک

یج غذایی و رطوبت قابل استفاده برای گیاه در زمین های زراعی بدون پوشش گیاهی و نیز استفاده از روش های مرسوم و را

ای (. علاوه بر این استفاده از گاوآهن برگردان دار باعث خواهد شد که تمام بقایJain et al, 2000زی می باشد)روخاک

گیاهی وارد خاک شده و از دسترس خارج شود و در نتیجه خاک در معرض فرسایش شدید آبی و خاکی قرار گیرد که برای 

ورزی حفاظتی به عنوان یک راهکار موثر مورد ز کشورهای دنیا خاکابرخورد و جلوگیری از چنین وضعیتی در بسیاری 

  (.1331توجه قرار گرفته است)آسودار و سبزه زار، 

از  بهم خوردگی خاک در این روشخاک به دو دلیل کم می شود. اولا ر مورد روش های حفاظتی درصد فرسایش د

ر می شود. ثانیا درصد پوشش گیاهی د در حد صفر است، بنابراین فرسایش بادی خاک خیلی کم ورزیجمله روش بی خاک

بقایا روی سطح خاک حفظ می شود. پوشش  30%ورزی حفاظتی بیش از . در سیستم های خاکاین روش بیشتر می باشد

ورزی حفاظتی، درصد ماده شوند. از طرف دیگر با اجرای خاک گیاهی روی خاک مانع از جابجایی و حرکت ذرات خاک می

. پایداری آلی خاک افزایش یافته و استحکام خاک دانه ها بیشتر شده و جدا شدن خاک دانه های ریز مشکل تر می باشد

(. افزایش پایداری خاک دانه 2339بیش تر از روش مرسوم می باشد)مولر،  50%ورزی حفاظتی روش خاک خاکدانه ها در

ها نیز عمدتا به دلیل افزایش ماده آلی خاک می باشد که در نهایت کاهش فرسایش خاک را به دنبال دارد. نتایج تحقیقات 

ورزی می باشد ولی در روش خاک ton/ha 5.5 ( نشان می دهد، میزان فرسایش در روش مرسوم2313ولک و همکاران)

درصدی فرسایش خاک می شود در حالی  80ورزی حفاظتی باعث کاهش در کل،  خاکمی باشد.  ton/ha 2.2حفاظتی 

مقایسه دو روش  1(. جدول شماره 2313می رسد)لورنز و همکاران،  88%ورزی به بدون خاککه این کاهش در روش 

روی برخی خصوصیاتی که مرتبط با مقدار فرسایش خاک می باشد، نشان می  ورزی مرسوم و حفاظتی برخاک

( ارتباط میان میزان فرسایش آبی خاک و درصد بقایای باقی مانده در 1993روبرتو و همکاران) (.Schmitz, 2012دهد)

 نشان داده شده است.  1 را بررسی کردند که در شکل شماره سطح زمین
 

 ظتی بر روی برخی خواص فیزیکی خاکورزی حفااکبررسی اثر خ 1جدول شماره 

پوشش  ورزیسیستم خاک

 (%گیاهی)

 هوموس

(%) 

پایداری 

 (%خاک)

کرم های 

 (2n/m)خاکی

خلل و فرج بزرگ 

 (2No/mخاک)

 204 125 20 2 1 مرسوم

 493 312 25-22 5.2-2.2 77-13 حفاظتی
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 . ارتباط میان میزان فرسایش خاک و درصد بقایا1شکل شماره 
 

 

 افزایش ماده آلی خاک

 

 و پایدار تولید آن در که سیستمی است بر تمرکز پایدار کشاورزی است.در پایدار کشاورزی قلب خاک، آلی ماده

 عنوان به باشد. خاک برخوردار خود خوب کارکردهای برای بروز لازم قابلیت از بایستی خاک منظر این باشد. از اقتصادی

 داری معنی کمک کارکردها این به آلی ماده بین این کند. در می فراهم را رویکردی به چنین رسیدن ی زمینه تولید، بستر

که  (Anon, 1982و  Stevenson, 1994باشد) می خاک کیفیت مهم های شاخص از یک آلی ماده عبارتی به کند. می

مقدار ماده آلی موجود هستند. به شدت تحت تاثیر مدیریت کشاورزی می باشد. مهم ترین منبع آلی خاک بقایای گیاهی 

 ورزی است.ر خاک به شدت تحت تاثیر شیوه خاکد

 آزاد و آلی ماده تجزیه است. آلی خاک ماده سطح دهنده کاهش عوامل ترین مهم از یکی مرسوم خاکورزی عملیات

 قرار تغذیه مورد را لیآ ماده که ها میکروب فعالیت تشدید باعث این فرآیند در اکسیژن است. هوازی فرآیندی کربن، سازی

 افزایش نیز و تهویه شود می زیاد ها میکروب با گیاهی بقایای رزی، تماسخاکو بار هر با دیگر، عبارت به. شود می دهند، می

 تشکیل اش نتیجه که شده تر سریع تجزیه شرایط شدت این شود(. در می زیاد کربن اکسید دی به اکسیژن )نسبت یابد می

مواد آلی سریع تر از دست و باعث می شود  است اتمسفر به کربن اکسید سازی دی آزاد نیز و کمتر پایداری با هوموس

  (.1992و بیر و همکاران،  1933، برود)دیک

استفاده از سیستم خاکورزی حفاظتی مقدار ماده آلی خاک را در دراز مدت افزایش می دهد. دمای کمتر خاک، 

ها، دست به دست هم داده و اکسیداسیون بقایای گیاهی را کاهش می دهد.  همچنین جذب آب بیشتر در این سیستم

افزایش هر چه بیشتر مواد  (.2سانتی متری محسوس تر می باشد)جدول شماره  13 معمولا افزایش مواد آلی خاک تا عمق

با تحقیق بر ( 2339)روستاج به ورز بهتر خاک نیز خواهد شد. آلی در خاک باعث بهبود ساختمان آن نیز می شودکه منت

و حفاظتی ورزی حداقل داد که تیمارهای خاکورزی بر میزان ماده آلی و پایداری خاکدانه ها نشان روی اثر روش های خاک

 ورزی مرسوم، باعث افزایش معنی دار مقدار ماده آلی خاک و پایداری خاکدانه ها شده است.در مقایسه با تیمار خاک
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 مرسوم و حفاظتی آلی در سیستم های خاک ورزی : درصد مواد2جدول شماره 

 )سانتی متر(خاک عمق ورزی مرسومخاک ورزی حفاظتیخاک

8.4 1.4 0-10 

2.4 1.4 10-20 

8.3 7.3 20-30 

 

 
 حفظ رطوبت خاک

 

ورزی است. رطوبت به عنوان یک عامل از عوامل متاثر از سیستم های خاکذخیره و پراکنش رطوبت در خاک یکی 

ورزی به طور مستقیم بر ذخیره رطوبتی و ت به حساب می آید. سیستم های خاکود کننده در تولید محصولااصلی محد

ورزی با تاثیری که بر روی نفوذ پذیری، خاک (.Di vita et al, 2007خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تاثیر می گذارد)

توجه به طوبت قابل دسترس گیاه دارد، می تواند بیشترین تاثیر را بر روی میزان رطوبت داشته باشد. رواناب، تبخیر و ر

ورزی، با آب و خاک ضروری است. عملیات خاک ورزی، با هدف حفاظت از منابعریت های نوین خاک از جمله کم خاکمدی

ورزی با توجه به نوع روش مناسب خاکی گذارد. تغییر در روش آماده سازی و شرایط خاک، مستقیما بر رطوبت خاک اثر م

با محدودیت تهیه خاک و شرایط اقلیمی، می تواند در دستیابی به شرایط آبی مناسب در خاک موثر باشد. زمانی که خاک 

سیستم در (. Boone et al, 1986ورزی با هدف به حداکثر رساندن حفظ رطوبت خاک انجام می شود)آب روبروست، خاک

به علت وجود بقایا و بر هم نخوردن خاک، خاک خنک تر بوده و مقدار تبخیر کاهش و نرخ تعرق  رزی حفاظتیوهای خاک

 نزدیک یا سطح در گیاهی بقایای نگهداریبا  تابستان، فصل در خصوص به تبخیر شدت کاهش گیاه افزایش پیدا می کند.

ورزی مرسوم، به دلیل وجود در مقایسه با خاک خاکورزی حفاظتی. کند کمک خاک رطوبت حفظ به تواند خاک می سطح

 Karmanos etبقایا در سطح خاک باعث کاهش تبخیر رطوبت از سطح خاک و افزایش نفوذ و کاهش آب بردگی می شود)

al, 2004.) ورزی حفاظتی با اثر بر روی خلل و فرج و میزان بقایای محصول قبلی در سطح همچنین سیستم های خاک

 انجام بررسی های(. Hammel et al, 1995در مناطق خشک و نیمه خشک دارند) ر حفظ رطوبتخاک، نقش مهمی د

می  باقی خاک روی را گندم ساقه های ته که خاکورزی ادوات از استفاده داد که نشان آمریکا در آیداهو جنوب در یافته

رزی خاکو(. Brengle, 1982ردد)میگ خاک عمق سانتی متری حدود چهار در شده ذخیره رطوبت افزایش موجب گذارند

 حفظ رطوبت برای را محیطی شرایط خاک، سطح نزدیک سطح یا در گیاهی بقایای مدیریت امکان عدم علت به مرسوم

 .گردد می شده خاک ذخیره رطوبت اتلاف و سطح به زیرین مرطوب آمدن خاک باعث رایج، شخم. دساز نمی فراهم خاک

 (.3ه های سال با هم مقایسه کرده ایم)جدول شمارهورزی را در طی مادر جدول زیر تاثیر دو سیستم خاک
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 : میزان تبخیر و تعرق در سیستم های مختلف خاکورزی3جدول شماره

 بی خاکورزی  شخم با گاوآهن

 ماه (mmبارش) (mmتعرق) (mmتبخیر) (mmتعرق) (mm)تبخیر

 می 179 0 21 0 63

 ژوئن 97 76 10 64 66

 جولای 101 124 3 95 21

 آگوست 41 92 2 72 14

 سپتامبر 91 15 5 11 23

 جمع 509 307 41 242 187

 

 
 بالا بردن کیفیت ساختمان خاک

 

کیفیت خاک به ظرفیت خاک در حفظ باروری بیولوژیکی، پایداری در تولید و عملکرد گیاهان اطلاق می گردد)دوران و 

حفظ یا بهبود همزمان ویژگی های فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی  (. بهبود کیفیت خاک می تواند از راه1992پارکین، 

از طریق شدت بخشیدن فرسایش و تغییر (. روش خاکورزی یکی از مدیریت هایی است که 2339باشد)عزیز و همکاران، 

مانند  از وسایلیورزی سنتی در خاک خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی کیفیت خاک را تحت تاثیر قرار می دهد.

ورزی خاکبقایا در سطح خاک باقی می ماند.  15%گاوآهن بردان دار استفاده می شود. در این سیستم ها اغلب کم تر از 

بقایای گیاهی باعث افزایش کیفیت خاک می شود. بررسی های لال و  30% با باقی گذاشتن بیش ازحفاظتی 

تی مانند گاوآهن چیزل و بدون ورزی حفاظسیستم های خاک( نشان داد که 1993( و محبوبی و همکاران)1992همکاران)

 مزایای در نیز( 2331)همکاران و رولدان ورزی مرسوم کیفیت فیزیکی خاک را بهبود می بخشند.خاکورزی نسبت به خاک

 سطح در گیاهی بقایای تجمع و خاکورزی کم یا خاکورزی بی سیستم که نمودند بیان خاکورزی حفاظتی های سیستم

 سبب گاوآهن با شخم زیرا باشد می دار برگردان گاوآهن از موثرتر خاک بیو شیمیایی و فیزیکی کیفیت بهبود رد خاک

 .گردد می خاک آلی مواد ی تجزیه تسریع
 
 

 روش تحقیق

 

 های سایت ،کتابخانه به مراجعه با یعنی باشد می )ای کتابخانه(اسنادی اطلاعات آوری جمع اصلی روش مقاله این در

 .است شده آوری جمع نیاز مورد اطلاعات پژوهشی، - علمی مجلات رنتی واینت
 
 

 بحث و نتیجه گیری

ورزی حفاظتی مهم ترین تغییر فناوری در عرصه کشاورزی می باشد که روش نوین را جایگزین روش های خاک

مدنظر  خاک و آب ارزش با منبع دو حفظ و روش به زراعی ینبهتر عنوان به حفاظتی خاکورزیمرسوم کرده است. 

شده  پخش مزرعه سطح روی که قبل محصول بقایای صورت به گیاهی، بقایای است. پوشش بهره برداران و متخصصین
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 بقایای نگهداری .می بخشد بهبود محصول، دوباره تولید دوره در را خاک و کرده محافظت بذر و خاک از که باشد می اند،

 سیستم های و همگی نماید می متمایز سنتی)مرسوم(  کشاورزی از را یحفاظت کشاورزی که است مشخصه ای گیاهی

نتایج  .می گردد مزرعه شامل سطح در را گیاهی بقایای پوشش از معینی یک مقدار حداقل نگهداری ،حفاظتی کشاورزی

ایش ماده تحقیق نشان دهنده ی این است که باقی گذاشتن بقایای گیاهی در سطح خاک منجر به حفظ رطوبت خاک، افز

 آلی و بهبود کیفیت ساختمان خاک و جلوگیری از فرسایش آبی و خاکی می شود.
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ABSTRACT 
It must be preserved sustainability of agricultural systems, while increasing production efficiency and reduce 

the effects of limiting factors, in order to meet the needs of a growing population,  so that maintain high 

levels of soil fertility. However, instruments that are used, threaten the quality of the environment. Thus 

increasing the efficiency with maintaining or enhancing environmental quality is today’s challenges of 

scientists and persons engaged in agriculture. Conservation tillage is a fast moving and growing in Iran. 

Because of leaving crop residue on the soil surface, conservation tillage systems lead to protect the soil 

against erosion, retain moisture and increase soil organic matter. In this paper, relying on available 

documentary sources, consider the benefits of leaving crop residue on the soil surface. 
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