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 چکیده

ه جمعیت جهان با سرعت هشدار دهنده ای رو به افزایش است، منابع آب و خاک لازم برای تولید غذای اضافی در حالی ک

مورد تقاضای بشر با محدودیت جدی روبروست. کاهش سهم سرانه ی زمین های قابل کشت باعث تمرکز فعالیت ها بر 

های جدی به محیط زیست همراه بوده است. با افزایش عملکرد در واحد سطح و زمان گردید، که این عمل باعث آسیب 

افزایش توجه کارشناسان محیط زیست و کشاورزی به محافظت از خاک، گرایش به روش آماده کردن زمین برای کاشت 

گیاهان زراعی با حداقل عملیات زراعی افزایش یافته است. این تحقیق به استناد پژوهش های کاربردی انجام شده توسط 

ر زمینه مقایسه تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر عملکرد گندم می پردازد. مروری نگارندگان د

بر نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد دراکثر موارد، خاک ورزی حفاظتی اعم از خاک ورزی کاهشی و بی خاک 

  ورزی نسبت به خاک ورزی مرسوم باعث افزایش عملکرد شده است.

 

 خاک ورزی حفاظتی، عملکرد گندم، اثر خاکورزی، خاک ورزی کاهشی، بی خاک ورزی کلیدی:  کلمات

 

 مقدمه. 1

گندم یکی از محصولات استراتژیک است که از نظر سطح و ارزش غذایی دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد و یکی از مهم 

عات کشاورزی نسبت به سایر گیاهان زراعی بر روی ترین و پرمصرف ترین گیاهان زراعی جهان می باشد و بیشترین مطال

تا  8کالری در صد گرم( و بیشترین پروتئین) 543این گیاه انجام می شود و بیش از هر گیاه دیگری تامین کالری نموده)

درصد( را در جیره غذایی عرضه می کند. با توجه به نقش گندم در تامین غذا، بدیهی است هر گونه تلاش در جهت  24

فزایش گندم در واحد سطح یا کاهش هزینه های تولید نقش مهمی را در اقتصاد کشاورزی ایفا خواهد نمود که این نیز به ا

 (.1581نوبه خود یکی از بسترهای رسیدن به خود کفایی در تولید خواهد شد)سالک زمانی و همکاران، 

ست، منابع آب و خاک لازم برای تولید غذای در حالی که جمعیت جهان با سرعت هشدار دهنده ای رو به افزایش ا

اضافی مورد تقاضای بشر با محدودیت جدی روبروست. کاهش سهم سرانه ی زمین های قابل کشت باعث تمرکز فعالیت ها 

به بر افزایش عملکرد در واحد سطح و زمان گردید، که این عمل باعث آسیب های جدی به محیط زیست همراه بوده است. 

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

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

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

را تنزل داده و آن را تهدید می نماید. بنابراین چالش امروز دانشمندان و دست اندرکاران کشاورزی، افزایش بهره وری با 
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میزان  حفظ و یا بهبود کیفیت محیط می باشد .عملیات مدیریت کشاورزی بایستی طوری طراحی شوند که کمترین

خسارت ممکن به منابع تولید مانند خاک، آب و هوای محیط وارد شود، زیرا که در تغییرات آب و هوایی در آینده تاثیرگذار 

 می باشند. 

های قدیم، شود. از زمانخاک کشاورزی محیطی است که در آن آب، مواد غذایی و انرژی به گیاهان منتقل می

های مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی های مناسب توسط گیاه روشو استفاده از نهادهکشاورزان به منظور رشد بدون تنش 

های هرز، را برای بهبود یا اصلاح ساختمان خاک بکار می گرفتند. تولید کنترل شده محصول، به مزارع بدون حضور علف

ف خاک ورزی توسعه یافته و به عنوان یک آب، مواد غذایی و انرژی نیاز دارد. برای برآورده شدن این نیازها، عملیات مختل

عملیات اصلی در کشاورزی محسوب شده اند. خاک ورزی یکی از عملیات مهم زراعی است که بر بخش مهمی از 

گذارد. بعلاوه خاک ( اثر می2004و همکاران، 2؛ لپن2001و همکاران، 1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک)لمپورلنس

گردد. ( و بهبود کیفیت خاک منتهی می1991، 5در خصوصیات خاک، به پایداری کشاورزی)لال ورزی، از طریق ایجاد تغییر

به عبارت دیگر، بشرط آنکه علف های هرز به طور موثر کنترل شوند، ویژگی های فیزیکی خاک ها و تولید محصول زراعی 

ورزی با ابزار های متفاوت به روش هایی با کاهش یا حذف خاک ورزی دچار تنزل و انحطاط نمی گردد. انواع عملیات خاک 

چون بریدن ، پخش کردن ، برگرداندن ومخلوط کردن تمام یا بخشی از خاک در یک یا چند مرحله انجام میگیرد. هدف 

اصلی خاک ورزی، افزایش عملکرد و حفظ یا اصلاح منابع تولید است. ولی کشاورزان خاک ورزی را به منظور دفن بقایای 

ط کردن خاک کودهای شیمیایی با خاک، اصلاح خاک، از بین بردن علف های هرز، تهیه بستر بذر، ایجاد گیاهی، مخلو

رطوبت، حرارت و هوادهی خاک و کمک به نفوذ بهتر ریشه در خاک انجام می دهند.در کل، خاک ورزی عبارتست از به هم 

، از بین بردن فشردگی خاک و کنترل علف خوردگی فیزیکی خاک که به منظور تهیه ی بستر کشت، حفاظت آب و خاک

خاک ورزی حفاظتی عبارتست از هر نوع سامانه کشت یا خاک  (.1580های هرز صورت می گیرد )مصدقی و همکاران،

درصد از بقایای گیاهی باقی مانده، پوشیده می شود.)لال،  50ورزی که در آن بیش از انجام کشت، سطح مزرعه حداقل 

1991 .) 

روش متکامل شده ای است که کاهش تردد در مزرعه و افزایش عملکرد گیاهان، بدون انجام  4فاظتیخاک ورزی ح

کردن شدت عملیات هرگونه تلاش در کم در واقع  (.1583خاکورزی های اولیه و ثانویه را شامل می شود)گجری و همکاران،

ورزی حفاظتی  رگرداندن( کردن آن، خاککردن خاک بدون زیر و رو )بورزی، کاهش عمق شخم و یا سست و لق خاک

تقسیم می شود که در روش کم  1و بی خاک ورزی 3گردد. روش های حفاظتی به دو دسته کم خاک ورزیمحسوب می

درصد بقایا  50درصد بقایای گیاهی روی سطح خاک باقی می ماند اما در روش بی خاکورزی بیش از  13-20خاک ورزی 

تن بقایای گیاهی در سطح خاک علاوه بر حفاظت آب و خاک باعث افزایش فرایند های باقی می ماند. به جا گذاش

بیولوژیکی در خاک می شود. وجود بقایا باعث افزایش مواد آلی خاک و بهبود کیفیت خاک سطحی می شود. در ابتدا خاک 

ات در مزرعه شناخته می شد.در ورزی یا خاک ورزی حداقل و با هدف کاهش تردد ماشین آلورزی حفاظتی با عنوان کمینه

این عبارت را به خاک ورزی حفاظتی تغییر داد. در حال حاضر  "سرویس حفاظت خاک ایالات متحده"، 1911اواخر سال 

به جای کاهش تعداد تردد ماشین آلات، بر باقی گذاردن بقایای گیاهی در سطح خاک تاکید میگردد. از مزایای خاک ورزی 

(، 1998، 1در سطح خاک می توان به مواردی مانند تثبیت رطوبت و درجه حرارت خاک)بنگاس حفاظتی با حفظ بقایا

                                                           
1- Lampurlanes 
2- Lapen 
3- Lal 
4- Conservation Tillage  
5- Minimum Tillage 
6- No Tillage 
7- Benegas 
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(، نفوذ پذیری 2002و همکاران،  1؛کوهان2000بهبود پایداری خاکدانه و افزایش ماده آلی خاک)حاج عباسی و همت، 

(اشاره 2004و همکاران،  4بنی( و کاهش فرسایش خاک)دا2010، 5؛ تولبرگ2011و همکاران،  2بیشتر آب در خاک)سینگ

عبارت است از عملیات خاک ورزی متداول و سنتی که در یک منطقه جغرافیایی مشخص برای  3خاک ورزی مرسوم کرد.

ایجاد بستر مناسب بذر و تولید یک محصول معین به کار می روند. عملیات به کار رفته برای محصولات مختلف و از منطقه 

در این  (.1581رون یک ناحیه به طور قابل ملاحظه ای تغییر پیدا می کند)باکینگهام و پائولی، ای به منطقه دیگر حتی د

نظام با زیر و رو کردن خاک و قطع چرخه زندگی علف های هرز، حشرات و بیماری ها، سطح خاک عاری از بقایای گیاهی 

معمولا خاک ورزی مرسوم در سه  (.1583ران، می ماند و بستر مناسبی برای رشد ونمو گیاه ایجاد می شود)گجری و همکا

نوبت انجام می شود که به ترتیب خاک ورزی اولیه، خاک ورزی ثانویه و خاک ورزی متناوب نام دارد. خاک ورزی اولیه از 

عملیات اساسی خاک ورزی مرسوم بوده و بیشتر با استفاده از گاوآهن برگردان دار، چیزل و زیر شکن اجرا می شود. 

ن این نوع خاکورزی باعث افزایش فشردگی خاک شده و خلل و فرج و ظرفیت آب خاک را کاهش)کاتس وایرو و همچنی

 گردد.( می2015، 1درصدی در فرسایش آبی و بادی )چن 23( و موجب افزایش 2002همکاران، 

 

 مبانی تحقیق

ن دارد. از این رو در سال های خاک ورزی حفاظتی نقش مهمی در به حداقل رساندن فرسایش خاک و بهبود کیفیت آ

سامانه های خاک ورزی  (.2001و همکاران،  1اخیر مورد توجه بسیاری از محققان و کشاورزان قرار گرفته است)اسپارو

حفاظتی به دلیل باقی گذاشتن بقایای گیاهی در خاک، باعث کاهش به هم خوردگی خاک در زمان انجام عملیات خاک 

کاهش پتانسیل فرسایش آبی و بادی، روانآب، تبخیر و تعرق از سطح خاک و افزایش نفوذ  ورزی و کاشت گیاه زراعی،

پذیری آب در خاک، درصد رطوبت خاک و بهبود ساختمان خاک و در بعضی حالات باعث سرکوبی یا تغییر در فلور علف 

 (.2005؛ سینگ و همکاران،2002و همکاران،  8های هرز می شوند، می گردد)هالورسون

افزایش توجه کارشناسان محیط زیست و کشاورزی به محافظت از خاک، گرایش به روش آماده کردن زمین برای  با

کاشت گیاهان زراعی با حداقل عملیات زراعی افزایش یافته است. در این گذر، کشت گیاهان زراعی بر حسب شرایط زمین 

به کشت بدون خاک ورزی یا به کشت حداقل خاک مورد کشت، وضعیت آب و هوایی، نوع زراعت قبلی و ماشین آلات 

ورزی شهرت یافته است. از جمله علل افزایش گرایش به کشت با حداقل خاک ورزی می توان به کاهش هزینه آماده کردن 

زمین که از صرفه جویی در هزینه کاربردی ماشین آلات عاید می شود، کاهش کوبیده شدن خاک زراعی بر اثر تردد ماشین 

 (. 1988و همکاران،  9سنگین کشاورزی، تسریع در عملیات کشت و جلوگیری از فرسایش خاک اشاره نمود)کومبلآلات 

استفاده از خاک ورزی مرسوم به دلیل زیر و روکردن مداوم خاک موجب اتلاف رطوبت، تسریع اکسیداسیون مواد 

زی باعث خواهد شد که تمام بقایای گیاهی وارد آلی و تخریب ساختمان خاک می گردد. علاوه بر این، این سیستم خاک ور

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

از چنین وضعیتی در بسیاری از کشورهای دنیا خاک ورزی حفاظتی به عنوان یک راهکار موثر مورد توجه قرار گرفته 

 (.1581و سبزه زار، است)آسودار 

                                                           
1- Chauhan 
2- Singh 
3- Tulberg 
4- Dabney 
5- Conversation Tillage 
6- Chen 
7- Sparrow 
8- Halverson 
9- Compbell 
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 روش تحقیق. 2

تاکنون پژوهش ها و مطالعات بسیاری در زمینه تاثیر سیستم های خاک ورزی حفاظتی بر عملکرد گندم در مقایسه با 

ورزی مرسوم انجام شده است. در این تحقیق به استناد پژوهش های کاربردی انجام شده توسط  سیستم های خاک

 ورزی از نقطه نظر عملکرد گندم پرداخته ایم. های خاک نگارندگان به مقایسه سیستم

 

 بحث و نتیجه گیری. 3

در بحث تاثیر انواع روش های خاک ورزی بر عملکرد گندم، بسیاری ازمطالعات، خاک ورزی حفاظتی را در مقایسه با انواع 

 خاک ورزی مرسوم، در افزایش عملکرد گندم، روش مناسب تری اعلام کردند:

سال  5له در منطقه شمال غرب ایران و در شرایط کشت مداوم گندم نشان داد که متوسط عملکرد در سا 5بررسی 

تن در هکتار به ترتیب برای خاک ورزی مرسوم )گاوآهن برگرداندار+دیسک(، خاک ورزی  1.4و  1.2، 1.1، 1.5، 1بترتیب 

ک ورزی با بقایای ایستاده و با کل بقایا بوده کاهشی )گاوآهن چیزل+دیسک(،کم خاک ورزی )گاوآهن پنجه غازی( و بی خا

کیلوگرم در هکتار بیشتر از خاک ورزی مرسوم  420است. در نتیجه در روش بی خاک ورزی با کل بقایا عملکرد به میزان 

 (.2001بوده که علت احتمالی آن  توانایی نگهداری بیشتر آب توسط بقایا بوده است )همت و اسکندری، 

روش مختلف خاک ورزی را بر عملکرد گندم و سویا بررسی و نشان داد که تهیه زمین  5ایشی اثر در آزم 1تاچتون

با روش کم خاک ورزی )گاوآهن قلمی(، نسبت به روش مرسوم )گاوآهن برگردان دار( و روش بی خاک ورزی حداکثر 

 (.1982عملکرد را داشته است)تاچتون، 

رزی بر گندم زمستانه در یک تناوب سه دوره ای بر عملکرد را چنین ( نتیجه تحقیق تاثیر بی خاک و1990)2کروز

بیان کرد که روش کم خاک ورزی از نظر تعداد خوشه در مترمربع و عملکرد دانه، اختلاف معنی داری با خاک ورزی مرسوم 

 ندارد.

ورزی مرسوم و  ساله نشان داد که عملکرد دانه در هیچ یک از روش های خاک 4( در یک بررسی 2004حیدرپور)

 حفاظتی، با هم اختلاف معنی داری نداشتند. 

( اثرات سیستم های خاک ورزی مرسوم، کم خاک ورزی و بی خاک ورزی را بر 1980و همکاران) 5پاترسون

عملکرد گندم در زراعت بدون آبیاری ارزیابی کردند.آنها گزارش نمودند که، هنگامی که آزمایش تحت شرایط مناسب 

 ام گرفت، تمام روش ها، مقدار محصول نهایی مشابهی را تولید نمودند.رطوبتی انج

روش خاک ورزی شامل روش مرسوم )گاوآهن برگردان دار و دیسک پائیزه(، کم خاک  5(، اثرات 1982)4سیها

و نشان داد که کم خاک ورزی از  رقم گندم آزمایش 4ورزی )گاوآهن قلمی و دیسک پائیزه(، بی خاک ورزی را بر عملکرد 

 لحاظ عملکرد از سایر تیمارها بهتر بوده است

( اثرات سیستم های مختلف خاک ورزی بر روی محصول گندم آبی و پارامترهای عملکردی 1511اسدی و همت)

استفاده از گاوآهن آنها را مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که در منطقه ی اصفهان و در یک خاک با بافت لومی رسی 

سانتی متر به علت برابر بودن سوخت مصرفی تراکتور و عملکرد محصول یکسان و افزایش  13قلمی برای شخمی به عمق 

درصد در مقایسه با شخم با گاوآهن برگردان دار می تواند به عنوان یک روش جایگزین عملیات خاک ورزی  44ظرفیت 

 مرسوم پیشنهاد گردد.

                                                           
1- Touchton 
2- Kreuz 
3- Patterson 
4- Ciha 
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ستم های ( طی سه سال آزمایش در مقایسه ی سیستم های خاک ورزی مرسوم با سی1911)ارشد و همکاران

ورزی بیان کردند که بیشترین عملکرد گندم در روش حداقل خاک ورزی بدست آمد. در  حداقل خاک ورزی و بی خاک

 حالی که میانگین عملکرد در خاک ورزی مرسوم کمترین بود.

خود نشان دادند که به کارگیری کم خاک ورزی )گاوآهن پنجه غازی( بیشترین ( در تحقیقات 2004همت و اسکندری)

 خاک ورزی بیشترین عملکرد نخود را داشته است.ی عملکرد گندم و ب

دست آورد سایر محققین در رابطه با اثرات بلند مدت روش های مختلف خاک ورزی بیانگر افزایش عملکرد گندم 

 (.1998، 1روش خاک ورزی حفاظتی نسبت به روش مرسوم است )ال مجاهد و ساندردرصد از  18در شرایط دیم بمیزان 

( طی بررسی تاثیر سیستم های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر عملکرد گندم اظهار 1999حسین و همکاران) 

نی بهتر آن ها داشتند که در سال اول عملکرد بیشتر دانه در خاک ورزی مرسوم به دلیل تماس بهار بذر با خاک و جوانه ز

بوده است.اما در سال های بعد بهبود عملکرد دانه در روش خاک ورزی حفاظتی دیده شد که دلیل آن فشردگی و تراکم 

 کمتر خاک و تاثیر آن بر جوانه زنی مطلوب بذرها بیان گردید.

ارهایی ( بمنظور بررسی روش های مختلف خاک ورزی با تیم1590در تحقیقی که توسط لویمی و همکاران)

 -5گاوآهن بدون صفحه برگردان دار+ خطی کار  -2گاوآهن قلمی+ خطی کار  -1شامل:روش های خاک ورزی کاهشی: 

 -3کشت مستقیم با خطی کار، روش خاک ورزی مرسوم  -4گاوآهن پنجه غازی+ خطی کار، روش بدون خاک ورزی 

ساله نشان داد  5ندم انجام شد. نتایج این پژوهش گاوآهن برگردان دار+دست پاشی کود و بذر+پنجه غازی بر عملکرد گ

، 1190، 1338، 1555ساله گندم بترتیب  5روش های خاک ورزی دارای اختلاف معنی داری بودند. متوسط عملکرد 

سال آزمایش بیشترین  5بوده است. لذا روش مرسوم در هر  3و  4، 5، 2، 1کیلوگرم در هکتار برای تیمار  1181و 1080

ا داشت. آنچه از این پژوهش می توان دریافت، این است که روش مرسوم قابل اعتمادتر بوده و استفاده از روش بی عملکرد ر

خاک ورزی با کاهش عملکرد همراه است که البته با بکارگیری روش های شدیدتر کنترل علف هرز و استفاده از دستگاه 

 های بی خاک ورزی انتظار می رود این کاهش بهبود یابد.

 

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر و مقایسه روشهای خاک ورزی حفاظتی و مرسوم 

 بر عملکرد گندم، نتیجه گیری کلی بشرح زیر است:

در بحث عملکرد گندم، نتایج مطالعات ضد و نقیض می باشد و در چندین مورد، عملکرد، تابع روش خاک ورزی 

 قطه مقابل، در تعدادی دیگر از پژوهش ها ، روش های حفاظتی در عملکرد محصول بسیار موثر بوده است.نبوده اما در ن
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. سیستم های خاکورزی حفاظتی)ترجمه(. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت ترویج و 1581. آسودار، م. و سبزه زار ، ه. 1

 .115آموزش کشاورزی، ص 

.اثرات شیوه های مختلف خاکورزی روی محصول گندم آبی و مقایسه پارامترهای عملکردی آنها.گزارش پژوهش 1511ا. و ع. همت.  . اسدی،2
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.نظام های خاکورزی در کشاورزی پایدار. ترجمه: ذاکری، م. و کاظمی، ن. انتشارات 1583. گجری، پی. آر. آروا، سی. و ک. و پری هار، اس، اس. 5

 .205دانشگاه ایلام.ص 
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1- El-Mejahed & Sander 
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Abstract 
While the world's population  is increasing at an alarming rate, water and soil resources required 

for human food production is facing serious constraints. Reducing of arable land per capita led to 

concentrating on increasing the yield per unit area and time. This has caused serious damage to the 

environment. With the increasing attention of environmentalists and agriculture to protect soil, it 

has increased tendency to prepare the ground with a minimum of agricultural operations. This 

study, based on research findings, deals with the effects of conservation tillage and conventional 

systems, on wheat yield. In most cases, conservation tillage than conventional tillage results in 

increased performance. 
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