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مقدمه
اخيراً براى پايدارى توليد غالت مهم (گندم، ذرت و برنج)، پنج عامل (كشاورزى حفاظتى،
حفظ سالمتى خاك، اســتفاده از ارقام پرمحصول، مديريت بهينه آبيارى و مديريت جامع
آفات) توسط سازمان خواروبار كشــاورزى معرفى شده است. كشاورزى حفاظتى، به عنوان
راهكار جديدى با هدف افزايش و پايدارى توليد محصوالت، افزايش ســود و امنيت غذايى
براساس حفظ و ارتقاء منابع طبيعى و محيط زيست و با تركيب سه اصل دستكارى حداقلى
خــاك (كاهش ورود ادوات مكانيكى به زمين)، حفظ بقاياى گياهى و تناوب زراعى به جاى
كشت محصول به صورت دائمى توسط سازمان خواروبار كشاورزى ترويج داده مى شود. اليه
ســطحى خاك، يك اليه زنده اســت كه تحت تأثير لحظه اى ادوات كشاورزى در مراحل
آماده ســازى زمين، كاشت، داشت و برداشــت قرار مى گيرد. از بين اين مراحل، روش هاى
آماده سازى بســتر بذر كه به آنها خاك ورزى گفته مى شود تأثير معنى دارى بر خصوصيات
فيزيكى خاك، مواد آلى و جمعيت علف هاى هرز مزرعه دارد. خاك ورزى حفاظتى به عنوان
زيرمجموعه كشاورزى حفاظتى، يكى از عوامل صرفه جويى در نهاده ها و باعث توليد بيشتر
در واحد ســطح و همچنين مؤثر در تضمين ســالمت خاك است. مديريت كارآمد آب در
مزرعه به مفهوم توليد بيشــتر به ازاى هر قطره آب آبيارى است. استفاده از هر راهكارى كه
بتواند مصرف آب را به نياز آبى گياه نزديك كند گامى در جهت كشاورزى حفاظتى است.
شناســايى شيوه هاى درست آبيارى در حالت خاك ورزى حفاظتى، نقش مهمى در افزايش
بازده آبيــارى دارد. روش هاى خاك ورزى حفاظتى كه بى خاك ورزى جزو آنها محســوب
مى شــود اغلب به خاطر حفظ بقايا بر ســطح خاك، باعث كاهش فرسايش خاك و رواناب
مى شــوند  به طورى كه در مناطق مختلف دنيا از آن ها به عنوان گزينه هاى مناســبى براى

مديريت حفظ منابع آب وخاك توصيه شده است (شكل 1).
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اهداف عمده در استفاده از كشاورزى حفاظتى عبارتند از:
1-    كاهش هزينه هاى كشــاورزى، ازطريق كاهش هزينه كاربرد ماشين آالت، سوخت، 
زمان و در نتيجه ايجاد فرصت كافى براى انجام فعاليت هاى كشــاورزى و غيركشــاورزى 

مكمل؛
2-    ايجاد امكانات فنى براى كاشت، كوددهى و مديريت علف هاى هرز؛

3-    افزايش عملكرد و پايدارى توليد؛
4-    محافظت خاك در مقابل فرسايش هاى آبى و خاكى؛

5-    افزايش كارايى تغذيه گياه؛ و
6-     نگهدارى رطوبت خاك و اقتصاد آب در نواحى خشك.

تاكنون گياهان رديفى مختلفى به صورت كاشــت مســتقيم در بقايا، در مناطق مختلف 
شمال خوزستان بررســى شده اند. ازجمله آنها مى توان به كاشــت گندم در بقاياى ذرت، 
كاشــت ذرت در بقاياى گندم و كاشــت گندم در بقاياى نيشكر اشاره كرد كه همگى آنها 

اهداف فوق را كامًال پوشش داده اند (شكل 2 و 3).

شكل1- مقايسه فرسايش خاك در روش خاك ورزى مرسوم و بى خاك ورزى 
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شكل2- كاشت مستقيم گندم در بقاياى نيشكر (سمت راست) و مرحله ساقه دهى گندم (سمت چپ)،
 (كشت وصنعت كارون) 

شكل3- بى خاك ورزى و كاشت در بقاياى ذرت (سمت راست) و گندم (سمت چپ) در استان خوزستان
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حاصل اين فعاليت ها كه در دو ســطح مزارع وسيع و مطالعات تحقيقى انجام شده است، 
تجارب موفقيت آميز كاربرد شيوه خاك ورزى حفاظتى است كه مى تواند در مناطق ديگر با 

شرايط آب  و خاك و اقليم مشابه، مفيد و قابل كاربرد باشد.
از شــاخص هاى مهم كشاورزى در مناطق شمالى اســتان خوزستان مى توان به مواردى 
همچون دماى باال در تابستان (جدول 1)، بارش هاى پاييزه و زمستانه با پراكنش نامناسب 
و غالباً سيل آســا كه معموالً باعث فرسايش خاك مى شــوند (جدول 2)، خاك هاى نسبتاً 
ســنگين و فشرده با سرعت نفوذ 2 تا 4 ميلى متر در ساعت و مواد آلى كمتر از يك  درصد 

اشاره كرد.
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 كشت زمستانه غالب در اراضى خوزستان گندم است كه در روش سنتى، پس از برداشت 
محصول، براى ســهولت در آماده سازى زمين، بقاياى آن در خيلى از موارد جمع آورى و يا 
ســوزانده شــده و پس از آن، ذرت تابستانه كاشته مى شــود. نياز غذايى گياهان، بيشتر از 
طريق كودهاى شيميايى و كمتر به صورت تقويت مواد آلى خاك، تأمين مى شود. مطالعات 
نشان مى دهند كه استفاده از روش بى خاك ورزى با حفظ بقايا، يكى از راهكارهاى كم هزينه 
است كه اگر به درستى اجرا و مديريت شود تأثير قابل مالحظه اى در افزايش مواد آلى خاك، 
بهبود شرايط فيزيكى و شيميايى خاك و حتى مديريت علف هاى هرز مزرعه خواهد داشت. 
يكى از چالش هاى مهم بخش كشــاورزى، كمبود آب و لزوم استفاده اصولى از آب آبيارى 
به وســيله جلوگيرى از تلفات آن به شكل رواناب، نفوذ عمقى و حتى تبخير از سطح مزارع 
اســت. اينكه آيا بى خاك ورزى و حفظ بقايا مى توانند در اين زمينه مؤثر باشــند، موضوعى 
است كه در اين نشريه به عنوان تجربيات مديريت آبيارى در شرايط بى خاك ورزى و كاشت 
در بقايا، ارائه شــده اســت. ازاين رو ابتدا به تعريف خاك ورزى و اهميت آن در كشــاورزى 
پرداخته شده و پس ازآن، اهميت مصرف بهينه آب در مزارع و تأثير بى خاك ورزى در بهبود 
خصوصيــات فيزيكى خاك و افزايش بهره ورى آب، مورد توجه قرار گرفته اســت. ســپس 
عوامل طراحى آبيارى جويچه اى در شــرايط اعمال روش بى خاك ورزى براى دســتيابى به 
مصرف بهينه آب، ارائه شده است. اميد است كه اين نشريه بتواند براى كشاورزان پيشرو و 

كارشناسان بخش ترويج كشاورزى قابل استفاده باشد.
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خاك ورزى و انواع آن
     به هر عملياتى كه قبل از كاشت بذر با هدف توليد محصول، روى خاك مزرعه اعمال 
شود خاك ورزى گفته مى شود.  از اين  رو شيوه هاى خاك ورزى به دو دسته كلى خاك ورزى 

مرسوم و خاك ورزى حفاظتى تقسيم مى شوند.
    خاك ورزى مرسوم

در اين روش خاك ورزى معموالً پس از گاورو شــدن زميــن، از گاوآهن برگردان دار و يا 
گاوآهن بشــقابى و ســپس از ديسك يا رتيواتور براى آماده ســازى زمين استفاده مى شود 

(شكل 4).

شكل4- نمونه اى از ادوات خاك ورزى مرسوم؛ گاوآهن برگرداندار (باال) و ديسك (پايين)
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هــدف از خاك ورزى، ازبين بــردن علف هاى هرز، زيرخاك كــردن بقايا، مخلوط كردن 
كودهاى شيميايى با خاك، آماده سازى بستر بذر، بهبود وضعيت هوادهى و نفوذ بهتر ريشه 
در خاك اســت. انجام اين مراحل، هزينه بر و مستلزم صرف وقت و انرژى بوده و درمواردى 
به دليل شــروع بارندگى هاى پاييزه، باعث تأخير در كاشت گياهان پاييزه مى شود. مطالعات 
نشــان مى دهند ميــزان كاهش مصرف انرژى در حالت كشــاورزى حفاظتى به حدود 60 

درصد مى رسد (شكل 5).

شكل5- مقايسه مراحل آماده سازى زمين و كاشت به دو روش بى خاك ورزى (سمت راست) و خاك ورزى مرسوم (سمت چپ)
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خاك ورزى حفاظتى
     براســاس تعريف، خاك ورزى حفاظتى به شيوه اى از آماده سازى زمين گفته مى شود 
كه پس از كاشــت محصول، حداقل 30 درصد سطح خاك با بقاياى محصول قبلى پوشيده 
مانده باشــد. بنابراين، دو شرط اساسى براى تحقق شرايط خاك ورزى حفاظتى عبارتند از 
وجود بقايا در هنگام آماده ســازى زمين و پوشيده ماندن حداقل 30 درصد  سطح خاك با 
بقاياى محصول قبلى پس از اتمام عمليات كاشــت. طبيعى است با چنين تعريفى استفاده 
از گاوآهــن برگردان دار و يا هر نوع ادوات ديگرى كــه كل بقايا را به زير خاك برگردان و 
مدفون كند در روش حفاظتى منتفى است. در يك تقسيم بندى ساده، خاك ورزى حفاظتى 
را مى توان به دو دســته كم خاك ورزى و بى خاك ورزى (كاشــت مســتقيم) تقســيم كرد 
(شكل 6). در كم خاك ورزى، بخشى از بقايا طى عمليات آماده سازى زمين، با خاك مخلوط 
شــده و بخش ديگر آن حتى پس از كاشت محصول جديد، روى سطح خاك باقى مى ماند 
(اين مقدار طبق تعريف بايد حداقل 30 درصد ســطح خاك را پوشــانده باشد). در كاشت 
به روش بى خاك ورزى يا كاشــت مستقيم، تمام و يا قســمتى از سطح خاك پس از پايان 
كاشــت، همچنان با بقاياى محصول قبل پوشــيده مى ماند. دستگاه بذركار بى خاك ورز، با 
عبور از بقايا، شيار كوچكى در دل خاك باز كرده،  بذر را درون آن قرار داده و مجدداً شيار 
را مى پوشاند. طبيعى اســت كه روش بى خاك ورزى، مانع خارج شدن مازاد بقايا (به عنوان 
مثال خارج شــدن كاه مازاد گندم) نمى شــود بلكه بخشــى از بقاياى محصول با عمليات 

ريكزنى و برداشت، از زمين خارج مى شود.

شكل6- طبقه بندى روش هاى مختلف خاك ورزىشكل6- طبقه بندى روش هاى مختلف خاك ورزى
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  به عنوان مثال در يك مزرعه گندم با عملكرد حدود 4 تن در هكتار ممكن است دو برابر 
اين مقدار بقايا در ســطح خاك باقى بماند. معموالً قسمتى از بقايا كه با عمليات ريك زنى 
جمع آورى، بسته بندى و از زمين تخليه مى شوند حدود 5 تا 6 تن در هكتار است. باقيمانده 
اين بقايا به صورت ســاقه هاى گندم اســت كه معموالً به شكل ســرپا بوده كه بستر كاشت 

بى خاك ورزى محصول بعدى همانند ذرت را تشكيل مى دهند (شكل 7).

شكل 7- رديف كار بى خاك ورز گاسپاردو (باال) و اسفوجيا (پايين)
 درحين كاشت ذرت در بقاياى گندم - مزارع شمال استان خوزستان
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هــدف از اين كار عالوه بر افزايش درصد مواد آلى خــاك، افزايش بهره ورى آب آبيارى 
ازطريق كاهش رواناب و تبخير رطوبت از ســطح خاك اســت. در برنامه توسعه ايران براى 
دهه آينده تأكيد شده است كه براى حفظ توان توليد و جلوگيرى از كاهش كيفيت خاك، 
ميانگيــن ماده آلى خاك هاى زراعى بايد به يك درصــد افزايش يابد. بنابراين براى افزايش 
ميــزان مواد آلى به دوبرابر مقدار موجود در يك دوره 10 ســاله، الزم اســت كه عالوه بر 
اجراى درست تناوب، شيوه هاى حفاظتى ازجمله بى خاك ورزى و كشت مستقيم روى بقايا، 
از زواياى مختلف مطالعه شده و با توجه  به نتايج، نسبت به توسعه و ترويج آنها اقدام شود.

بى خاك ورزى و عوامل مؤثر در حفظ رطوبت خاك
پايدارى ساختمان خاك و خاكدانه ها

     پايــدارى ســاختمان خاك (نحوه قرارگيرى ذرات خــاك)، توانايى ذرات خاك براى 
سالم ماندن در برابر تنش هاى مختلف و از عوامل مهم براى توليد محصول است. مواد آلى، 
عامل مهمى در حفظ خاكدانه ها (ذرات خاك) به شــمار مى روند. مطالعات نشان مى دهند 
خاك ورزى مرســوم، باعث تخريب و از بين رفتن خاكدانه ها مى شــود. در ســالهاى اخير، 
بى خاك ورزى و برگرداندن بقاياى گياهى به داخل خاك، باعث افزايش تشــكيل خاكدانه ها 
شــده، از شكسته شدن ذرات خاك به علت فرسايش جلوگيرى كرده و باعث محافظت آنها 

در برابر قطرات باران مى شود.
تخلخل، جرم مخصوص و نفوذپذيرى خاك

     يكى از عواملى كه در رشد و نمو ريشه گياه مؤثر است، جرم مخصوص ظاهرى (جرم 
خاك همراه با منافذ آن) و خلل  و فرج خاك اســت. هرچه حجم خلل  و فرج خاك كاهش 
يابد جرم مخصوص ظاهرى آن افزايش يافته و به  عبارت  ديگر، خاك در برابر نفوذ ريشــه 
از خود مقاومت بيشترى نشان مى دهد. براى اندازه گيرى مقدار مقاومت خاك از دستگاهى 
به نام نفوذســنج استفاده مى شود. نتايج مطالعات نشــان داده كه مقدار نفوذ بزرگتر از 2 
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مگاپاسكال (واحد اندازه گيرى فشار)، مانند خاك هاى سنگين و فشرده با درصد پايين مواد 
آلى، كاهش معنى دار رشــد ريشه را به همراه دارد. مزارعى كه در آنها روش بى خاك ورزى 
اجرا مى شــود، حفره هاى حاصل از فعاليت ريشــه ها، حفظ شده و در نتيجه ريشه ها حتى 
در زمــان مقاومت زياد خاك در برابر نفوذ، به رشــد خود ادامه داده و توســعه  مى يابند. 
(شــكل 8). خلل  و فرج خاك، اندازه، شكل و پيوســتگى متفاوتى دارند. اين ويژگى خاك 
ســبب شــده تا ديگر خصوصيات فيزيكى خاك مانند نفوذ، ذخيره و تخليه آب از خاك، 
حركت و توزيع گازها و نفوذ ريشــه در خاك تحت تأثير قرار گيرند. اندازه متفاوت خلل  و 
فرج، شــكل و پيوستگى آن ها توسط عوامل غيرزنده (مانند خاك ورزى و تردد ماشين هاى 
كشاورزى، انجماد و انقباض خاك، خشك و تر شدن خاك) و عوامل زنده (مانند رشد ريشه 

و جانوران خاكزى) مديريت مى شوند.

شكل8- توسعه افزون تر ريشه ذرت در بى خاك ورزى (رديف سمت راست هر تصوير) نسبت به خاك ورزى مرسوم
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بى خاك ورزى مى تواند در توســعه خلل  و فرج خاك نقش مهمى داشته باشد (شكل 9). 
مطالعات نشــان داده اند اثر خاك ورزى و مديريت بقايا روى مقادير جرم مخصوص ظاهرى 
خــاك، غالبــاً محدود به اليه بااليى خــاك بوده و در اليه هاى عميق تــر، در هر دو روش 

خاك ورزى مرسوم و بى خاك ورزى، مقادير مربوط غالباً مشابه يكديگرند.

خالصه نتايج مطالعات انجام شده درزمينه بى خاك ورزى نشان مى دهد كه:
-  خاك ورزى ســنتى باعث ايجاد اليه سخت در قسمت تحتانى خاك شخم خورده شده 

و در نتيجه، افزايش جرم مخصوص ظاهرى اين اليه مى شود.
-  زهكشى بد خاك و همچنين غرقابى شدن پشته ها به دليل شيب كم مزرعه، مى توانند 
باعث افزايش جرم مخصوص ظاهرى خاك درحالت بى خاك ورزى در مقايسه با خاك ورزى 
مرسوم شده به طورى كه در مرحله كاشت، ماشين هاى بذركار بى خاك ورز به راحتى نتوانند 

بذر را در عمق مناسب خاك قرار دهند.
-  كاهش تردد ماشــين آالت در روش بى خاك ورزى باعث افزايش فعاليت عوامل خاكزى 

و بهبود خلل  و فرج خاك مى شود.

شكل9- فعاليت كرم هاى خاكى در مزرعه بى خاك ورزى ذرت روى بقاياى گندم و بهبود خلل وفرج خاك
 (كشت وصنعت شهيد رجايى منطقه دزفول)
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رطوبت خاك و تبخير آن از سطح خاك
خاك ورزى حفاظتى مى تواند حجم نفوذ آب در مزارع داراى خاك فشرده را افزايش داده 
و رواناب را در مقايسه با خاك ورزى مرسوم و بى خاك ورزى بدون بقايا كاهش دهد. ازطرفى 
وجود بقايا باعث كند شــدن سرعت تبخير رطوبت از سطح خاك مرطوب مى شود. مجموع 
اين عوامل باعث مى شــود تا رطوبت بيشــترى در خاك ذخيره و به مصرف گياه برســد. 
مطالعات ميدانى نشان داده كه رطوبت اليه سطحى خاك در حالت بى خاك ورزى و باوجود 
بقايا در مقايسه با خاك ورزى و شــخم با گاوآهن و ديسك، باالتر است؛ به طورى كه وجود 
بقاياى گياهى در سطح خاك هاى نيمه ســنگين شمال خوزستان باعث شده تا مدت زمان 
باقى ماندن رطوبت در اليه ســطحى خاك افزايش يافته و درنتيجه ســرعت جوانه زنى بذر 

ذرت يا گندم بيشتر شود (شكل 10 و 11).

اين مقدار رطوبت در كاهش شــدت تنش هاى خشــكى كوتاه مدت در اوايل فصل رشد 
ذرت تابســتانه مؤثر اســت. البته دقت شود كه در هر دو روش بى خاك ورزى و خاك ورزى 
مرسوم، پوشش دادن ســطح خاك با بقايا باعث ماندگارى بيشتر رطوبت در خاك خواهد 

شد (شكل 11). 

شكل10- همزمانى برداشت ذرت و كاشت گندم در خاك ورزى حفاظتى و استفاده از رطوبت باقى مانده در خاك
 براى جوانه زنى گندم 
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شكل11- كلش موجود در سطح مزرعه باعث كند شدن سرعت تبخير رطوبت از سطح خاك مرطوب مى شود

تبخير رطوبت خاك تحت تأثير مقدار رطوبت اليه ســطحى خاك و مقدار انرژى گرمايى 
اســت كه سطح خاك مزرعه درطول روز دريافت مى كند. اين مقدار انرژى گرمايى معموالً 
توســط افزايش دما، انتقال افقى گرما و درنتيجه كاهش رطوبت نســبى، حاصل مى شود. 
در مناطق مختلف اســتان خوزستان، قسمت قابل توجهى از آب ورودى كه در سطح خاك 
ذخيره شده به صورت تبخير از سطح خاك به خصوص در كشت هاى تابستانه تلف مى شود. 
اين وضعيت باعث شده تا فواصل آبيارى به ويژه در آبيارى هاى اول، كم باشد زيرا خاك ورزى 
باعث حركت رطوبت خاك به سطح شده و تلفات تبخير آب را تا زمان خشك شدن خاك 
افزايش مى دهد (شكل 11). به عنوان مثال، مجموع تبخير رطوبت از سطح خاك در شرايط 
خاك ورزى در يك دوره ســه روزه بالفاصله پس از كاشــت در فصل بهار حدود 10 تا 12 
ميلى متر اســت؛ حال آنكه مجموع تبخير رطوبت در مزارع بى خاك ورزى با شرايط مشابه، 
كمتر از 2 ميلى متر اندازه گيرى شــده است. به طورخالصه، بى خاك ورزى و كاشت مستقيم 
باعث كاهش تبخير رطوبت از اليه ســطحى خاك و درنتيجه، نگهدارى رطوبت خاك براى 

جوانه زنى و سبز شدن بذرها مى شود.
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بى خاك ورزى و تأثير آن در كاشت به موقع
     معمــوالً انتهاى دوره رشــد ذرت دانه اى، مصادف بــا بارندگى هاى پاييزه و تأخير در 
برداشت ذرت و درنتيجه ازدست دادن تاريخ كاشت گندم است. بهترين تاريخ كاشت گندم، 
دهه اول آذر اســت كه در غالب موارد ذرت هنوز برداشــت نشده و يا عمليات آماده سازى 
زمين به دليل رطوبت باالى خاك به تعويق افتاده است. معموالً حداكثر بارش ها در ماه آذر 
اتفاق مى افتد؛ حال آنكه در سال (94) بيشترين بارش ها در ماه آبان اتفاق افتاد و بارندگى ها 
تا دى ماه ادامه داشت. از اين رو بسيارى از كشاورزان با استفاده از كاشت مستقيم در بقايا، 
از تأخير بيش ازحد تاريخ كاشــت گندم جلوگيرى كرده، ضمن آنكه رطوبت موردنياز بذر و 

جوانه زنى گياه ازطريق رطوبت موجود در خاك تأمين شد (شكل 12).   

شكل12- بارندگى هاى مداوم آذر و دى سال 94 و استفاده از كاشت مستقيم گندم در بقاياى ذرت در شرايط رطوبتى باال
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بى خاك ورزى و روش هاى مختلف آبيارى
 كاشــت مســتقيم در بقايا براى طيف وســيعى از روش هاى آبيارى تحت فشار، بدون 
هيچ گونه محدوديتى قابل كاربرد اســت. مهم ترين اين روش ها اســتفاده از آبيارى قطره اى 
تيپ براى گياهان رديفى مانند ذرت، چغندرقند و نيشــكر و همچنين آبيارى بارانى گندم 

در روش بى خاك ورزى است.
آبيارى قطره اى

 مطالعات اوليه نشان مى دهند استفاده از روش آبيارى نوار قطره اى در روش بى خاك ورزى، 
براى هيبريدهاى مختلف ذرت در شــمال خوزســتان باعث حفظ رطوبت در مراحل اوليه 
رشد و كاهش مقدار مصرف آب نسبت به حالت خاك ورزى مرسوم شده است (شكل 13). 
پس از عمليات كاشت، لوله هاى تيپ روى پشته ها و دركنار رديف هاى كاشت قرار خواهند 
گرفت. معموالً اســتفاده از نوارهاى تيپ با ضخامت 175 ميكــرون (واحد اندازه گيرى) و 
فاصله روزنه 20 و يا 30 ســانتى متر در فشار كاركرد 6 تا 7 متر، كفايت مى كند. درحالتى 
كه بافت خاك مزرعه سبك باشد، براى افزايش يكنواختى توزيع رطوبت مى توان از نوارهاى 
تيپ با فاصله روزنه 10 ســانتى متر استفاده كرد. فواصل آبيارى در طول دوره رشد، 2 تا 3 
روز بوده و براى جوانه زنى و ســبز شدن بذرها الزم است كه محل قرارگيرى بذر به صورت 
كامل مرطوب شود. اين حالت معموالً درروش بى خاك ورزى، در مدت زمان كمترى نسبت 
به روش خاك ورزى مرســوم اتفاق مى افتد زيرا تبخير رطوبت از سطح خاك و نفوذ عمقى 

كمتر است.
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سله بستن خاك در روش خاك ورزى با آبيارى قطره اى باعث غيريكنواختى توزيع رطوبت 
و در برخى موارد ايجاد رواناب مى شــود. حال آنكه در روش بى خاك ورزى، اين محدوديت 
وجود ندارد. فواصل آبيارى در انتهاى دوره رشــد (ماه آبان)، به دليل كاهش دما و تبخير و 
احتمال بارندگى افزايش خواهد يافت. بهره ورى آب آبيارى در روش بى خاك ورزى با آبيارى 

قطره اى نسبت به روش خاك ورزى مرسوم، باالتر است (شكل 14).

شكل 13- آبيارى قطره اى تيپ ذرت در بى خاك ورزى (سمت راست) و استفاده از كاه و كلش براى كاهش تبخير در 
مقايسه با روش خاك ورزى مرسوم (سمت چپ)

شكل14- عملكرد ذرت در روش بى خاك ورزى (سمت راست) قابل مقايسه با روش خاك ورزى مرسوم (سمت چپ)
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معموالً لوله هاى نوار قطره اى در زير يا روى ســطح خاك در عمق مناسب قرار مى گيرند. 
حالت رايج در بســيارى از مناطق ايران، قرارگيرى لوله ها روى سطح خاك است. در مزارع 
بى خاك ورزى اين عمل بايد بادقت صورت گيرد زيرا كلش به صورت عمودى و نوك تيز بوده 
و ممكن است باعث سوراخ شدن لوله ها شود. وجود جوندگان و حيوانات وحشى در مزرعه 
از مشــكالت مهم در بريدگى و يا سوراخ شــدگى نوارهاى تيپ به خصوص در كشت هايى 
مانند ذرت محسوب مى شوند. درمجموع مى توان گفت قرارگيرى لوله هاى تيپ روى سطح 
مزرعه در هــر دو روش خاك ورزى و بى خاك ورزى باعث افزايش احتمال تخريب لوله ها و 
كاهش بــازده و يكنواختى توزيع و عملكرد محصول مى شــود. درصورتى كه نوارهاى تيپ 
در كشــت قبلى در زير خاك و در عمق 10 تا 15 ســانتى مترى قرار گرفته باشند، مزيت 
اعمال روش بى خاك ورزى در كشت بعدى در اين است كه مى توان نوارهاى تيپ را مجدداً 
اســتفاده نمود و هزينه خريد و كارگذارى را به حداقل ممكن كاهش داد؛ به شــرط آنكه 
مديريت صحيح بهره بردارى به خصوص اســتفاده از شــير تخليه هوا و فيلتراسيون مناسب 

صورت گرفته باشد.
آبيارى بارانى

     در سامانه هاى آبيارى بارانى در روش بى خاك ورزى، بقايا به عنوان حايل بين قطرات و 
سطح خاك عمل كرده و آب حاصل از بارش به آرامى روى سطح خاك رها مى شود. بنابراين 
سله بستن خاك به  هيچ  وجه اتفاق نخواهد افتاد و جوانه زنى گياه به راحتى صورت مى گيرد. 
نتايج برخى مطالعات حاكى از آن اســت كه بى خاك ورزى باوجود بقايا، ممكن است روى 
گونه هاى مختلفى از آفات، بسته به بقا و چرخه زندگى آنها تأثير گذارد. گونه هايى كه يك 
مرحله يا مراحل بيشــترى از چرخه زندگى خود را در خاك مى گذرانند، به صورت مستقيم 
تحت تأثير خاك ورزى و وجود بقايا هســتند. در بين بيمارى هاى گندم دو بيمارى قارچى 
سپتوريوز برگى و فوزاريم سنبله به عنوان دو تهديد عمده در مسير توسعه روش خاك ورزى 
حفاظتى گندم به شــمار مى روند. عامل اوليه هر دو بيمارى در تناوب زراعى گندم- ذرت، 
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ناشــى از بقاياى محصول ســال قبل بوده و در شــرايط مطلوب محيطى باعث خســارات 
جبران ناپذيرى مى شــوند. وجود بقايا و ايجاد بستر الزم براى افزايش رطوبت اليه سطحى 
خاك (حالتى كه ممكن اســت در شيوه آبيارى بارانى اتفاق افتد)، شرايط مطلوبى را براى 
شيوع اين بيمارى ها فراهم مى آورند. مطالعات اوليه نشان مى دهند به دليل نوع اقليم منطقه 
شمال خوزستان، اين شرايط به ندرت اتفاق مى افتد و شدت اين دو بيمارى در هر دو روش 
خاك ورزى مرســوم و بى خاك ورزى، به يك اندازه است. تجارب چند ساله استفاده از روش 
بى خاك ورزى و كاشــت مستقيم گندم در بقاياى ذرت، نيشكر و گياهان ديگر و در سطوح 
وســيع در شرايط ترسالى و خشكســالى، بيانگر موفقيت آميز بودن روش بى خاك ورزى در 
حفظ رطوبت خاك، افزايش مواد آلى خاك، كاهش آلودگى محيط ناشى از سوختن بقاياى 

ذرت و افزايش بهره ورى آب آبيارى بدون تشديد بيمارى هاى خاك زى است.
آبيارى سطحى

آبيارى ســطحى، قديمى ترين روش آبيارى در انواع زراعت هاى مرسوم در اراضى خشك 
دنيا و ايران اســت. بنابراين به موازات توســعه روش هاى آبيارى تحت فشار بايد به كاركرد 
آبيارى سطحى در حاالت مختلف خاك ورزى توجه داشت. دراين روش آبيارى، آب ازطريق 
حركت روى سطح مزرعه توزيع مى شود. بنابراين شيب و طول مزرعه، مقدار آبدهى (دبى) 
ورودى، بافت خــاك و روش آبيارى (نوارى و يا جويچه اى)، تأثير عمده اى در توزيع آب و 
رطوبت در سطح خاك دارد. باتوجه به اينكه در آبيارى، افزايش بازدهى آب مصرفى مدنظر 
است، بنابراين هر عاملى كه بتواند يكنواختى توزيع رطوبت در سطح خاك را افزايش دهد 
بايد توســعه و رواج داده شــود. يكى از اين عوامل وجود بقايا در ســطح مزرعه است. بايد 
توجه داشــت كه بزرگترين محدوديت و درعين حــال بهترين ويژگى بى خاك ورزى، وجود 
بقايا و كاه و كلش در مسير جريان حركت آب در جويچه هاست. كاه و كلش از اين  نظر كه 
باعث كند شــدن حركت آب، و در مواقعى باعث رسيدن آب روى پشته ها مى شوند شرايط 
را براى بدســبزى فراهم مى آورند. از اين  رو غالب كشاورزان نسبت به استفاده از اين روش 
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در مزارع خود مقاومت نشــان مى دهند. كشــاورزانى كه در يك يا دو كشت، اين روش را 
تجربه كرده اند ممكن است به دليل رعايت نكردن اصول فنى، دچار مشكل شده و در نهايت 
از به كارگيرى روش بى خاك ورزى و حفظ بقايا در مزرعه منصرف شــوند. با شناخت كامل 
شرايط به كارگيرى شــيوه هاى بى خاك ورزى در مزرعه مى توان محدوديت ها (وجود كاه و 

كلش در سطح مزرعه) را به مزيت (افزايش مواد آلى و كاهش مصرف آب) تبديل كرد.

بى خاك ورزى و عوامل مؤثر در طراحى آبيارى سطحى
پس از هر بار آبيارى يا بارندگى، مقدار قابل توجهى آب وارد مزرعه مى شــود. قســمتى 
از ايــن آب در خاك نفوذ كرده و در اليه ســطحى خاك ذخيره مى شــود. اگر مقدار نفوذ 
بيش ازحد ظرفيت ذخيره خاك باشد، مازاد آب نفوذ يافته، به اليه هاى پايين تر خاك نفوذ 
خواهدكرد و از دســترس ريشه گياه خارج مى شود. قسمت ديگرى از آب ورودى به مزرعه 
به صورت رواناب از انتهاى مزرعه خارج مى شــود. ازطرف ديگر سطح سبز گياهى موجود در 
مزرعه براى رشد و نمو خود، آب را از خاك جذب كرده و به صورت تبخير و تعرق از دست 
مى دهد. بنابراين مى توان اين گونه تصور كرد كه خاك مزرعه به صورت دائم درحال دريافت 
آب و تخليه آن به صورت نفوذ، رواناب و تبخير و تعرق اســت. از لحاظ علم آبيارى هر آبى 
كه وارد مزرعه شود بى آنكه به مصرف گياه برسد جزو تلفات آبيارى محسوب مى شود و بايد 
تالش كرد تا عالوه بر افزايش يكنواختى توزيع، مقدار تلفات به حداقل ممكن كاهش يابد.

ويژگى هاى آبيارى سطحى بهينه
     مديريــت بهينه روش آبيارى جويچه اى در اين اســت كه هم زمان عملكرد آبيارى و 
يكنواختى توزيع آب در ســطح مزرعه درحد مطلوبى باشــند. به صورت كلى مى توان گفت 
بــازده آبيارى بين 60 تا 70 درصد و يكنواختى توزيــع آب بيش از 80 درصد، حد بهينه 
در آبيارى ســطحى به شمار مى روند. درحال حاضر متأســفانه بازده آبيارى در غالب اراضى 
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كشــاورزى كمتر از 30 درصد است كه با رعايت اصول اوليه به راحتى مى توان مقدار آن را 
افزايش داد.

عوامل مؤثر در برنامه ريزى آبيارى سطحى
     براى بهبود كيفيت آبيارى ســطحى الزم اســت ســه عامل آبدهى (دبى) ورودى به 
جويچه ها، دور آبيارى و مدت زمان آبيارى به صورت قابل قبولى تغيير داده شــوند تا ضمن 
آنكه گياه از كمبود آب آســيب نبيند، عوامل مؤثر در كاهش بازده آبيارى (رواناب و نفوذ 

عمقى) به حداقل ممكن كاهش يابند.
الف) مدت زمان آبيارى

     مدت زمان آبيارى از مجموع مدت زمان پيشروى (زمانى كه آب، فاصله ابتدا تا انتهاى 
مزرعه را طى مى كند) و مدت زمانى كه گياه ســيراب شود تشكيل شده است. هرچه فاصله 
زمانى پيشروى آب كمتر باشد يكنواختى توزيع آب بهتر و بازده آبيارى بيشتر خواهد بود. 
چهــار عامل شــيب، بافت خاك، طول و آبدهى (دبى) ورودى بــه جويچه ها در كم  و زياد 
شــدن مدت زمان پيشــروى مؤثرند. از بين اين عوامل تنها آبدهى (دبى) ورودى در اختيار 
كشــاورز و بقيه عوامل غيرقابل تغيير و معموالً در طول فصل رشد ثابت هستند. معموالً در 
مزارع، طيف متنوعى از چهار عامل ياد شــده (شيب، بافت خاك، طول و آبدهى ورودى به 
جويچه ها) وجود دارد؛ به طورى كه تعيين زمان پيشروى و يا تصميم گيرى در مقدار آبدهى 
را مشــكل مى كند. به طوركلى هرچه بافت خاك، ســنگين و فشرده باشد سرعت پيشروى 
بيشتر و پس از آن ميزان رواناب نيز افزايش مى يابد. به ويژه اگر شيب زمين متوسط تا زياد 
(بيش از 0/5 درصد) باشد ميزان رواناب به بيش از 50 درصد آب ورودى به مزرعه افزايش 
مى يابد. ازطرفى هرچه طول زمين بيشــتر باشد مدت زمان پيشروى بيشتر بوده و مى توان 
آبدهى (دبى) بيشترى در جويچه ها رها نمود. تعيين مدت زمان آبيارى براى سيراب شدن 
گياه بر اساس اندازه گيرى رطوبت خاك در عمق توسعه ريشه گياه امكان پذير است كه از 

كه توضيح آن در اين نشريه نمى گنجد.
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     به طوركلى مى توان براساس يك قاعده تجربى، چهار برابر مدت زمان پيشروى آب در 
مزرعه را به عنوان مدت زمان آبيارى در جويچه هاى داراى انتهاى باز، درنظرگرفت. به عنوان 
مثال اگر مدت زمان پيشــروى در مزرعه اى 2 ساعت باشد، مدت زمان آبيارى بايد 8 ساعت 

درنظر گرفته شود.
ب)  آبدهى (دبى) ورودى به جويچه ها

     براى رســيدن به آبيارى مطلوب بايد بين (شــيب، بافت خاك، طول و ميزان آبدهى 
(دبى) ورودى به جويچه ها) تعادل ايجاد شود. معموالً در شروع آبيارى، براى ايجاد بازده و 
يكنواختى توزيع آب باال، نبايد ميزان آب ورودى به جويچه ها به قدرى زياد باشد كه باعث 
فرسايش شود. اين قاعده براى تمام خاك ها و طول و شيب هاى مختلف، قابل كاربرد است. 
به محض رســيدن آب به انتهاى مزرعه مى توان آبدهى (دبى) ورودى را درحد سرعت نفوذ 
آب در خاك، كاهــش داده به طورى كه رواناب به حداقل ممكن كاهش يابد. معموالً مقدار 
آبدهــى (دبى) ورودى به جويچه ها بين 0/1 تا 0/5 ليتردرثانيه اســت كه در اراضى داراى 

شيب هاى مختلف، اين مقدار متفاوت و به صورت زير است:

                                                

ميزان آبدهى (دبى) ورودى (ليتردرثانيه)

اراضى با شيب زياد و طول كم =0/1

ااراضى با طول زياد و شيب كم =0/5
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به عنوان مثال غالب اراضى شــمال خوزستان بين 100 تا 250 متر طول دارند كه شيب 
آن ها در محدوده كم (كمتر از 0/2 درصد) تا متوسط (بين 0/2 تا 0/5 درصد) است. سرعت 
نفوذ پايه آن ها حدود 4 تا 5 ميلى متردرســاعت اســت. درصورتى كه آبدهى (دبى) ورودى 
در شــروع آبيارى حدود 0/4 تا 0/5 ليتردرثانيه انتخاب شود، پس از اتمام زمان پيشروى، 
مى تــوان آن  را به 0/1 تا 0/3 ليتردرثانيه (براى طول 100 تا 250 متر) كاهش داد. واضح 
اســت اگر خصوصيات فيزيكى به طور دقيق مشخص باشند با دقت باالترى مى توان مقدار 

آبدهى را مشخص كرد.
ج) دور آبيارى

     دور آبيارى بســتگى به بافت خاك و نوع ومرحله رشــد گياه دارد. معموالً كشاورزان، 
دور آبيــارى را براســاس وضعيــت شــادابى برگ و شــاخه ها و همچنيــن رنگ برگ ها 

تشخيص مى دهند.
     تعيين رطوبت خاك و مقايسه آن با حداقل رطوبتى كه ريشه هاى گياه قادر به جذب 
آب باشــند، شيوه ديگر مشــخص كردن زمان آبيارى است. به عنوان مثال غالب خاك هاى 
شــمال خوزستان، بافت ســيلتى كلى لوم دارند و رطوبت كمتر از 12 درصد، حد بحرانى 
رطوبت خاك بوده كه ريشه گياه قادر به جذب آب نيست و اصطالحاً به آن نقطه پژمردگى 
دائم (يعنى زمانى كه خاك كامًال خشــك باشــد)، مى گويند. با اين توصيف اگر متوســط 
رطوبت خاك در عمق توسعه ريشه به مقدار 14 تا 15 درصد رسيد، بايد عمليات آبيارى را 
انجام داد. انجام اين روش نياز به وسايل آزمايشگاهى دارد و پياده سازى آن در سطح مزارع 

كشاورزان امكان پذير نيست.
 برداشــتن نمونــه خاك از محل عمق مؤثر ريشــه و تعيين رطوبــت تقريبى آن، روش 
كاربردى ديگرى بوده كه براى تعيين زمان آبيارى مناســب است. درصورتى كه نمونه خاك 
با دســت به هم فشرده شــود و يك گلوله تخم مرغى شكل ايجاد شود و با پرت كردن آن به 
ســمت باال و گرفتن آن از هم پاشيده نشود، رطوبت خاك مناسب بوده و نيازى به آبيارى 
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نيســت. در غيراينصورت رطوبت خاك، كمتر از 15 درصــد وزنى (حد تخليه رطوبت آب 
دردســترس، در اراضى لومى رسى سيلتى در شمال خوزســتان) بوده و يك نوبت آبيارى 
الزم اســت. روش ديگر اســتفاده از اطالعات تبخير، بررسى تشتك تبخير (وسيله اى براى 
اندازه گيرى ميزان تبخير يا بخار آب) موجود در ايستگاه هاى هواشناسى است. مقدار تبخير 
از تشتك تبخير، تحت تأثير دما، باد، رطوبت نسبى، تابش نور خورشيد و هر عامل ديگرى 
است كه در مقدار تبخير و تعرق گياه نقش داشته باشد. از اين  رو تبخير از تشتك مى تواند 
مبناى مناسبى براى انتخاب زمان و يا دور آبيارى باشد. به عنوان مثال نياز آبى، دور آبيارى 

و كل نوبت آبيارى براى گياه ذرت و گندم خوزستان  به صورت زير است (جدول 3):

انجــام روش بى خاك ورزى و باقى گذاشــتن بقايا در هريــك از زراعت هاى ذرت و گندم 
باعث خواهند شــد فاصله آبيارى ها اندكى افزايش و تعداد آبيارى ها كاهش يابد به ويژه در 
آبيارى هاى مرحله ابتدايى رشد ذرت دانه اى كه دراين صورت مى توان تعداد آبيارى ها را در 

مجموع به 10 تا 11 نوبت آبيارى كاهش داد.

جدول3- نياز آبى، دور آبيارى و كل نوبت آبيارى براى گياه هاى ذرت و گندم خوزستان

گندمذرت
450 ميليمتربين 700 تا 750 ميليمترنيازآبى

دور آبيارى (براساس تشتك 
تبخير)

هر 70 تا 80 ميليمتر تبخير يك نوبت 
آبيارى

هر 50 تا 55 ميليمتر يك نوبت 
آبيارى

كل نوبت آبيارى در طول 
دوره رشد

12 تا 13 نوبت براى دوره رشد 125 
روزه

6تا 3 نوبت به صورت متغير
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عوامل مؤثر در بهبود كيفيت آبيارى سطحى
     غالب اراضى شمال استان خوزستان، بافت نسبتاً سنگين و فشرده اى دارند و بنابراين 
مســتعد تشكيل رواناب هستند. در برخى از موارد، كشــاورزان منطقه با صرف هزينه هاى 
زياد و شــخم زنى عميق و يا استفاده از دستگاه هاى زيرشــكن، اليه هاى متراكم را از بين 
مى برند. حال آنكه به تجربه ثابت شــده كه اين شيوه در درازمدت تأثيرى در كاهش رواناب 
ندارد. شيوه هاى عملى كاهش رواناب سطحى، متعدد بوده كه از ميان آنها مى توان به روش 

كاهش آبدهى (دبى) و استفاده از بندهاى پالستيكى اشاره كرد.
• روش كاهش شدت جريان آب: دراين حالت، زمانى كه جريان آب به انتهاى جويچه ها 
رســيد مى توان مقدار جريان ورودى را به حداقل ممكن (كمترين سرعت نفوذ آب) كاهش 
داده و مازاد اين جريان را به جويچه هاى بعدى هدايت كرد. كاهش شــدت جريان ورودى 
ممكن اســت قبل از رسيدن آب به انتهاى مزرعه و يا مدتى بعد از تكميل مرحله پيشروى 
صورت گيرد. درصورتى كه شــيب زمين كم باشد (كمتر از 0/2 درصد)، مى توان با مسدود 
كردن انتهاى جويچه ها، مقدار رواناب را به حداقل رساند. اين روش نياز به نيروى كارگرى 
بااليى داشته و معموالً در سطوح زياد قابل استفاده نيست؛ مگر آنكه با شيوه هاى جديدى 
مانند آبيارى كابلى (ســامانه آبيارى كه از يك خط لوله تشكيل شده و عمل انتقال و توزيع 

جريان آب، هم زمان انجام مى شوند) همراه باشد.   
 •  اســتفاده از بندهاى پالستيكى در كف جويچه ها: معموالً كشاورزان منطقه، در 
مزارعى كه شــيب متوســط (0/2 تا 0/5 درصد) يا تند (0/5 درصد به باال) دارند و يا حتى 
درمواردى كه شيب زمين كم بوده اما خاك، سنگين و يا فشرده است، براى به حداقل رساندن 
رواناب و افزايش محيط خيس شــده، با صرف هزينه و استفاده از نيروى كارگرى، درداخل 
جويچه ها بندهاى پالســتيكى ايجاد مى كنند (هزينه ايجاد بند پالستيكى در سال 1393 
حدود 40000 تومان در هكتار بوده اســت). فواصل اين بندها بسته به شيب زمين متغير 
اســت (شكل 15). در سال 1931 روشى مشــابه اين روش تحت عنوان جويچه بند توسط 
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يك گندم كار آمريكايى ابداع شــد. در اين روش با ايجاد چاله هايى در فواصل نزديك به هم 
در كف جويچه ها، از ايجاد رواناب جلوگيرى شــده و نفوذ آب در خاك بيشتر مى شود. اين 
روش ابتدا براى نگهدارى و ذخيره نزوالت جوى در اراضى ديم آمريكا به كارگرفته مى شد.

اثر بى خاك ورزى در مديريت نفوذ و رواناب
     مطالعــات نشــان مى دهند بى خــاك ورزى و حفظ بقايا روى ســطح خاك، يكى از 
گزينه هــاى مهم در كاهش رواناب در روش آبيارى ســطحى بوده و باعث خواهد شــد تا 
مؤلفه هــاى ورودى و خروجى رطوبت خاك، به نفع گياه تغيير كند. وجود بقايا در ســطح 
خاك مى توانند كاربردى شــبيه بندهاى پالستيكى داشته باشــند؛ با اين تفاوت كه نيازى 
به صرف هزينه براى ايجاد بند نيســت. يكى از عواملى كه باعث به  فراموشى سپردن روش 
جويچه بند در مزارع ديم آمريكا شــد اســتفاده از روش هاى كم خاك ورزى و حفظ بقايا در 

سطح خاك بود. زيرا اين روش ها كاركردى مشابه با جويچه بندها داشتند.
نكته: در روش بى خاك ورزى، باوجود بقاياى بيشــتر نســبت بــه روش هاى خاك ورزى 

مرسوم و بى خاك ورزى با حذف بقايا، مقدار نفوذ آب در خاك بيشتر است.

شكل15- استفاده از بندهاى پالستيكى در مسير حركت آب براى افزايش نفوذ و كاهش رواناب
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     اگر آب ورودى با مقدارى بيش از ســرعت نفوذ آب در خاك، روى ســطح زمين رها 
شــود، باعث مى شود آب اضافى در سطح مزرعه جمع شــود و درنهايت رواناب ايجاد شود 
(شكل 16). مقدار نفوذ آب در خاك، با ويژگى هاى فيزيكى خاك ازجمله بافت و ساختمان 
خــاك، نوع و مقدار مواد آلى خاك، تراكم خــاك، توزيع و اندازه خلل  و فرج خاك مرتبط 
است. خاك ورزى مرســوم به ويژه در اراضى سنگين باعث از بين  رفتن ذرات درشت خاك 
شده و با آبيارى اول، ذرات اوليه و ريز خاك، خلل وفرج سطحى خاك را مى پوشانند و اليه 
فشــرده و نفوذناپذيرى در سطح خاك تشــكيل مى دهند. در روش بى خاك ورزى، قسمت 
قابل توجهى از بقاياى گياهى، روى سطح خاك باقى مى مانند و به صورت حصارهايى متوالى 
سرعت رواناب را كاهش داده و مدت تماس يا توقف آب در سطح خاك را زياد مى كنند. به 

عبارت ديگر آب، فرصت نفوذ بيشترى در اختيار خواهد داشت.

شكل16- فرسايش خاك به خصوص در اراضى شيبدار به علت نبود بقايا در سطح خاك
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  عالوه براين، بارندگى هاى شــديد كه معموالً در زمان كاشــت چغندرقند و گندم اتفاق 
مى افتند، درحالت خاك ورزى مرســوم باعث سله بستن سريع خاك و سبز نشدن بذرهاى 

حساسى همانند چغندرقند خواهند شد.
آبيارى سطحى و مزارع مناسب براى روش بى خاك ورزى

 در مزارعى كه از روش بى خاك ورزى اســتفاده مى شــود، براى دستيابى به بازده باالى 
آبيــارى و يكنواختى توزيع آب، اصول فنى بايد در آن ها رعايت شــود. زيرا اهميت مصرف 
بهينه آب، كمتر از حفظ بقايا نيست و همه در يك راستا و براى استفاده بهينه از منابع آب 
 و خاك است. از اين  رو، در روش بى خاك ورزى عالوه بر انتخاب مزرعه مناسب بايد در هر 
سه عامل طول جويچه ها، شيب و بافت خاك تجديد نظر كرد. در زير به برخى از نكات در 

اين زمينه اشاره شده است:
1-    با وجود بقايا در خاك هاى ســبك و كم شــيب، روش بى خاك ورزى باعث افزايش 
مصرف آب مى شود. زيرا كاه و كلش مانع حركت آب شده درنتيجه مدت زمان پيشروى آب 
در مزرعه و مصرف آب آبيارى افزايش و بهره ورى آب كاهش خواهد يافت؛ مگر آنكه شيب 
زمين بيش از 0/5 درصد و ميزان آبدهى (دبى) ورودى به جويچه درســطح حداكثر مجاز 

بدون ايجاد فرسايش، باشد.
2-    با وجود بقايا در اراضى كم شيب (كمتر از 0/1 درصد)، استفاده از روش بى خاك ورزى 

در هر طول و بافت خاكى توصيه نمى شود.
3-    مزارع داراى طول جويچه بيش از 250 متر، مانع از ايجاد يكنواختى توزيع آب شده 

و مناسب روش بى خاك ورزى نيست.
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آبدهى (دبى) ورودى به جويچه ها در حالت بى خاك ورزى
     معموالً درصدى از كاه ريخته شــده در ســطح مزرعه، به تدريج به جويچه ها هدايت 
مى شــوند. ازاين رو، مقاومت جويچه ها در مقابل حركــت آب و يا اصطالحاً (ضريب زبرى)

جويچه هــا، افزايش خواهد يافت. لذا عمليات آبيارى را مى توان با ميزان آبدهى (دبى)هاى 
بيشترى (بســته به طول مزرعه بين 0/5 تا 1 ليتردرثانيه) شــروع كرد؛ مشروط براين كه 
افزايش آبدهى (دبى) ورودى به جويچه ها باعث غرقاب شــدن پشته ها نشود. درصورتى كه 
طول مزرعه كم (كمتر از 150 متر) و شــيب آن كم تا متوسط (حدود 0/1 تا 0/3 درصد) 
باشــد مى توان از روش جويچه داراى انتهاى بســته، به ويژه در آبيارى هاى اول اســتفاده 
كرد. دراين حالت، به محض نزديك شــدن جريان آب به يك چهارم انتهايى مزرعه، مى توان 
مقــدار آبدهى ورودى را به نصف كاهش داده و پس از رســيدن آب به انتهاى مزرعه، آب 
ورودى را قطــع كرد. اســتفاده از اين روش باعــث افزايش بازده آبيارى خواهد شــد. در 
روش بى خاك ورزى به دليل وجود كاه در كف جويچه ها، ســطح  مقطع و محيط خيس شده 
معموالً بيش از حالت خاك ورزى مرســوم اســت. به طورى كه در آبيــارى اول (خاك آب)، 
محل قرارگيرى بذر با پيشروى جريان آب به سرعت مرطوب شده و نيازى به تداوم آبيارى 

نخواهد بود (شكل 17). 

شكل 17- افزايش سطح مقطع و محيط خيس شده، به علت وجود بقايا در كف جويچه
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آبيارى جويچه اى يك درميان و روش بى خاك ورزى
     اســتفاده از روش آبيارى جويچه اى يك درميان معموالً براى موقعى اســت كه مقدار 
آب، اندكى در اختيار كشاورز باشد. ازاين رو، به جاى اينكه آب در تمام جويچه ها وارد شود 
به صورت يك  در ميان در جويچه ها قرار مى گيرد. اگر فواصل آبيارى كمتر از حالت معمول 
شــود، تنشى به گياه وارد نمى شود (مثًال به جاى دور آبيارى 9 روزه، از دور آبيارى 6 روزه 
استفاده شــود) كه به اين ترتيب، بهره ورى آبيارى افزايش مى يابد. درصورتى كه كمبود آب 
به صــورت كاهش ســهم آب در هر يك از فواصل آبيارى باشــد (به عبارت ديگر در هر دور 
آبيارى مقدار آب كاهش يافته باشــد)، گياه درطول دوره رشــد با تنش مواجه مى شــود. 
اســتفاده از روش بى خاك ورزى و آبيارى جويچه اى يك  در ميان، يكى از راهكارهاى مهم 
كاهش تنش ازطريق كاهش تبخير رطوبت از ســطح جويچه ها و به حداقل رساندن رواناب 
اســت. مطالعات ميدانى نشان داده اســتفاده از اين شــيوه در كل دوره رشد ذرت باعث 

به حداقل رسيدن تنش و افزايش بهره ورى آب آبيارى مى شود. 
اقدامات اوليه براى پياده سازى روش بى خاك ورزى در اراضى فارياب (آبى)

     آبيــارى جويچه اى در شــرايط بى خاك ورزى مى تواند روشــى مفيــد براى افزايش 
بهره ورى آب آبيارى به شمار رود. اما اگر همين شيوه به صورت نادرستى پياده شود مى تواند 
شــاخص هاى ياد شده را به حداقل ممكن كاهش دهد. به هرحال بايد عوامل محدودكننده 
كاربرد روش بى خاك ورزى در مزارع، شناسايى و براى غلبه بر اين محدوديت ها راهكارهاى 
الزم ارائه شود. برخى از عوامل كليدى كه قبل از استفاده از روش بى خاك ورزى بايد رعايت 

شوند به صورت مختصر در زير توضيح داده شده اند.
    داشتن اطالعات كافى

     ارتقــاء اطالعــات مروجان و كارشناســان ذى ربــط در تمام جنبه هــاى مربوط به 
بى خاك ورزى (ماشــين آالت، آب، خاك، كود، علف هاى هــرز، بيمارى ها و...) مى تواند در 

ترويج و پياده سازى هر چه  بهتر خاك ورزى حفاظتى در مزارع كشاورزان مفيد باشد.
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     وضعيت تجهيز و نوسازى اراضى
     روش بى خاك ورزى بايد در اراضى بدون مشكل اجرا شود. زه دار بودن يا آب گرفتگى 
اراضى باعث رشــد و نمو علف هاى هرز زيادى خواهد شــد و با اعمال روش بى خاك ورزى، 

طغيان علف هرز، شدت بيشترى خواهد داشت.
     تسطيح اراضى بهتر است به صورت ليزرى (يك روش هموارسازى اراضى با درنظرگرفتن 
نفوذپذيــرى و بافت خاك) صورت گيرد. زيرا رفع پســتى  و بلندى هاى موجود در ســطح 
زمين و ايجاد شــيب يكنواخت، باعث مى شــود آب به صورت يكنواختى در ســطح زمين 
توزيع شــده و برنامه ريزى آبيارى به صورت بهترى انجام شود. طول زياد جويچه ها (بيش از 
200 متر) باعث افزايش مدت زمان آبيارى و كاهش بازده آبيارى مى شــود. بنابراين، اجراى 
بى خاك ورزى در اراضى زه دار، تســطيح اساسى نشده و داراى طول هاى بيش از 300 متر، 

توصيه نمى شود.
توزيع يكنواخت كاه و كلش در سطح مزرعه

     يكنواختــى توزيــع كاه و كلش موجود در ســطح مزرعه، يكى از نكات اساســى در 
اجراى مناســب آبيارى سطحى است. زيرا عدم يكنواختى توزيع كاه در سطح مزرعه باعث 
غيريكنواختــى حركت و پيشــروى آب در جويچه ها و درنتيجــه، توزيع غيريكنواخت آب 
در ســطح مزرعه مى شــود. بهترين حالت آن است كه روى پشــته ها، بيشترين و در كف 
جويچه ها، كمترين تراكم كاه وجود داشــته باشد. معموالً درعمل اين وضعيت مقدور نبوده 
و به دليل جوى وپشــته بودن ســطح مزرعه، تراكم كاه در كف جويچه ها نســبت به سطح 
پشــته ها، بيشتر است. درصورتى كه شــدت تجمع كلش داخل جويچه ها به حدى باشد كه 
باعث كاهش بيش ازحد حركت آب شود، مى توان با استفاده از ليليسون و كولتيوار تيغه اى 
و بيلچه اى، مجدداً قســمتى از كلش را به سمت پشته ها هدايت كرد (شكل 18). اگر بقايا 
خيلى درشت باشند (همانند بقاياى ذرت دانه اى)، ناگزير بايد آنها را به قطعات كوچكترى 

تقسيم و به صورت يكنواختى در سطح مزرعه توزيع كرد.
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 مديريت علف هاى هرز
     يكــى از موانع مهم در اجراى روش بى خاك ورزى و كاشــت در بقايا، وضعيت تراكم 
علف هاى هرز موجود در مزرعه است. زيرا درحالت بى خاك ورزى- حداقل در فاصله بين دو 
كشت متوالى- عمليات آماده سازى زمين انجام نمى شود. از اين  رو، توصيه مى شود مزارعى 
به اجراى اين روش اختصاص داده شود كه از قبل، علف هاى هرز آن به خوبى مديريت شده 
باشد؛ به ويژه علف هاى هرز چندساله كه باعث ممانعت از رشد و نمو گياه و بدسبزى در كل 
مزرعه خواهند شد. مديريت به موقع علف هاى هرز، نقش مهمى در توسعه روش خاك ورزى 

خواهد داشت (شكل 19).

شكل18-عمليات كولتيواتور تيغه اى و بيلچه اى ذرت براى اصالح جويچه ها در روش بى خاك ورزى

شكل19- مزرعه گندم بى خاك ورزى قبل از (سمت راست) و بعد از (سمت چپ) مديريت علف هاى هرز
 (كشت و صنعت شهيد بهشتى دزفول)
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نوع و تنظيم ماشين آالت كاشت
     بهترين تاريخ كاشــت ذرت دانه اى در شــمال خوزســتان، اوايل مرداد است. در اين 
فصل از ســال، خاك، بسيار خشــك و مقدار رطوبت آن كمتر از 5 درصد وزنى است. حال 
 اگر قرار باشــد عمليات كاشت در بقاياى گندم صورت گيرد ماشين كاشت بى خاك ورز بايد 
قادر به ايجاد شــيار روى پشته ها و قراردادن بذر در عمق 4 سانتى متر باشد. درحال حاضر 
ماشين هاى بى خاك ورز متعددى در بازار وجود دارند (شكل 7) كه ممكن است همه آن ها 
براى خاك هاى مناطق خشــك مناسب نباشــند. بنابراين الزم است قبل از كاشت، كارايى 
آن ها ارزيابى شــود. درمجموع، براى داشــتن مزرعه اى با تراكم اســتاندارد بوته، عالوه بر 
استفاده از ماشين هاى كاشت مورد تأييد كارشناسان، بايد عمق كاشت و ميزان ريزش بذر 

و كود دستگاه تنظيم شود.
اجرا در سطح كم

     اعمال يك توصيه يكســان براى اجراى روش بى خاك ورزى در همه اراضى با شرايط 
اقليمى متفاوت، امكان پذير نيست. زيرا على رغم اجراى طرح هاى تحقيقاتى متعدد، عوامل 
زيادى در فرايند بى خاك ورزى و توليد نقش دارند. براى اين منظور، توصيه مى شود عمليات 
بى خاك ورزى روى بقايا، ابتدا در بخشــى از اراضى كشــاورز اجرا شده تا تجربه الزم براى 
مروج و كشاورز كسب شود و درصورت موفقيت در مراحل مختلف كاشت و داشت، مى توان 

نسبت به توسعه بى خاك ورزى به سطوح بيشتر، اقدام كرد.
ضرورت رعايت تناوب

     يكى از اصول كشاورزى حفاظتى و همچنين كشاورزى پايدار، استفاده از تناوب زراعى 
مبتنى بر اصول علمى اســت. متأسفانه در غالب اراضى كشاورزى منطقه شمال خوزستان، 
تناوب صحيح و علمى اجرا نمى شــود. همين امر باعث شــده ساختمان خاك از بين رفته، 
علف هــاى هرز طغيان كرده و بازده آبيارى كاهش يابد. يكى از تناوب هاى نادرســت مورد 
اســتفاده در منطقه، كاشــت گندم و ذرت در تناوب با يكديگر اســت. به يقين، استفاده از 
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گياهان علوفه اى و لگومينه و ســبزى و صيفى در تناوب با گياهان ذرت و گندم در روش 
بى خــاك ورزى، مى توانــد خصوصيات فيزيكى خاك و بهــره ورى آب آبيارى و درمجموع، 
پايــدارى توليــد را دوچندان كرده و راه را براى ايجاد كشــاورزى حفاظتــى هموار كند.

 از اين  رو، توصيه مى شــود از روش بى خاك ورزى در تناوب هايى استفاده شود كه عالوه بر 
اقتصادى بودن آن، باعث بهبود هر چه  بيشتر خصوصيات فيزيكى خاك شود.

دورنماى روش بى خاك ورزى
     اطالعــات كافى در زمينه بى خاك ورزى، مهم ترين چالش پيش رو اســت. بنابراين، 
اطالعات بايد كامل، واقعى و مناسب موقعيت خاص مزرعه بوده تا كشاورزان بيشترى تمايل 
به توســعه و ترويج آن داشته باشــند. براى اين منظور، ارتقاء اطالعات كشاورزان، محققان، 
تكنسين ها و مروجان درخصوص اين شيوه كشت، به عنوان اولين گام مهم محسوب مى شود. 
ايــن گفته كه (( اين روش براى منطقه ما جواب نمى دهد)) در حل مشــكالت پيش روى 
دانش نوپاى بى خاك ورزى، مفيد نيست. اگر ما از اين واقعيت آگاهى داشته باشيم كه تنها 
روش توليد كشــاورزى پايدار واقعى در منطقه نيمه خشك خوزستان، روش بى خاك ورزى 
مبتنى بر اطالعات علمى اســت، آنگاه ملزم به يافتن راه هاى غلبه بر مسائل و مشكالت آن 

خواهيم شد.
نتيجه گيرى

     برترى شيوه بى خاك ورزى نسبت به روش خاك ورزى مرسوم، در نقاط مختلف دنيا با 
ويژگى هاى مختلف اقليمى، خاك و گياه، از جنبه هاى مختلف به  اثبات رسيده است. اقليم 
گرم و خشــك استان خوزستان و كشــت هاى متوالى باعث شده درصد مواد آلى كاهش و 
ميزان فشردگى خاك افزايش يابد. پيامد آن، افزايش رواناب و كاهش بازده آبيارى است. در 
بافت هاى نسبتاً سنگين، كاشت مستقيم در بقايا باعث تأخير در حركت آب، افزايش محيط 
خيس شده و درنتيجه، افزايش مقدار آب نفوذ كرده در خاك و كاهش رواناب، به خصوص 
در اراضى داراى شيب متوسط و تند، مى شود. از اين  رو، بى خاك ورزى مى تواند در افزايش 
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بازده آبيارى مؤثر واقع شــود. بادهاى گرم و ســوزان در اوايل دوره رشــد ذرت تابستانه، 
به سرعت رطوبت خاك مزرعه را تخليه مى كنند. وجود كاه و كلش در روش بى خاك ورزى 
در ســطح مزرعه باعث كند شدن تبخير رطوبت از سطح خاك و ماندگارى بيشتر رطوبت 
خاك مى شــود؛ به طورى كه با افزايش فاصله بين آبيارى ها، مى توان تعداد آبيارى ها را يك 
تــا دو نوبت كاهش داد. افزايش تدريجى مواد آلى خــاك در روش بى خاك ورزى، موضوع 

ديگرى است كه مى تواند در پايدارى توليد در اراضى فارياب، مؤثر باشد.
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