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مقدمه:
ــاک. در  ــوردن خ ــم خ ــری از به ــرای جلوگی ــت ب ــی اس ــی روش ــورزی حفاظت       خاک
ــه خــاک  ــه کشــاورزان پیشــنهاد می شــود دســتکم ۳۰٪ کشــت پیشــین را ب ــن روش ب ای
برگرداننــد. خاکــورزی حفاظتــی روشــی بــرای مدیریــت خشکســالی در راســتای نگهداری 
آب در زمیــن و همچنیــن کاهــش هزینه هــای تولیــد در کشــاورزی و افزایــش مــواد آلــی 

خــاک اســت.
       خاکــورزی حفاظتــی بــه مجموعــه ای از تکنیک هــا شــامل نگهــداری بقایــای گیاهــی 
ــرد کــود ســبز، کنتــرل عبــور و مــرور وســایل و  در ســطح خــاک، تنــاوب زراعــی، کارب
ــود.  ــه می ش ــض گفت ــته های عری ــا پش ــترها ی ــتفاده از بس ــاورزی و اس ــین های کش ماش
ایــن نــوع خاکــورزی متشــکل از مجموعــه عملیاتــی اســت کــه از کاهــش تعــداد عبــور 
ــه  ــه و ثانوی ــورزی اولی ــدون خاک ــول ب ــرورش محص ــا پ ــه ت ــایل در مزرع ــرور وس و م
ــا  ــل ب ــورزی حداق ــا خاک ــه ورزی ی ــام کمین ــتم بن ــن سیس ــدا ای ــرد. در ابت را در برمی گی
ــال  ــر س ــد. در اواخ ــناخته می ش ــه ش ــا در مزرع ــت و آمد ه ــداد رف ــش تع ــدف کاه ه
1977، خدمــات حفاظتــی خــاک ایــاالت متحــده ایــن عبــارت را بــه خاکــورزی حفاظتــی 
ــی  ــر باق ــد ب ــرور، تأکی ــور و م ــداد عب ــه جــای کاهــش تع ــر داد. در حــال حاضــر ب تغیی
ــن مفهــوم  ــای گیاهــی در ســطح خــاک بعــد از کاشــت می باشــد. جامع تری گــذاردن بقای
ــس از  ــی را پ ــی کاف ــای گیاه ــه بقای ــارت اســت از سیســتمی ک ــی عب ــورزی حفاظت خاک
ــایش  ــل فرس ــه منظــور حفاظــت خــاک در مقاب ــه ب برداشــت محصــول در ســطح مزرع

رهــا کنــد.
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شرایط و اصول خاک ورزي حفاظتي
ــرد.  ــام گی ــورزي ، انج ــل خاک ــام کام ــان از انج ــور اطمین ــه منظ ــي ب ــت های ــد مراقب بای

ــود. ــاک مي ش ــي خ ــي ثمرگ ــي و ب ــي حاصل ــي ، ب ــم زدگ ــب به ــص در کار موج نق
ــات  ــه قطع ــنگ ب ــتن س ــدن )شکس ــورد ش ــم زدن وخ ــراي به ــورزي ب ــق خاک ـ اگرعم
کوچکتــر ( مناســب نباشــد . بایــد از بولــدوزر بــراي بــراي از بیــن بــردن ســنگها اســتفاده 

شــود .
در  شــدید  خاکــورزي  ـ 
ســنگالخي  هــاي  خــاک 
ممکــن اســت منجــر بــه 
ــنگي  ــۀ س ــک الی ــاد ی ایج
ــاد  ــد از ایج ــه بای ــود ک ش
ــود ودر  ــري نم ــو گی آن جل
صــورت ایجــاد ، بایــد آن را 

ــرد. ــن ب از بی
ـ خاکورزي با انجام 

زهکشي یا خشک کردن 

زمین ، آسان مي شود . چرا که در صورت مرطوب بودن خاک یاخاک تحت االرض ، 
شخم نمي تواند چندان مفید واقع شود.

ـ شــخم تابســتانه از آنجــا کــه مطمئــن تریــن روشــي اســت کــه بعلــت وجــود خورشــید 
ــد  ــت؛ مفی ــز اس ــاک تمی ــت وخ ــود نیس ــاک موج ــرزي در خ ــف ه ــوا عل ــان ه وجری

مي باشــد.
ـ عملیات خاکورزي در طي تابستان موثر و مطلوب انجام مي گیرد و از اینرو باید از یک 

الگو پیروي نمود.

استفاده از ادوات خاکورزی حفاظتی با بقایای گیاهی زراعت سال قبل
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ـ همیشــه خــاک در حــال خاکــورزي اســت چــرا کــه توســط نیــروي ثقل بــه ســمت پایین 
حرکــت مــي کنــد. ایــن نــوع حرکــت خــاک ، فرســایش خاکــورزي نامیــده مي شــود کــه 

نتایــج آن ، ایجــاد تپــه هــاي رســي و نمــودار شــدن ســنگها مي شــود.
ـ امتنــاع از خاکــورزي پائیــزه، مي توانــد تــا حــد زیــادي فرســایش خــاک را تحــت کنتــرل 

درآورد.
ــا  ــاي ســویا و۳۰٪ ت ــا 7۰٪ بقای ــد 4۰٪ ت ــز مي توان ــزل در پایی ـ اســتفاده از گاوآهــن چی

5۰٪ بقایــاي ذرت را دفــن کنــد.

زراعت ذرت با بقایای زراعت سال گذشته
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معایب خاکورزی کامل:
ــش  ــاک و کاه ــزي خ ــش حاصلخی ــب کاه ــدر موج ــن برگردان ــا گاوآه ــورزي ب ـ خاک
ــد. ــن را تشــدید مي کن ــي شــده و فرســایش خــاک و خــروج کرب ــاي خاک ــداد کرمه تع
ــه شــده  ــب خاکدان ــاي محصــول و تخری ــن بقای ــه دف ــن ، منجــر ب ــورزي همچنی ـ خاک
ــه  ــد ک ــه هــاي ممت ــد . و بســیاري از روزن ــه حرکــت ذرات سســت کمــک مي کن ــه ب ک

در جــذب آب مهــم هســتند را از بیــن 
مي بــرد.

بــا انجــام خاکــورزي ، عملیــات  ـ 
ــا  ــه ب ــد ک ــي افت ــق م ــه تعوی کاشــت ب
ــورزي  ــدون خاک ــت ب ــتفاده از کش اس

ــت. ــگیري اس ــل پیش قاب
محدودیت ها در خاکورزی حفاظتی:
ـ سنگ هایي که در زیر زمین وجود 
دارند، مانع انجام عملیات خاکورزي 
مي باشند و از اینرو در این زمین ها، 

کار بطور ناقص انجام مي گیرد.
ـ زمین هاي سنگالخ ممکن است منجر 
به تخریب تجهیزات خاکورزی حفاظتی 

شوند.
ـ در مواقع مواجهه با خاک هاي مرطوب ،یخ زده، سنگدار یا بسیار خشک ، تأ ثیر 

خاکورزي حفاظتی کاهش مي یابد.
ـ دربرخي موارد ممکن است حداکثر خاکورزي در شرایط مطلوب گیاهي، جواب ندهد.    

رشد مناسب گیاه در کاشت حفاظتی
ـ با رواج تراکتور و دیگر ادوات خاکورزي ، توانایي انجام خاکورزي و بهم زدن خاک ، 

افزایش یافته است که این  امرموجب نگراني دربارۀ بهره بردای از خاکورزی حفاظتی شده 
است.
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سه اصل مهم در خاکورزی:
1ـ حداقل کردن خاک جابجا شده حین عملیات خاکورزی

2ـ پوشش دائمی خاک با مواد ارگانیک
۳ـ تناوب زراعی

بطور کلی طی بررسیهای انجام شده انتخاب سیستم خاکورزی در هر منطقه با توجه به 
گیاهی

ـ تناوب زراعی
ـ نوع کشت 

ـ نهاده های قوی تر عوامل زیر انجام پذیر است:
ـ ادوات و ماشین آالت در دسترس

ـ عوارض زمین
ـ شرایط خاک

ـ میزان بقایای و تأثیر گذارتر 

                                          

 

 ایجاد بافت مناسب در خاک با انجام
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مزایای خاکورزی حفاظتی:
بطور کلی عملیات کشاورزی حفاظتی باید منجر به مزایای زیر در مزرعه گردد که در 

ادامه در هر مورد بطور مختصر توضیح داده می شود :
1ـ حفظ بقایای گیاهی 

2ـ افزایش مقدار مواد آلی خاک
۳ـ جلوگیری از فرسایش در اراضی دیم

4ـ نگهداری رطوبت خاک
5ـ از بین بردن علفهای هرز

6ـ کاهش هزینه ها
7ـ کاهش مصرف سوخت

8ـ حفظ رطوبت خاک
9ـ احیاء اراضی کم بازده

حفظ بقایای گیاهی و  افزایش مقدار مواد آلی خاک با خاکورزی مناسب
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بطور مختصر اثرات و مزایای خاکورزی حفاظتی به شرح زیر توضیح داده می شود.
1ـ حفظ بقایای گیاهی

نگهداری بخشی از بقایای گیاهی در سطح خاک مشخصه ای است که خاکورزی حفاظتی 
را از روش سنتی و مرسوم متمایز می کند و هدف از این کار حفظ حداقل ۳۰ درصد 

بقایای گیاهی محصول سال قبل می باشد. 
2ـ افزایش مواد آلی خاک

خاک های زراعی باید حداقل دارای 2 درصد مواد آلی باشد، مواد آلی از محل افزودن کود 
حیوانی در مزرعه و حفظ بقایای گیاهی سال قبل تأمین می شود. 

۳ـ جلوگیری از فرسایش در اراضی دیم
وجود فرسایش یک معضل مهم در امر کشاورزی است و در خاکهایی بیشتر اتفاق 

می افتد که اراضی آنها شیبدار بوده و فاقد مواد آلی و پوشش گیاهی مناسب باشند.                  
جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش مواد آلی خاک 

جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش مواد آلی خاک                 
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 یکــی از انــواع  فرسایشــهای خــاک بــه نحــوه خاکــورزی و عملیــات غلــط و نادرســت 
در اراضــی زراعــی ایجــاد می شــود. جهــت کاهــش خســارت نــوع ســوم یعنــی فرســایش 

خاکــورزی اســتفاده از گاو آهــن مرکــب بســیار مفیــد اســت.
4ـ نگهدار رطوربت خاک 

ادوات و ماشــین آالت خاکــورزی حفاظتــی بــه گونــه ای طراحــی شــده انــد کــه ضمــن 
انجــام عملیــات تهیــه زمیــن طــوری عمــل نماینــد کــه حداکثــر نــزوالت آســمانی در خاک 
نفــوذ نمایــد و از طــرف دیگــر چــون حفــظ بقایــای گیاهــی از اهــداف مهــم خاکــورزی 
حفاظتــی اســت لــذا وجــود ایــن بقایــا از فشــردگی خــاک جلوگیــری کــرده و نفــوذ آب 
بــه داخــل خــاک را ســهل مــی نمایــد. همچنیــن ایــن دســتگاهها از زیــرو رو شــدن خــاک 

و از دســت رفتــن رطوبــت زیریــن جلوگیــری می کنــد.
5ـ از بین بردن علفهای هرز

تمامــی بــذور علفهــای هــرز بــرای جوانــه زنــی و رشــد بــه نــور و رطوبــت نیــاز دارنــد بــا 
توجــه بــه اینکــه در سیســتم خاکــورزی حفاظتــی فواصــل بیــن ردیفهــای کاشــت و ســطح 
ــی  ــه زن ــن رشــد و جوان ــیده شــده بنابرای ــل پوش ــال قب ــای محصــول س ــا بقای ــه ب مزرع

ــا تاخیــر انجــام می شــود. بــذور علفهــای هــرز ب
6ـ کاهش هزینه

ــات  ــا عملی ــام و ی ــم ادغ ــات در ه ــد عملی ــوال چن ــی معم ــورزی حفاظت ــث خاک در بح
غیــر ضــروری حــذف می شــود کــه بــا حــذف و ادغــام عملیــات در هزینــه هــا، وقــت، 
ــات  ــان عملی ــود و راندم ــی می ش ــه جوی ــور و ادوات صرف ــتهالک تراکت ــوخت و اس س
بــاال مــی رود. دســتگاه نوتیلیــج کــه قــادر اســت بــدون نیــاز بــه هــر گونــه عملیــات تهیــه 
زمیــن مســتقما نســبت بــه بــذرکاری تــوأم بــا کــود مــورد اســتفاده قــرار گیــرد یــه وســیله 

ــه صرفــه جهــت خاکــورزی حفاظتــی اســت. مناســب و ب
7ـ کاهش مصرف سوخت

بخــش کشــاورزی یکــی از عمــده تریــن مصــرف کننــدگان ســوخت می باشــد کــه ایــن 
موضــوع بــا فرســودگی تراکتورهــا، کمباینهــا و ســایر ادوات بــه معظلــی بــزرگ در ایــن 
بخــش تبدیــل شــده اســت. امــا بــا انجــام عملیــات خاکــورزی حفاظتــی و کاهــش عملیات 
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زراعــی ایــن مشــکل تــا حــدودی منتفــی مــی شــود.

8ـ حفظ رطوبت 
با ارائه جدول و در صفحات بعدی، حفظ رطوبت در خاکورزی حفاظتی در مقایسه با 

خاکورزی کامل بیان شده است.
9ـ احیاء اراضی کم بازده

ــان  ــرور زم ــه م ــی ب ــاوب زراع ــت تن ــدم رعای ــا ع ــر و ب ــی فقی ــت در اراض ــداوم کش ت
باعــث خســتگی خــاک و کاهــش فعالیــت بیولوژیــک آن می شــود. اســتفاده از روشــهای 
خاکــورزی حفاظتــی و کاربــرد ادوات مناســب بــدون اینکــه خــاک شــیب هــا را زیــر و 
رو کنــد بــه صــورت ایجــاد شــیار در مــی آورد کــه در ایــن حالــت از فرســایش بــه طــور 
قابــل مالحظــه ای کاســته می شــود و عملکــرد ایــن قبیــل مــزراع در حــد قابــل قبولــی در 

می آیــد و اقتصــادی می شــود.

احیاء اراضی کم بازده و افزایش محصول با مدیریت خاکورزی حفاظتی
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اثرات خاکورزی بر روی خاکها:
خاکورزی باعث ایجاد تغییراتی در دما، رطوبت،  ساختمان خاک، مقدار مواد آلی خاک و 

ــر و  ــور مختص ــه بط ــه در ادام ــود ک ــه ای می ش ــم ریش ــه تراک ــی از جمل ــواص گیاه خ
مقایســه ای توضیحاتــی داده می شــود.

تاثیر خاکورزی در رطوبت خاک: 
بقایای گیاهی مانع تبخیر بیشتر آب شده و جذب آب را در خاک افزایش می دهد. 

در مناطــق کــم بــاران، فصــول خشکســالی و در خاکهایــی کــه قــدرت نگهــداری آب کمــی 
دارنــد بســیار مفید باشــد

تاثیر حفظ رطوبت و حاصلخیزی خاک در  خاکورزی حفاظتی
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در جدول زیر تأثیر دو سیستم خاکورزی را در طی ماه های سال با هم مقایسه شده است: 
بقایای گیاهی مانع تبخیر بیشتر آب شده و جذب آب را در خاک افزایش می دهد.

در مناطق کم باران، فصول خشکسالی و در خاکهایی که قدرت نگهداری آب کمی دارند 
بسیار مفید می باشد.

جدول زیر تأثیر دو سیستم خاکورزی را در طی ماه های سال با هم مقایسه شده اند:
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تاثیر خاکورزی در دمای خاک: 
معمــوالً در سیســتم خاکــورزی حفاظتــی دمــای بهــاره خــاک کمتــر اســت)وجود بقایــای 
گیاهــی در ســطح زمیــن( و بقایــای گیاهــی بــا منعکــس کــردن نــور خورشــید از جــذب 
ــش های  ــاد پوش ــر ایج ــالوه ب ــد. ع ــل می آورن ــه عم ــت ب ــیدی ممانع ــرژی خورش ان

ــد.  ــر می اندازن ــه تاخی ــز ب ــی، خشــک شــدن خــاک را نی گیاه

در جدول زیر تاثیر برخی ادوات و خاکورزی ها را بر روی دمای خاک نشان داده شده:
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اثر خاکورزی بر روی تراکم مواد آلی خاک: 
خاکــورزی حفاظتــی مقــدار مــاده آلــی خــاک را در دراز مــدت افزایــش می دهــد. دمــای 
کمتــر خــاک ، همچنیــن جــذب آب بیشــتر در ایــن سیســتمها، دســت بــه دســت هــم داده 

ــد.  ــای گیاهــی را کاهــش می دهن و اکسیداســیون بقای
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تراکم ریشه ای در خاکورزی حفاظتی: 
در سیســتم بــی خــاک ورزی، ریشــه گیاهــان در ســطوح بــاالی خــاک متراکــم تــر بــوده 
و نســبت بــه سایرسیســتمهای خاکــورزی، ریشــه چــه هــای بیشــتری تشــکیل می شــود. 
ــده  ــزارش ش ــورزی گ ــتم بی خاک ــاک در سیس ــتر خ ــت بیش ــز رطوب ــر نی ــن ام ــت ای عل

اســت.

تراکم ریشه در بقایای سال گذشته بیشتر است و باعث رشد مناسب 
زراعت می گردد
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نکات مهم جهت برنامه ریزی کشاورزی حفاظتی : 

ـ شناسایی افراد مستعد و تهیه شناسنامه زراعی 
ـ آشنایی افراد با مدیریت بقایای گیاهی 

ـ برگزاری کالس آموزشی کشاورزی حفاظتی برای اینگونه افراد . 
ـ انتخاب شیوه صحیح خاکورزی حفاظتی با توجه به ادوات موجود در منطقه
ـ انتخاب روش کاشت مستقیم در بقایای گیاهی توسط بذرکار های نوتیلیج . 

ـ عملیات فوق برای مناطق سرد از اول شهریور و در مناطق معتدله با تاخیر زمانی 1۰ تا 
15 روز قابل اجرا و پیگیری می باشد. ) از نیمه شهریور ماه ( و برای مناطق گرمسیری از 

اواخر مهر ماه می توان برنامه فوق را اجرا نمود. 

     آموزش کشاورزان برای توجیه و ترغیب به خاکورزی حفاظتی
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اجرای برنامه خاکورزی حفاظتی: 
ــام  ــد در انج ــره می توان ــی وغی ــن قلم ــک، گاوآه ــزل، دیس ــازی، چی ــه غ ــواع پنج     ان

ــند. ــد باش ــی مفی ــورزی حفاظت خاک
البتــه تهیــه و بــکار گیــری برخــی از ادوات جدیــد ماننــد انــواع خــاک ورز مرکــب کــه هــر 
ســه عملیــات شــخم ؛ دیســک زدن و مالــه کشــی را همزمــان و یکبــاره انجــام می دهــد و 

همچنیــن بذرکارهــای کاشــت مســتقیم ماننــد کمبینات. 
در ایــن بخــش بــه معرفــی بعضــی از دســتگاههای خاکــورزی حفاظتــی بصــورت مختصــر 
پرداختــه می شــود، در صــورت نیــاز بــه آشــنایی بیشــتر بــا ایــن وســایل و ادوات بــه اداره 

مکانیزاســیون مدیریــت شهرســتان مراجعــه و اطالعــات الزم را بدســت آوریــد.

آشنایی کشاورزان با وسایل خاکورزی حفاظتی یکی از اصول ترویج آن است
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عملکرد گاوآهن  قلمی:
ـ در خاک سنگین کارایی بهتری دارد

ـ باعث نفوذ پذیری و افزایش نفوذ آب به الیه های زیرین
ـ خاک در زمان کار با آن باید نسبتًا خشک باشد 

ـ عرض کار در این نوع کم می باشد
ـ شکستن الیه های سخت زیرین خاک

ـ احیای خاک زراعی
ـ سهولت حرکت ریشه 

عملکرد گاوآهن پنجه ای:
ـ برای تهیه بستر بذر

ـ کنترل علف های هرز 
ـ حفظ رطوبت خاک در بهار 

گاو آهن پنجه ای دیسک برش دهنده بقایای گیاهی
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کمبینات یکی از مناسبترین وسایل جهت خاکورزی حفاظتی
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