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مروجین کشاورزی

  مددکاران ترویجی

  خاك ورزی حـفاظتی بـه مجموعه ای از فنون شـامل: نگهداری بقـایای گیاهی در سـطح خاك، تناوب 

زراعی، کاربرد کود سبز، کنترل عبور و مرور وسایل و ماشـین های کشـاورزی و اسـتفاده از بسـترها یا  

پشته های عریض گفته می شود. وقتی ترکیبی از این فنون به کاربـرده می شـود صرفه جویی در وقـت و 

انرژی  و تقویت منابع آب وخاك را سبب می گردد. حفظ پوشش گیاهی روی سطح خاك، ساده ترین روش 

کنترل فرسایش آبی و بادی است. با مدیریت صحیح، بقـایای گیاهی بیشـتری روی سـطح نگه داشـته 

می شـود. این امر موجب کاهش رواناب، تلفات رسوبـی و آلودگی هوا شـده و سـطح خاك را در برابــر 

فرسایش بادی محافظت می کند. عملیات خاك ورزی حفاظتی، به خاطر افزایش رطوبت ذخیره شـده در 

خاك که تقریباً همیشه بحرانی ترین عامل در تولید محصوالت است، قابلیت افزایش عملكرد محصول را 

نیز دارا است. نگهداری بخشی از بقایای گیاهی در سطح خاك مشخصه ای است که خاك ورزی حـفاظتی 

را از روش های سنتی و متداول متمایز می نماید و همه سامانه های خاك ورزی حـفاظتی حداقـل مقـدار 

30معینی از پوشش بقایای گیاهی (حداقل  درصد بقایا) را در سـطح مزرعه شـامل می گردد. بنابـراین، 

روش های خاك ورزی حفاظتی روش های خاك ورزی مرسوم و سایر سامانه های برگردان ورزی شـدید را 

شامل نمی شود، اگرچه در شـرایط اسـتثنایی بـرگردان کردن خاك می تواند حداقـل عملیات موردنیاز 

باشد. واژه هایی همچون خاك ورزی نواری، خاك ورزی پوششـی، کمینه خاك ورزی، بـی خاك ورزی، کم 

خاك ورزی و بدون خاك ورزی تماماً مرتبط با مفاهیم موجود در خاك ورزی حفاظتی می باشند. بنابراین با 

توجه به توضیحات فوق روش های مختلف خاك ورزی حفاظتی وجود دارد که انتخاب و کاربـرد هر یك از 

آنها به عوامل مختلفی از قبیل، اقلیم، میزان بارندگی، بافت خاك، میزان منابـع آب قابل دسـترس، نوع 

محصول و تناوب زراعی، تراکم خاك، عمق آب زیرزمینی بستگی دارد. بـه منظور انتخاب مناسـب ترین 

روش خاك ورزی در هر منطقه باید روش های مختلف خاك ورزی حفاظتی که هر یك نیاز به ماشـین ها و 

ادوات کشاورزی ویژه ای دارند به همراه روش خاك ورزی مرسوم هر منطقه اجرا گردند و مورد ارزیابـی و 

مقایسه قرار گیرند.
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   روش های نوین خاك ورزی  مناسب با شرایط اقلیمی کشور بـه عبارت دیگر خاك ورزی  حـفاظتی اعم از 

30کم خاك ورزی  و بی خاك ورزی  در حفظ رطوبت خاك، بهبـود مواد آلی خاك تا  درصد، کاهش مصرف 

انرژی و هزینه به میزان دو برابـر، و کاهش زمان عملیات، مؤثر می باشند. تحقیقات انجام شده در مناطق 

مختلف ایران با شـرایط اقـلیمی  متفاوت نشان می دهد که کاربرد روش های خاك ورزی  حـفاظتی مانند 

روش های کم خاك ورزی  شـامل اسـتفاده از گاوآهن قــلمی  در عمق کمترها از گاوآهن برگردان دار و یا 

استفاده از دیسك در عمق سطحی خاك عملكرد محصولی مشابه با کاربرد گاوآهن برگردان دار می دهد.  

عالوه بر اینكه کاهش مصرف سوخت و هم چنین کاهش زمان انجام عملیات را به دنبال دارد. بـا توصیه و 

کاربرد روش های خاك ورزی  حفاظتی می توان به افزایش عملكرد محصول گندم هم دست یافت.

  نگهداری بقایای گیاهی مشخصه ای است که کشاورزی حفاظتی را از کشاورزی سـنتی متمایز می نماید 

و همگی سامانه های کشاورزی حفاظتی حداقل یك مقدار معینی از پوشـش بقـایای گیاهی را در سـطح 

مزرعه شامل می گردد.

پیش از ورود به بحـث انواع تناوب و چگونگی عملیات خاك ورزی مرور کوتاهی بـر تعاریف اصطالحـات 

کشاورزی حفاظتی و عملیات خاك ورزی  و تفاوت آنها می کنیم.

 

1- مدیریت بقایای گیاهی (مدیریت برداشت محصول قبلی و مدیریت بقایای بجا مانده بـر سـطح خاك 

30به نحوی که حداقل  درصد سطح خاك پوشیده از بقایای گیاهی باشد)

2- خاك ورزی حفاظتی ( استفاده از ادوات و تجهیزات تهیه زمین و کاشت بـه صورت کم خاك ورزی و یا 

کاشت مستقیم به صورت بیخاك ورزی)

3- اعمال تناوب های زراعی مناسب به سامانه ای که بتواند درراه تولید محصوالت کشـاورزی بـه اهداف 

فوق الذکر دست یابد کشاورزی حفاظتی می گویند. این در حالی است که خاك ورزی حفاظتی تنها مبتنی 

بـر عملیات خاك ورزی کاهش یافته (کم خاك ورزی، بـی خاك ورزی، خاك ورزی پوشـش دار و...) و ناظر 

بربند دوم از اصول سه گانه فوق است.

سه اصل اساسی در کشاورزی حفاظتی:

كشاورزي حفاظتیكشاورزي حفاظتی

بی خاكورزيبی خاكورزي

 در این روش کاشت مستقیم بدون خاك ورزی؛ سطح خاك بدون به هم خوردگی مانده و بقـایای کشـت 

قبلی نیز در سطح مزرعه بر جای می ماند.

      عملیات کمتر (هزینه و سوخت مصرفی کمتر).

      عدم نیاز به تنظیمات بیشتر کارنده ها و کولتیواتورها.

      عدم نیاز به ایجاد پشته ها و نگهداری آنها برای مدت های متمادی.

مزایای بی خاك ورزیعبارتند از :

 

  به  منـظور کشت گندم بعد از  برداشت ذرت علوفه ای روش خاك ورزی که باید بكار برده شود عبارت 

10است از: دیسك سنگین به عمق  سانتی متر و با سرعت بیش از  کیلومتر بر ساعت + کاشت گندم  20

توسط خطی کار. 

 گزینه1-تناوب ذرت علوفه ای- گندم : 

خاک ورزي حفاظتی در مناطق نیمه خشكخاک ورزي حفاظتی در مناطق نیمه خشك

- میلیمتر است جزء مناطق نیمه خشك است و با توجه به  200مناطقی که بارندگی در آنها در محدوده  400

اینكه استان آذربایجان غربی جزء این مناطق است در زیر روش ها و گزینه های پیشنهادی ارائه می گردد:

شکل1- نمایی از كشت مستقیم در مزرعه گندم
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به منظور کشت ذرت علوفه ای باید از ردیف کار کشت مستقیم استفاده کرد ( ردیف کار مجهز به پیش 

بر دیسكی) 

 به  منظور کشت ذرت عـلوفه ای بعد از برداشت غالت می توان مستقیـماًً و بدون اجرای 

عملیات خاك ورزی از ردیف کار کشت مستقیم مجهز به شیار بازکن های بشقابی کنگره دار استفاده 

نمود.

 در تناوب ذرت علوفه ای- گندم یا جو پاییزه در شرایطی که 3 الی 5 تن در هكتار بقایای 

ذرت وجود دارد، 

الف- خاك ورز مرکب  با غلـتك حلقه ای  V (شكل، لبه صاف  یا کنگره ای ) + کاشت با خطی کار با 

شیار بازکن نوع دیسكی لبه کنگره ای 

10ب- دیسك سنگین  به عمق  سانتی متر با سرعت پیشروی  کیلومتر  بر ساعت است و کاشت با  20

خطی کار با شیار بازکن نوع دیسكی لبه کنگره ای 

ج-کشت مستیم غالت با بذرکار کشت مستقیم مجهز به شیار بازکن ها بشقابی کنگره دار.

 در همین تناوب درصورتی که مقدار بقایای بجای مانده از محصول قبلی ( ذرت علوفه ای ) 

در حدود بیست تن در هكتار باشد. 

الف- استفاده از ساقه خردکن + خاك ورز مرکب غلتك حلقه ای ( V شكل، لبه صاف  یا کنگره ای ) 

+ کاشت با خطی کار با شیار بازکن نوع دیسكی لبه کنگره ای

 ب)  دیسك سنگین + کاشت با خطی کار با شیار بازکن نوع دیسكی لبه کنگره ای

  ج)  با بذرکار کشت مستقیم مجهز به شیار بازکن ها بشقابی کنگره دار.

تناوب آیش - ذرت علوفه ای:

 

تناوب گندم یا جو- ذرت علوفه ای: 

گزینه 1-

گزینه 2-

گزینه3-

سه روش یا گزینه جهت انجام عملیات خاك ورزی و کاشت گندم 

یا جو وجود دارد که عبارتند از:

برای کاشت گندم یا جو روش خاك ورزی و کاشت که می توان در مزرعه اجرا نمود 

عبارتند از: 

12 در این تناوب و در محدوده رطوبتی 10 الی  درصد خاك و با حجم بقـایایی در حـدود  تا   10 20

تن در هكتار به منظور کشت گندم در درون بقایای ذرت باید از ردیف کار کشت مستقیم بـا شـیار بـازکن 

کنگره دار استفاده کرد (برای حصول عملكرد و راندمان بهتر، ادوات سرعت پیشـروی ردیف کار می تواند 

حداکثر 10 کیلومتر بر ساعت باشد).

 در تناوب ذرت-گندم و در محدوده رطوبتی 6 الی 10 درصد خاك زراعی و با همان مقدار بقایای 

12گیاهی ( 10 تا  تن در هكتار ) روش خاك ورزی عبارت از کاربرد ساقه خردکن به منظورخرد کردن بقایای 

ذرت + کشت مستقیم با بذرکار کشت مستقیم با شیار بـازکن های بشقابـی کنگره دار با سرعت پیشروی 

10-12 کیلومتر در ساعت باشد.

  خالصه دستورالعمل خاك ورزی حفاظتی در تناوب های مختلف رایج در جدول 1 ارائه شده است.

 گزینه 1- 

گزینه 2-

تناوب آیش (جاي گندم و جو) ذرت علوفه اي

تناوب ذرت - گندم

1 - در وضعیتی که  بقایای بـجا مانده از برداشـت جو یا گندم یك تا دو تن  اسـت، بـه منظور کشت ذرت 

علوفه ای بهاره عملیات خاك ورزی و کاشت باید در دو مرحله انجام شود (در پاییز و بهار) که عبـارتند از: 

عملیات کاشت در اواخر تابستان بعد از برداشت گندم یا جو یا اوایل بـهار که شـامل خاك ورز مرکب بـا 

غلتك حلقه ای (V شكل، لبه صاف  یا کنگره ای) و در فصل بهار  شخم با خاك ورز مرکب با غلتك حلقه ای  

(V شكل، لبه صاف یا کنگره ای) و سـپس کاشـت بـا ردیف کار نیوماتیك ( مجهز بـه شـیار بـازکن نوع     

دیسكی ) انجام می شود.

جدول1- خالصه عملیات خاكورزي حفاظتی براي مناطق نیمه خشك
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Terra-discشکل 4- خاک ورز مركب 

(به منظور آماده سازي بستر خاک، خرد كردن كلوخه ها 

و كلش ناشی از كشت قبلی بکار می رود)

شکل 5- دستگاه ساقه خردكن

(جهت تبدیل بقایاي حاصل از كشت ردیفی قبلی در مزارع 

آبی و تهیه هرچه بهتر بستر كاشت كاربرد دارد)

شکل3-  بذركار بی خاک ورزي با شیار بازكن هاي بشقابی كنگره دار

شکل2- بذركار بی خاک ورزي با پیشبر بشقابی صاف و شیار بازكن دو بشقابی

  رطوبت خاك نقـش تعیین کننده ای در کیفیت عملیات انجام شـده بـر روی خاك دارد.  همچنان که در 

16کشاورزی مرسوم، انجام عملیات شخم باید در رطوبت مناسـب صورت گیرد ( تا  درصد) تا بـهترین  14

نتیجه حاصل گردد و نیاز به عملیات ثانویه کمتری باشد، در کشاورزی حفاظتی نیز رطوبـت خاك اهمیت 

فراوانی دارد.  در بی خاك ورزی  (کشت مستقـیم) رطوبـت خاك اهمیت زیادی دارد. در رطوبـت بـاالی  

خاك، عالوه بر مشكل فشردگی که ممكن است در خاك ایجاد شـود، معموالً خاك بـه دلیل چسبـندگی        

(رسی بودن) به شیار بازکن های دستگاه کشت مستقیم می چسبد و مانع کشت دقـیق بـذر می شـود. از 

طرف دیگر، مرطوب بودن خاك باعث افزایش رطوبت بقایای موجود بر روی سـطح خاك شـده و بـریدن 

بقایا توسط شیار بازکن را مشكل می سازد.  بنابراین دستگاه های کشت مستقیم در رطوبـت پایین خاك 

بهتر کار می کنند. این دستگاه ها معموالً به دلیل وزن زیاد و فشار های مستقـلی که روی هرکدام از شـیار 

بازکن های آن ها وجود دارد، ازنظر نفوذ در خاك خشك مشكلی ندارند به خصوص اگر شـیار بـازکن ها از 

نوع دیسكی کنگره ای باشند. همچنین در رطوبت های پایین، بقایا نیز خشك تر بوده و راحـت تر بـریده 

16می شوند. بنابراین توصیه می شود که جهت کشت مستقیم رطوبت خاك زیر  درصد باشـد تا دسـتگاه 

کشت مستقیم بهترین کارایی را داشته باشد.

رطوبت مناسب تهیه زمین و كاشترطوبت مناسب تهیه زمین و كاشت

شکل6- عملیات تهیه زمین در رطوبت مناسب
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تسطیح زمینتسطیح زمین

  تسطیح اراضی و کشاورزی حفاظتی الزم و ملزوم هم هستند، بنابراین برای حداکثر اسـتفاده از مزایای 

کشاورزی حفاظتی باید زمین تسطیح گردد و برای حفظ تسطیح زمین برای مدت طوالنی، باید کشاورزی 

حفاظتی در آن اجرا گردد.  یكی از مزایای عمده کشت مستقیم سرعت کار باالی ماشین های این سیستم 

12کشاورزی (تا  کیلومتر در ساعت) و درنتیجه ظرفیت مزرعه ای زیاد آنها است و سرعت باالی دسـتگاه 

کشت مستقیم فقط در زمین های تسطیح شده قابل حصول اسـت. همچنین سیسـتم آبـیاری غالب در 

کشور ما، آبیاری سطحی اسـت و تسـطیح زمین نیاز اولیه این سیسـتم آبـیاری اسـت.  بـه خصوص در 

کشاورزی حفاظتی که سطح خاك پوشیده از بقایای گیاهی است و در صورت مناسب نبودن شیب زمین، 

وجود این بقایا حرکت آب را کند کرده، راندمان آبیاری را کاهش داده و مصرف آب را افزایش می دهد.  لذا 

های مورداسـتفاده در کشـاورزی حـفاظتی و افزایش راندمان  جهت استفاده از مزیت سرعت ماشـین

آبیاری سطحی در این سیستم کشاورزی، حتماً باید مزارع تسـطیح گردند.  از طرف دیگر، جهت حـفظ 

تسطیح زمین و جلوگیری از به هم خوردن شیب زمین چاره ای جز استفاده از کشاورزی حفاظتی نیسـت 

و در صورت استفاده از کشاورزی مرسوم (شخم با گاوآهن برگردان دار)، مزرعه تسطیح شده بعد از مدت 

کوتاهی نیاز به تسطیح مجدد پیدا می کند.  امروزه تسـطیح و شـیب دهی مناسـب زمین وسـط فنّاوری 

جدید تسطیح لیزری، تسطیح ماهواره ای و ادوات دقیق آن صورت می گیرد که در مقایسـه بـا روش های 

مرسوم تسطیح اراضی دارای دقت بیشتر و کارایی بهتری است.  در کشـاورزی حـفاظتی بـه دلیل وجود 

بقایای گیاهی در سطح خاك، شیب های بیشتر از 6/. درصد توصیه می شود.

شکل 7- نمایی از لولر لیزري در مزرعه

مدیریت بقایاي گیاهیمدیریت بقایاي گیاهی

   مدیریت بقایای گیاهی یكی از کلیدی ترین عوامل مؤثر بـر کیفیت انجام کشـاورزی حـفاظتی اسـت.  

چنانچه میزان بقایای گندم موجود در مزرعه حدود 2 تن در هكتار و یا کمتر باشـد (معموالً در دیمزار ها)، 

نیازی به خارج کردن بخشی از بقـایا از مزرعه وجود ندارد و امكان کشـت مستقـیم در چنین مزرعه ای 

وجود دارد و درصورتی که بقـایای خارج شـده از انتهای کمبـاین به خوبـی در مزرعه پخش گردد، بقـایا 

مزاحمتی برای کار ادوات و ماشین های کشاورزی حفاظتی ایجاد نمی کنند.  اما اگر بقایای گندم در مزرعه 

بیش از 2 تن در هكتار باشد، باید تمام یا قسمتی (بسته به حـجم بقـایا) از بقـایای خارج  شـده از انتهای 

کمباین با استفاده از بیلر بسته بندی شده و از مزرعه خارج گردد. درکشـت مستقـیم در مزرعه می توان 

ارتفاع برش را هنگام برداشت گندم باالتر تنظیم نمود (افزایش ارتفاع بقـایای ایسـتاده) و پس از خارج 

کردن بقایای بریده شده از مزرعه، عمل کشت را انجام داد.  البته چنانچه کمباین برداشت مجهز به ساقـه 

3/5خردکن و پخش کننده بقایای خردشده در سطح مزرعه باشد و حجم بقـایا نیز بـیش از  تن در هكتار 

نباشد، می توان کشـت مستقـیم را بـدون خارج نمودن بقـایای بریده شـده از مزرعه انجام داد.  معموالً 

بوته های ذرت ارتفاع بیشتری نسبت به بوته های گندم دارند و ارتفاع آن ها به بیش از دو متر می رسـد. از 

طرف دیگر، ساقه های ذرت قطورتر و خشبی تر بوده و در هنگام برداشت مزرعه ذرت دانه ای با هد بدون 

ساقه خردکن، فقط بالل ها از ساقه جدا می شوند ولی ساقه ها بریده نمی شوند.  بنابراین ساقه های بـلند و 

خشبی که اکثراً به حالت ایستاده قرار دارند، اجرای کشاورزی حفاظتی را با مشكل مواجه می سازند.  لذا 

بهترین روش برای راحت شدن از مزاحمت بقایای ذرت، استفاده از هد مجهز به ساقـه خردکن در هنگام 

برداشت ذرت دانه ای است.  ازآنجایی که بقایای ایستاده ذرت مزاحـمت کمتری بـرای دسـتگاه کشـت 

مستقیم در مقایسه بـا خاك ورز مرکب ایجاد می کنند، می توان ارتفاع بـرش ساقـه ها را بـرای کشـت 

مستقیم بیشتر گرفت اما برای استفاده از خاك ورز مرکب هرچه ارتفاع ساقه های ایسـتاده کمتر باشـد، 

مناسب تر است.  بقایای ذرت دانه ای در مقایسه با بقایای گندم دارای 4 تفاوت عمده هستند. 

 1) معموالً حجم بقایای ذرت در مقایسه با گندم بیشتر است ( به دلیل عملكرد بیشـتر)، 2) بقـایای ذرت 

ضخیم تر وخشبی تر از بقایای گندم است (البته در مقایسه با بقایای گندم راحت تر پوسـیده می شـود)،  

3) در برداشت ذرت دانه ای فقط بالل و برگ های اطراف آن وارد کمباین می شود لذا پس از برداشت ذرت 

بقایای خردشده و ردیف شده در مزرعه مشاهده نمی شود تا بسته بندی گردیده و از مزرعه خارج گردد و 

4) بقایای ذرت دانه ای به عنوان علوفه دام مورداسـتفاده قـرار نمی گیرد و درنتیجه بـازار مصرف بـرای        

آن وجـود ندارد.  بنابــراین بــا توجه بـــه تفاوت های فوق، مدیریت میـزان بقـــایای ذرت دانه ای                        

در مزرعه بسـیار مشـكل تر از مدیریت میـزان بقــایای گنـدم اســت.  چنـانچـه حــجم بقــایای

ذرت دانه ای در مزرعه زیاد باشد، می توان با استفاده از ریك بقایای خردشـده ذرت را ردیف نموده و پس 
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 در این بخش توجه آن دسته از کشاورزان را که تصمیم به کاشـت بـدون خاك ورزی  (کاشـت مستقـیم) 

گندم در پاییز دارند را به موارد زیر جلب می نماید:

     قبل از تصمیمگیری نهایی از دسترس بودن کارنده کاشت مستقیم مناسـب بـرای زمان موردنظر خود 

مطمئن شوید. (در این روش قادر به کاشت در طیف وسیعی از رطوبت خاك خواهید بـود و بـارندگی های 

مختصر پاییزه توقف طوالنی در کار کشت ایجاد نخواهد کرد.)

     قبل از اقدام به کاشت مستقیم وضعیت مزرعه توسط کارشناس و یا کشاورزی که با این روش آشنایی 

دارد مورد بازدید قرار گیرد. (حجم بقایای بجای مانده از محصول قبـل و وضعیت تسـطیح زمین بـاید در 

حدی باشند که امكان کاشت مستقیم با دستگاه موردنظر و آبیاری بعد از کشت را فراهم نمایند.)

     در صورت تمایل به اجرای کاشت مستقیم گندم، به هیچ  وجه اقدام به سوزاندن بقایای کشت قبـل و یا 

عملیات خاك ورزی  روی بقایا (دیسك، چیزل پیلر، فارو و...) چه قبل از کاشت و چه بعدازآن ننمایید.

     چنانچه از محصول قبل علف هرز قابل توجهی در سطح مزرعه باقـی مانده باشد که احتمال خطر برای 

گندم می دهید، پیش از اقدام به کاشت مستقـیم، در صورت تائید کارشناسـان محـلی از علف کش های 

عمومی  مانند گراماکسون برای کنترل آنها استفاده نمایید.

    درصورتی که کشت آبی انجام می دهید و یا در مناطق دیم کشـت می کنید که پیش بینی بـاران قـریب 

الوقوع بعد از کاشت رادارید، از قرارگیری کود و بذر در کنار هم نگران نباشـید. توجه داشـته باشـید که 

غالب دستگاه های کاشت مستقیم، کود و بذر را به طور هم  زمان در خاك قرار می دهند اما ازلحاظ در کنار 

هم و یا جدا قرار دادن کود و بذر، میان دستگاه های کاشت مستقیم تفاوت وجود دارد.

    توجه داشته باشید که مقدار بذر گندم مصرفی بسته به رقم بذر، تاریخ کاشت، نوع خاك و سایر عوامل 

دخیل باید تعیین گردیده و دستگاه برای کاشت میزان بـذر محاسبـه شده توسط فردی مجرب کالیبـره 

گردد. اما آنچه مسلم است آنكه در مقایسه با روش مرسوم کاشت گندم، میزان مصرف بذر درروش کاشت 

مستقیم باید کاهش یافته باشد.

     با توجه به باالتر بودن راندمان مـصرف کود درروش کاشت مستقـیم، حــداکثـر میزان کود مصرفی 

(کود های ازته، فسفره و پتاسه) به اندازه روش مرسوم خواهد بود.  از مزایای روش کاشت مستقـیم گندم 

آن است که به دلیل عدم مخلوط شدن بقـایا بـا خاك، تغییرات آنی در نسبـت کربـن بـه نیتروژن خاك 

بالفاصله پس از کاشت ظاهر نخواهد شد.  لذا در صورت عدم وجود کود ازته در هنگام کاشت و یا ترس از 

چسبندگی و کلوخه ای شدن آن ها در شرایط رطوبتی باال و تولید مشكل برای دستگاه کاشت مستقـیم، 

می توان از دادن کود پایه ازته در هنگام کاشت صرف نظر کرده و بعداً با صالحدید کارشـناس مجرب، این 

کمبود را در کود سرك جبران نمود.

نکات كلی و ضروري براي كشاورزانی كه تصمیم به كاشت مستقیم گندم پاییزه دارند:  از بسته بندی از مزرعه خارج نمود که کاری پرزحمت، زمان بر و هزینه بر است (به دلیل عدم بـازار فروش 

برای آن).  اما اگر حجم بقایا زیاد نباشد، چنانچه برداشت ذرت با استفاده از هد برداشت مجهز بـه ساقـه 

خرد صورت گیرد و بقایای خردشده به خوبی در سطح مزرعه پخش شوند نیازی به بیرون بردن بخشـی از 

بقایای ذرت از مزرعه نیست.  در صورت عدم دسترسی به هد مجهز به ساقه خردکن برای برداشت ذرت، 

برداشت را می توان با هد معمولی انجام داد و سپس با استفاده از ساقه خردکن پشـت تراکتوری، بقـایای 

ذرت را خرد نمود.  هرچند به نظر می رسد که بهترین روش مدیریت بقایای گیاهی در سیستم دو کشـتی 

گندم و ذرت، برداشت ذرت به صورت علوفه ای و جبران کمبود میزان بقـایا در مزرعه بـا حـفظ بقـایای 

بیشتر گندم باشد.  البته رطوبت خاك در زمان برداشت ذرت علوفه ای باید بـه گونه ای انتخاب گردد که 

فشردگی خاك مشكلی برای کشـت حـفاظتی بـعدی بـه خصوص کشـت مستقـیم ایجاد نكند. بـرای          

خرد کردن بقایای پنبه که با دست برداشت می شود، بهترین انتخاب و شاید تنها گزینه استفاده از ساقـه 

خردکن پشت تراکتوری است که اتفاقاً کارایی بسـیار خوبـی هم دارد. توصیه می شـود که طول بقـایای 

15گیاهی مانده در سطح مزرعه در محدوده 8 تا  سانتی متر باشد.

 

شکل 8- مدیریت صحیح بقایاي گیاهی در مزرعه
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منابع مورد استفادهمنابع مورد استفاده

      چنانچه بعد از اتمام عملیات کاشت (به دلیل رطوبت بسیار کم خاك) مجبور به آبیاری مزرعه شدید، 

حتماً مواظب روان آب های ناخواسته باشید و ترجیحاً با رسیدن آب به انتهای فارو، آب ورودی بـه مزرعه 

را قطع کنید. پس از سبز شدن مزرعه با این آب، برای آبیاری های بعد امكان افزایش زمان آبـیاری وجود 

خواهد داشت. توجه داشته باشید که در روش کاشت مستقیم، بذر گندم از حداقل رطوبت خاك و حـتی 

شبنم صبحگاهی برای جوانه زدن استفاده می نماید. و نیاز به رطوبت چندانی تا مرحله سبز شدن ندارد.

     در کاشت مستقیم گندم، عملیات کود سرك و سمپاشی علف های هرز مطابـق بـا عرف هر منطقـه و 

مشابه روش مرسوم داشت گندم انجام خواهد گرفت.

     به دلیل پوشش سطح خاك به وسیله بقایا، تبخیر از سطح خاك در مقایسه با روش مرسوم ناچیز بـوده 

و لذا قبل از اقدام به آبیاری مزارع کاشت مستقیم، بقایا را کنار زده و پس از اطمینان از خشكی الیه رویی 

خاك اقدام به آبیاری نمایید. توجه داشـته باشـید که آبـیاری بـیش ازحد نیاز، نه تنها عملكرد را اضافه 

نخواهد کرد که باعث کاهش آن نیز خواهد شد.

. ارزیابی فنی روشهای کشاورزی حفاظتی در غالت آبی در  1396 امیر شقاقی، فرید. 

استان آذربایجان غربی. گزارش نهایی، موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی.

. دستورالعمل فنی کشاورزی حفاظتی در مناطق مختلف کشور. موسسه  1395بی نام.

تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی.
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