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 تاثیر خاک ورزی حفاظتی ... ، هوشنگ افضلی و نادر کوهی

 

 

 دهیچک

های باقی گذاشتن بقایا در سطح خاک، همراه با اجرای سامانهپوشش خاک با بقایای گیاهی محصول قبلی است.  ،کاهش تبخیر یهایکی از راه

 اگردد. این تحقیق بورزی حفاظتی در مناطق خشک با گرمای باال، موجب کاهش تبخیر سطحی آب و افزایش عملکرد دانه ذرت میخاک

با  ورزیخاکبا دیسک، کم ورزیخاککم شامل، ورزیخاک شد. تیمارهای اجرا گندم چهار سطح مدیریت بقایای  ورزی وسه تیمار خاک

نتایج تحقیق  بود. درصد بقایا 011و  53، 53 شامل؛ سوزاندن بقایا و حفظ گندم بقایای مدیریت و سطوح ورزیخاکبی ورز مرکب، خاک

سانتی متری در  01- 01و  1- 01دار محتوی رطوبتی خاک در عمق ورز مرکب و دیسک سبب افزایش معنیورزی با خاکنشان داد، خاک

 طورهبزنی و ساقه رفتن شد. محتوی رطوبتی خاک در مرحله جوانه زنی بذر در هر سه سال آزمایش در سوزاندن بقایای گندم مرحله جوانه

درصدی محتوی  8و  00چنین افزایش درصد بود. هم 0351درصد بقایا  53فظ داری از سایر تیمارها کمتر و رطوبت خاک در حمعنی

ها درصدی بقایا نشان از برتری وجود بقایا نسبت به سوزاندن آن 53و  011متری خاک با حضور سانتی 01تا  01رطوبتی خاک در عمق 

درصدی در سال  51یش نشان داد، به طوری که افزایش ورزی و میزان بقایا در طی سه سال آزمایش افزاداشت. کربن آلی تحت تاثیر خاک

 53ورزی، کمترین میزان کربن آلی را داشت. حفظ هر سه روش خاک بقایا، در سوزاندن دوم و سوم نسبت به سال اول را نشان داد و تیمار

 درصدی کربن آلی خاک شد. 51ورز مرکب باعث افزایش ورزی با خاکدرصد بقایای گندم و خاک

 

 ذرت، محتوی رطوبتی خاک کشاورزی حفاظتی، گیاهی، بقایای :کلیدی های واژه

 

 

 

ورزی حفاظتی و میزان بقایا بر کربن آلی و محتوی ثیر خاکأت

 گندم ،رطوبتی خاک در تناوب ذرت
 ، نادر کوهی0*گروههوشنگ افضلی

 

 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز مهندسی کشاورزی، و فنی تحقیقات پژوهشگر بخش -0*

 ایران کرمان، کشاورزی، ترویج و آموزش سازمان تحقیقات، کرمان، استان طبیعی منابع
 ترویج و آموزش سازمان تحقیقات، فنی و مهندسی کشاورزی، استادیار پژوهش موسسه تحقیقات -0

 ایران کرمان، کشاورزی،

*Email: hooshangafzali@yahoo.com 
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 بیان مسئله

های ارزوئیه، جیرفت، کهنوج و و در مناطقی چون شهرستان هستندمهم زراعی استان کرمان و گندم دو محصول ذرت 

صورت کشت دوم )تابستانه( ای بههکتار ذرت دانه 00311در منطقه ارزوئیه کرمان حدود شود. بردسیر در سطح وسیعی کشت می

 که روشی خشک است. هر نیمه و خشک مناطق در زراعت مشکالت از یکی آب کمبودشود. بعد از برداشت گندم زراعت می

 خصوص در به خاک سطح در گیاهی بقایای است. حفظ اهمیت کمک کند، حائز آب وریبهره و خاک رطوبت حفظ در بتواند

 شود. از سوی دیگر یکی می خاک رطوبت حفظ و تبخیر کاهش شدت سبب مرزی الیه تقویت در آن نقش دلیل به تابستان فصل

 مصرف با باشد. می خاک به آلی ماده با افزودن مزارع خاک فیزیکی و ای تغذیه خواص بهبود عملکرد، افزایش های راه از

 هایخاک ناچیز آلی ماده مقدار از سالیانه آنها، سوزاندن حتی و به خاک گیاهی بقایای برگشت عدم و شیمیایی کودهای روزافزون

حفظ بقایای گیاهی در سطح یا نزدیک سطح . (0آید )می در برگشت قابل غیر و نفوذ قابل غیر هاییکلوخه به خاک کاسته و ایران

شود که از طریق کاهش درجه حرارت، باعث کاهش تبخیر از سطح خاک می یورزیا کم خاک یورزخاکیخاک با عملیات ب

گیرد. وجود بقایا در سطح خاک جلوگیری از انتشار بخارآب و کاهش سرعت باد در سطح تماس خاک با هوا صورت می

وان تح خاک میبا حفظ بقایای گیاهی در سطح یا نزدیک سطدرصد تبخیر از سطح خاک را کاهش دهد.  50-31حدود  تواندیم

بهار  در ،فصل تابستان دور آبیاری را افزایش داد. وجود بقایا در سطح یا نزدیک سطح خاکخصوص در ه خشک ب در مناطق

شود. از طرف دیگر، با سرد ها میدر مناطق خشک که هوا رو به گرم شدن است، سبب کاهش متوسط دمای خاک در تمام عمق

 حفظ با حفاظتی ورزیاکدر خ .داردیتر از خاک بدون پوشش نگه مگیاهی، خاک را گرم شدن خاک )در پاییز( وجود بقایای

هدف اصلی از اجرای  (.0می بخشد ) بهبود را خاک رطوبت و تهویه امر این و یابدمی خاک افزایش آلی ماده گیاهی، بقایای

ورزی حفاظتی، نگهداری مقادیر مناسب بقایای گیاهی در سطح خاک جهت کنترل فرسایش آبی و خاکی مزارع های خاکروش

که حفاظت از آب و خاک  خشکمهین. مدیریت مناسب بقایای گیاهی در مناطق خشک و استو حفاظت از منابع آب و خاک 

 از یکی مرسوم ورزی خاک عملیات (.1کند )ر افزایش تولید محصوالت زراعی ایفا میاهمیت زیادی دارد، نقش به سزایی د

 ورزیخاکبی و ورزیخاککم نوع دو حفاظتی به ورزیخاک (.01 ، 9) است خاک آلی ماده سطح دهنده کاهش عوامل ترین مهم

 متری سانتی 03 تا 8 عمق قبلی در محصول بقایای میزان و گیاه نوع برحسب عملیات ورزیخاک روش کم در شود.می تقسیم

 ورزیک خا نوع عملیات هیچ ورزیخاک بی روش در گیرد.می انجام سطحی الیه با کردن بقایا مخلوط و بذر و کود قراردادن برای

 بقایای گیاهی روش این دهد. درمی قرار خاک در خوردگی هم به حداقل با بذر را و کود کاشت، ماشین تنها و گیردنمی صورت

اک افزایش حفظ رطوبت در خبذر در بقایای محصول قبل، مزایای استفاده از کشت مستقیم یکی از  .شوندمی رها خاک سطح در

 (5می باشد ) سانتیمتری خاک 01-1درصد نسبت به خاک ورزی مرسوم در عمق  05به میزان 

خاک، حفظ  هایویژگی بهبود بر گیاهی دیریت میزان بقایایورزی حفاظتی و مهای خاکروش اثر ارزیابی پژوهش این هدف از

 این تحقیق، به این منظور در . است گیاهی بقایای از سوزاندن ناشی یطیمحستیز مشکالت کاهش و عملکرد رطوبت، پایداری

 .شد ای تعییندانه ذرت زراعت در کربن آلی و محتوی رطوبتی خاک مقدار بر گیاهی بقایای اثر میزان
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 معرفی دستاورد

 ورزی حفاظتی:خاک با اجرای خاک آلی ماده افزایش -0

 باقی خاک سطح روی از برداشت پس که گیاهی است. بقایای طبیعی ماده آلی عظیم منبع یک خاک، سطح گیاهی بقایای

، شت  بذراپس از ک ورزی کهخاکبه هر روش نیستند.  ورریختنیدمواد  یا خاشاک کنند،اغلب گمان می که گونه آن مانند،می

ورز مرکب و خاک .ورزی حفاظتی گفته می شودحفظ کند خاکروی سطح خاک را بقایای محصول قبل درصد  51 حداقل

  (.0از ادواتی هستند که بیشترین کاربرد را در کشاورزی حفاظتی دارند شکل )دیسک 

 
 خاک ورز مرکب                                                          دیسک                                            

 وری حفاظتیاستفاده از دیسک و خاک ورز مرکب در خاک -1شکل 

درصدی کربن آلی خاک  51 درصد بقایای محصول قبل، باعث افزایش 53حفظ دیسک با  ورز مرکب واستفاده از خاک

تری برای با خرد کردن بقایا و به هم زدن الیه سطحی خاک، شرایط مطلوب این ادوات و (0)شکل ه سوزاندن بقایا شدنسبت به 

 (. 0) کنندمیتبدیل شدن بقایا به ماده آلی را نسبت به کشت مستقیم بذر فراهم 

 

 
 اثر متقابل خاک ورزی و درصد بقایا بر کربن آلی خاک )درصد( -2شکل 

 

دهد که ماده آلی خاک در سه تیمار نشان می 5های ماده آلی خاک از برهم کنش اثر سال و میزان بقایای گندم در شکل میانگین

 53درصد حفظ بقایا در هر سه سال از سوزاندن بقایا بیشتر بود. همچنین تیمار افزایش میزان بقایا از صفر به  011و  53، 53

ایش داد، این افزایش در سال سوم بیشتر از دو سال قبل بود. ماده آلی خاک طی سه سال در همه درصد نیز ماده آلی خاک را افز

تیمارها روند افزایشی داشت، چون بقایای جمع شده در سه سال متوالی، ضمن حفظ مواد آلی قبلی خاک، با گذشت زمان 

ل کاهش میزان کربن آلی خاک در تیمار سوزاندن ی برای فعالیت موجودات زنده ایجاد کرده است. دلیترمناسبشرایط محیطی 
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درصد  011به  53(. اگر چه میزان بقایا از 3) استکربن و آمونیاک  دیاکسید صورتبهبقایا به علت از دست رفتن ماده آلی 

 شهپری (.5درصدی آن در سال سوم نسبت به سال اول شد )شکل  51تغییری در ماده آلی خاک ایجاد نکرد اما باعث افزایش 

 محتوای افزایش خاک، آلی ماده موجبات بهبود تواندمی مزرعه سطح در گیاهی بقایای داشتند حضور اظهار (0101) همکاران و

 سازد که با نتایج این تحقیق در یک راستا است. فراهم را خاک در آب نفوذ سرعت و افزایش خاک رطوبت

 

 
 آلی خاک )درصد(اثر متقابل سال و درصد بقایا بر کربن  -3شکل 

  خاک رطوبت حفظ -2

سته     طوبت برای جوانه ر شباع کرده و پو شد که بذر را کامال ا ن را نرم کند. آب برای نرم کرد آنزنی بذر باید به مقداری با

های متابولیکی بذر  همراه با جذب آب تنفس و فعالیت .های داخل بذر ضتروری استت   پوستته بذر و فعال ستاختن ستیستتم    

. پس از آنکه بذر جوانه زد و شتتودیابد. همچنین جذب آب ستتبب زیاد شتتدن حجم بذر و ترکیدن پوستتته بذر می افزایش می

چه از آن خارج شد، مقدار آب قابل وصول برای گیاه جدید به قدرت ریشه برای وارد شدن به محیط و توانایی آن برای     هریش 

 .جذب آب بستگی دارد

 بذری زنجوانهتاثیر رطوبت در مرحله   -2-1

ست. بنابراین با    سلسیوس  درجه  55که درجۀ حرارت هوا حداقل  شود یمکشت ذرت در منطقه ارزوئیه در تیر ماه انجام   ا

توجه به گرمی هوا و تبخیر زیاد رطوبت از ستتطح خاک در طول فصتتل رویش ذرت، حفظ بقایا باعث کاهش تلفات تبخیر از 

ی خاک در مرحله جوانه زنی بذر در هر سه سال آزمایش در تیمار  سطح خاک و حفظ رطوبت خاک شده است. محتوی رطوبت   

سایر تیمارها کمتر و حفظ  معنی طوربهسوزاندن بقایای گندم   سایر تیمارها برتر بود،     011داری از  صد بقایا نیز از  با حفظ در

 (. 0)شکل  حفظ شد درصد 1/03رطوبت خاک درصد بقایا  53 و حفظ درصد 01رطوبت خاک کامل بقایا 
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 اثر متقابل سال و درصد بقایا محتوی رطوبتی خاک )درصد( -4شکل 

 

ایای بقشود. مرتبط می منطقه در آن سال حرارتهای مختلف به میانگین درجه عدم یکنواختی میزان رطوبت در سال

ح کنند. وجود بقایا در سطعمل می قیعنوان عاسطحی به دلیل انعکاس نور، کاهش تبخیر و کاهش تماس باد با سطح خاک به

 آلی که یکی یاز سوی دیگر اثرات حفظ بقایا به افزایش مادهشود. سبب کاهش متوسط دمای خاک می ،یا نزدیک سطح خاک

 از مانع خاک، سطحی قسمت در خصوص به هادانهثبات خاک افزایش و خاک از دارینگه و حفظ در مهم بسیار هایشاخص از

 شود. می آب یافتن جریان و باد وزش طی در خاک ذرات پراکندگی

 ثیر رطوبت در مرحله گلدهی:أت -2-2

ر د آناز اهمیت زیادی برخوردار است و کمبود  ذرت وجود آب برای گیاه ،افشانی و تشکیل دانهگردهگلدهی و در مراحل 

 1-01رطوبتی خاک در عمق  در این آزمایش تیمار بقایای گندم بر محتوی .این مراحل باعث افت شدید عملکرد خواهد شد

داری داشت. رطوبت وزنی خاک برای سه تیمار حفظ بقایا به ترتیب متری خاک در مرحله گلدهی گیاه تاثیر مثبت و معنیسانتی

حفظ بقایا و  توأمرسد اثر به نظر می(. 3درصد بود )شکل  0/01درصد وزنی و در تیمار سوزاندن بقایا  3/01و  0/03، 5/00

(. وجود بقایای گندم بر محتوی 0ی گیاه در این مرحله از رشد گیاه، باعث حفظ بیشتر رطوبت خاک شده است )اندازهیسا

 رطوبت وزنی خاک کهیطوربهمتری خاک در مرحله گلدهی گیاه نیز تاثیر مثبت داشت. سانتی 01-01رطوبتی خاک در عمق 

درصد بقایا  53درصد وزنی و در تیمار سوزاندن بقایا و حفظ  3/08، 09درصد بقایا به ترتیب  53و  011برای دو روش حفظ 

 011متری خاک با حضور سانتی 01تا  01درصدی رطوبت در عمق  8و  00(. افزایش 3درصد بود )شکل  3/05و  05به ترتیب 

درصدی بقایا تاثیر زیادی  53رسد حفظ درصدی بقایا نشان از برتری وجود بقایا نسبت به سوزاندن آنها است. به نظر می 53و 

متری کامال مشهود است. شاید سانتی 01متری نداشته باشد ولی این افزایش رطوبت تا عمق سانتی 01در حفظ رطوبت در عمق 

باقی  مختلف، هایپژوهش نتایج براساسشود.  سبب کاهش متوسط دمای خاک ،وجود بقایا در سطح یا نزدیک سطح خاک

 دلیل به خشک، و رشد گرم فصل شرایط در حفاظتی ورزیخاک هایاجرای روش با همراه خاک سطح در گیاهی بقایای گذاشتن

نیتروژن  شدن معدنی افزایش و ریشه رشد خاک، افزایش دمایی شرایط بهبود خاک، رطوبت آب، افزایش سطحی تبخیر کاهش

 ( که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. 5( گردد می دانه عملکرد موجب افزایش بقایا سوزاندن یا حذف با مقایسه در خاک
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 سانتیمتری خاک  40تا  0اثر درصد بقایا بر محتوی رطوبتی خاک در عمق  -5شکل 

 

استفاده از ریتک بقایتای خترد شده ذرت را ردیف و پتس از بتسته بنتدی از مزرعته ختارج  اب توانمیصورت این در 

  (.5) نمتود

 

 کاشت رطوبت خاک در زمان -2-3

 هتا عمتوالً بته دلیتل وزن زیتاد و فتشارهایکننتد. ایتن دستگاهمی های کشت مستقیم در رطوبت پایین خاک بهتر کار دستگاه

کتدام از شیاربازکن آنها وجود دارد، از نظر نفوذ در خاک خشک متشکلی ندارنتد بته خصوص اگر  متستقلی کته روی هر

شوند. یده میبرراحت تر تر بوده و پایین، بقایا نیز خشک هایهمچنین در رطوبت ای باشند.از نوع دیسکی کنگره هاشیاربازکن

 کارائی را داشته ینبهتر کارمستقیمکارنده درصد باشد تا  01 شود که جهت کشت مستقیم رطوبت خاک زیرتوصیه می بنابراین

 .باشند را داشته درصد مشکل نفوذ در خاک 00شت مستقیم در رطوبتت زیتر های کالبته ممکن است برخی از دستگاه .باشد

 توصیه ترویجی

 :ورزی حفاظتیخاک هــای عملــی در بکــارگیری و اجــرایضــرورت -

 ورزی و کاشتمناسب برای خاک انتخاب ادوات. 

  و حذف بقایاعدم سوزاندن. 

  درصد بقایای محصول قبل 51حفظ حداقل. 

 درصد( 01کاشت )زیر  زمانناسب خاک رعایت رطوبت م. 

 (مترسانتی 51ارتفاع مناسب برش محصول با کمباین زمان برداشت )حداکثر  رعایت. 

  کشت پتاییزه در منتاطق سردزمان  تعجیلو بقایا کاهش حجم.  

  شوید مطمئنحفاظتی  از دسترس بودن کارنده کاشتقبل از.  

  شودکاشت مستقیم فراهم  باشند که امکان یطورحجم بقایای بجای مانده  ،قبل از کاشت. 

   شود.توسط فردی مجرب کالیبره  ماشین کاشت 
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 تاثیر خاک ورزی حفاظتی ... ، هوشنگ افضلی و نادر کوهی

 

 ( به هتاسپ ،فسفره ا توجه به باالتر بودن راندمان مصرف کود در کاشت مستقیم، حداکثر میزان کود )کودهای ازته،ب

 شدن بقایا با خاک، تغییرات مخلوطدلیل عدم  روش کاشت مستقیم آن است که به . از مزایایاستاندازه روش مرسوم 

 صورت عدم وجود کود ازته یا ترس از پس از کاشت ظاهر نخواهد شد. لذا در آنی در نسبت کربن به نیتروژن

اشت کود پایه ازته در هنگام ک ، از دادنمشکل برای دستگاه کاشت و شدن در شرایط رطوبتی باال خهچسبندگی و کلو

 .جبران نمود دید کارشناس مجرب، این کمبود را در کود سرکصالح نظر کرده و بعدا باصرف

  شودانجام  منطقه و مشابه روش مرسوم فمطابق با عر کاشت مستقیم گندم، عملیات کود سرک و سمپاشی در. 

  روئی خاک اقدام به آبیاری پس از اطمینان از خشکی الیه ، بقایا را کنار زده وحفاظتیآبیاری مزارع کاشت  قبل از 

 ایند. نم

 گیاهی بقایای بار حذف زیان آثار از بردارانهبهر به بخشی آگاهی. 

 ای با استتفاده از سیتستم کتشت متستقیم، چنانچه حجم بقایای ذرت زیاد جهت کاشت گندم در بقایای ذرت دانه

ر کشت کااستفاده خطیهای ذرت، با نباشد نیازی به استفاده از هد مجهز به ستاقه ختردکن نیست و پس از برداشت بالل

 .شودمستقیم، گندم در بقایای ایستاده ذرت کشت می

چنانچه حجم بقایتای ذرت زیتاد باشتد )معمتوال چنین است (، باید برداشتت ذرت بتا هتد مجهتز بته ستاقه ختردکن 

هد  با توانمی ه هد مجهز به ساقه خردکن برای برداشت ذرت، برداشتت رادسترسی بانجتام شتود و در صورت عدم 

 توانیمصورت این در  ذرت را خرد نمود.یای سپس با استفاده از ساقه خردکن پشت تراکتتوری، بقاو انجام داد  یمعمول

 (.5) استفاده از ریتک بقایتای خترد شده ذرت را ردیف و پتس از بتسته بنتدی از مزرعته ختارج نمتود اب
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