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مقدمه

کمبود آب يکي از مشکالت زراعت در مناطق خشك و نيمه خشك 
است. هر روشي که بتواند در حفظ رطوبت خاك و بهره وری آب کمك کند، 
حائز اهميت است. حفظ بقايای گياهی در سطح خاك به خصوص 
در فصل تابستان به دليل نقش آن در تقويت اليه مرزی سبب کاهش 
شدت تبخير و حفظ رطوبت خاك می شود. خاك ورزی حفاظتی 
در روش  تقسيم می شود.  بی خاك ورزی  و  نوع کم خاك ورزی  دو  به 
کم خاك ورزي عمليات برحسب نوع گياه و ميزان بقايای محصول قبلی 
در عمق 8 تا 15 سانتی متری برای قراردادن کود و بذر و مخلوط کردن 
بقايا با اليه سطحی انجام می گيرد. در روش بي خاك ورزي هيچ نوع 
عمليات خاك ورزی صورت نمی گيرد و تنها ماشين کاشت، کود و بذر 
را با حداقل به هم خوردگي در خاك قرار می دهد. در اين روش بقايای 

گياهی در سطح خاك رها می شوند. 

مزایای خاک ورزی حفاظتی

هدف اصلی خاك ورزی حفاظتی حفظ بقايای گياهی در مزرعه است 
که دارای مزايايی به شرح زير است.

1- افزایش نفوذپذیری آب در خاک
برگشت بقايای گياهی نه تنها از طريق افزايش ماده آلی خاك، بلکه 
به واسطه نقش بقايا در کاهش تبخير، ممانعت از سله بستن سطح خاك و 
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کاهش فرسايش، افزايش نفوذپذيری خاك را سبب می شود. در روش 
خاك ورزی مرسوم، بيلچه های کولتيواتور، ديسك و گاوآهن برگردان دار 
يك اليه فشرده خاك در عمق کار ادوات ايجاد می کنند. در اين نوع 
خاك ورزی، خلل و فرج طبيعی خاك از بين می رود و کانال های خاك 
که بر اثر نفوذ ريشه به  وجود می آيند با خاك نرم پر می شوند. اما در هر 
دو نوع خاك ورزی حفاظتی کانال ها و ترك های خاك تغيير نمی کنند؛ 
لذا آب به آسانی به داخل خاك نفوذ می کند. اين موضوع باعث ذخيره 
عميق تر رطوبت در خاك می شود و در نتيجه ميزان جاری شدن آب در 

سطح زمين و شسته شدن خاك کم می شود.

۲- افزایش رطوبت بستر بذر
حفظ بقاياي گياهي در سطح يا نزديك سطح خاك در روش هاي کشاورزی 
حفاظتي باعث حفظ رطوبت خاك می شود. همچنين موجب می شود که در 
زمان ريزش باران، قطرات باران ذرات خاك را متالشی نکنند و باران 
به راحتی در خاك نفوذ کند )شکل 1(. از طرف ديگر، بقايای ايستاده مانع 
تابش مستقيم آفتاب به سطح خاك می شوند و به دليل روشن بودن رنگ 
لذا  نمی رود؛  باال  خاك  حرارت  و  می شود  منعکس  خورشيد  نور  آن ها، 
تبخير از سطح خاك کم می شود. در بهار نيز حرارت خاکی که بقايای 
امر به  از خاك لخت است. همين  ايستاده دارد 3 درجه خنك تر  گياهی 
حفظ رطوبت خاك در بهار کمك می کند )شکل 2(. بنابراين رطوبت بيش تر 

در مدت زمان زيادتری در اختيار گياه قرار می گيرد. 
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شکل 1- افزايش نفوذپذيری آب در خاك در روش خاك ورزی حفاظتی

شکل 2- حفظ و افزايش ذخيره رطوبتی خاك در روش خاك ورزی حفاظتی

3- افزایش ماده آلی خاک
خاك  آلی  ماده  گياهی،  بقايای  حفظ  با  حفاظتی  خاك ورزی  در 
افزايش می يابد )شکل 3( و اين امر تهويه و رطوبت خاك را بهبود می دهد. 



5کشاورزی حفاظتی و حفظ رطوبت خاک

همچنين در صورت کشت مستقيم در بقايا، شکستگی خاك کم تر می شود. 
کرم های  می شود.  زياد  خاکی  کرم  جمعيت  گياهی،  بقايای  حفظ  با 
خاکی بقايای گياهی را خرد و تجزيه می کنند و با ايجاد خلل و فرج های 
طوالنی در خاك، ظرفيت نگهداری آب خاك و نفوذ آب را به داخل خاك 

افزايش می دهند. 

 

شکل 3- افزايش ماده آلی خاك در روش خاك ورزی حفاظتی

۴- کاهش فرسایش خاک
سيستم کشاورزی حفاظتی به روش های زير سبب کاهش فرسايش 

آبی و خاکی می شود:
فرسایش آبی: با کاربرد سيستم کشاورزی حفاظتی، شست وشوي  �

ذرات خاك بر اثر ضربات باران در اراضی شيب دار سبب کاهش فرسايش 
آبي می شود.

فرسایش خاکی: کاهش شدت بر هم زدن خاك در سيستم  �
کشاورزی حفاظتی از خردشدن و جابه جايي زياد ذرات خاك و پودرشدن 
آن جلوگيري می کند و باعث کاهش فرسايش بادي  می شود )شکل 4(.
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شکل 4- کاهش فرسايش خاك در اثر استفاده از کشاورزی حفاظتی

بر اين اساس انتظار می رود که سيستم کشاورزی حفاظتی به سبب 
کاهش عمليات خاك ورزی از سويی و حفظ بقايای گياهی از سوی ديگر، 
سبب افزايش بهره وری آب و کاهش نياز آبی محصول شود. همچنين در 
مديريت خاك ورزی حفاظتی، بقايای گياهی به حالت ايستاده می مانند و 
بقايای ايستاده مانع وزيدن باد بر سطح خاك می شوند؛ لذا فرسايش بادی 
در خاك کم می شود. همچنين بقايا سرعت ضربات باران را کم می کنند و 
نفوذ آب به داخل خاك زياد می شود؛ با کم شدن رواناب، فرسايش آبی 

نيز به شدت کاهش می يابد.
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۵- تأثیر ادوات خاک ورزی بر رطوبت خاک
خاك ورزی برای تهيه بستر کشت و کنترل علف های هرز انجام می شود. 
نوع مديريت خاك ورزی و تعداد دفعات خاك ورزی بر رطوبت خاك مؤثر 
است. جدول 1 تلفات رطوبت را در چند ابزار خاك ورزی نشان می دهد. 

جدول 1- تلفات رطوبت در چند ابزار خاك ورزی

تلفات رطوبت ۴ روز پس از انجام ابزار خاک ورزی
عملیات خاک ورزی )میلی متر(

13/2ديسك

12/7گاوآهن قلمی

3/6پنجه غازی

5/6ريشه بر

مشاهده می کنيد که ابزارهای خاك ورزی مرسوم باعث تلفات 
رطوبت خاك می شوند و در بين اين ابزارها، بيش ترين تلفات رطوبت 
به وسيله ديسك به وجود می آيد. لذا در شرايط خشك سالی از ديسك زنی 
بايد حتماً پرهيز کرد. به علت استفاده از ادوات خاك ورزی مرسوم، 
اليه های خاك در معرض شديد هوا و در نتيجه حرارت قرار می گيرند و 
در نتيجه تبخير از سطح خاك افزايش می يابد. افزايش تبخير، کاهش 
ذخيره رطوبتی خاك را به همراه دارد )شکل 5(. اما با استفاده از ادوات 
خاك ورزی حفاظتی )شکل 6( به هم خوردگی اليه سطحی خاك کمينه 
می شود و در نتيجه تبخير از سطح خاك کاهش و ذخيره رطوبتی 

افزايش می يابد. 
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شکل 5- تأثير ادوات خاك ورزی مرسوم بر کاهش رطوبت خاك

 

شکل 6- تأثير ادوات خاك ورزی حفاظتی بر افزايش رطوبت خاك
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۶- تأثیر ادوات خاک ورزی بر حفظ بقایای گیاهی
مقدار بقايای گياهی به جای مانده در سطح خاك، در نگهداری 
رطوبت خاك مؤثر است. جدول 2 مقدار بقايای گياهی به جای مانده 

در روش های مختلف خاك ورزی را نشان می دهد. 

جدول 2- مقدار بقايای به جای مانده در ادوات مختلف خاك ورزی

درصد بقایای باقی مانده ابزار خاک ورزی
روی سطح خاک

100بدون خاك ورزی )کشت مستقيم(

50 تا 80گاوآهن قلمی با تيغه های پنجه غازی

30 تا 60گاوآهن قلمی

20 تا 50ديسك با بشقاب های قطور

40 تا 70ديسك با بشقاب های نازك

40 تا 70کولتيواتور

0 تا 10گاوآهن برگردا ن دار

مشاهده می کنيد که بيش ترين بقايا در روش بی خاك ورزی 
حفظ می شود و کم ترين مقدار بقايا با روش گاوآهن برگردان دار در 
زمين باقی می ماند. برای مثال، کشت مستقيم ذرت در بقايای گندم به 
ميزان 14 تن در هکتار، تبخير را 50 تا 60 ميلی متر کم می کند. عالوه بر 
مقدار بقايا، ارتفاع بقايا نيز در مقدار گيرانداختن برف در زمستان و حفظ 
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رطوبت خاك بسيار مؤثر است؛ يعنی هرچه ارتفاع بقايا بيش تر باشد، 
رطوبت زيادتری در خاك حفظ می شود )شکل 7(.

شکل 7- تأثير ادوات خاك ورزی حفاظتی بر حفظ بقايای گياهی

اهداف اصلی کشاورزی  حفاظتی

به طور خالصه اهداف اصلی اجرای کشاورزی حفاظتی عبارت اند از:

بررسی سازگاری سيستم کشاورزی حفاظتی با شرايط و فرهنگ  �
کشاورزی منطقه؛

تغيير ساختار توليد محصوالت زراعی با هدف حفاظت از منابع  �
اوليه توليد و افزايش پايداری توليد و درآمد محصوالت مختلف در قالب 

نظام های زراعی منطقه؛ 
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بهره گيری از کشاورزی حفاظتی برای رفع يا تخفيف چالش های  �
سيستمی و غيرسيستمی فراروی توليد در قالب تناوب های منطقه ای؛

افزايش بهره وری نهاده های توليد، زمان و مکان در قالب تناوب های  �
زراعی منطقه از طريق به کارگيری کشاورزی حفاظتی؛ 

حفاظت از منابع تجديدناپذير )آب، خاك و تنوع زيستی( و  �
محيط زيست.


