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  ، محمد حسين رزاقيحميدرضا صادق نژاد

 محقق مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي گلستان، عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي گلستان
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  چكيده :
عوامل محدود كننده براي استقرار بذر در خاك، جوانه زني و سبز شدن بذر و رشد مناسب گياه تابعي از منابع اصلي توليد يعني خاك 
ا و آب بوده و انتخاب نوع و روش خاك ورزي باعث پايدار ماندن اين منابع براي كشاورزي مي گردد به همين منظور در يك مزرعه ب

بقاياي سويا سه روش خاك ورزي مطالعه گرديد. پروژه درقالب طرح بلوك كامل تصادفي با سه تيمار و چهار تكرار براي كاشت 
: خاك ورزي با خاك ورز T2: بي خاك ورزي با خطي كار، T1گندم اجرا گرديد. تيمارهاي درنظر گرفته شده به اين ترتيب بودند. 

هكتار در  76/0يج نشان داد كه بي خاك ورزي با خطي كار بيشترين ظرفيت مزرعه اي كل يعني نتا : خاك ورزي مرسوم.T3مركب، 
درصد بقايا را با خاك مخلوط كرده بود. مقدار  50ساعت  بدون برگردان كردن بقاياي گياهي را داشت وخاك ورز مركب در حدود 

درصد و تنفس ميكروبي با بيشترين مقدار براي بي خاك  95/1و  85/1ماده آلي براي بي خاك ورزي و خاك ورزي مرسوم به ترتيب 
كيلوگرم در هكتار  4468ميلي گرم) اندازه گيري شد. مقدار عملكرد گندم در بي خاك ورزي با  CO2( روز گرم / 0098/0ورزي 

، بهره دهي انرژي  08/6ينسبت به تيمارهاي ديگر بدون اختالف معني دار برتري داشت. شاخص هاي انرژي بهتر يعني راندمان انرژ
39/0 Kg/Mj 55/2، شدت انرژي Mj/Kg  و افزوده خالص انرژي همراه با بيشترين عملكرد در روش بي خاك ورزي با خطي كار

  بدست آمد.
  انرژي، خاك ورزي حفاظتي، ظرفيت مزرعه اي، گندم كلمات كليدي :

  مقدمه :
ه منظور توليد محصولي خاص در ناحيه اي اجرا مي گرددخاك ورزي روش هايي از خاك ورزي كه در طول دوره اي طوالني و ب

رايج با مرسوم گويند. اما اين نوع خاك ورزي ها زمانيكه بيش از حد يا بطور نامناسب استفاده شود ممكن است اثرات منفي براي 
ورزي شده، افزايش قابليت خاك و توليد محصول داشته باشد. معايب آن كاهش حاصلخيزي خاك، فشردگي خاك زير اليه خاك 

فرسايش آبي و بادي، تجزيه شديد مواد آلي خاك، هزينه و انرژي زياد عمليات خاك ورزي و نيروي كارگري است. خاك يكي از 
قديمي ترين منابع طبيعي ما است. بهبود كيفيت خاك به دليل استفاده شديد براي رشد سريع اقتصادي يكي از چالش هاي اصلي براي 

ه از منابع پايدار در دنيا است. به همين دليل امروزه تالش مستمري يراي حفظ منابع اصلي توليد يعني خاك و آب مي گردد و استفاد
  تغيير روش هاي خاك ورزي سنتي به سمت روش هاي نوين كم خاك ورزي بكار گرفته شده است.

د عمليات ماشيني در خاك نسبت به كشاورزي سنتي سيستم كم خاك ورزي عبارت است از هر نوع سيستم زراعي كه در آن تعدا
كاهش يافته باشد. استفاده ازادوات اوليه خاك ورزي همراه با يك بذركار وكاهش يا حذف خاك ورزي ثانويه ازويژگيهاي اين سيستم 

استفاده نمي شود. بقايايي درصد بقايا در سطح خاك باقي مي ماند و معموأل ازگاوآهن برگرداندار  30تا  15مي باشد. در اين سيستم 
كه بر روي سطح خاك باقي مي مانند به پايين نگه داشتن حرارت خاك كمك مي كنند كه مزيتي براي سال هاي خشك بشمار مي 
رود و ممكن است هزينه هاي آبياري را كاهش دهد. بي خاك ورزي مي تواند عملكرد اقتصادي كشاورز را با پايين آوردن هزينه ها 

. بهم زدن خاك بوسيله خاك ورزي باعث انتشار دي اكسيد كربن و افزايش گازهاي گلخانه اي و گرم شدن زمين  3)هد (افزايش د
  ) . 4مي گردد (
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در يك بررسي تحقيقاتي، عملكرد بي خاك ورزي در برابر خاك ورزي مرسوم ارزيابي گرديد. داده ها از آزمايشات خاك ورزي 
 ,Agronomy Journal, Soil and Tillage Researchسورگوم منتشر شده در سه نشريه ذرت، سويا، گندم، پنبه، جو و 

Journal of Production Agriculture  جمع آوري شد و اختالف عملكرد محصوالت براي خاك ورزي مرسوم در مقايسه با
و گندم بيشتر از خاك ورزي مرسوم  بي خاك ورزي ارزيابي گرديد. نتايج نشان داد كه عملكرد هاي بي خاك ورزي براي سورگوم

بودند. بهرحال عملكرد براي جو در بي خاك ورزي كمتر بود. نتايج همچنين نشان داد كه بي خاك ورزي بخوبي خاك ورزي مرسوم 
)تحقيقي ديگري را بررسي كردند. هدف از اين  2012(  Dustin et al. 5)(در خاك هايي با بافت نرم مثل سيلت عمل نمي كند

قيق ارزيابي تاثيرات يا اثر بخشي روي ميانگين عملكرد و ريسك محصوالت زراعي از الگوهاي خاك ورزي به سمت بي خاك تح
ورزي بود كه بوسيله فاكتورهايي مثل سال شروع آزمايش، نوع محصول، مدت زمان خاك ورزي حفاظتي،  بارندگي ساليانه، بافت 

محصول مختلف در آمريكا بدست آمد. اين  6محل و براي  92آزمايش،  442ژورنال،  30 محصول و محل توليد بود. اين پارامترها از
آزمايش نشان داد كه براي گندم و سويا احتمال عملكرد هاي پايين تر در بي خاك ورزي در اراضي شني نسبت به لومي بيشتر بود در 

اثر مثبت داشت. يعني مدت زمان تبديل به سمت بي  حاليكه طول مدت زمان تبديل خاك ورزي مرسوم به بي خاك ورزي در پنبه
خاك ورزي در پنبه و سويا، احتمال عملكردهاي پايين تر در بي خاك ورزي كاهش داد و بارندگي ساليانه احتمال كاهش عملكرد بي 

زايش مي يابد. تغيير خاك ورزي را افزايش داد در نتيجه در مناطق پر باران ريسك به سمت پايين كاهش عملكرد بي خاك ورزي، اف
از خاك ورزي از خاك ورزي مرسوم به سمت بي خاك ورزي مي تواند با تغييرات جدي در شرايط فيزيكي خاك همراه باشد. 

حفاظتي به منظور حفظ رطوبت خاك، افزايش مواد آلي و بهبود ساختمان خاك، كاهش فرسايش و فشردگي خاك، كاهش مصرف 
  ). 1( اده مي شودسوخت و هزينه هاي توليد استف

  مواد و روش ها :
مزرعه انتخاب شده در سال قبل زير كشت گندم بوده و پروژه درقالب طرح بلوك كامل تصادفي با سه تيمار و چهار تكرار وابعاد هر 

ك ورزي با : خاT2: بي خاك ورزي با خطي كار ، T1متراجرا گرديد. تيمارهاي درنظر گرفته شده به اين ترتيب بودند.  20×  8كرت 
فسفر و  % 8پتاس،  %15كيلوگرم در هكتار كود ماكرو با نسبت هاي  100: خاك ورزي مرسوم، به ميزان حدود T3خاك ورز مركب ، 

كيلوگرم در هكتار كودهاي در فسفات آمونيم، فسفات تريپل و ازت به همراه كاشت در بي خاك ورزي ها و به  25ازت و  % 15
كيلوگرم در هكتار  190) به مقدار N-87-19تيمارها در شروع عمليات استفاده گرديد و رقم گندم (همراه ديسك زدن در ساير 

گرم در هكتار گرانستار  40كاشته شد. براي مبارزه با علف هاي هرز دراواخر زمستان به ميزان يك ليتر در هكتار علف كش تاپيك و 
شاخص هايي كه در اين پروژه اندازه گيري و محاسبه  ، مزرعه سمپاشي شد.ليتر در هكتار آفت كش سوين 5/1و براي كنترل آفت لما 

 و تنفس ميكروبي ،گرديدند شامل ظرفيت مزرعه اي، درصد برگردان شدن بقاياي گياهي، ميزان سوخت مصرفي، مقدارماده آلي
  .شاخص هاي انرژي بودند

  :و سوخت مصرفي و درصد برگردان شدن بقاياي گياهي ظرفيت مزرعه اي
متر و زمان هاي غير مفيد  100فقط از زمان هاي مفيد پيشروي ادوات در هنگام كار درطول  ايظرفيت مزرعهبراي بدست آوردن 

متر استفاده شد بنابراين ادوات سوار يا ادواتي كه بتوانند در انتهاي مسير، در زمان كمتري دور بزنند در  100دورزدن در انتهاي مسير 
اي تاثير گذار خواهند بود كه در اين شرايط آزمايش عمليات هاي كودپاشي و شخم با گاوآهن برگردان دار  افزايش بازده مزرعه

بيشترين بازده مزرعه اي را داشته اند. اما روشي كه كمترين تردد ادوات درداخل مزرعه را داشته و عمليات خاك ورزي و كاشت براي 
سطح بيشتري ازمزرعه را درزمان مشخص كشت كند داراي ظرفيت مزرعه اي باالتري يك هكتار را در زمان كمتري انجام دهد و يا 

همچنين تجزيه تدريجي بقاياي گياهي در اليه سطحي خاك، ميزان مواد آلي موجود در خاك را به مرور افزايش داده و  خواهد بود.
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ك تر باشد محيط استقرار بذر و اطراف ريشه باعث تقويت و حاصلخيزي خاك مي گردد. اين حاصلخيزي هر قدر به سطح خاك نزدي
ميزان درصد برگردان شدن بقاياي گياهي در تيمارهاي هاي گياه دراوايل دوره رشد در شرايط مناسب تري براي رشد گياه خواهد بود. 

توجه به نوع  درصد براي روش هاي خاك ورز مركب و مرسوم اندازه گيري و محاسبه شد كه با 38/91و  35/50آزمايش به ترتيب 
از اطالعات موجود بدست آمده از طرح هاي تحقيقاتي محققين و  براي محاسبه سوخت مصرفي ادوات بكار رفته قابل پيش بيني بود.

همچنين واحد برنامه ريزي توزيع سوخت سازمان كشاورزي استفاده شد. بدين لحاظ عمليات زراعي و سوخت تقريبي مصرف شده 
   سوخت تا انتهاي مرحله كاشت محاسبه گرديد.آن سنجش و مجموع مصرف 

  و سوخت مصرفي برگردان شدن بقاياي گياهيمزرعه اي و ظرفيت . داده هاي اندازه گيري و محاسبه شده 1جدول 
  سوخت مصرفي  برگردان شدن بقاياي گياهي  ظرفيت مزرعه اي روش خاك ورزي و كاشت  تيمارهاي آزمايش

  ارليتردر هكت  درصد  هكتار بر ساعت
T1 76/0  -  15  
T2 7/0  35/50  52 

T3 2/0  38/91  103 

  مقدار ماده آلي و تنفس ميكروبي :
نتايج بدست آمده نشان دهنده اختالف معني دارداشتن بين روش هاي خاك ورزي از نظر ميزان ماده آلي خاك بود. مقايسه ميانگين 

هاي خاكورزي در سطح باالتري قرار دارد اگرچه اين تيمار با تيمار  ماده آلي خاك نشان داد كه روش مرسوم در مقايسه با ساير روش
روش بي خاك ورزي از نظر آماري اختالف معني داري ندارد اما با روش كم خاك ورزي با  خاك ورز مركب كه باعث كاهش معني 

وازي است و هر چه شدت و عمق دار ميزان ماده آلي خاك شده بود اختالف زيادي داشت. تجزيه ماده آلي در خاك يك فرآيند ه
شخم بيشتر باشد در نتيجه ماده آلي بيشتر در معرض اكسيژن هوا قرار گرفته و بيشتر و سريعتر تجزيه مي شود بنابر اين كاهش بهم 
ه زدن خاك باعث حفاظت ماده آلي خاك مي گردد. همچنين از مقايسه ميانگين ميزان تنفس ميكروبي خاك در تيمارهاي مختلف نتيج

خاكورزي و روش مرسوم از نظر آماري اختالف معني داري وجود ندارد اما از نظر عددي ميزان تنفس گرفته شد كه بين تيمارهاي بي
ميكروبي خاك در تيمار بي خاكورزي در باالترين سطح قرار دارد. در اين پارامتر اندازه گيري شده نيز تيمار خاك ورز مركب در 

  رار دارد.پايين ترين سطح آماري ق
  ميلي گرم)در تيمارهاي آزمايش  /Co2 . مقدار ماده آلي ( % )و ميزان تنفس ميكروبي (روز گرم 2جدول 

  T1 T2 T3  روش خاك ورزي
  a85/1  b5/1  a95/1  ماده آلي

  a0098/0  b0057/0  ab0092/0  تنفس ميكروبي
  شاخص هاي انرژي:

موجود، ميزان انرژي ستاده افزايش يافته و باعث افزايش راندمان انرژي مي  در صورت مديريت صحيح و استفاده بهينه از نهاده هاي
بيشترين راندمان  08/6گردد. مقدار عملكرد بدست آمده در تيمارخطي كار بي خاك ورز نسبت به سابر تيمارها بيشتر بود و با مقدار 

رم عملكرد را دارا بوده و در ازاي هر كيلوگرم گندم، كيلوگ 39/0انرژي را داشته است. همچنين به ازاي هر مگاژول انرژي مصرفي 
 مگاژول يعني كمترين انرژي را مصرف كرده است و مقدار افزوده خالص انرژي بيشتري را در مزرعه سبب گرديده است. 55/2
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  . شاخص هاي انرژي 3جدول 
انرژي نهاده   تيمارهاي آزمايش

Mj 

انرژي ستاده 
Mj 

راندمان 
  انرژي

ژي بهره دهي انر
Kg/Mj 

شدت انرژي 
Mj/Kg 

افزوده خالص 
 Mjانرژي 

T1 3/11381  69254  08/6  39/0  55/2  57873  
T2 5/12769  64015  01/5  32/0  09/3  51245  
T3 4/15388  65922  28/4  28/0  62/3  50534  
  :نتايج و بحث

نوين، هدف افزايش كاربري و بهينه كردن بطور كلي پارامترهاي موثر در تغيير شيوه سنتي آماده سازي بستر بذر به سمت روش هاي 
عوامل را دنبال مي كند. در اين ميان ظرفيت مزرعه اي يك روش كاشت با زمان اجراي عمليات رابطه معكوس دارد بنابراين هر 

موثر  عاملي كه باعث كاهش زمان مورد نياز براي اجراي عمليات زراعي در يك سطح معين شود در افزايش ظرفيت مزرعه اي سيستم
درصد و  85است. كاهش عمليات در روش هاي خاك ورزي حفاظتي نيز با كاهش مصرف سوخت همراه است. بي خاك ورزي با 

با توجه به سياست كشاورزي در  درصد كاهش، مصرف سوخت را به مقدار قابل مالحظه اي كاهش دادند 50خاك ورز مركب با 
رزي، عامل مهمي در توسعه كشاورزي حفاظتي است. از طرف ديگر وجود كاهش مصرف سوخت بكارگيري روش هاي نوين خاك و

بقاياي گياهي در خاك مي تواند با افزايش ماده آلي خاك، ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آن را بهبود ببخشد. عالوه براين افزايش 
پوشش گياهي رابطه مستقيم دارد. در كربن آلي با فعاليت تنفسي در خاك مي تواند سرعت چرخه عناصر غذايي را افزايش دهد. 

شرايط بدون عمليات خاك ورزي و كشت مستقيم، بقاياي گياهي به صورت پوششي برروي سطح خاك قرار گرفته و در صورت 
مداومت استفاده از اين روش در طي چندين سال، زمان نسبتاً طوالني براي تجزيه آن الزم است از طرف ديگر عدم مخلوط شدن با 

هاي اوليه از كود ازته بيشتري گردد كه در سالهايي توصيه ميرعت تجزيه را كاهش داده و به اين خاطر براي چنين روشخاك، س
همچنين اصالح و تطبيق ادوات بي خاك ورز جديد با شرايط بومي مناطق و كوچكتر كردن ابعاد آن در كاهش انرژي  استفاده گردد.

يب كمتر بودن انرژي حاصل از نيروي انساني خاك ورز هاي مركب به دليل ظرفيت مزرعه اي مصرفي بسيار موثر است. به همين ترت
بيشتر و سرعت پيشروي زيادتر نسبت به كارنده سنگين بي خاك ورزي و يا جمع ادوات مورد استفاده درروش مرسوم، باعث كاهش 

از منابع انرژي به صورت كارآمد و موثر در مديريت صحيح انرژي مصرفي گرديده است. نتايج بدست آمده بيانگر آن است كه استفاده 
توليد، كارايي مصرف انرژي را افزايش داده و مي توان براي رسيدن به كشاورزي پايدار، سياست گزاري را در جهت كاهش مصرف 

  انرژي منابع توليد و حفظ و بقاي انرژي سوق داد.
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