
 

  ؛ 386 :معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی
  2225989: ، نمابر49138- 15739: کد پستی

 

 

 

 

 

  

 

  ها ترین یافته مهم
دار  متري معنی  سانتی25-40 و 0- 25ي بر مقدار مواد آلی خاك در اعماق ورز خاكهاي مختلف   تاثیر سیستم◄

در سطح (یش بیشتر ورزي به افزا خاك ي سیستم بیورز خاكهاي  به هر حال، در مقایسه با سایر روش. نبوده است
  .منتهی گردید) متر  سانتی0- 40(مواد آلی در کل عمق خاك مورد مطالعه )  درصد5

  .داري در میزان وزن مخصوص ظاهري خاك ایجاد نشدورزي تفاوت معنی  بر اثر اجراي سه سیستم مختلف خاك◄

ها نسبت به فرسایش دانه خاكداري در میزان پایداريورزي تفاوت معنی بر اثر اجراي سه سیستم مختلف خاك◄
  . مشاهده نگردید

  

 قالورزي حفاظتی، زراعت دیم، حفاظت خاك، آق ورزي، خاك خاك : کلیديهاي هواژ

 89- 283- 77  طرح تحقیقاتی شماره شناسه :منبع یافته

  حمیدرضا عسگري ):گان(نویسنده

  قال در اراضی دیم شمال آق ها و کربن آلی خاك بررسی تاثیر عملیات زراعی بر ثبات خاکدانه :عنوان

  89-283-77 :شماره

 19/3/1393    :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته

Administrator
Untitled
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  )شرح مساله(مقدمه 
انتشار دي اکسید کربن از . شمار آوردبهعنوان یک مخزن بزرگ براي دي اکسید کربن اتمسفر خاك را می توان به

 اتولید، ت هاي فسیلیسوختمصرف توده و زیستتخریب  زمین، کاربري مانند تغییر ی عملیات به جو از طریقخاك
) ورزي خاك(مناسب براي کاشت بذر  آماده سازي زمین براي ایجاد بستر. دادورزي افزایش صنعتی و همچنین خاك

اکسیداسیون   انتشار دينرخافزایش خودي خود، منجر به که به را تشدید نموده  بیولوژیکی خاك هايتواند فعالیت می
دهد و منجر به تجزیه مواد آلی زي درجه حرارت خاك را افزایش میوركعنوان یک نتیجه، خابه.  به جو می شودکربن

سازي بستر کاشت که باعث  هایی از آمادهگیري از روشبا بهرهبنابراین، .  می گردداکسید کربن ديانتشارو افزایش 
از هدر رفت و انتقال کربن از خاك به اتمسفر ) ورزيخاك بی(شود  هاي خاك میجابجایی و بهم خوردگی کمتر الیه

ها در برابر عوامل فرسایشی  عنوان یک نتیجه از افزایش مواد آلی در خاك، ثبات و پایداري خاکدانهجلوگیري شده و به
ش در سه این آزمای. گیرد قال را در بر می منطقه مورد مطالعه برخی از اراضی زراعی شرق شهرستان آق. یابد افزایش می
هاي کامل و در سه تکرار در قالب طرح بلوك) ورزي خاك ورزي و کم خاك ورزي مرسوم، بی خاك(ورزي تیمار خاك

 و 0- 25از دو عمق )  نمونه خاك30 مجموعاً(ورزي   خاك از هر سیستم خاك نمونه10. تصادفی به مرحله اجرا در آمد
 برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مانند میزان مواد آلی .متري از اراضی مورد نظر برداشت شد سانتی25- 40

  .گیري شد ها اندازه خاك، بافت خاك، وزن مخصوص ظاهري و میانگین وزنی قطر خاکدانه
  

  فرضیات تحقیق
 .شوند ورزي مرسوم به افزایش مقدار مواد آلی در خاك منتهی میي حفاظتی در مقایسه با خاكورزخاكهاي  روش- 1

  .دهندپذیري خاك را کاهش میورزي مرسوم قابلیت فرسایشورزي حفاظتی در مقایسه با خاكهاي خاك روش- 2
  

  هدف از تحقیق
بر میزان تجمع مواد ) ورزي مرسومورزي و خاكخاكورزي، کمخاكبی(ورزي هاي مختلف خاكبررسی تاثیر سیستم

  .آلی و قابلیت فرسایش پذیري خاك
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  اهمیت موضوع
 دیم، شرایط در به حاصلخیزي خاك وابسته است در حالی کهدر مناطق مرطوب ر کشاورزي موفقیت د

 بنابراین.  استاز اهمیت زیادي برخوردار )رطوبت خاك(ذخیره شده در خاك از طریق نزوالت آسمانی آب 
 مراحل مختلف رشد طیدر براي حفظ و نگهداري رطوبت در خاك در این مناطق انتخاب یک مسیر مناسب 
 بارش بستگی دارد، با این میزانبه دیم شرایط  در یاگر چه رسیدن به هر موفقیت .محصول بسیار مهم است

 داشته بر عملکرد محصول یتواند تاثیر مثبتهاي کشاورزي میحال، اجراي مناسب مدیریت خاك و شیوه
  . باشد

مورد بررسی قرار خواهد اك هاي خ ویژگیبر برخی مدیریت خاك هاي مختلف تاثیر روشاین مطالعه در 
که در آن گندم سهم قال را در بر می گیرد برخی از اراضی شمال شهرستان آق مورد مطالعه منطقه. گرفت
در منطقه مورد مطالعه سه سیستم . خود اختصاص می دهد  از زراعت دیم در این منطقه را بهايعمده
ي ورز خاكسیستم هاي . اورزان اجرا می گرددورزي توسط کش خاك ورزي و بیي مرسوم، کم خاكورز خاك

لی در خاك و در نتیجه بهبود حاصلخیزي آحفاظتی ضمن حفظ رطوبت بیشتر در خاك باعث افزایش مواد 
  .گردندخاك می
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
  : ی خاكدرصد کل ماده آل )1

 5ورزي و در سطح خطاي هاي خاكتاثیر سیستم تحت) رد مطالعهدر هر دو عمق مو(درصد ماده آلی خاك 
متري و در  سانتی0-25ترین مقدار ماده آلی در عمق بیش. داري با هم نداشتند گونه اختالف معنی درصد هیچ
ورزي مرسوم متري و بر اثر اجراي خاك سانتی25- 40ترین مقدار آن در عمق ورزي و کمخاك سیستم بی

، میزان مواد آلی يورز خاك تیمارهاي ورزي در مقایسه با سایر خاك سیستم بیبه هر حال، . استمشاهده شده 
افزایش داده )  درصد5در سطح (داري  طور معنی هب) متر سانتی0-40(خاك را در کل الیه خاك مورد مطالعه 

 ).1شکل ( است

 

  
 .مختلفورزي و در دو عمق  هاي خاك  درصد کل ماده آلی در سیستم-1شکل 
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  وزن مخصوص ظاهري خاك) 2

 درصد 5ورزي و در سطح خطاي  هاي خاكتاثیر سیستم تحت) در هر دو عمق مورد مطالعه(وزن مخصوص ظاهري خاك 
ترین و کمترین مقادیر وزن مخصوص ظاهري بیشنتایج آزمون دانکن نشان داد که . داري با هم نداشتند گونه اختالف معنی هیچ

  ).2شکل (ورزي مرسوم ایجاد شده است  و خاكورزي خاك بیترتیب توسط سیستم خاك به

  

  

  .ورزي و در دو عمق مختلفهاي خاكدر سیستم  میزان وزن مخصوص ظاهري خاك- 2شکل 
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  ها میانگین وزنی قطر خاکدانه) 3

داري در میزان پایداري ورزي تفاوت معنینتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که بر اثر اجراي سه سیستم خاك
ورزي  هاي پایداري، سیستم خاكبا مقایسه میانگین داده) 3(با توجه به شکل . ها نسبت به فرسایش مشاهده نگردیددانهخاك

 .ورزي داشته استخاك وري و کمخاك مرسوم به نسبت پایداري بهتري را در مقایسه با سیستم بی

  

    

 دانه خص میانگین وزنی قطر خاكها با شادانه پایداري خاك-3شکل 

  .ورزي مختلفهاي خاك تاثیر سیستم  تحتمتري  سانتی0-25در عمق 
  

 


