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 آب، شامل (محیط کیفیت بهبود یا و حفظ با وري بهره افزایش  علوم کشاورزي،پژوهشگران چالش

 را پژوهـشگران  تغذیـه،  براي تقاضا و کشور جمعیت روزافزون و سریع افزایش. باشد می) هوا و خاك
 رشد در براي زراعی مناسب هاي مدیریت خصوص به پرمحصول ارقام تنیاف براي مستمر پژوهش براي

 افـزایش  براي برداشت و داشت کاشت، فنی هاي دستورالعمل و مناسب راهکارهاي ارایه و دیم شرایط
 مـدیریت  و ورزي خـاك  عملیـات  کـاهش  حفـاظتی  ورزي خاك از هدف. دارد ملزم می  محصول تولید

 مختلـف  هـاي  نقش روش  بررسی منظور این پژوهش به  . باشد می خاك سطح در موجود گیاهی بقایاي
کالله انجـام    شهرستان کشاورزي اراضی تعدادي از  خاك در  پتاسیم و فسفر ازت، میزان بر ورزي خاك

 و ورزي خـاك  کـم  مرسـوم،  ورزي خاك تیمار سه با تصادفی کامالً طرح قالب در آزمایشی این. گردید
 ورزي خـاك  سیـستم  در پتاسـیم  و ازت میـزان  تـرین  بیش. درآمد اجرا به تکرار سه با و ورزي خاك بی

 و ورزي خاك کم سیستم اجراي اثر بر خاك در فسفر میزان باالترین که حالی در گردید مشاهده مرسوم
  . گردید حاصل ورزي خاك بی
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 همقدم
خـصوص، بـه خـصوصیات ذاتـی آن بـستگی دارد و ایـن        ظرفیت خاك در انجام یک کـارکرد بـه   

.  از مدیریت ارتباط دارددست آمده کوین خاك و تغییرات دینامیکی بهنوبه خود به ت   خصوصیات نیز به  
توانـد مقـدار ازت را       ورزي مـی   خاك  باقی گذاردن بقایاي گیاهی بر روي سطح خاك در سیستم بدون          

ورزي با سـرعت   که به هم زدن خاك از طریق خاك   دلیل سرعت کم تجزیه آن، کاهش دهد در حالی         به
ورزي تجمـع و     خـاك . )1957گیـدنز،    (گرددبخشیدن به فرایند تجزیه، موجب افزایش ازت خاك می        

هـاي   تجمع مواد آلـی در الیـه   ). 1982هدلی و همکاران،    (دهد   ها را نیز تغییر می    توزیع فسفر در خاك   
بر روي یک نـوع خـاك در   ). 1991آنگر، (ثر بوده است ؤنخورده بر توزیع فسفر م  سطحی خاك دست  

متري خاك را تا   سانتی10 سال کل فسفر موجود در الیه     5مدت   خاکورزي به  برزیل، اجراي سیستم بی   
 نئوگـشواندنر و ). 1997سلیس و همکاران، (ورزي مرسوم افزایش داده است  درصد نسبت به خاك   15

ورزي  ورزي نـسبت بـه روش خـاك   خاك تري در روش بی   پتاسیم قابل حصول بیش   ) 2014(همکاران  
) بـا کـوددهی ازتـه   (متـري   سـانتی 60و در عمـق  ) بدون کوددهی ازته(متري   سانتی 5مرسوم در عمق    

تري از پتاسـیم قابـل حـصول را در     مقدار کم) 1999(با وجود این، حسین و همکاران    . مشاهده کردند 
جا  از آن .ورزي نسبت به روش خاك ورزي مرسوم گزارش کردندخاك هاي سطحی با روش بدون یهال

صورت یک طرح آزمایشی توسط سازمان جهـاد کـشاورزي در شهرسـتان            هورزي ب  خاك که سیستم بی  
منظور بررسی خصوصیات فیزیکی، شـیمیایی و بیولـوژي       گردد؛ بنابراین این پژوهش به     کالله انجام می  

ورزي و   خـاك  هـاي کـم    هاي کشاورزي است که از سیستم     ها با زمین   ر این اراضی و مقایسه آن     خاك د 
   .اند انجام شده است مند شده سازي بستر کاشت بهره ورزي مرسوم براي آماده خاك

  
  ها مواد و روش

. باشد ستان می برخی از اراضی کشاورزي شهرستان کالله واقع در شرق استان گلانجام این پژوهش
ورزي اجرا شده در منطقه پرداخته شد و بـا     هاي خاك   ابتدا به بررسی سیستم    قبل از انجام این پژوهش    

منظور شناسایی خـصوصیات فیزیکـی،    به.  واحد اراضی انتخاب گردید    9توجه به آن در مناطق زراعی       
  و0-20 صورت تصادفی و توسط آگـر از اعمـاق    نمونه به 7شیمیایی و بیولوژیکی از هر زمین زراعی        

گیري پارامترهـاي   دست آمده براي اندازه متري نمونه خاك برداشته شد و نمونه مرکب به     سانتی 40-20
شـود کـه    ورزي اجـرا مـی   در منطقه مورد نطر سه سیـستم خـاك  . مورد نظر به آزمایشگاه منتقل گردید  
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، )دیــسک+ چیــزل (ورزي خــاك، کــم)دو بــار دیـسک + گــاوآهن (ورزي مرســوم  خــاك: عبارتنـد از 
 ردان خاك و فقط با ایجـاد شـیار بـراي          ورزي که بدون برگ    خاك  دستگاه مخصوص بی  (ورزي   خاك بی

  ).گیرد قرار دادن بذر در خاك کشت انجام می
  

  گیري هاي اندازه روش
) 1994(و پتاسـیم بـه روش راول   ) 1982( به روش کجلدال، فسفر به روش اولسن و سامر         :ازت کل 

  . گیري شداندازه
  

  یجنتا
ورزي  ترین میزان ازت بر اثـر اجـراي سیـستم خـاك     دهد که بیش ها نشان می   نتایج مقایسه میانگین  

 0-20ورزي و در عمـق   خـاك  ترین میزان در سیستم بـی  متر بوده و کم     سانتی 0-20مرسوم و در عمق     
ي  آمـار ورزي در اعماق مختلف خاك از نظـر         تیمارهاي مختلف خاك  . متري مشاهده شده است    سانتی

دهـد    نشان می2بر همین اساس نمودار موجود در شکل ). 1 شکل(اند  داري را نشان نداده تفاوت معنی 
ترین میزان  متر و کم  سانتی0-20ورزي در عمق  خاك ترین میزان فسفر بر اثر اجراي سیستم کم    که بیش 

اسیم نیز بر اثر اجراي ترین میزان پت بیش .باشد متر می  سانتی20-40ورزي و در عمق  خاك در سیستم بی
 20-40ورزي و در عمـق   خاك ترین میزان توسط کم متر و کم  سانتی0-20ورزي مرسوم در عمق    خاك
   ).3 شکل(متر مشاهده گردیده است  سانتی

  

  
  

   .ورزي و عمق بر ازت خاك هاي مختلف خاك ثیر سیستمأ ت-1شکل 
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   .فسفر خاكورزي و عمق بر  هاي مختلف خاك ثیر سیستمأت -2 شکل
  

 
  

  .ورزي و عمق بر پتاسیم خاك هاي مختلف خاك ثیر سیستمأ ت-3 شکل

  
  گیري بحث و نتیجه

ورزي و در  خـاك  بر اثر اجراي سیستم بی  ) گرم در کیلوگرم خاك      میلی 037/0(ترین میزان ازت     کم
بـر اثـر اجـراي      ) م خـاك  گـرم در کیلـوگر       میلـی  13/0(تـرین میـزان آن       متر و بیش     سانتی 0-20عمق  
هاي گیـدنز    آزمایشاین نتایج با نتایج . جاد شده است  متر ای   سانتی 0-20ورزي مرسوم و در عمق       خاك

متـر    سـانتی 0-20ورزي در عمـق   خـاك  ترین میزان فـسفر در سیـستم کـم     بیش. مطابقت دارد ) 1957(
  ورزي مرسـوم و در عمـق      ترین میزان آن در سیـستم خـاك        و کم ) گرم در کیلوگرم خاك      میلی 86/11(
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نتـایج حاصـل بـا نتـایج     . اسـت مـشاهده شـده   ) گرم در کیلـوگرم خـاك      میلی 2/5(متر    سانتی 40-20
هـاي سـطحی خـاك        اد آلـی در الیـه     تجمع مـو  . مطابقت دارد ) 1997( سلس و همکاران     هاي  پژوهش

گـرم در      میلـی  66/453(تـرین میـزان پتاسـیم        بیش. ثر بوده است  ؤنخورده بر روي توزیع فسفر م      دست
 33/236(تـرین میـزان آن    متر و کم    سانتی 0-20ورزي مرسوم در عمق      کیلوگرم خاك در سیستم خاك    

. متر مشاهده شده است  سانتی20-40ورزي و در عمق     خاك در سیستم کم  ) گرم در کیلوگرم خاك     میلی
هاي سطحی و از طریق  تري از پتانسیل قابل حصول را در الیه نیز مقدار کم ) 1999(حسین و همکاران    
تـر   هـا تمرکـز بـیش    آن. گـزارش کردنـد  ) ورزي مرسوم نسبت به روش خاك(ورزي   روش بدون خاك  
هـاي   تري را تثبیت کرده و یا به حرکت پتاسیم به الیـه    که ممکن است پتاسیم بیش     -کلسیم قابل تبادل  

 .اند ا دلیل این امر دانستهر ورزي کمک نماید خاك تر در روش بی دلیل تخلخل پیوسته بیش تر به پایین
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Abstract1 

The challenge for researchers of agricultural sciences is to increase productivity 
while maintaining or improving environmental quality (including water, soil and 
air). Rapid population growth and increasing demand for food are the reasons why 
researchers are continuing to focus their efforts on the management of high 
yielding varieties that are suitable for rain-fed farming conditions and provide 
appropriate solutions and technical manuals for planting and harvest to enhance 
crop production. The purpose of soil conservation tillage is reducing soil tillage 
operations and crop residue management on soil surface. This study was conducted 
to investigate the role of different tillage on soil's NPK in some agricultural lands 
of Kalale. Soil tillage treatments including: conventional, reduced and no tillage 
that is accomplished with three replications in a completely randomized design. 
The results of the study have shown that conventional tillage caused the highest N 
and K contents in comparison to other tillage treatments; while the highest P value 
was observed when no-till and reduced tillage systems were applied, respectively. 
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