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 سخن سردبیر

 

 هابه نام خالق زیبایی

است و به شکر اندرش مزید نعمت. با سالم خدمت اساتید گرامی  تمنت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قرب

و دانشجویان عزیز که ما را انگیزه دادند تا با تالش و کوشش بیشتر مطالب علوم خاک را در نشریه مربوطه به چاپ 

 ارسانیم. هم اکنون که دگر بار حضرت باری تعالی توفیق خدمت به خوانندگان گرامی را به من و دوستانم عط

نموده، پروردگار را شاکریم. ضمن تقدیر و تشکر از تمامی تحریر و چاپ   فرموده تا شماره یازدهم نشریه خاکدانه را

ویژه استاد محترم مشاور انجمن علمی بخش علوم خاک جناب آقای دکتر سید همکاران این شماره نشریه، به

خسروانی، از همه اساتید گرانمایه و دانشجویان  اکبر موسوی و دبیر محترم انجمن علمی سرکار خانم پگاهعلی

عزیز دعوت به عمل آورده تا با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در بهبود کیفیت نشریه خاکدانه یاری 

 نمایند.

 

 

 با سپاس فراوان                                                                                                             

 فرزاد مرادی                                                                                                              

 5316اییز پ                                                                                                             
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 تقدیم به عزیزان از دست رفته در زلزله کرمانشاه:

 

 بنی آدم اعضای یک پیکرند                                    

 که در آفرینش ز یک گوهرند                                                                       

 چو عضوی به درد آورد روزگار                                   

 دگر عضوها را نماند قرار                                                                        

                                    تو کز محنت دیگران بی غمی

 نشاید که نامت نهند آدمی                                                                       

 ))سعدی((                                                                                                    

 

 ؟کاست را طبیعی چنین حوادث توان کثرت تلفات اینمی چگونه از نظر علم خاکشناسی

 ساده است:جواب بسیار 

ث ارزیابی اراضی، تناسب آنها برای بحدر مبرای مصارف مختلف.  هاتعیین قابلیت و تناسب آنارزیابی اراضی،  

کشت  ،کشت فاریاب مناسب برای به چشم یکی از اراضی آنهااورزی محاسبه گردیده و به های مختلف کشسیستم

اراضی که غیر قابل استفاده در حوزه کشاورزی بوده را با توان شود. حال میدیم، مرتع و یا حیات وحش نگاه می

های هشپژو، بررسی پایداری آنها و غیره به بخش های برشیها، بررسی تنشناسی خاکشمطالعاتی از قبیل کانی

ز اتا یرد انجام پذ مناسب به صورت با کیفیت ایهای سازهتر پروژهعمرانی سپرد تا با ارزیابی محیط زیستی دقیق

 بروز چنین مشکالتی جلوگیری شود.

 
 ))به امید سربلندی مردمان ایران زمین((
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 آشنایی بیشتر با پدر علم خاک

 

 نژادسید محمود انجوی

 )دانشجوی مقطع دکتری مدیریت منابع خاک دانشگاه شیراز(

 

واسیلی واسیِلویچ داکوچایف معموال به عنوان پدر علم خاکشناسی و مطالعه خاک در محیط طبیعی خود شناخته 

میالدی در استان اسمولنسک امپراتوری روسیه چشم به جهان گشود و در  5446شود. وی در اول مارس می

شت. تحصیالت او در دانشگاه میالدی در سنت پترزبورگ در سن پنجاه و هفت سالگی درگذ 5193هشتم نوامبر 

جغرافیا،  هایشناس وقت دانشگاه انجام شد و عالیقی در زمینهسنت پترزبورگ در زیر نظر والدمیر ورنادسکی کانی

شناسی از خود نشان داد. وایسلی خاکشناسی روسیه را ارتقا بخشیده و شاید بتوان گفت اولین شناسی و خاکزمین

 منحصر شیوه علم، زمینه دروی  بزرگ سهمها انجام داد. فیایی بر روی انواع خاکهای جغرافردی بود که بررسی

 بود.  "نقشه روی بر خاک" نداد قراراو در  فرد به

 

 شناسی )ماده مادی( در تشکیلتوانست توضیح دهد تنها عوامل زمینایده تغییرات جغرافیایی در نوع خاک که می

خاک اثر نداشته و عواملی نظیر اقلیم، پستی و بلندی و زمان نیز موثرند  توسط وایسلی معرفی شد. استفاده از این 

های داکوچایف به سرعت توسط تعدادی بندی خاک شد. ایدهها به عنوان یک پایه و اساس منجر به اولین طبقهایده

 شناسان و به طور مشخصی هانس ینی مورد توجه قرار گرفت. از خاک
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های خاکشناسی خود طرحی از توصیف پنج عامل خاکساز را توسعه داد  و فرضیه خود را پس او در هنگام فعالیت

میالدی مطرح نمود و مشهورترین اثر وی  5443ر سال های روسیه داز مطالعات میدانی گسترده به روی خاک

متلعق به همان سال و با نام چرنوزوم روسی بود. به پاس زحمات داکوچایف تعدادی از اصطالحات خاکشناسی 

ای بر روسی همچون چرنوزم، پادوزل، گلی، و سولنتز در واژگان بین المللی علوم خاک وجود دارد. همچنین دهانه

گذاری گردید که معادل جایزه نوبل در علم خاک بوده که توسط افتخار و به عنوان پاداش وی نامروی مریخ  به 

کار  241میالدی در حدود  5195تا  5461های اتحادیه بین المللی علوم خاک اهدا گردید. داکوچایف در سال

سی و تعداد معدودی به زبان نقشه شد را صورت داد که اغلب آنها به زبان رو 4جلد کتاب و   65علمی که شامل 

 انگلیسی انتشار یافته است. 

 
 منبع: 

 پدیاترجمه از سایت ویکی

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasily_Dokuchaev&oldid=805189263 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasily_Dokuchaev&oldid=805189263
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 آشنایی با انواع کودها

 

 رویا کریمی

 دانشگاه شیراز( دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری)دانشجوی مقطع 

 

هر نوع موادی که جهت تقویت خاک و باال بردن حاصلخیزی آن که چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی باعث 

 افزایش عملکرد محصول می شود کود گفته می شود.

 کلی به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از کودهای شیمیایی ، کود آلی و کود بیولوژیک.کودها به طور 

 

 کودهای شیمیاییالف( 

 تاریخچه:

تولید این نوع کودها، در کشاورزی و ازدیاد تولید محصوالت زراعی انقالبی را به وجود آورد. طی مرور زمان تولید 

ا گردد باید این را که عالوه بر این که این کود ها باعث ازدیاد محصول میاین کودها رو به فزونی گذاشته و از آنج

 نمایند.هم در نظر داشت که، این کودها صدمات زیادی را به خاک، موجودات زنده و اکوسیستم وارد می

 ترکیب شیمیایی و درصد خلوص کودهای مختلف حاوی یک عنصر، بسیار متفاوتند. این تفاوتها بر مورد مصرف،

نحوه پخش، زمان کوددهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار مهمی دارند. بنابراین شناخت کافی از انواع کودهای 

 شیمیائی قبل از انتخاب و یا مصرف آنها ضرورت دارد.

کودهای شیمیایی به دو دسته که برخی جزء عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو المنت و برخی نیز جز عناصر کم 

 میکرو المنت ( می باشد تقسیم می شود.مصرف گیاه ) 

 منیزیم -کلسیم  -پتاس  -فسفر  -عناصر پر مصرف )ماکرو( شامل: ازت 

 بور –مس  -منگنز  -روی  -عناصر کم مصرف )میکرو( شامل : آهن 

 از مزایای کودهای شیمیایی، بهای ارزان، کاربرد سهل و آسان، درآمد کاذب کوتاه مدت )بدون توجه به استهالک

سرمایه اصلی یعنی خاک و موادآلی آن( است. شیوع بیماریها و آفات متعدد مثالً شیوع آتشک گالبی در باغهای 
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گالبی کرج و قزوین، نماتد در مزارع چای و حتی شانکر مرکبات در جنوب کشور عمدتاً زاییده مصرف نامتعادل 

  کودها می باشد.

شیمیایی در ایران می تواند موید مصرف نامتعادل کود در کشور باشد نظرات بانک جهانی درباره مصرف کودهای 

  که به شرح زیر می باشد:

درتوزیع نابرابر کودهای شیمیایی، بخش خصوصی جایگاهی ندارد )تقویت بخش خصوصی و فراهم آوردن امکان 

ال از جانب دولت برای رقابت فعاالنه، ایجاد یک محیط تجاری و حقوقی صحیح و اتخاذ یک خط مشی پایدار و فع

ازن عدم تو تقویت مشارکت بخش خصوصی(، نظام قیمت گذاری سبب اسراف در مصرف کود شیمیایی می شود،

بین کودشیمیایی در دسترس و کودشیمیایی مورد نیاز، ضعیف تحقیق در کاربرد کود، تجارب سایر کشورها در 

کمک کند که در زیر به دو مورد اشاره می شود: در  کنترل مصرف کودشیمیایی می تواند به مصرف کود در کشور

تن تثبیت شده و تولید بیشتر از آن را وزارت کشاورزی صرفاً به  1/7انگلستان تولید گندم در هر هکتار در حدود 

آب مزارع اندازه گیری شده و اگر خاطر مسایل زیست محیطی ممنوع نموده است. در بلژیک غلظت نیترات در زه 

از غلظت نیترات رودخانه بیشتر باشد، با دادن اخطار و با جریمه، مقدار کود مصرفی زارع را کاهش می غلظت آن 

تر و همچنین آسیب رساندن کمتر به امروزه در دنیا تالش بر آن است که برای تولید محصولی بهتر، سالم دهند.

ین نوع کودها باید دقت زیادی شود در مصرف ا محیط زیست این نوع کودها را به صورت بهینه مصرف نمایند.

گذارند. کودها از لحاظ کیفی باید چون بعضا به دلیل قدرت دوزهای باالی مواد موثره اثرات منفی بر روی گیاه می

در سطح قابل قبولی باشد و برای آنکه معلوم گردد کود مورد استفاده از کیفیت الزم برخوردار است و همچنین 

 یدن دیگر خصوصیات باید آزمایشهای ذیل را روی آن انجام داد:مقدار مورد نیاز و فهم

 تعیین کیفیت کود *

 تعیین میزان کود مصرفی در کشاورزی *

 تعیین عناصر تشکیل دهنده کود *

  تعیین میزان آالیندگی کود ها از نظر پارامترهای زیست محیطی در خاک و آب *

میکروبیولوژی و برخی پارامترهای فیزیکی بر  ،ایی )آلی، معدنی(در آزمایشگاه آنالیز کود انواع آزمایشهای شیمی

 گیرد تا بتوان کود را مورد بررسی قرار داد.روی انواع کودها انجام می
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 کود آلی ارگانیکب( 

هر ماده آلی که بوسیله میکروبها قابل تجزیه باشد می تواند بعنوان کود آلی به کار رود. اما کودهای آلی مختلف  

نظر کیفیت و دوام در خاک و قیمت بسیار متفاوتند. توجه گردد که تامین مواد غذایی گیاه از طریق اضافه از 

کردن مواد آلی به خاک گران تمام می شود. ارزش اصلی کودهای آلی به علت تغییرات فیزیکی است که در خاک 

 ود سبز و کمپوست تقسیم نمود.ایجاد می کنند. کودهای آلی را می توان به سه گروه کودهای حیوانی، ک

 

 کود حیوانی .6

شود که بیشتر از کود گوسفند و گاو و اسب و یا مرغ تشکیل کود حیوانی در حقیقت از فضوالت حیوانات تهیه می

شود . کود حیوانی به علت دارا بودن حجم وسیعی از مود آلی و غذایی باقی مانده که برای غنای خاک بسیار می

در طول تاریخ همواره مورد توجه کشاورزان بوده است .کود انسانی نیز در رده کودهای حیوانی به باشد مفید می

 ود.شآید. در بعضی کشورها از جمله ایران از مدفوع انسانی به عنوان کود در مزارع کشاورزی استفاده میحساب می

 کود اسبی 

ر نمی کند و در نتیجه تعداد از بذور علف هرز اسب مقدار زیادی علف هرز می خورد و غذای خود را نرم و پود

سالم از دستگاه گوارش آن عبور می کنند و به همین علت کود اسبی بذر علف هرز زیادی دارد. برای گیاهان اسید 

دوست کود اسبی مناسب می باشد. کود اسبی نسبت به کودهای گاوی و مرغی درصد ازت بیشتری دارد. سرعت 

غذایی کود اسبی متوسط می باشد. کود اسبی برای گیاهان گلدار ، سبزی و صیفی و گیاهان  قابلیت استفاده عناصر

 ریشه ای و غده ای مناسب ترین کود می باشد.

 کود گاوی 

گاو مقدار زیادی علف می خورد و آنها را خوب جویده وخرد می کند و سیستم گوارش گاو کارایی بیشتر در هضم 

ی تعداد بذر علف هرز کمتری دارد. آزاد سازی عناصر غذایی از کود گاوی تا میزان غذا دارد و در نتیجه کود گاو

 هفته طول بکشد. 54درصد ممکن است بیش از  19

 کود مرغی 

 کود مرغ مخلوطی از کود مرغی خام و مواد بستر نظیر خاک اره ، خرده چوب و پوسته برنج می باشد

 

 



 6931اپییز –شماره یازدهم  -سال ششم– نشرهی خاک داهن

9 
 

 رایط مصرف کودهای حیوانیش

 بالفاصله بعد از مصرف با خاک مخلوط کنید تا از هدر رفتن ازت آن جلوگیری بعمل آید.کودهای حیوانی 

نزدیک به زمان کاشت گیاه زراعی از کودهای حیوانی به مقدار کمتر استفاده کنید در صورت مصرف زیاد کود 

ز نین پس احیوانی نزدیک به زمان کاشت مشکالت تاخیر در کاشت بدلیل ایجاد شرایط بسیار مرطوب هم چ

 کاشت نیز بعلت آزاد سازی آمونیاک می تواند موجب گیاه سوزی در بذور و رشد گیاهچه شود.

 

 

 کمپوست.2

 .آیدمانند( به دست میکودی است که از بازیافت مواد ارگانیک )مواد زائدی که ازگیاهان و حیوانات برجای می

شود. کمپوست یکی از کننده خاک استفاده میتقویتدر باغبانی و کشاورزی به عنوان  (Compost) از کمپوست

تواند جایگزین خوبی برای کودهای تجاری های طبیعی خاک است و میکنندهبهترین کودهای گیاهی و تقویت

دهد، محتوای شود. مهمترین حسن این کود، ارزان بودن آن است. استفاده از کمپوست ساختار خاک را ارتقا می

شود خاک مدت زمان بیشتری بتواند آب را در خود نگه دارد. کمپوست قدرت ند و سبب میکنخاک را تقویت می

مواد ارگانیک موجود در  های سالم در گیاه رشد کند.کنند ریشهدهد و کمک میباروری خاک را افزایش می

دارند. دل نگه میهایی هستند که خاک را در وضعیتی سالم و متعاکمپوست در حقیقت مواد غذایی میکروارگانیسم

وند و در شها از مواد آلی تولید مینیتروژن، پتاسیم و فسفر موادی هستند که در نتیجه تغذیه میکروارگانیسم

های ماند که باید به خاک افزوده شود. با طی زمان کافی تمام زبالهنتیجه تنها تعداد اندکی از مواد مغذی می

د. ها برای تولید کمپوست در خانه مناسب نیستنشوند. البته همه زبالهارگانیک در طبیعت به کمپوست تبدیل می
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روند، سیستم به دمای مناسب برای کشتن عوامل ها به کار میهای تولید کمپوست که در خانهدر اغلب سیستم

  رد.رود دقت کای که برای تولید کمپوست به کار میرسد، در نتیجه باید در نوع مواد اولیهزا نمیبیماری

بطورکلی، کمپوست ها از نظر مواد غذائی ضعیف هستند )به استثناء بقایای کشتارگاهها و کارخانه های کنسرو 

ماهی که از نظر ازت غنی می باشند( و معموالً برای بهبود ساختمان خاک مورد استفاده قرار می گیرند. اثر فیزیکی 

به ترکیب شیمیائی آن بستگی دارد. تهیه کمپوست از  کمپوست به مقدار ماده آلی آن و اثر شیمیائی کمپوست

زباله های شهری و لجن فاضالب راه مفیدی برای مصرف مجدد و دفع بهداشتی این مواد است. مواد اخیر از این 

نظر که دارای امالح کم، فاقد مولدین امراض و آفات گیاهی، بذر علفهای هرز و خاک می باشند مناسب بوده و به 

اک می پوسند. لجن فاضالب را پس از تخمیر غیر هوازی و حرارت دادن )برای کشتن عوامل بیماریزای سرعت در خ

آن( مورد استفاده قرار می دهند برای تهیه کمپوست روش کلی زیر انجام پذیر است. موادی را که می خواهند. 

حفره ای که در زمین تهیه  سانتیمتر روی سطح زمین یا 59تا  7کمپوست نمایند بصورت الیه ای به ضخامت 

گرم فسفات دی آمونیم یا سوپر  599نموده اند قرار می دهند و به ازاء هر سطل از مواد کمپوست شونده حدود 

گرم اوره به  49فسفات بر روی مواد می باشند )در صورتی که از سوپر فسفات استفاده می شوند بهتر است حدود 

ود( پس از پاشیدن کود شیمیائی اقدام به آبپاشی این الیه نموده و سپس گرم سوپر فسفات اضافه ش 599ازاء هر 

الیه های جدید را به همین روش اضافه می کنند. ممکن است الیه هائی از کود حیوانی و یا خاک را بطور متناوب 

د به اضافه با الیه های مواد کمپوست شونده قرار دهند. در صورتی که از الیه های کود حیوانی استفاده می شو

کردن کود ازت در زمان انباشتن مواد کمپوست شونده نیازی نیست، اما به فسفات و همچنین سولفات کلسیم 

ممکن است نیاز باشد. ترکیب کود شیمیائی که برای تحریک و تکمیل پوسیدگی و تعادل عناصر به کمپوست 

 .ت شونده بستگی دارداضافه می شود به نسبت کربن به ازت و ترکیب شیمیائی مواد کمپوس

پاشیدن چند کیلوگرم اوره به ازاء هر تن مواد کمپوست شونده روی توده کمپوست قبل از هر بار آبپاشی مفید 

است در مورد بقایای چوب بریها الزم است کلیه عناصر غذائی به کمپوست اضافه شود. مواد کمپوست شونده را 

هفته یکبار آن را مخلوط و زیرورو نمود تا به خوبی تهویه و  4تا  2می بایستی همیشه مرطوب نگهداشت و هر 

 .یکنواخت گردد

زیرورو کردن زیاد توده موجب می شود که حرارت کمپوست باال نرفته و آفات و عوامل بیماریزای موجود در مواد 

 .از بین نروند

ت ند. مدت الزم برای کمپوسکمپوست هنگامی آماده مصرف است که مواد کمپوست شونده پوسیده و پودر شده باش

هفته کمپوست می شوند.  6شدن با مواد مصرفی و شرایط کار فوق می کند. زباله های شهری پس از مدتی حدود 

هفته در شرایط مناسب  6کمپوست شد کامل خاک اره گاهی چندین ماه طول می کشد. معموالً خاک اره راحدود 

ه شوند و سپس مصرف می کنند. از مسائل تهیه کمپوست توسعه می پوسانند تا ترکیبات سمی محلول آن پوسید

  .و تجمع مگس و پشه و بوی نامطلوب تخمیر آن است
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افزایش تهویه مواد از شدت بو می کاهد. برای مبارزه با مگس و پشه می بایستی از حشره کش ها استفاده نمود. 

 د. ر داکمپوست را می توان به جای کود حیوانی مورد استفاده قرا

 

 کود سبز . 3

یکی دیگر از راههای افزایش ماده آلی خاک استفاده از کود سبز در تناوب زراعی می باشد. منظور از کود سبز 

شخم زدن گیاه در خاک پس از رشد کافی و بدون برداشت محصول است. اثر کود سبز بر خصوصیات فیزیکی 

 .خاک همانند کود حیوانی می باشد

مواد غذایی به خاک اضافه نمی کند، بلکه آن چه را که طی رشد خود از خاک جذب کرده و ولی کود سبز عمالً 

در خود ذخیره نموده است به خاک بر می گرداند اما در صورتی که از گیاهان تیره بقوالت بعنوان کود سبز استفاده 

و ذخیره مواد غذایی در خود  شود تمام ازت تثبیت شده را به خاک بر می گرداند. از طرف دیگر کود سبز با جذب

از شسته شدن آنها جلوگیری می نماید. گیاه مورد استفاده بعنوان کود سبز می بایستی اثرات فیتوتوکسینی بر 

رشد محصول بعدی نداشته باشد، فصل رشد کوتاهی داشته، تراکم بوته باال را تحمل کند و رشد سبزینه ای زیادی 

مقدار زیادی ماده آلی به خاک اضافه می کند، پوشش کامل خاک را تامین نماید. داشته باشد تا عالوه بر این که 

پوشش کامل خاک برای جلوگیری از فرسایش خاک و بازداری رشد علفهای هرز ضرورت دارد. بنابراین اهداف کود 

تیره بقوالت سبز را می توان در افزایش ماده آلی خاک، حفظ مواد غذائی خاک )و در صورت استفاده از گیاهان 

افزایش ازت خاک(، جلوگیری از فرسایش خاک و مبارزه با علفهای هرز خالصه نمود. توجه به اهداف فوق روشن 

 .می سازد که کود سبز قبل از گیاهان وجینی در تناوب قرار می گیرد

کود سبز در سیکل تناوبی فقط می تواند جایگزین آیش فصلی گردد. چنانچه طول آیش فصلی موجود برای تولید 

یک محصول کفایت می نماید، استفاده از کود سبز طی آن آیش فصلی مجاز نیست. نوع آیش فصلی )زمستانه یا 
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احی ط اقلیمی بستگی دارد. در نوتابستانه( که در شرایط کشت آبی توسط کود سبز جایگزین می شود به شرای

اقلیمی که با زمستان سرد مشخص می شوند، گیاهان وجینی )مانند چغندرقند، پنبه، ذرت و سیب زمینی( در 

 بهار کاشته می شوند و آیش زمستانه می تواند توسط کود سبز اشغال گردد.

مکن است در پائیز )مانند چغندر در آن نواحی اقلیمی که با زمستان مالیم مشخص می شوند گیاهان وجینی م

زمینی( یا در بهار )مانند ذرت، پنبه و آفتابگردان( کاشته شوند و کود سبز می تواند محصولی تابستانه قند و سیب

یا پائیزه )عکس دوران رشد محصول اصلی( باشد. مهمترین گیاهانی که بعنوان کود سبز در کشت آبی ممکن است 

عبارتند از خلر، لوبیا روغنی، انواع لوبیا، چاودار، شبدر، جو و گندم سیاه. یونجه بعنوان مورد استفاده قرار گیرند 

کود سبز کاشته نمی شود، اما در صورتی که پس از حصول رشد کافی سبزینه ای به خاک برگردانده شود، بعضی 

نی به خوب در خاکهای فقیر از هدفهای کود سبز را تامین می کند. گیاهانی مثل گندم سیاه چاودار و شبدر ایرا

 .رشد می کنند و در بهبود باروری و ساختمان خاکها موثر می باشند

کود سبز را حداقل دو هفته قبل از کاشت محصول اصلی به خاک بر میگردانند. هرچه درصد مواد خشبی کود 

 ول اصلی به خاکسبز بیشتر و ازت آن کمتر باشد، می بایستی با فاصله زمانی طوالنی تری از کاشت محص

برگردانده شود. در صورتی که از گیاهانی مثل یونجه یا شبدر بعنوان کود سبز استفاده می شود می بایستی ابتدا 

آنها را با ماشین آالتی مانند کولتیواتور پنجه غازی از پائین طوقه قطع نمود تا خشک گردند و یا آنها را با علف 

هفته بعد از طوقه کن کردن یا تیمار با علف کش در وضعیت گاورو  4تا  3کش راند آپ یا توفوردی خشک کرد و 

 بودن خاک شخم شوند. 
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 کود بیولوژیکج( 

کودهای بیولوژیک دارای باکتری و قارچ های مفیدی می باشند که برای اهداف خاصی استفاده می شوند.از این 

رها سازی یون فسفات، آهن ،پتاسیم و.. از ترکیبات نامحلول انها اشاره نمود.این  –موارد می توان به تثبیت ازت 

با کتریها معموال در اطراف ریشه گیاه استقرار یافته و به گیاه در جذب عناصرغذایی کمک می نماید.این گونه 

ی گی کود های شیمیایکودها منشاء طبیعی دارند و معموال از خاک گرفته می شوند.کود های بیولوژیک دیگر الود

را ندارد و باعث کاهش الودگی کود های شیمیایی هم می شود این کودها باعث بهبود ساختمان خاک ،افزایش 

محصول و کاهش بیماریها می شوند.شرکت های مختلفی در این زمینه فعالیت دارند و از مشهورترین این شرکتها 

اشاره  2د و از محصوالت انها می توان به کود زیستی فسفاته بارور در ایران می توان به زیست فناور سبز اشاره نمو

این موسسه همچنین در تولید  نمود. موسسه فن اوری زیستی اسیا هم در این زمینه فعالیت گسترده ای دارد

حشره کش های بیولوژیک فعالیت دارد از کود های بیولژیک این موسسه می توان به کود بیولوژیک ازتو 

از  و ازتو باکتر مایع( ،بیووم پالس)حل کننده فسفات(،ریزو چک پی،بیووم ، سوپر نیترو و... –تروکسنباکتر)نی

 حشره کش های بیولوژیک بی تورین رانام برد. قارچ کش بیو لوژیک بیوسوبتیل نیز از این موارد می باشد.
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 کودهای گیاهی

 گیالوش  *

آبزی، باتالقها و مردابهاست که زیر آب به حالت نیمه پوسیده و  گیالوش )پیت( یا تورب عبارت از بقایای گیاهان

تجزیه شده به جا مانده است و خرد شده آن را پس از استخراج در ترکیبات خاکی بکار می برند. ترکیبات 

های مختلف بر حسب نوع گیاهی که از آن بوجود آمده اند مقدار پوسیده بودن، مقدار مواد معدنی و درجه گیالوش

اسیدی بودن، متفاوت است.از میان انواع گیالوش در ایران خزه از همه معروف تر است که دارای رنگ قهوه ای 

 1/4تا  4/3برابر  pH میباشد و ظرفیت نگهداری آبی حدود ده برابر وزن خشکش را دارد. این ماده، اسیدی و با

قبل  ،این برای نگهداری بیشتر آب و خاک افزودهبنابر. بوده، مقدار کمی ازت دارد و فسفر و پتاس آن ناچیز است

 .را تکه تکه کرد و الزم است که مرطوب شود از افزودن خزه لوش به خاک باید در صورت لزوم آن

 

 منابع :

 های برگرفته از سایت

 px51.as-http://dordipour.blogfa.com/post 

http://www.spiagri.com/ 

 

 

http://dordipour.blogfa.com/post-51.aspx
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 هاش خاک آشنایی با پ

 

 پگاه خسروانی

 )دانشجوی مقطع ارشد مدیریت منابع خاک دانشگاه شیراز(

 

 سوال این به یعنی دهد،می نشان را خاک بازی یا اسیدی واکنش که است اصطالحی خاک واکنش یا هاشپ

های فیزیولوژیکی برجسته خاک یکی از ویژگی هاشپ خنثی. یا قلیایی یا است اسیدی خاک آیا: دهدمی پاسخ

محلول خاک بوده و در خواص فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی آن تأثیر وافری دارد. بسیاری از واکنش های 

خاک بطور مستقیم یا  هاشپ .دهدمشخصی از آن رخ می هاشپشیمیایی و زیست شیمیایی خاک تنها در 

خاک کنترل حاللیت عناصر غذایی در  هاشپ ترین نقشدهد. مهمرا تحت تاثیر قرار میغیرمستقیم رشد گیاه 

 خاک دارد.  هاشپ باشد. به عبارت دیگر قابلیت جذب عناصر غذایی وابستگی زیادی بهخاک می

  های متفاوتی دارند.های مختلف، حاللیتهاشپ عناصر غذایی در

 آن قرار دارد. هاشپحت تأثیر سرعت تجزیه مواد معدنی و آلی خاک ت( 5

 شود.خاک انجام می هاشپمحلولیت و قابلیت جذب عناصر غذایی خاک به وسیله واکنش یا ( 2

 کند.خاک تغییر میهاش پغلظت فسفات با ( 4

 زیاد غلظت با که هنگامی غیره و  هیدروکسیدها و اسیدها: مانند OH-و H+استفاده مستقیم از یون های ( 1

 .است مضر گیاه برای شوند استفاده

 جذب هاشپجدول رابطه عناصر غذایی خاک و 

 خاک محلول در عناصر جذب  هاشپ عناصر غذایی خاک

 1/6 – 9/4 ازت و گوگرد

 9/7 – 1/4 پتاسیم

 9/1 – 1/6 آهن، روی، منگنز و مس
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 )ادامه( جذب هاشپجدول رابطه عناصر غذایی خاک و 

 خاک محلول در عناصر جذب  هاشپ عناصر غذایی خاک

 1/6 – 1/7 فسفر

 9/7 – 9/1 کلسیم و منیزیم

 1/6 – 1/4 مولیبدن

 

 هاشپجدول طبقه بندی خاک از نظر 

 شرایط محلول خاک خاک هاشپ

 اسیدی 6کم تر از 

 معمولی تا شور 6 – 1/4

 متمایل به قلیایی 1/4 – 9/1

 قلیایی 1بزرگ تر از 
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کیفیت خاک ، کیفیت آب، است. محیط و شرایط آب و هوایی 7تا  6مناسب برای اغلب گیاهان زراعی بین  هاشپ

تجزیه مواد آلی و بارندگی موجب کاهش . خاک موثرند هاشپو ترکیبات آن و کودهای شیمیایی همه و همه روی 

اتیونهای بازی، خاک حالت شود. مثال در مناطق خیلی مرطوب و بارانی به علت شسته شدن کخاک می هاشپ

رشد و توسعه ریشه ]اغلب  ها اغلب قلیایی هستند. کند و برعکس در نواحی گرم و خشک خاک اسیدی پیدا می

ها بیشتر در خاک  ها بیشتر در خاک اسیدی و باکتری های اسیدی کمتر است. قارچ گیاهان[ معموال در خاک

را دارا هستند و برخی  1.1تا  4آبی رنگ توانایی تحمل اسیدیته گیاهانی مانند زغال اخته  کنند.قلیایی رشد می

از  برداریپس از نمونه های قلیایی را تحمل کنند.هاشپتوانند  گیاهان نیز مانند جو و چغندرقند و درخت گز می

شود برای خاک پی برد. گاهی الزم می هاشپتوان به عدد دقیق های خاکشناسی میخاک و انجام آزمایش

که کنند )محصول مورد نظر اسیدیته خاک را کمی تغییر دهیم. برای اسیدی کردن خاک به آن گوگرد اضافه می

شود( یا مستقیما آزالیا کارها اسید سولفوریک اضافه طی فرآیندهای شیمیایی به اسیدسولفوریک تبدیل می

چنین کودهای نیترات آمونیوم و هم موثرند. هاشپکنند. سولفات آهن و سولفات آلومنیوم هم در کاهش می

حال برعکس اگر بخواهند خاک  شوند. )کودهای نیتروژن دار(سولفات آمونیوم نیز موجب اسیدی شدن خاک می

 کنند.را قلیایی بکنند به آن آهک اضافه می

 

 .خاک و قلیایی بودن آن است هاشپ مشکل خاک ایران، باال بودن

استفاده بکنیم. یعنی اینکه  هاشپ مواد اصالح کننده یا کاهش دهنده خاک باید از یکسری هاشپ برای کاهش

در بعضی جاها از طریق آبیاری اسید سولفوریک و اسید کلریدریک به خاک اضافه کنیم. ولی مصرف اسید کاری 

 عنصر .خاک، از گوگرد استفاده بشود هاشپ شود برای کاهشمشکل و همراه با خطرات جانبی بوده و توصیه می

ولفوریک شده و اسید سی باکتری تیوباسیلوس )که در خاک موجود است( اکسید گوگرد اضافه شده به خاک بوسیله

خاک زیاد نیست بلکه فقط در حد یک  هاشپ دهد، اما کاهشخاک را تغییر می هاشپ کند وتولید می

دهند تا اثرات منفی آن را از میخاک را موضعی کاهش  هاشپ شود. در روش دیگر،تغییر داده می  هاشپواحد

آن را کاهش  هاشپ کل خاک گلدان( و 2/9بین ببرند. مثالً مقدار کمی از خاک گلدان را انتخاب کرده )حدود 

 .کنددهند، وقتی ریشه گیاه به آن قسمت خاک رسید در محیط مناسب عناصر خود را دریافت میمی
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 هاشروی پ ها اثرات مصرف کودهای مختلف و میکروارگانیسم

موالً کودهایی از نوع ایجاد می کند، مع هاشپ در خاک های زیر کشت، تغییراتی در کودهای مختلف مصرف

شود، در حالی که خاک می هاشپ آمونیاکی، سولفات، کلرور پتاسیم، سوپر فسفات، گوگرد، اوره موجب تنزل

برند. خاک را باال می  هاشپ های سدیم و کلسیم و کود دامی،کودهای دیگر مانند سیانامید، اسکوری، نیترات

خاک تأثیر  هاشپ وسی شدن بقایای آلی تأثیر دارند، خواه ناخواه درتأثیر فعالیت میکروارگانیسم ها در عمل هوم

آن با نوع  هاشپ می گذارند، چرا که محصول نهایی این فعالیت در هر شرایط، نوع مشخص از هوموس است که

 .دیگر تفاوت دارد

 

 

 منبع :

   pH-ali.com/1598/soil-http://www.golestan                                                               برگرفته از سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nazboo.com/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%88%D8%AF/
http://www.nazboo.com/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%88%D8%AF/
http://www.golestan-ali.com/1598/soil-pH
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 معرفی چند کتاب جدید در علوم خاک

 

 نژادسید محمود انجوی

 منابع خاک دانشگاه شیراز()دانشجوی مقطع دکتری مدیریت 

 

 ( مغناطیس سنجی خاک: 6

  

وسیله اندازه، بهتوانیم اشیاء و مواد را طور که میتمامی اشیاء اطراف ما دارای خواص مغناطیسی هستند. همان

های ها را بر مبنای ویژگیها توصیف کنیم، این امکان نیز وجود دارد که توصیف آنرنگ، و ترکیب شیمایی آن

امنه باشد که در دسنجی روشی سریع، غیر تخریبی، ساده و نسبتاً ارزان می. مغناطیسها انجام دهیممغناطیسی آن

 یاتردهگس فیدر ط یاندهیطور فزانگ کاربرد دارد. مغناطیس سنجی به ای از مطالعات مربوط به خاک و سگسترده

 یدهایاکس از یآتش ناش ییشناسا ، هاآبخوانمنابع رسوبات درحوضه مخزن و  یابیرد نظیراز مطالعات خاک 

 اچهیو رسوبات در ها، بررسی میزان افزایش ذرات مغناطیسی در اثر ترسیب در مناطق صعنتیدر خاک یسیمغناط

 و خاک لیتشکی ندهایفرآ تشریحو ها  ردیف زمانی خاکو  مادری مشخصات مواد یکنواختی صیتشخ ، تشریح

در این کتاب سعی شده تا ضمن شرح مبانی و مفاهیم شود.  یاستفاده م سازخاک یهاطیدرک مح

 نوع مطالعه آشنا شد.سنجی و ابزارآالت مورد نیاز برای این سنجی، با نحوه انجام مطالعات مغناطیسمغناطیس

 دکتر حمیدرضا اولیایی  نویسندگان:

 نژادو مهندس سید محمود انجوی  

  تحقیقات آموزش کشاورزی ر:ناش

  5311بهمن،  :تاریخ نشر
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 (آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی2

 
د، عدم دارن های کشاورزی و منابع طبیعی با درس میکروبیولوژی عمومیترین مسائلی که دانشجویان رشتهاز مهم

 ˝وجود یک دستور کار کامل و منسجم برای انجام تحقیقات آزمایشگاهی است؛ زیرا این مقوله یک درس کامال

های آزمایشگاهی دارد. این کتاب که توسط هیات علمی و دانشجویان عملی است که نیاز به یادگیری مهارت

به عنوان مرجع مناسبی برای انجام آزمایشات تواند دکتری بخش علوم خاک دانشگاه شیراز به چاپ رسیده می

های مختلف آزمایشگاهی را برای دانشجویان عزیز در حد توان جنبهمیکروبیولوژی خاک مورد استفاده قرار گیرد و 

   فراهم آورده است. 

 

مهندس آرمین میرزاپور، مهندس  نویسندگان:

 سید الیاس حسینی و دکتر مهدی زارعی

  مرجع علم ر:ناش

  5316، بهار :تاریخ نشر
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 ( خشکسالی و حاصلخیزی خاک9

 
 شود. به تبع از بین رفتن خاکخشکسالی و عدم مدیریت صحیح آب منجر به از بین رفتن منابع آبی و خاکی می

رود. در این کتاب به تعاریف خشکسالی پرداخته و نحوه حاصلخیزی و پتانسیل باروری در خاک نیز از بین می

تعاریف حاصلخیزی، مدیریت تلفیقی دهد. پس از آن به های مرتبط با آن در خاک را شرح میمحاسبه شاخص

های آربسکوالر در حاصلخیزی و تاثیر خشکسالی بر فرآیندهای فیزیکی خاک خشکسالی و حاصلخیزی، نقش قارچ

 شود. ای زیبا از بیانات پدر کویرشناسی ایران دکتر پرویز کردوانی را شامل میپردازد. این کتاب همچنین مقدمهمی

 

 

 سعید زاده، حجازی زهرا دکتر نویسندگان:

 کپورچال، اسدی صفورا دکتر زاده، جوی

 آبادی الهام شمس نجفی، اهلل نصرت دکتر

  ک، انجمن جغرافیایی ایرانیآکادم ر:ناش

  5316، تابستان :تاریخ نشر
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 ورزیخاک

 مهارلویی زهرا دیانت

 (باهنر کرماندانشگاه  فناوری خاکمدیریت حاصلخیزی و زیست دکتری )دانشجوی مقطع

 :تعریف

دسته عملیات مکانیکی است که برای به هم زدن خاک ، به منظور پرورش گیاهان زراعی  ورزی به معنی آنخاک

  انجام می گیرد

 ورزیتاریخچه خاک

زندگی انسان و در دوره پایانی عصر حجر شروع گردید. اولین وسایل مورد ورزی قبل از نگارش تاریخچه اولیه خاک

استفاده عبارت بودند از ابزارهای دستی برای خرد کردن و کندن خاک که معموالً از چوب، استخوان یا سنگ 

اک ر خساخته می شدند. این وسایل برای به کنترل در آوردن یا از بین بردن گیاهان بومی، ایجاد سوراخ هایی د

برای کاشت بذر گیاهان یا کاشت گیاهان زراعی و کاهش رشد گیاهان بومی و علف های هرز رقیب در میان گیاهان 

غالباً قسمت کوچکی از زمین به کمک آتش پاک می شد و سپس به وسیله چوب حفر . زراعی، استفاده می شدند

ایی هن پآنده که در مدت زمان تبدیل به گاو کننده یعنی پیشرو احتمالی گاو آهن حفر می گردید. چوب حفر کن

شد دارای تکیه گاهی بود که برزگر با پای خود به روی آن فشار می آورد. در مرحله بعد از آن این وسیله توسط 

 . یک یا چند نفر کشیده می شد و این در حالی بود که یک نفر دیگر آن را به طرف جلو می راند

فاده از توان حیوانات اهلی، در بعضی از نقاط جهان قبل از تاریخ به وقوع پیوست ورزی یعنی استمرحله بعدی خاک

و بدین ترتیب حرکتی یکنواخت در توسعه ادوات کشاورزی به وجود آمد که اولین دلیل استفاده از آن در یک 

بر روی این  سال قبل از میالد مسیح به دست آمد. گاو آهن نقش شده 3199لوحه از سومری ها متعلق به حدود 

یک و خاور میانه دنشان به طور قابل توجهی شبیه به گاو آهن چوبی بود که تا به امروز توسط زارعین خاور نز

ساله ای از نقش گاو آهنهای چوبی که با گاو کشیده  3999اهرام مصر لوحه های  راستفاده شده است همچنین د

 . می شدند به دست آمده است

باز بود، به گاو آهن متصل شده و یک نفر بذر را از طریق  آنله ای عمودی که هر دو سردر مرحله بعد از ان، لو

ورزی قیفی که به باالی لوله متصل می گردید، به داخل لوله می انداخت. این روش ابتدایی ترین مثال از اصول خاک

پیشرفت های بیشتر در طول قرن های  که هنوز در خاور نزدیک مورد استفاده قرار می گیردمی بود  و کشت

متمادی ناچیز بود اما علیرغم اینکه تصور می شد، آهن موجب مسمومیت خاک می گردد، بالخره بعضی از گاو 
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موجب به وجود آمدن گاو  5433آهنها به تیغه های آهنی مجهز شدند. پیشرفت فوالد در قرن نوزدهم در سال 

لبه های تیز الیه ای از خاک را می برید و سطح  انحنا دار و صیقلی بود آهنی شد که دارای لبه ای تیز و سطحی

انحنا دار صیقلی، به گاو آهن اجازه می داد که از خاک عبور کند. از آن زمان تا کنون حرکت بر روی یک خط 

، فوکا مستقیم گاو آهن، یا به وجود آمدن حرکت دورانی بعضی از ادوات از قبیل گاو آهنهای بشقابی، هرس ها

 . های دوار و سایل مختلف خرد کن و بهم زن تکمیل گردیده است

جثرو تول در  5735اصول شناخت در مورد تأثیرات عملیات زراعی در قرون وسطی بسیار کم بوده است. در سال 

ات رانگلستان بر این عقیده بود که گیاهان از ذرات بسیار ریز خاک استفاده می کنند. بدین ترتیب که هر چه ذ

 . خاک نرم تر و ریز تر تقسیم شود، ذرات بیشتری توسط ریشه ها جذب می گردد

در قرن نوزدهم این موضوع به اثبات رسید که تغذیه و تقویت گیاهان بستگی به برخی از مواد شیمیایی ناشی از 

پایه گذاری شد.  معدنی، مواد آلی و آب و هوای خاک دارد این نظریه توسط جوستوس وان لیبیگ و سایرین دموا

ورزی با افزایش جریان هوا در خاک، موجب ازدیاد همچنین این عقیده به همه جا گسترش یافت که خاک

ی تنها بعد از جایگزین. اکسیداسیون ترکیبات شیمیایی در خاک شده و قابلیت حل شدن انها را افزایش می داد

ورزی مورد موشکافی دقیق قرار گرفت.از آغاز ی خاکتدریجی تراکتور به جای حیوانات کشنده بود که مفهوم سنت

ورزی بر روی تولید گیاهان زراعی انجام گرفته که قرن بیستم آزمایشات بیشماری به منظور تعیین تأثیر خاک

نتیجه به دست آمده برای پژوهشگران اولیه بسیار تعجب آور بوده است. نتیجه کلی به دست امده از این آزمایشات 

ورزی های پی در پی اغراق آمیز بوده است. آن بود که توجیهات گفته شده در مورد نیاز به خاک ، حاکی از

ورزی، موجب شناخت دقیق تر و نتیجتاً ابداع روشهای جدید تر در این پژوهشهای مستمر بر روی تأثیر خاک

 (.5) زمینه شده است

 :ورزی عبارت است ازهدف های صحیح خاک

 سب جهت جوانه زدن بذر و رشد و نمو ریشه.ایجاد محیطی منا -5 

 کنترل علف های هرز رقیب. -2 

 کنترل فرسایش خاک. -3 

 کنترل رطوبت خاک )اجتناب از رطوبت زیاد خاک و تقلیل صدمات وارده بر گیاه در دوره کمبود رطوبت(  -4 

  بهبود بخشیدن به شرایط فیزیکی خاک -1
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 ورزیطبقه بندی خاک

 (.5) ورزی ثانویه طبقه بندی می شودورزی اولیه و خاکمعموالً به دو دسته خاک ورزیعملیات خاک

 ورزی اولیهخاک

 ورزی اولیه عملیاتی شدید و نسبتاً عمیق بوده و معموالً سطح خاک را ناهموار به جای می گذارد. خاک

 

 :ورزی اولیه عبارتند ازاهداف خاک

 ریزی آماده سازی بستر بذر بریدن و متالشی کردن خاک به منظور پایه -5

 دفن خاشاک از طریق برگرداندن آنها -2

 مخلوط کردن خاشاک با خاک زراعی -3

 باقی گذاردن خاشاک در سطح خاک بدون بهم خوردگی -4

به حداقل رسااندن فرساایش آبی و بادی خاک، از طریق به جای گذاشتن سطحی ناهموار در معرض این    -1

 دو عامل

 هورزی ثانویخاک

ورزی ثانویه در ورزی ثانویه به معنی انجام عملیات بر روی خاک در اعماق نسبتاً کمتری می باشد. خاکخاکواژه 

ورزی اولیه به منظور ورزی اولیه انجام می گیرد. ممکن است بعضی از ادوات خاکبسیاری از موارد به دنبال خاک

تیلر های بشقابی و بعضی از گاو آهن های چیزل می ورزی ثانویه نیز استفاده شود. برای مثال انجام عملیات خاک

 .توانند برای بهم زدن خاک در عمق های کمتر تنظیم گردیده و به منضمات دیگر مجهز گردد
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  :ورزی ثانویه به شرح زیر می باشداهداف خاک

 اصالح بستر بذر از طریق خرد کردن بیشتر خاک -5

 تابستانه به منظور از بین بردن علف های هرز و کاهش تبخیرذخیره سازی رطوبت از طریق عملیات آیش  -2

 قطع بقایای گیاهی و گیاهان پوششی و مخلوط کردن آنها با خاک سطحی -3

خرد کردن کلوخها، تسطیح و فشردن خاک سطحی و قرار دادن آن در وضعیت بهتر زراعتی برای کشت  -4

 بذر و جوانه زدن بذر ها

 از بین بردن علف های هرز -1

 ورزیخاکروشهای 

ورزی دارای عناوین مختلفی می باشد که اغلب با یکدیگر اشتباه می شوند.بسیاری از عناوین دارای عملیات خاک

تعریف دقیق نبوده و اغلب دارای معانی مختلف در نقاط مختلف هستند. بعضی از مهمترین روشها عبارتند از : 

 ورزیخاک کشت، –ورزی ورزی کم، خاکخاککشت، شخم و کشت، کم ورزی یا  –ورزی مرسوم، شخم خاک

 (.5) ورزی حفاظتیورزی نواری و خاکورزی، خاککشت، کشت بدون خاک  دیسک دار، پوشش

 ورزی و تناوب بر خصوصیات خاکتاثیر سیستم های خاک

 ستمیه سورزی نسبت بخاک یب ستمیعملکرد مربوط به س نیشتریب یبدون بارندگ ایکم  یبا بارندگ یدر سال ها

 فیضع یبر اثر تراکم و هواده زیبا بافت ر ییورزی در خاک هاخاک یب اتیاستمرار عمل(. 2) ورزی بوده استخاک

د عملکر شیباعث افزا یدار یاز گاو آهن  برگرداندار به طور معن یشود و استفاده دوره ا یباعث کاهش عملکرد م

 نیخاک به ا تروژنیو ن یبر کربن آل یاهیگ اییبقا تیریاثرات خاکورزی، تناوب و مد یدر بررس(. 4) شود یم

ن گذارد ی)بدون خاکورزی( و باق میخاک در روش کشت مستق تروژنیو ن یکه کاهش کربن آل دندیرس جهینت

 یداریو پا یماده آل شیافزا یرا(. ب6) باشد یم ایکمتر از روش  خاکورزی مرسوم و دفن کامل بقا یاهیگ اییبقا

حداقل  ای یورزی حفاظتخاک یاعمال روش ها یآب شیاز گسترش انواع فرسا یریجلوگ جهیخاکدانه ها و در نت

به طور کلی تناوب های زراعی نه تنها سبب افزایش محصول می گردند بلکه فرایندهای تولید  .(1) دیگرد شنهادیپ

کی آن را افزایش داده و نیز فعالیت های خاک را نیز برقرار ساخته، فرسایش خاک را کاهش و هدایت هیدرولی

ورزی کم خاک طیدر شرا نهیو هز ازیمورد ن یزمان کار، مصرف سوخت، انرژ .(4) بیولوژیک را بهبود می بخشند

امروزه، روشهای بدون خاکورزی (. 1) نداشتند یکه عملکرد دانه و محصول تفاوت یدر حال ابدی یکاهش م % 11

بر سطح خاک است، به منظور کاهش  یاهیگ اییوال هًمراه با بر جای ماندن مقداری بقاخاکورزی حداقل که معم ای

ش نفوذ آب، کاه شیو افزا خاک، بهبود راندمان مصرف یکیولوژیو ب یکیزیف اتیخاک، بهبود خصوص شیفرسا

 د.آالت کاربرد دار نیکار، سوخت و استهالک ماش رویین
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