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 رذت     توسعه کشت  شرکت 

 ت کشت   رذ رد  مواد آلی خاکاهمیت 

 مقدمه

. دارد خاک تیفیک یکل ثباتو  آب ینگهدار تی، ظرفحاصلخیزیدر  یاساس ینقش خاک یمواد آل

 لیسال اول پس از تبد 100اکثر خاکها در  مواد آلی خاک درصد از 50حدود شود کهمی زده نیتخم

 قیاز طرفرسایش خاک کاهش . رفته است نیاز ب یکشاورز هایبه زمین ناساوا یو دشتها چمنزارها

از اهداف مهم جهت حفظ خاک است که موجب حفظ میلیارد ها  حفاظتی یمانند خاکورز ییروش ها

 شده است.  ریپذ بیآس یها نیزمدر  ژهیبه وتن خاک سطحی 

 اهمیت مواد آلی خاک

 با توانندیم کشاورزاناما . شودیمدر کشور تبدیل  یعیطب نهاده نیبه محدودتر یاندهیطور فزا بهآب 

مواد  با یدرست مثل اسفنج، خاکها. ددهنرا بهبود  آب آن رهیذخ تیخاک، ظرفمواد آلی سطح  شیافزا

 اهانیبه گرا آن  یخشکهنگام  درو  جذب و نگه دارند یتوانند آب را در هنگام بارندگیمباال ی آل

 وزارترا افزایش دهد.  خاک ی آبنگهدار تیظرفواد آلی خاک میتواند در حقیقت مدهند.  لیتحو

 تاالیا یزراع هایخاک مواد آلیدر  شافزای ٪1 هر"که داشته است اظهار  کشاورزی ایاالت متحده

 ."نماید رهیذخآب  اگاراین آبشار دبیروز  150 معادلتواند یمتحده م

اهمیت سالمت خاک به حدی است که فرانکلین  .استخاک  سالمتبهبود  دیکل مواد آلی شیافزا 

را  ملتی که خاک خود "گفته است ش سال پی 75در روزولت از رئیس جمهوران گذشته ایاالت متحده 

 "است. ساختهرا نابود  دنابود سازد خو



                                                     اهمیت مواد آلی خاک در کشت ذرت                                                                                                                                                     

  رذت     توسعه کشت  شرکت                
2 

 یر مناطقد زیچالش برانگ امر کیتواند یموجود، افزایش ماده آلی در خاک و بهبود سالمت آن  نیبا ا 

 کم اد آلیموباال و شن  یدارا یبه طور کل ای کهمعدنی ییخاکهاد. باشو ماده آلی فقیر  یخاکها شن که

 یابد. یمآنها کاهش  ینگه داشتن مواد مغذ ییتواناو  ظرفیت نگهداری آب خاک ، هستند

ند ان)مخاک  یکیزیو ف یکیولوژیب یها یژگیواست که  یمنبع مواد مغذ، اهانیگرای خاک ب مواد آلی

بع من کی، کشاورزان یبرا، همچنین مواد آلی کندیم یبانیپشت( را ظرفیت نگهداری آب خاک بهبود

 در دسوهستند.  مولدکمتر  یاز نظر اقتصاد ی نسبت به خاکهای آلیمعدن یخاکها .درآمدزا است

الر د 70فقط  یمعدن یکه خاکها یحال در شود، یزده م نیتخم دالر در هکتار 400ی حدود آل یخاکها

 .در هکتار بازده دارند

اری ظرفیت نگهد توان یم، میشود خاک مواد آلی شیکه باعث افزا یکشاورز یهاروشاستفاده از با  

خاک  آلی مواد در شافزای ٪1برآوردها هر  نیمحافظه کارانه تر د. بر اساساد شیخاک را افزا آب خاک 

ر متر باالیی خاک سطحی دسانتی 30در  رشتیگالن آب ب 22500تا  16500بین  کمک خواهد کرد تا

یز پس در شرایط آزمایشگاهی ن. ذخیره شودآب در هکتار  متر مکعب 210تا  150 معادل با ،جریبهر 

فزایش ا% ظرفیت نگهداری آب در خاک 3/2% تا 3/1% ماده آلی به انواع خاک، بین 1از اضافه نمودن 

 ر بابرابپمپ آب در کشاورزی آبی و و سوخت  یانرژ نهیدر هز ییصرفه جو یبه معنا نیاپیدا کرد. 

  .استدر کشاورزی دیم  زراعی اتیعمل یهانهیدر هز شتریب "پس انداز"

 
 

ذخیره آب  (متر مکعب در هکتار)185افزایش  هر یک درصد افزایش ماده آلی خاک برابر با
 خاک 
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 ش دهند. ی افزایحفاظتبا اقدامات سال  10تا  3بین خاک خود را  یتوانند مواد آلیکشاورزان م شتریب

 یریجلوگای برکود و آب  یفراوان ریمقادزم است زمانیکه ماده آلی خاک کم باشد، برای تغذیه گیاهان ال

 شودیشستشو مها رواناب توسط  یمواد مغذ. در این صورت و آب استفاده شود یاز کمبود مواد مغذ

مت سال ی برایی وارد میشود. این موضوع به نوبه خود مشکالت فراواننیرزمیزو  یسطح یبه آبهاو 

 داشت.  همراه خواهده انسانها و دیگر موجودات ب

ث ریسک گذاشته و باع ریآب و هوا تأثی الگوهادر حال حاضر بر  ییآب و هوا راتیی، تغنیعالوه بر ا

ر قرابیشتر  بیو تخر شیرا در معرض فرسا خاککه خود  لیو س یمانند خشکسال بیشتر در کشاورزی

 یدارا د آلیموا ذرات رای، زدننگه داررا تواند تا ده برابر وزن خود آب یمی . مواد آل، شده استدهدیم

که یک  نشان داده شده است ریمطالعات اخ. شودیب آب مذسطح باردار هستند که باعث ج کی

 . بهوجود دارد در خاک ظرفیت نگهداری آب خاک  و مواد آلی یمحتوا نیب یمثبت و قو یهمبستگ

 از دو برابر شیب مواد آلی ٪4 یحاو یلوم لتیسخاک  کیوزنی  ظرفیت نگهداری آب، عنوان مثال

 کی به عنوان دیباخاک  مواد آلیاست. این موضوع نشان میدهد که  مواد آلی ٪1همین نوع خاک با 

ز آب او استفاده صحیح  حفاظت در یقابل توجه ریتأثکه میتواند  یکشاورز یوربهرهدر  یدیعامل کل

 . نظر گرفته شوددر ، داشته باشد

 خاکی آل ماده شیافزای روشها

قایای ب بااستفاده از گیاه پوششی ، ، کم خاکورزیخاکورزی بدون لیاز قب یحفاظتخاکورزی  یاه وهیش

آب  ظرفیت نگهداری شیکه باعث افزا ی استقداماتاوب زراعی از جمله اتن تنوع در و ادیزگیاهی 

 .شودیخاک مو سالمت  مواد آلیو بهبود  خاک 

 کم خاکورزیبدون خاکورزی یا 

عبور هوا و آب الزم است  یکه برا ی آنهاانیم یو فضا شکندکوچک خاک را می هایکلوخه یزن شخم

شده  دیتشد یکروبیم تیفعالافزایش یافته و خاک  یهوادهخاکورزی سنگین  دهد. توسطیکاهش مرا 

ناسالم  یخاکها درموضوع  نیاتسریع شود. ها توسط باکتریمصرف مواد آلی خاک که و موجب میشود 

آب خاک  رهیذخهرچه بیشتر ماده آلی خاک و موجب کاهش  کمف و دارای مادی آلی ضعیبا ساختار 

رخ  دیباران شد یوقت. مشکل ساز شود ییسخت آب و هوا طیتواند در شرایمموضوع این  شود.
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شوند دسترس گیاه خارج میرواناب از یا و به اعماق خاک نشت  قیمعلق از طر ذراتآب و   ،دهدیم

  شود.می خاکر بیشت فقرعث که با

 ارایی دپوشش اهانیگ بیترک و کردهبه بهبود ساختار خاک کمک های بدون خاکورزی سیستم ،در مقابل

 شیساخاک و کاهش فر مواد آلی شیتوانند باعث افزایممحصول اصلی و کاشت  فصول نیباال ب یایبقا

 د.شو

 گیاهان پوششی

و . این گیاهان موجب کاهش فرسایش ستخاک ثابت شده ا سالمت در توسعه یپوششاثر گیاهان 

که در  محیطی استهمان احتماال  گیاهان پوششیسود  نیشتریاما ب است. افزایش بقایای گیاهی در خاک

با  یتسیهمز روابطکه  کرده جادیزنده فعال ا یها شهیر یپوششگیاهان کنند. یجاد میسطح خاک ا ریز

 ی ازتلفمخ انواع مهم است. اریساختن خاک سالم بس یرابهمزیستی روابط  نیا. کنندیم جادیاقارچ ها 

 خود یغذاتوانند ی. قارچ ها نمافتی جهان اهانگی ٪90در همزیستی با توان یمرا ا زیکوریم یقارچ ها

ند( )ق دراتیزنده کربوه یها شهیر .نمایندیزنده متصل م یها شهیآنها خود را به ر نی، بنابرارا بسازند

برای ریشه  خاکو آب را از  یبه نوبه خود مواد مغذدر مقابل ها،  قارچ. کنندیم نیمرا تأ هازایکوریما

در  را کنندیم هیخاک را تغذ یها یکه باکتر ییو قندها دهایساکاریپلسپس قارچ ها . نمایندیم نیتأم

 یاهقارچ  رایرا ب یمواد مغذ، نوبه خود بهمقابل باکتری های خاک نیز  در .نمایندیآزاد م خاک

 . ردیزنده قرار گ شهیر اریتواند در اختیمدر نهایت  که کنند،یم نیتأم زایکوریم

 هیتغذ سرعت ثابت ی با یکیباکتر تیجمعبوجود آمده که در آن  یترمتعادل ستمیاکوس، چنین حالتیدر 

ص ختحقیقات در زمینه گیاهان پوششی مش .کنندیمصرف نمرا  موجود در خاک مواد آلی ، وشوند یم

به  یبرالگوم سردسیر، گرمسیر، پهن برگ و  پوششی انگیاه از مخلوطیک کرده است که همواره 

  است.  ترمناسب ییایزیکوریم یقارچها تیجمع تنوع حداکثر رساندن مقدار و

 خاک کیاصالح ارگان

ز که پس ا محصول است یهامانده یباق ،توده ستیز اشکال نیترو در دسترس نیتراز مطلوب یکی

، بستر مواد آلی. در طول تاریخ از بقایای گیاهی به عنوان مهمترین منبع ماندیم یباقبرداشت در زمین 

ج برن ، شلتوکمانند باگاسسوخت زیستی استفاده شده است. استفاده از بقایایی  و دام و طیور، سوخت
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استفاده خاک  مواد آلیقوه بالبرای افزایش  یشن یبه عنوان اصالح خاک در خاکهالیف خرما را میتوان و 

 خواهد شد.  مواد آلیطبیعی موجب افزایش تجزیه  ورها کردن این مواد در خاک  .(1)شکل نمود

 
 : تصویر استفاده از باگاس نیشکر برای اصالح ماده آلی خاک در خاک های شنی ایالت فلوریدا1شکل 

 

 نظام کشت متناوب یا متوالی ذرت؟

 توالی ذرتاخیرا این سوال پیش آمده است که آیا در نظام کشت می در خاک، باتوجه به اهمییت مواد آل

شود؟ یم  مواد آلی خاک بر افزایش ریتأثبه دلیل بازگشت حجم زیادی از بقایای گیاهی به خاک موجب 

 مواد آلی خاکدهد که ینشان مساله  15مدت  یطوالن شیآزما کیحاصل از  جینتا ،با کمال تعجب

 شیگندم افزا-ایسو-ذرت-ذرتچهار ساله  در یک تناوب  ، اماافتهین شیافزا تحت کشت مداوم ذرت

 .است افتهی

در ال، س 15بعد از  ه کهداشت یدرصد ماده آل 5/1ی شن یخاک لوم نی، ا1993سال از در این آزمایش 

وبی یک نظام تنا دردرصد ماده آلی در همین خاک اما . تغییری نکرده استکشت مداوم ذرت  ستمیس

از گیاه  روند افزایشی با استفادهاین داشته و  یقابل توجه شیافزا  گندم-ایسو-ذرت-ذرتچهار ساله 

 . (2ها بیشتر نیز شده است )شکل پوششی در فصول بین کشت
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 :وجود داشته باشدمشاهدات  نیا یبرااست ممکن  حیتوض نیچند

ن کربمحدودیت منابع ممکن است ( رصدد 5/1کم ) یلبا مواد آ یخاکها ها درسمیکروارگانیم الف(

 ی دارای فقر. به عبارت دیگر در خاکهاداشته باشند ذرت یایبقا بیبه تخر لیتما یشتریمقدار بداشته و 

بقایا  مواد آلی سرعت مصرف بقایا توسط باکتری ها بیشتر و از دسترس خارج شدن مواد آلی حاصل از

 سریع تر باشد.

 
 گندم-سویا-ذرت-سه درصد افزایش ماده آلی خاک در نظام کشت متوالی ذرت و تناوب کشت ذرت: مقای2شکل 

 

یگر دبه بیان . نماید کربنبهتر  ذخیرهبه  کمک توده ممکن است ستیز یها یورود تیفیتنوع و ک ب(

 ود.تنوع بقایای گیاهی ممکن است باعث حفظ بهتر بقایا در خاک و افزایش بهتر ماده آلی خاک ش

 یپوشش گیاهانهنگام استفاده از  ژهیبه و های کشت تناوبیبر روی خاک در نظامپوشش زنده  ج(

دود ذرت فقط ح است که گیاه حیتوضالزم به تر خواهد بود. طوالنینسبت به نظام کشت متوالی ذرت 

ساله  رچهاتناوب  کشود. اما در یمی ماه 20 ،که در چهار سال در خاک دارد شهیرماه در یک سال  5

 یپوششگیاهان افزودن  ضمنا .است پوشش زنده یداراخاک ماه  33دود ح گندم-ایسو-ذرت-ذرت

شود. پس به نظر ماه در چهار سال نیز می 40موجب ایجاد پوشش زنده تا  ،به تناوبشبدر قرمز  مانند

بیشتر  لیمواد آ در ایجاد ادیبه احتمال ز خاکمداوم ه پوشش زندش ذکر شد، همانطور که در پیرسد، می

 .(3)شکل  نقش موثری دارد در طول زماندر خاک 

 

 توالی کشت ذرت

 هاشور: 

 دارای گیاه پوششی

 ساده:

 شیبدون گیاه پوش

 درصد ماده آلی خاک

 ساله 4تناوب کشت 

صد
در
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 پوشش داشته است.در چهار سال در دو نظام کشت خاک پوشش هایی که : تعداد ماه3شکل 

شده و دچار محدودیت منابع )محل آزمایش(  زمینکره  یشمال یذرت کاشته شده در عرض ها (د

ند نور منبع، مان یهاتیمحدوداست که  شایان ذکر .داده استدانه انجام ارسال ماده خشک بیشتری به 

لیل شود. بدین صورت که گیاه ذرت بددر گیاهان زراعی می کیولوژیزیف پاسخ کی، منجر به دیخورش

های )مخزن( سازی کافی برای پرکردن دانهمحدودیت نوری در دوره پر شدن دانه و عدم ماده خشک

در این . مخزن ارسال نماید به سمت )منبع( هارا از برگها و ساقهری بیشتخشک  ادهمجبور است مخود، 

 شیر افزادتری برخوردار بوده و چندان صورت بقای گیاهی باقی مانده در مزرعه از محتوای کربن پایین

 یاهزمایش مذکور شاخص برداشت )نسبت بخش قابل برداشت گد بود. در آنماده آلی خاک موثر نخواه

عمول در صورتی که به طور م .بوددرصد  59( در حدود ی خاکالاب گیاهی وزن بیوماسبه کل  -دانه–

زن باشد. به بیان دیگر نسبت وزنی دانه برداشت شده به ودرصد  50شاخص برداشت باید در حدود 

ر به طو ییباال برداشت شاخصچنین شاخه و برگ باقی مانده بسیار باالتر از معمول بوده است. 

 تیحدودم لیبه دل نی. بنابرااست به دانه ساقه ماده خشک از برگها وارسال  شیافزا رانگینما شخصم

عدم  دلیلی برتواند میبقایای کمتری تولید کرده و این موضوع ذرت  گیاه ،ی در برخی مناطقنور یها

  نظام های کشت متوالی ذرت خواهد بود.در  مواد آلی خاکافزایش 

 و کشاورزان نیدر بآن سالمت خاک و حفاظت از  یطیمح ستیز یها جنبه از یآگاه ریاخ یسالها در

 داریپا یهاروش ییبه شناسا بیشتر عالقهبه منجر این موضوع  .است شیدر حال افزا یجامعه علم

  شده است. یمحصوالت کشاورز دیتول در خاک و آبحفاظت 

 های دارای پوشش زندهاهم

 ساله 4تناوب کشت 

 هاشور: 

 دارای گیاه پوششی

 ساده:

 بدون گیاه پوششی

 توالی کشت ذرت

تعداد ماه
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