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تعریف کشاورزی حفاظتی

مدیریتبرایرویکردیحفاظتیکشاورزی
د،تولیپایداریجهتکشاورزیبومهایزیست
بهتوجهعیندرغذاییامنیتوسودافزایش
بهواستزیستمحیطوپایهمنابعازحفاظت
هبدستیابیبرایقدرتمندابزاریکعنوان

.میباشدپایدارکشاورزی
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محدودیتزمینهایقابلکشت

تخریبوفرسایشخاک

درکشاورزیکمبودوبهرهوریپایینآب

تغییراتاقلیمی

درازمدتنیازبهحفظمنابعبرای

افزایشهزینههایتولید

عملکردپایینبهعلتکاهشتدریجیکیفیت
خاکهایزراعی





مدیریت بهینه زمان اجرای عملیات های کشاورزی

کاهش هزینه، انرژی و سوخت مصرفی در مزرعه

بازگشت بقایا به خاک و استحصال مزایای آن

داشتن تناوب مناسب زراعی

نیل به کشاورزی پایدار

حفظ محیط زیست

توسعه اجتماعی روستاها

مزایای کشاورزی حفاظتی
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مبانی 
کشاورزی 
حفاظتی

کاهش برهم زدن خاک

حفظ و مدیریت  
بقایای گیاهی

تناوب زراعی



تعریف مدیریت بقایا

تاسروش هاییشاملبقایامدیریت
وهگیارویشیدورهخاتمهازپسکه

بقایایرویبرمحصولبرداشت
.می شوداعمالمحصولماندهباقی
شخمجمع آوری،شاملروش هااین

نگذاشتباقییابقایادفنوزدن
می باشندخاکسطحدرآنها



انجام عملیات زراعی در کمترین زمان ممکن

حداقل کردن انرژی مصرفی

کاهش هزینه کارگری و دیگر نهاده ها

کاهش استهالک تراکتور و ادوات
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یویژگی های سیستم ماشینی در کشاورزی حفاظت



نمونههاییازاجرایکشاورزی
حفاظتیومدیریتبقایادر

استانخوزستان



کاشت نواری گندم-ماشین مرکب خاک ورز



کاشت مستقیم گندم در بقایای ذرت بالفاصله پس از برداشت
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استفاده از گاوآهن قلمی
رنج برای مدیریت بقایای ب
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رای استفاده از رتیواتور ب
بار تهیه بستر بذر با یک

عبور از زمین
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کاشت -بی خاک ورزی

با دستگاه

No-till-drill
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کاشت مستقیم گندم در بقایای برنج
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کاشت مستقیم کلزا در بقایای برنج
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چالشهاومحدودیتهای
کشاورزیحفاظتی

ملعدم انتقال تکنولوژی از مرحله تحقیقات به ع

عدم آشنایی کارشناسان

عدم آشنایی کشاورزان

فراهم نبودن ابزار و ماشین های مناسب

عدم توجه به اطالعات منطقه ای

نیاز به کار گروه کشاورزی
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ایجاد باور و انگیزه در کشاورزان

حمایت از کشاورزان در جهت کاهش ریسک های احتمالی

ایجاد سایت ها و مزارع الگویی با مشارکت کشاورزان

 آموزش و ترویج

تقبل بخشی از هزینه ها توسط دولت

 (ماشین و نهاده های مختلف)آماده سازی زیرساخت ها

تضمین خرید محصوالت کشاورزی

راهبردهای توسعه کشاورزی حفاظتی




