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 چکیده
گر اجزای اصلی یک الگوی جایگزین بوده و مستلزم تغییر اساسی در کشاورزی حفاظتی یک سامانه نسبتا نوین و نمایان

العه گردد. هدف از این مطوری و دستیابی به کشاورزی پایدار میهای مربوط به عوامل تولید است که سبب افزایش بهرهروش

عنوان یکی از کشورهای موفق در زمینه اجرای کشاورزی حفاظتی بر آرژانیتن بهبا تمرکز  حفاظتیبررسی وضعیت کشاورزی 

ند مبود که یک روش حد واسط بین دو روش نگارش مقاالت مروری نظامروش تحقیق، مبتنی بر مرور بهترین شواهد  است.

ش وری و عملکرد بیشتر، کاهدلیل ایجاد بهرهنتایج نشان داد که پذیرش سامانه کشاورزی حفاظتی بهو مرور روایتی است. 

های محیطی، کاهش فرسایش و تخریب خاک و افزایش ماده پذیری بهتر در برابر تنشهزینه تولید و بهبود سودآوری، انعطاف

میلیون هکتار  8.2سطح زیر کشت به این شیوه در جهان از  ای کهگونهآلی، به یک سامانه در حال رشد تبدیل شده است، به

عنوان یکی از کشورهای افزایش یافته است. در آرژانیتن نیز به 8132میلیون هکتار در سال  321به بیش از  3791در سال 

ه بود که های گذشتهای کشاورزی معرفی شده در دههترین فناوریموفق در این زمینه، کشاورزی حفاظتی یکی از مهم

اند. نتایج نشان داد که پذیرش سامانه های خصوصی نقش اساسی در توسعه و ترویج این سامانه بر عهده داشتهانجمن

های آزمایش، یادگیری، پذیرش و سازگاری از کشاورزی حفاظتی نیازمند تغییر در رفتار همه ذینفعان بوده و وجود مکانیزم

 نیازهای ضروری آن است.پیش

 ورزی، حفاظت خاک، تولید پایدارخاکآرژانیتن، بیی کلیدی: هاواژه
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 مقدمه

نیاز به مواد جمعیت و روز افزون  رشدامروزه 

های کشاورزی، مسائل باالی فعالیت غذایی در کنار ریسک

های حلها راهبرون رفت از آنمهمی هستند که باید برای 

، نام)بی های نوین و موثری را جستجو کردروش مطلوب و

از سوی دیگر بخش کشاورزی در بسیاری از (. 6931

 ،کشورهای در حال توسعه، بخش غالب اقتصاد ملی است

با ی نزدیک ارتباط ،لذا رشد و توسعه اقتصادی این کشورها

، نژادی و حسنئارتب)توسعه کلی بخش کشاورزی دارد 

در  و مهم آب و خاک دو منبع اصلی ،در این زمینه (.9003

وی نحبه ،هستندبرای تولید مواد غذایی بخش کشاورزی 

مواد غذایی جهان از  از درصد 39شود حدود که بیان می

لذا  (.9009مین و همکاران، ابایر) آیدمی دستخاک به

 تولیداز مسایل مهم در خاک آب و توجه به حفظ منابع 

فرسایش خاک یکی از این در حالی است که است. 

محیطی کشاورزی در فرایند تولید غذا زیست معضالت

 ونیهای اخیر با افزایش جمعیت و دگرگاست که در سال

ران، و همکا شفیعی) است های انسانی شدت یافتهفعالیت

دلیل قرار گرفتن آن در منطقه در ایران به (. این مساله9002

خشک و محدودیت منابع آب و خاک از خشک و نیمه

و کشاورزی  غذاای برخوردار است. سازمان حساسیت ویژه

ها و با توجه به قابلیت 9000در سال  سازمان ملل

به  مهم بر اساس هفت معیار ،های منابع اراضیمحدودیت

کشور  ،مورددر این  وکشور جهان پرداخت  610بندی رتبه

گر بیان وضعیت،که این  قرار گرفته 699ایران در رتبه 

هرودی اش) های شدید منابع خاک در ایران استمحدودیت

بنابراین انجام اقدامات حفاظت از منابع  ؛(9002و چیذری، 

ترین بستر تولید عنوان مهمپایه و از جمله خاک به

محصوالت کشاورزی، در راستای دستیابی به کشاورزی 

برای  (.9002تورشیزی و اسالمی، ) استپایدار، ضروری 

 چنینسنتی و همهای روشسوء کاهش اثرات جلوگیری از 

دستیابی به کشاورزی پایدار در بسیاری از کشورهای جهان، 

 وثرراهکارهای متحقیقات مختلفی صورت گرفته و یکی از 

                                                 
1. Best evidence synthesis 

2 . Systematic Review 

 ،وری و دستیابی به کشاورزی پایدارجهت افزایش بهره

عنوان شده است کشاورزی حفاظتی های سامانهبکارگیری 

(. لذا تحقیقات متعددی در مورد 6922زار، )آسودار و سبزه

های کشاورزی حفاظتی در کشورهای جهان انجام سامانه

ها سامانهین ، مزایا و موانع اجرای اها، اصولشده و روش

 قرار گرفته است. پژوهشگرانتعداد زیادی از  مورد بررسی

جمله کشورهای موفق در اجرای از در این میان آرژانتین 

است که تحقیقات زیادی در  کشاورزی حفاظتی سامانه

ا ب نیز در آن انجام شده است. سامانهاین مورد بکارگیری 

حفاظت از  هایکه موفقیت در اجرای برنامهتوجه به این

ا همنابع و دستیابی به کشاورزی پایدار و استفاده بهینه از آن

نیازمند شناخت ابعاد گوناگون، از جمله مسایل مرتبط با 

ذا است، لفنی، اقتصادی و اجتماعی رفتار انسانی، عوامل 

دستیابی به سیاست عمومی مناسب برای تشویق حفاظت از 

فاظتی، نیاز به کارگیری الگوی کشاورزی حمنابع و به

برداران هایی دارد که بهرهها و محرکشناخت محدودیت

بررسی تجارب لذا اند. بخش کشاورزی با آن مواجه

-کتواند بسیار کممی ،یافته در این زمینهکشورهای توسعه

این هدف از . لذا (9001قربانی و همکاران، کننده باشد )

جهان مروری بر وضعیت کشاورزی حفاظتی در پژوهش، 

عنوان یک کشور موفق در با تمرکز بر کشور آرژانیتن به

 .استکشاورزی حفاظتی  سامانهبکارگیری  زمینه

 

 هامواد وروش

روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع مرور            

روش  بین دو واسطحد بود که یک روش  6بهترین شواهد

این  .است 9و مرور روایتی 9مندنگارش مقاالت مروری نظام

 با تمرکز ،یمند کمّهای نظامنوع مقاالت ترکیبی از روش

نظر روایتی از نقطه و روی مطالعات منفرد و مباحث ماهوی

ر د با تمرکز روی بهترین شواهد در حیطه موردنظر است.

 اطالعات کافی از پژوهش اولیه در اختیارمقاالت، این نوع 

 طور مستقلخواننده بهکه طوری، بهگیردقرار می خواننده

عبارتی دیگر به (.6321سالوین، گیری است )قادر به نتیجه

3 . Narrative review 
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بوده که  تداومی مروری و هایپژوهشاین تحقیق از نوع 

هدف محقق درک و شناخت تغییرات در طول زمان ، در آن

. در این راستا نتایج مطالعات و تحقیقات علمی انجام است

شده در یک زمینه خاص، مورد بررسی قرار گرفته و با 

توجه به نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده، در مورد روند 

 ی حاضر،مقالهدر  شود.، اظهار نظر میبررسیموضوع مورد 

وضعیت کشاورزی حفاظتی در کشور آرژانتین، با استفاده 

 قرار گرفته است.و بررسی ز مطالعات اسنادی مورد مطالعه ا

های سامانهآوری اطالعات مورد نیاز در مورد منظور جمعبه

 ای دادههکشاورزی حفاظتی در آرژانیتن، با استفاده از پایگاه

های رسانیهای اطالعپایگاه، 6ساینس دایرکت معتبر مانند

اری همک المللیبینآماری، علمی و تحقیقاتی مانند سازمان 

و کشاورزی سازمان ملل  غذاسازمان ، 9یاقتصادی و توسعه

، وزارت کشاورزی 4ینآرژانتورزی خاکبیانجمن ، 9متحد

-هم و 1آرژانیتن یکشاورز یفناور یمل یتویانست، 9آرژانیتن

-ی، بیحفاظت یکشاورز هایبا توجه به کلید واژه چنین

 در کشاورزی یهافناوری و یدارپا ، کشاورزیورزیخاک

 قاتیتحقیمقاالت، کتب، گزارشات علمی، ، منابع آرژانیتن،

مقاالت  رد نیاز گردآوری شد. در ادامههای آماری موو داده

رای ب ،جامعیت موضوعی و مفهومیو منابع مهم با توجه به 

 ،دوره زمانی بلند مدتی که کشاورزی حفاظتی در آرژانیتن

 .انتخاب شدندتحقیقات اولیه را آغاز نموده تا زمان حال، 

-شفی ه،قرار گرفت منابع مذکور مورد مطالعه و مرور سپس

بندی موضوعی مطالب در چند بخش و طبقهبرداری انجام 

 بخشچند در . در این تحقیق مباحث صورت گرفتمجزا 

ر سطح زی، کشاورزی حفاظتی در آرژانیتن شامل تاریخچه

آرژانیتن،  کشاورزی حفاظتی در جهان و در کشورکشت 

 هایسامانهو راهبردهای اجرایی در بکارگیری  مزایا، معایب

خالصه و  پس ازدر نهایت  و مطرح کشاورزی حفاظتی

 .ردیدگگیری ارائه در بخش نتیجهنتایج  مطالب، بندیجمع

 
 

                                                 
1 . Sciencedirect 

2 . Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) 

3.   Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) 

 های تحقیقیافته

 کشاورزی حفاظتی مفهوم

ک یاغلب به عنوان  حفاظتیکشاورزی سفانه امت

 یورزبدون خاک را شود که بذرهایدر نظر گرفته م یفناور

 یک حفاظتی کشاورزیکه درصورتی دهد،یم در خاک قرار

 هانه تن در کشاورزی حفاظتی متفاوت است. کامال سامانه

 یداز عوامل با یکامل یبلکه مجموعه ی،ورزعامل خاک

 یراب در بذرکاری مختلفیزات تجهدر این میان کنند.  ییرتغ

 یریتاست. مد یضرور یمحصوالت قبل یایبرش بقا

انتخاب  ین تغذیه محصول وچنهرز و آفات و هم یهاعلف

و  سامانه یازهایبرآوردن ن یبرامناسب  راعیز یهاگونه

 (6329) فیلیپس و یانگ د.نسازگار باش یدبا ،تطبیق با آن

محصوالت  کاشت سامانه یکبه عنوان  ی راورزخاکیب

شکاف  یکبا باز کردن  ،شدهورزییرخاکدر خاک غ یزراع

 به پوشش یابیدست یبرا یعرض و عمق کافبا  یکبار

ورزی هیچ خاک ،که غیر از این تعریف نموده مناسب بذر

زی ورخاکباید بی سامانهدیگری انجام نشده باشد. در این 

 اییدائم با بقاطور هب یدخاک باچنین هم هدف باشد. ،دائمی

و  شود یدهپوش ی سبزکودها یاو  یمحصوالت قبل یزراع

-دستدر سطح خاک  کاریپس از بذر یابقا ینا تریشب

 شامل یورزخاکبی در تعریف دیگر ماند.ب ینخورده باق

 ی شده،ورزدر خاک بدون خاک یکاشت محصوالت زراع

ابق با مط ،ابعاد ینترشکاف با کوچک یکبا باز کردن تنها 

یلیپس ف) استبیان شده  ،بذور موردنظر برایپوشش مناسب 

تناوب در سامانه کشاورزی حفاظتی،  (.6329و یانگ، 

 ی و الزمعناصر اساس پوششی ازو محصوالت  یزراع

ر و یاکبو) شوند با مدیریت صحیح انجام یدهستند که با

مطابق با مفهوم پرکاربرد مسایل  ینا (.9009پارالدا، 

اید ببر سه اصل است که  یکه مبتن بوده یحفاظت یکشاورز

 سامانه. این سه اصل اساسی در شود انجامزمان طور همهب

 کشاورزی حفاظتی در زیر بیان بیان شده است.

4.Argentine Association of No-till Farming (AAPRESID) 

5.  Ministry of Agro Industry 
6  .  National Institute of Agricultural Technology(INTA)  
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-یبورزی، خاککمخاک ) یکیمکان هم زدنبهحداقل -

 .خاک( هم زدنبهبا حداقل  یممستق کشتیا و  یورزخاک

ول محص یایاز بقا یخاک )حفظ سطح کاف یپوشش دائم-

 محافظت یبرا یدر سطح خاک از جمله محصوالت پوشش

 .(و غیره یمالچ سطح توسعهخاک،  یهتغذ و بهبود

 تناوب) یزراع یهابه گونه یدنتنوع بخشتناوب و -

و  هایماریهرز، ب یهاعلفتعدیل کمک به  یمحصول برا

 مک بهک وو جَ یتروژنن تثبیتتوده،  یستز یدآفات، تول

 (.محصولتغذیه 

مفهوم کلی برای کشاورزی  یکاستفاده از 

 ایجراز اصطالحات  یاریبس یرا، زمهم است یاربسحفاظتی 

طق در مناافراد  ی، برایحفاظت یکشاورز و مورد استفاده در

الح اصط یلدل ینهمبه است. متفاوتی یمعان یدارا مختلف

و کشاورزی سازمان  غذاسازمان  توسط ،یحفاظت یکشاورز

 کشاورزی که شده است یفتعرصورت ه این ب ملل متحد

 هایبومزیستحفاظتی یک رویکرد برای مدیریت 

وری پایدار، افزایش کشاورزی جهت دستیابی به بهره

یست زحفظ منابع پایه و محیطسودآوری و امنیت غذایی با 

ه ب کشاورزی حفاظتیدر تعریف دیگر (. 9064فائو، )است 

گردد که بتواند حداقل یک کشاورزی اطالق می سامانههر 

درصدی از بقایای گیاهی بعد از عملیات کاشت  90پوشش 

-کیلوگرم بر هکتار از بقایای گیاهی دانه 6600و یا حداقل 

در دوره بحرانی فرسایش  ،ریز یا معادل آن را در سطح خاک

منظور بررسی به (.6922زار، )آسودار و سبزه حفظ کند

کشاورزی حفاظتی در این تحقیق بر  سامانهبیشتر ابعاد 

 یکشور آرژانیتن که از لحاظ وضعیت اقتصادی در زمره

 و ضمنکشورهای با اقتصاد متوسط است، تمرکز شده 

ی کشاورزی حفاظتی در جهان، روند توسعه بررسی

 طور ویژه مورد مطالعه قرار گرفتهوضعیت کشور آرژانیتن به

 ت.اس

 

 کشاورزی حفاظتی در جهانوضعیت 

جدول زیر روند رشد کشاورزی حفاظتی در  در

 بیان شده است. 9061تا  6329های طی سالجهان 

 

 روند رشد سطح کشاورزی حفاظتی در جهان -1 جدول
سطح کشاورزی حفاظتی در جهان  سال

 )میلیون هکتار(

 منابع

3791 8/2 Derpsch,2010 

3781 2/6 Derpsch,2010 

3776 18 Derpsch, 1998 

3777 54 Derpsch,2001 

2001 92 Derpsch,2010 

2004 4/74 Derpsch,2008 

2007 4/306 Kassam et al, 2019 

2031 7/346 Kassam et al, 2019 

2036 5/380 Kassam et al, 2019 

 

-9061سال  در دهد کهنشان می 6جدول نتایج 

سطح زیر کشت کشاورزی حفاظتی در جهان به ، 9069

 میلیون 99 افزایشکه  هرسید هکتار میلیون 620 حدود

کشاورزی داشته است.  9064سال  نسبت به یهکتار

 یورهبهرافزایش از جمله  یلیدال به هاحفاظتی طی این سال

و بهبود  یدتول ینهمزارع، کاهش هز عملکردو  یشترب

و  حیطیم یدر برابر تنشها یشترب یریپذ، انعطافیسودآور

 جادیخاک، ا یبو تخر یش، به حداقل رساندن فرسازیستی

اهش و ک یمیاقل ییراتبا تغ یسازگار و خاکبرای سالمت 

 هدش یلتبدرشد سریع  لدر حا سامانه یکبه  ،هاآناثرات 

. در این راستا محققان مختلفی سطح زیر کشت است

 ارزیابیهای مختلف در سالکشاورزی حفاظتی در جهان را 

-9003آوری شده تا سال اند. آمار جمعنموده و تخمین زده

یچ و فردریک و دیرپ (9003وسط کسام و همکاران )ت 9002
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توسط کسام و همکاران  9060-9066تا سال  (9003)

 یتوضع یبررس( و 9069همکاران ) ( و فردریک و9060)

 9064سطح زیر کشت کشاورزی حفاظتی در سال  یجهان

 یدیکو فاروق و س( 9064) همکارانجات و  توسط نیز

( 9063توسط کسام و همکاران ) 9061و در سال  (9064)

کشاورزی حفاظتی  یرشپذ یزانم 9جدول شده است.  انجام

دهد ینشان مرا  9061و  9069در سال  در سراسر جهان

 (.9063و  9069)کسام و همکاران، 
 

 2112و  2112جهان در سال در سطح زیر کشت کشاورزی حفاظتی  -2جدول

 قاره
 مساحت تحت کشاورزی حفاظتی )میلیون هکتار(

 2112سال 

مساحت تحت کشاورزی حفاظتی 

 2112سال  )میلیون هکتار(

 7/67 5/66 آمریکای جنوبی
 3/61 45 آمریکای شمالی

 6/22 7/39 استرالیا و نیوزیلند
 37/31 1/30 آسیا

 9/4 2/4 روسیه و اوکراین
 4/1 2 اروپا

 4/3 2/3 آفریقا
 5/380 9/346 کل جهان

 

بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط کسام و 

سطح زیر کشت  بیشترین 9061(، در سال 9063همکاران )

ر کشوترتیب مربوط به کشاورزی حفاظتی در جهان به

، (میلیون هکتار 99میلیون هکتار(، برزیل ) 49آمریکا )

آن کشورهای کانادا،  ازو بعد  (میلیون هکتار 96آرژانتین )

 قاره آمریکای .بوده استقزاقستان  ، پاراگوئه واسترالیا

زی شاورسطح زیر کشت کمیلیون هکتار  13جنوبی با 

باالترین سهم از اجرای این سامانه را به خود حفاظتی، 

در آمریکای جنوبی کشور برزیل با  اختصاص داده است.

میلیون هکتار و پاراگوئه  96میلیون هکتار، آرژانتین با  99

میلیون هکتار بیشترین سطح زیر کشت کشاورزی  سهبا 

 49آمریکا با نیز در آمریکای شمالی  اند.حفاظتی را داشته

 466میلیون هکتار و مکزیک با  63میلیون هکتار، کانادا با 

قاره  .دادندبیشترین سطح را به خود اختصاص هکتار هزار 

ی اروپا و آفریقا از نظر پذیرش و بکارگیری کشاورز

ر در اروپا باالترین سطح زیحفاظتی در حال توسعه هستند. 

 300) اسپانیاکشت کشاورزی حفاظتی مربوط به کشورهای 

 900هزار هکتار( و فرانسه ) 919هزار هکتار(، انگلیس )

هزار هکتار( بوده است. در قاره آفریقا نیز کشورهای 

هزار  961هزار هکتار( و زیمبابوه ) 493آفریقای جنوبی )

                                                 
1. New Partnership For Africa’s Development (NEPAD) 

-بهند. اهکتار( بیشترین سطح کشاورزی حفاظتی را داشته

ابی ها و دستیدلیل تحقیقات مناسب و بلندمدت در این قاره

به نتایج مثبت، عالوه بر توجه بیشتر به برنامه کشاورزی 

هایی نظیر سازمان مشارکت جدید حفاظتی توسط سازمان

های مختلف، و دولت 9، کمیسیون اروپا6برای توسعه آفریقا

-های بینسازمان های غیردولتی، بخش خصوصی وسازمان

اظتی ورزی حفکشا سامانهالمللی نیز نقش موثری در توسعه 

-اند. از طرفی دیگر پشتیبانی مالی و فنی توسط دولتداشته

المللی فعال در زمینه تحقیق های بینها و سازمانها، آژانس

ش افزای ،ی کشاورزی حفاظتی در آفریقا و آسیاو توسعه

 یبه شیوه سطح زیر کشت افزایشداشته است و سبب 

در کشورهای . (9064فائو، ) کشاورزی حفاظتی شده است

های ناشی از تخریب و فرسایش عضو اتحادیه اروپا، نگرانی

 زیست، باعث اتخاذ تدابیرخاک و لزوم مدیریت بهتر محیط

هایی برای گسترش بکارگیری کشاورزی حفاظتی و مشوق

در (. 9060)درپش و همکاران،  توسط کشاورزان شده است

 9/9ان )میلیون هکتار(، قزاقست نه)قاره آسیا کشور چین 

میلیون هکتار( بیشترین سطح  9/6میلیون هکتار( و هند )

کشاورزی حفاظتی را دارا بوده و در ایران این سطح حدود 

در (. 9063هزار هکتار بوده است )کسام و همکاران،  690

2. European Commission (EC) 
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ایت زیمبابوه، حم ایی مانند چین، قزاقستان، آفریقا وکشوره

 حفاظتی ها نقش مهمی در تسریع پذیرش کشاورزیدولت

در اغلب کشورهایی که کشاورزی حفاظتی در داشته است. 

های ها و انجمنها در حال توسعه بوده، سازمانآن

کشاورزی، ابزار اصلی تولید و گسترش دانش مربوطه بوده 

و سرانجام موفق به جلب حمایت بخش خصوصی، دولتی 

 اند.و عمومی شده
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در  ،ینقزاقستان و چ در کشورهایی مانند، یادر آس

ارع مز ، درهند و پاکستانکشورهایی مانند مزارع بزرگ و در 

 یهاسامانه کشاورزی حفاظتی انجام شده وکوچک 

 یراخ یهاگندم در سال کشت بر یمبتنکشاورزی حفاظتی 

، ینقزاقستان و چ در .است یافتهکشورها گسترش  یندر ا

ت کش نیز هند و پاکستان و در یمگندم دکشت  یهاسامانه

کشاورزی  یهاسامانهشدن به  یلگندم و برنج در حال تبد

سطح زیر کشت  .(9063)کسام و همکاران،  هستند حفاظتی

میلیون  9/43کشاورزی حفاظتی در آمریکای جنوبی از 

 9069میلیون هکتار در سال  4/11به  9003هکتار در سال 

 افزایش یافته است، 9061میلیون هکتار در سال  3/13و به 

. با این وجود یکی از مشکالت (9063)کسام و همکاران، 

محصولی سویا بوده که سبب در این کشورها کشت تک

مشکل در  اینفرسایش و تخریب خاک گردیده است. 

و در اروگوئه با مقررات  هاسری برنامهاعمال یکبا  یلبرز

-ارانهی یهاو برنامه یمحصوالت پوششکشت  یبرا یقانون

 شده مدیریت انجام صحیح کشاورزی حفاظتی یبرا یا

 (.9069کسام و همکاران، ) است

 

 

 وضعیت کلی کشاورزی آرژانتین

ین یکی از کشورهای واقع در قاره آمریکای آرژانت

 44کیلومتر مربع، جمعیت  9291130جنوبی با مساحت 

 .استو از کشورهای دارای اقتصاد متوسط  میلیون نفر

 یدتول یبرا یمطلوب یاربس یعیطبمنابع از  ینآرژانت

ل قاب یعسو یاراض بوده وبرخوردار  یمحصوالت کشاورز

قرار  مناسب و یمعتدل، بارندگ یکشت که با آب و هوا

جهت باربری  یدسترسلدر مجاورت بنادر قاب گرفتن

دریایی و کشتیرانی تلفیق شده، شرایط مناسبی برای توسعه 

از اواسط  کهینوجود ا ایجاد کرده است. باآن کشاورزی 

 آرژانیتن کشاورزی بخشها در گذاریسرمایه، 6340دهه 

د وجو، اما تر بودکم خدماتصنعت و  یهابخش نسبت به

 یباعث شد تا کشاورز منابع طبیعی مناسب در این کشور

ک بان) را تجربه کند اییی قابل مالحظهرشد و شکوفا آن

آرژانتین چهارمین صادرکننده غالت جهان  (.9001جهانی، 

(، 9063(، سومین صادرکننده ذرت )در سال 9062)در سال 

، چهارمین (9063چهارمین صادرکننده جو )در سال 

(، پنجمین 9062های روغنی )در سال صادرکننده دانه

(، شانزدهمین کشور 9063صادرکننده گوشت گاو )در سال 

، هشتمین تولید (9062صادرکننده گوشت مرغ )در سال 
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سیزدهمین کشور  ( و9063کننده شیر جهان )در سال 

تولید ارزش  .بوده است( 9063صادرکننده برنج )در سال 

 میلیارد 6/62از  ینآرژانت یحصوالت کشاورزناخالص م

 9061دالر در سال یلیارد م 3/42به  6312دالر در سال 

 (.9063نما، ااست )کافته ی یشافزا

 

 کشاورزی حفاظتی در آرژانتینو وضعیت تاریخچه 

محصوالت  یدتول سامانه 6310در اوایل دهه 

قاره اروپا و  هایمشابه الگوابتدا  یندر آرژانت یکشاورز

 ینا در یندفرا بود. اینرایج ورزی خاک یکا و مبتنی برآمر

ب بذر و به بستر مناس یابیدست یداشت که برا یشهر یهفرض

ورزی انجام هرز، الزم است خاک یهاکنترل علف یبرا

ور یری کشگرمسیمهو ن ییحال در مناطق استوا ینشود. با ا

 ود،بمدت کوتاهو  یدشد اغلبیی که هادگی، بارانآرژانیتن

-می غیرهو  هاآبی خاک، آلودگ زیاد یشمنجر به فرسا

در  یباد یشفرساوجود  ین مشکل دیگر،همچن گردید.

 یشفرسا وضعیت یتنها . دره استک بودخش یهادوره

 یدرا تهد یکشاورز مدتبلند پایداریشد که  یچنان جد

 خالقاز کشاورزان  ی، گروه6310دهه اواخر  کرد. دریم

و یک گروه غیر  همشکل گرد هم آمد ینمقابله با ا یبرا

مؤسسات  یبانیها با پشت. آنرسمی را تشکیل دادند

-خاکیب یکردگرفتند که رو یمها تصمو دانشگاه یقاتیتحق

و  یمتصم . اجرای اینکنند آزمایشرا ورزی در کشاورزی 

محصوالت  یدتول هایسامانه، بعد از آن هاییتفعال

ال در س .را کامال دگرگون کرد ینآرژانتکشور در  یکشاورز

ورزی تبدیل خاکبیبه انجمن یررسمی، گروه غ ین، ا6323

نجمن ا ؛9063شد )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 

(. این انجمن 9063ن، یتتولیدکنندگان کاشت مستقیم آرژان

دیگر در  یکشاورز یهاهمراه با انجمن 6330طول دهه  در

که اهداف ، پاراگوئه و اروگوئه یک، مکزیلرزبکشورهای 

 اسیونرفدنکو بعدها با عنوان  هادغام گردید ،مشترکی داشتند

اهداف خود را دنبال  6یورزخاکبی هایانجمن یکاییآمر

ی ای در زمینهمزرعه و تجربه تحقیق . اولینندنمود

                                                 
1. American Confederation of No Till Farmers Associations 

(CAAPAS( 

 6320 دهه اوایل در آرژانتین، در کشور کشاورزی حفاظتی

آزمایشی  به کشت شروع کشاورزان از بسیاری. شد آغاز

-از مدتی به پس و کردند ورزیخاکبی سامانهاستفاده از 

 های هرز،های کافی جهت مبارزه با علففقدان ماشین دلیل

های هرز یک آن را رها نمودند، زیرا وجود و طغیان علف

 در عطف محدودیت در کشاورزی حفاظتی بود. نقطه

 در ینآرژانت در کشور کشاورزی حفاظتی گسترش و توسعه

بود  9شت مستقیم آرژانتیناتاسیس انجمن ک ،6321 سال

(. در برخی از منابع آغاز به کار این 6329)فیلیپس و یانگ، 

گسترش  یبرا ،6323 صورت عملی، سالانجمن به

از  هوشمندانهو  یو براساس استفاده منطق یدارپا یکشاورز

-فن ی دربه دانش و نوآور یدسترس یقاز طر یعی،طبمنابع 

ها بیان شده است. این انجمن یک سازمان غیرانتفاعی یآور

ای از تولیدکنندگان کشاورزی که بر توسط شبکه و بوده

حفظ منابع اصلی و گسترش  برایی خود اساس عالقه

الگوهای نوین در کاشت مستقیم محصوالت کشاورزی 

اعضای این انجمن ، بنیان نهاده شد. کردندمیفعالیت 

بر اساس کاشت  یکشاورز یدجد یالگو یکگسترش 

 اهآن اند.هارتقاء داد را سامانهاین  و نموده اتخاذرا  یممستق

اک خ نامطلوب بربدون اثرات  یوربهره یشبه دنبال افزا

، کشاورزی حفاظتی در تاسیس این انجمن زمان . ازبودند

ه ک انجمن این .توجهی را تجربه کردقابل آرژانتین رشد

 یهایوهآن انتشار و تبادل اطالعات در مورد ش یمحور اصل

 هیسرما یل وجوددلبه ،بودکشاورزان  یندر بورزی خاکیب

خود،  یبودن و اعتقاد اعضا یا، کار، تعهد، حرفهیاجتماع

 یانها و سهم ارزشمند دانشگاهموسسات و شرکت یتحما

ی هاسال ی، طو خارج کشور داخلمعتبر  یشمندانو اند

های کشاورزی سامانهتوسعه به محور  ه ورشد کرد گذشته

کنندگان یدانجمن تول ه است. هدفشد یلتبدحفاظتی 

ای هفدراسیون آمریکایی انجمننک وین آرژانت یمکاشت مستق

 ی حفاظتیکشاورزی هامدل یجتوسعه و ترو، یورزخاکبی

امکان ضمن حرکت به سمت کشاورزی پایدار، که  بود

اه و رقابت در کوت ی، سودآوریوربه بهبود بهره یابیدست

2. Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa 
(Aapresid) 
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واد م یدتول یدارپا یهاسامانه . ترویجکندیفراهم م ،را مدت

 یکدانش در  یریتو مد ینوآور ،علم یقاز طر ییغذا

سازمان است )بوده ، از اهداف دیگر این انجمن شبکه

ی اهداف و برنامه(. 9063، همکاری و توسعه اقتصادی

پاسخ به جهت  اساسی رویکرد مذکور، یکانجمن 

ست اده بوهایی ناپایداری در حوزه تولید و بزرگ مشکالت

تریگو و ) با آن روبرو هستند یانسان جوامعکه امروزه 

های عملی این انجمن شامل انجام برنامه(. 9062سیامپی، 

 ورمنظینارها بهسمها و برگزاری کنگره یدانی،متحقیقات 

 ،کشاورزان داخل و خارج ینب یفناوردانش و تبادل 

 ،هاو توسعه مشترک با دانشگاه یقتحق یجی،ترو هاییتفعال

ه ی و غیرخصوص یهاو شرکت یکشاورز یقاتمراکز تحق

 یاهگروه یجادااقدام به طور فعال به ینبر ا باشد. عالوهمی

مناطق  کرده و دانش کشاورزی حفاظتی را در یامنطقه

 یهاگروه یند. انبخشیارتقا م، کشور یدیمختلف تول

کشاورزی های سامانهی، نقش مهمی در توسعه امنطقه

، پیریتی) در کشاورزی آرژانیتن بر عهده دارند حفاظتی

ی اقدامات انجام شده در کشور (. در نتیجه9009و  9009

 رتغیی کشاورزی حفاظتی باعث سامانهآرژانیتن، اجرای 

 رشد ورزی را برایخاککه  ایکه ایده گردید الگویی

شد و کشاورزان عموما به  دانست، رهامی الزم محصوالت

 یلدلابتدا به در. سمت کشاورزی حفاظتی متمایل شدند

-ماشین آن، انجام چگونگی مورد در دانش تجربه و کمبود

 ا،هکشعلف دسترسی به محدودیت کم و نامناسب و آالت

 به سال 69. بود پذیرش کشاورزی حفاظتی کند سرعت

 حدود به کشاورزی حفاظتی ،6339 سال تا در انجامید طول

 هایالیتفع به توجه با بعد به آن از. رسید هکتار میلیون یک

مرتبط، پذیرش  هایو سایر انجمن کاشت مستقیم انجمن

 در کهطوریبه یافت، افزایش هر ساله کشاورزی حفاظتی

 در کشاورزی هایزمین کل از درصد 13 حدود 9001 سال

لی کطوربه بوده است. کشاورزی حفاظتی تحت آرژانتین

 تیکشاورزی حفاظ تجربه عملی توان بیان نمود که اولینمی

 پذیرشآغاز شد، اما روند  6320دهه  یلدر اوا ینآرژانتدر 

ا سرعت بیشتری افزایش یافت. یکی از ب 6330در دهه 

، آرژانتین در کشور کشاورزی حفاظتی سریع دالیل رشد

کشاورزی، به  آالتاسخ مناسب تولیدکنندگان ماشینپ

 از بسیاری میان نیازهای ماشینی کشاورزان بود. در

کشاورزی آالت ماشین کوچک و بزرگ تولیدکنندگان

 یدر زمینه کنندهتولید 69 آرژانتین، حداقل در حفاظتی

 یتخصصآالت ماشین فعالیت دارند و توسعه صادرات

ر د یادی( تا حد زکاشت مستقیمآالت نماشیمخصوصا )

 ست.نقش داشته ا پذیرش کشاورزی حفاظتیروند  یشبردپ

 یآمریکا کشورهای سایر همانند آرژانتین کشاورزان کشور

 ورزی دائمیخاکبی سامانهتمایل بر بکارگیری  جنوبی،

-خاککشاورزان، از بی درصد 20دارند و در این کشور 

 محصوالت کاشت ابتدا کنند. درورزی دائمی استفاده می

 موضوعیت نداشت، کشور این در کشاورزان برای پوششی

 را زیادی رطوبت محصوالت این که بود این بر اعتقاد زیرا

 کرده تغییر اخیر هایسال در امر این. گیرندمی خاک از

 از استفاده هنگام کهداد  نشان زیرا تحقیقات است،

 تواند افزایشمی آب مصرف وریبهره پوششی، محصوالت

 گرفته، کشاورزی حفاظتیی اقدامات صورتیابد. در نتیجه

یش به ب 6330چند صد هزار هکتار در سال  ین ازآرژانتدر 

. روند کرد افزایش پیدا 9061میلیون هکتار در سال  96 از

نشان داده  9کشاورزی حفاظتی در آرژانیتن در شکل  رشد

سطح پذیرش  (9063ام و همکاران )کسشده است. 

 ؛اندردهک بیان بسیار باالرا  این کشورکشاورزی حفاظتی در 

انجام کشاورزی  یفیتدر مورد ک یجد یهایاما نگران

های اقتصادی ، زیرا به دنبال سیاستوجود دارد حفاظتی

محصولی سویا دولت، برخی از کشاورزان به کشت تک

را ورزند که این امر تخریب و فرسایش خاک مبادرت می

بنابراین کیفیت انجام کشاورزی حفاظتی نیز  ؛به همراه دارد

 از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه نمود.
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 1772-2112در دوره  روند رشد کشاورزی حفاظتی در کشور آرژانیتن -2شکل 

 

کشاورزی ( 9009ر و پارالدا )یاکبوگفته  طبق

 ینشده در آرژانتیمعرف یکشاورز یفناور ینترمهم حفاظتی

از سینهل مهم زمعوام یکی ازاست. بوده سال گذشته  90در 

 ی، معرفیندر آرژانت کشاورزی حفاظتیگسترده  یرشپذ

م به این سمقاومت  یراز، بود یفوزیتمقاوم به گال یایسو

-بهکامل و مقرون صورترا به هرز یهاامکان کنترل علف

 اراید یامحصول سون یتکرد. در کشور آرژانیصرفه فراهم م

-یطوربه ،بوده کشاورزی حفاظتیسطح استفاده از  یشترینب

با  یاکشت سو یراز سطح ز درصد 29، 9002در سال که 

، نرخ 9002سال  در شده است. ی کاشتهفناور یناستفاده از ا

 یمحصوالت زراع یرسا یبرا کشاورزی حفاظتی یرشپذ

و برای  درصد 29، گندم درصد 24اصلی مانند ذرت، 

د )وزارت کشاورزی آرژانیتن، بو درصد 49آفتابگردان 

روند افزایش های مشوق ینتراز مهمدیگر  (. یکی9062

، نگرش فعاالنه در آرژانیتنکشاورزی حفاظتی یرش پذ

اول با  امر در درجه بوده است. این یکشاورز یهاانجمن

حاصل  آوری،و سود یوربهرهبهبود  یهافرصت یشافزا

 دکریکنترل م یزرا ن یش خاکفرسا کهینا شد، ضمنیم

 (.9064)پیریتی و دومانسکی، 
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 عوامل موثر بر توسعه کشاورزی حفاظتی در کشور آرژانیتن -2جدول 
 توضیحات عنوان

ید و تول هایینهکاهش هز
 زمان انجام عملیات

برد. یم را از بین رایج یاتعمل برخی ازبه انجام  یازدارد، اما ن یازن یگران و تخصص های کشاورزیینبه ماش یحفاظت یکشاورز
 ورزی است.خاکها و زمان انجام عملیات، یکی از اثرات مطلوب استفاده از بیهمین دلیل کاهش هزینهبه

محصول در  امکان کشت
 های فقیرزمین

ها وجود نداشت را فراهم امکان کشت در آن ید،معمول تول یهاکه با روش یمناطق محصول در امکان کاشت کشاورزی حفاظتی
 .راعی گردیدز هایاستفاده از زمینگسترش  نموده و به این طریق سبب

کنترل فرسایش و کاهش 
 تخریب خاک

از  یرخب یلتبد ، سبب بهبود وضعیت اراضی شده و شرایطورزی معمولخاک ناشی از خاکبا کاهش تخریب  کشاورزی حفاظتی
 تناوب با همراه شده )به عنوان مثالیریتمدی ورزخاکدیگر بیی را فراهم نموده است. از طرفیبه زراع یمرتع حالتها از ینزم

 است. کرده یلتسهرا بالفاصله پس از برداشت گندم  یاکاشت سوشده و امکان خاک  سبب حفظ( و... صحیح

های امکان گسترش زمین
 زراعی

فرعی و  محصوالتبتوان به جای که باعث شد  های زراعی بودزمین گسترش نتایج بکارگیری کشاورزی حفاظتی، یکی دیگر از
 کرد. یدتول های زراعی فقیردر زمین را ی سودمندزراع کم ارزش، محصوالت

انجام کشت دوم به امکان 
 صورت وسیع

 ینتراز مهم های هرز سویا، یکیکش جهت مبارزه با علفاستفاده از فناوری کشاورزی حفاظتی به همراه استفاده از سموم علف
انجام عملیات زمان اک، کاهش رطوبت خ ها با هم باعث حفظاین فناوری بود. )سویا( محصول دومانجام کشت  یتعوامل محبوب

 گردید.هرز  یهاکنترل علفو  کاشت زراعی و

 

ی اقدامات انجام شده توسط طورکلی مجموعهبه

های مرتبط با های کشاورزی و سازمانکشاورزان، انجمن

-ی موفقبخش کشاورزی آرژانیتن، این کشور را در زمره

ترین کشورها در زمینه بکارگیری سامانه کشاورزی حفاظتی 

توان به کاهش فرسایش و که از نتایج آن می قرار داده

-تولید در واحد سطح، افزایش بهرهافزایش تخریب خاک، 

 وری و سودآوری تولید محصوالت کشاورزی اشاره نمود.

 

 مزایای کشاورزی حفاظتی

ه مقابل ،پذیرش کشاورزی حفاظتی هدف اولیه از

 وفرسایش آبی و بادی در جنوب برزیل  با مشکالتی مانند

ن عامل تریمهم بود.مشکالتی نظیر خشکسالی در استرالیا 

 یایمزا ،توسط کشاورزان در پذیرش کشاورزی حفاظتی

-ی این مزایا میجملهاز  .بوده است سامانهبکارگیری این 

. داشاره نمو مدت و بلندمدتکوتاه یوربهبود بهرهتوان به 

-بهرهو  انکشاورز یت، تحول در ذهنینآرژانتکشور  در

در ل دلیهمیند و بهبو باالبسیار  یبخش کشاورزبرداران 

، یورهرهدر ب یتوجهقابل یشافزا ،یادیتحول بنی این نتیجه

)پریتی و همکاران،  حاصل شد یداریو پا یرقابت اقتصاد

مدت تولید افزایش بلند (.9069و کوهلی،  پیریتی؛ 9003

 سامانهرگیری از دیگر فواید بکا کشاورزی محصوالت

رشد نمودار  4 شکلبود.  در آرژانیتن کشاورزی حفاظتی

 ،، ذرت، سورگومیاسو) کشاورزیعمده  تولید محصوالت

میلیون تن در سال  90را از حدود  ، گندم، جو(آفتابگردان

 توجهدهد. نشان می 9060میلیون تن در سال  600به  6313

در  یبرابر پنجرشد  یناست که ا یتنکته حائز اهم ینبه ا

شت ک یرسطح ز شدنتنها با دو برابر  محصوالت، یدتول

مانند استفاده ی یهایآوراگرچه فن .ه استحاصل شد

و مواد  یوتکنولوژی، ببذوراز کودها، اصالح  صحیح

کن بخش ، لیاندنقش داشته افزایش تولیددر و غیره  یمیاییش

ناشی از بکارگیری کشاورزی  ،ری در تولیدزیادی از پایدا

 .بوده است حفاظتی

برخی از مزایای مهم اجرای سامانه  4در جدول 

 صورت خالصه بیان شده است.کشاورزی حفاظتی به
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 در کشور آرژانیتن)میلیون تن(  کشاورزی)میلیون هکتار( و عملکرد محصوالت  روند افزایش سطح زیر کشت -2 شکل

 1727-2112در دوره  

 
 ترین مزایای کشاورزی حفاظتیبرخی از مهم -1 جدول

 منبع ی کشاورزی حفاظتیمزایا
 2036ارپلی، داد و ش .شودمیموجود در رواناب کاهش ذرات فسفر سبب  ورزیخاکبی

 3775، نباردووسکی و همکارا دار.برگردانورزی حفاظتی برای ذخیره رطوبت، در مقایسه با شخم خاک سامانهبرتری وجود 

 خاک همراه است. یمتریسانت 0-4خاک در در عمق  یدر کربن آل یشافزا یبا کاهش تلفات و گاهورزی خاکبی
 2034وینگر و همکاران، 

هد و در دای را کاهش میگلخانه کشاورزی حفاظتی سبب کاهش مصرف انرژی و نیتروژن در کشاورزی گردیده و از این طریق، انتشار گازهای
 یابد.مدت افزایش میوری عوامل تولید در بلندو بهره در خاک، عملکرد زیستیهای ی افزایش فعالیتنتیجه

 2033فائو، 

 گردد.مواد آلی از خاک می خروجکشاورزی حفاظتی سبب کاهش 
 2032، سانچز و همکارانگونزالس

دهد تا در زمان، درصد گردیده و به کشاورزان اجازه می 40انسانی مورد استفاده در عملیات تولید تا حدود کشاورزی حفاظتی سبب کاهش نیروی 
 .2009باکر و همکاران،  جویی کنند.های کشاورزی صرفهمصرف سوخت و هزینه ماشین

 2007فردیک و کسام،  گردیده است.درصد و بیشتر نیز گزارش  60جویی در مصرف سوخت تا حدود در کشاورزی حفاظتی میزان صرفه

ای درصد کمتر از کشاورزی مرسوم بوده و همچنین بازده مزرعه 40 ای در کشاورزی حفاظتیجویی در هزینه اجرای عملیات مزرعهمیزان صرفه
 درصد گزارش شده است. 60و  80ترتیب ماشین نیز در روش کشاورزی حفاظتی و مرسوم به

 2039نام، بی

ور طوضعیت اقتصادی کشاورزان منجر شده، بهکه به افزایش درآمد و بهبود  های ترویجی مربوط به حفاظت خاکاریتره تمامی برنامهدر کشور 
 2003یا و آسفو، اآر ها قرار گرفته است.مطلوبی مورد پذیرش آن

ش موثری تواند نقی دولت، مییارانه سبز و مداخلهترویجی از طریق تامین نیازهای مالی، -های حمایتی خاک با نگرش اقتصادیاجرای سیاست
 2008 ،قربانی و همکاران در اجرای عملیات حفاظت خاک داشته باشد.

ه ، کاسته شده و بسازی زمینآماده منظورتردد در مزرعه بهاز تعداد  شده،ورزی سنتی، ساختار خاک حفظ در کشاورزی حفاظتی بر خالف خاک
 شود.منظور افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت، حفاظت از خاک و افزایش مواد آلی کمک میبه حفظ بقایای سطح خاک

 2006ذاکری، 

مدیریت ، ودکها و کشآفت کشاورزی حفاظتی در صورت تلفیق شدن با سایر عوامل تولید مانند استفاده از بذور با کیفیت، استفاده موثر از
 2035فاروق و سیدیک،  گردد.تولید محصوالت و دستیابی به کشاورزی پایدار می، سبب افزایش های هرز و آبیاری و غیرهعلف



 جهان با تمرکز بر یکی ازکشورهای موفقمروری بر وضعیت کشاورزی حفاظتی در /  98

های سامانهبسیاری از محققان در مورد مزایای 

 زیو در توصیه کشاور داشتهنظر کشاورزی حفاظتی، اتفاق

. وجود داردنظر کمی حفاظتی به بخش کشاورزی، اختالف

-معتقدند که در افزایش درآمد ناشی از بهگرچه برخی 

روی شده است زیاده کارگیری کشاورزی حفاظتی

 (.9004ن، یرافریب)

 

 معایب کشاورزی حفاظتی

 طغیان یلدلبه کشاورزی حفاظتی بکارگیری

-فعدو  کشعلفاز سموم  یشتربا استفاده ب ،هرز یهاعلف

در های هرز رو مبارزه با علف. از اینهمراه است آفات

اکسلر، و تر کیمشاورزی حفاظتی یک عنصر کلیدی است )ک

، یکلطورکنند که بهیم یدکات محققاناز  بعضی(. 9009

 یمیاییش از مواد یشتربه استفاده ب یدنبا کشاورزی حفاظتی

کاشت  یهاسامانه ازکار هنگام استفاده  ین، اما امنجر شود

صل بنابراین رعایت ا ؛افتدبیشتر اتفاق می محصولیتک

بسیار مهم است  نیز در کشاورزی حفاظتیتناوب زراعی 

یل مطرح در یکی دیگر از مسا (.9069فردریک و کسام، )

-یمهن و روستایی یدتول یهاسامانه، تغییر کشور آرژانیتن

 هایینینگرا .بوده است یدفشرده تول یهاسامانه هب روستایی

های نگرانی ،رداد های کشت فشرده وجودسامانهکه در 

ر د خطرات بالقوه سایرمربوط به پایداری تولید است. 

 مربوط به از دست کشاورزی حفاظتی و در کشور آرژانیتن

ذب جبران ج یبرا فسفرکود  کاربرد ناکافیو  یدادن ماده آل

اوب تن عدم رعایتو چنین کشت تک محصولی فسفر و هم

استفاده از سموم ، در آرژانیتن ینبر ا عالوه .است زراعی

 عضو یاز کشورها یشترب ،یتوجهقابل یزاندفع آفات به م

 یو خطرات ناش بوده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

 یلدلبه کش انتخابی ذرت()علف سم آترازیناز استفاده از 

ب منابع آ یآلودگ یبرا ،آن یت استفاده ازو ظرف ماندگاری

)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،  وجود دارد یدنیآشام

های کشاورزی سامانهدر مجموع مسایل فوق در . (9063

 نیاز به مدیریت علمی و دقیق قابل کنترل بوده و حفاظتی

بلندمدت کشاورزی  مفید اثرات . این درحالی است کهدارد

سبب پایداری در تولید محصوالت در نهایت  کهحفاظتی 

گردد، بسیار بیشتر از مسایل نامطلوب ناشی کشاورزی می

 است. آنبکارگیری از 

 

 گیرینتیجه

کشاورزی حفاظتی سبب کاهش مصرف انرژی 

در کشاورزی گردیده و از این طریق، انتشار گازهای 

-ی افزایش فعالیتدهد و در نتیجهای را کاهش میگلخانه

 وری عوامل تولید درو بهره در خاک، عملکرد زیستیهای 

-زیست کمک میمحیط یافته و به حفظمدت افزایش بلند

ضمن افزایش عملکرد تولید در  بکارگیری این سامانه .شود

-ر بهدر اثبوده و مبتنی بر پایداری اکولوژیکی  بلندمدت،

اک در خ زیستیهای ، افزایش تنوع و فعالیتآنکارگیری 

، خاک دلیل کاهش فرسایشچنین بهتقویت شده و هم

ر ها دکشها و علفکشاز کودهای شیمیایی، آفتاستفاده 

ی این مسایل منجر به همهیابد. کاهش مینیز دراز مدت 

کشور بهبود وضعیت سودآوری در کشاورزی خواهد شد. 

کشاورزی حفاظتی ضمن  سامانهآرژانیتن با بکارگیری 

ولید پایداری در تتوانسته کنترل فرسایش و تخریب خاک، 

 حال حاضرها را متعادل نموده و در نهادهو مدیریت منابع و 

لید محصوالت ی اقدامات صورت گرفته، تونتیجه در

ی توجههای قبل افزایش قابلنسبت به دههکشاورزی آن، 

و  های آموزشیهای کشاورزی، سازمانانجمن داشته است.

ری نقش موث ،کشاورزی آالتتحقیقاتی و سازندگان ماشین

اوان فر ایایی ایفا نموده و مزاورزی حفاظتدر گسترش کش

، پذیرش آن توسط کشاورزان را افزایش داده سامانهاین 

است. در سطح جهانی نیز کشاورزی حفاظتی از روند رو 

، وهشیبه رشدی برخوردار بوده و سطح زیر کشت به این 

تخمین زده شده  9061میلیون هکتار تا سال  620حدود 

مریکا و استرالیا از های آرژانیتن، برزیل، آاست. کشور

 کشاورزی حفاظتی سامانهکشورهای پیشرو در بکارگیری 

 در کشورهای دیگر سامانهپذیرش این  کهاینهستند، ضمن 

ته بیانگر گرفصورتتحقیقات متعدد نیز رو به افزایش است. 

های مصرفی نقش موثر کشاورزی حفاظتی در کاهش نهاده
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ش افزای پایدار، ابع، دستیابی به کشاورزیمن هدر رفتو 

بنابراین اجرای  ؛در کشاورزی است سودآوریوری و بهره

ترین راهکارهای یکی از مهمعنوان بهکشاورزی حفاظتی 

پاسخی  ،های موجود در بخش کشاورزیغلبه بر چالش

که  ودهب در تولید محصوالت کشاورزی یداریامناسب به ناپ

باید با جدیت دنبال گردد و موانع و عوامل موثر در پیشبرد 

ارزیابی و مدیریت  شناسایی، آن در داخل کشور ایران، مورد

 صحیح قرار گیرد.
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Abstract 

Conservation agriculture is a relatively new system aimed at enhancing 

productivity and achieving sustainable agriculture. It represents the main 

components of an alternative pattern of farm production that necessitates radical 

changes in production methods. It is the objective of the present study to explore 

the status of conservation agriculture on a global scale and to investigate its current 

status in Argentina as one of its successful examples. The research method 

employed is ‘best practice research’ that is way between systematic review and 

narrative review. Results indicate that conservation agriculture is winning public 

acceptance and gaining ground as an emerging system due to its potentials for 

enhancing productivity and efficiency, reducing production costs, and increasing 

profitability as well as its higher flexibility toward environmental stresses, soil 

erosion and degradation, and increased production of soil organic matter; as such 

the cultivated area under conservation farming rose from 2.8 million ha in 1973 to 

more than 180 million ha in 2016 the world over. In Argentina, where private 

associations have played a key role in its development and promotion, conservation 

agriculture has come to be recognized as one of the most important developments 

in agriculture over the last few decades. A final finding of the present study 

indicates that public acceptance of conservation farming presupposes a change in 

the behavior of all the stakeholders and that such tools as testing, learning, 

accepting, and adapting play vital roles in its success. 

Keywords: Argentina, No-tillage, Soil conservation, Sustainable production 
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