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مقدمه
از معایـب تهیـه زمین بـه روش های مرسـوم خاک ورزی های مکرر، تـردد زیاد با 
ماشـین های سـنگین بـرای تهیه زمین و بی پناه گذاشـتن خاک اسـت کـه می تواند 
منجـر بـه کاهش مـواد آلی خـاک، تخریب سـاختمان خـاک، تراکم خـاک، نابودی 
چرخـه زیسـتی خـاک و مصـرف آب بیش تر شـود. بـرای نیل بـه کشـاورزي پایدار، 
اسـتفاده از کـم خـاک ورزي یـا بي خـاک ورزي بـه عنوان یـک راهکار عملـي مطرح 
اسـت. در ایـن راسـتا بایـد بـا به کارگیـری سـامانه های زراعی نویـن زمینـه را برای 
تقویـت آن بـه کار بگیریـم و عواملی کـه باعث ناپایداری می شـود را حـذف کنیم. از 
سـویی بـا افزایـش روزافـزون جمعیت و متعاقـب آن افزایـش اسـتفاده از منابع آب، 
 نیـاز بـه اسـتفاده از روش هـا و سـامانه های صرفه جـو در مصـرف آب کشـاورزی و
 استفاده از فناوری های جدید برای تولیدات پایدار با مصرف آب کم تر، بیش از پیش

احسـاس می شـود. همچنیـن، بـارش باران های موسـمی و سیل آسـا به عنـوان یکی 
از عوامـل اصلـی ناپایـدار کننـده کشـاورزی و فرسـایش خـاک عمـل می کنـد. آمار 
این گونـه خرابی هـا نشـان می دهـد کـه در سـال های گذشـته ایـن معضـل یکـی از 
مشـکالت رایـج در کشـاورزی ایـران بـوده اسـت. بنابرایـن، شناسـایی و اسـتفاده از 
روش هـای بهینـه کشـت که ضمن داشـتن تولید بهینـه از خسـارت های بارش های 
سیل آسـا در امان باشـد و همچنین حداقل فرسـایش خاک را داشـته باشد، می تواند 
به عنـوان راه حلـی اساسـی در برخـورد با ایـن معضل عمـل کند. یکـی از روش های 
)Raised-bed( نویـن برای حل این مشـکل، اسـتفاده از خطـی کار مخصوص ریزبـد 

بـرای کاشـت روی پشـته های بلنـد اسـت کـه معمـوالً بـرای کاشـت گنـدم و کلزا 
در شـرایط آبـی و پربـاران در کشـور اسـتفاده می شـود. امیـد اسـت در راسـتای 
بهبـود و اصـالح روش خاکـورزی و کاشـت گنـدم بـا ایـن خطـی کار، ایـن نشـریه 
بتوانـد اطالعـات مفیـدی را در ایـن زمینه بـه کارشناسـان و کشـاورزان ارایه کند و 
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گامـی موثـر در بهبـود و توسـعه عملکـرد محصـول اسـتراتژیک گندم بـرای نیل به 
خودکفایـی و خوداتکایـی و تامیـن امنیـت غذایـی کشـور باشـد.

اهمیت و سطح زیر کشت گندم 
زراعـت گنـدم در ترکیب کشـت محصوالت زراعی سـهمی نزدیک بـه 50 درصد 
سـطح اراضـی زراعی کشـور را دربر می گیرد. سـهم گنـدم در امنیت غذایی و سـبد 
مـواد غذایـی در عرضـه سـرانه پروتئیـن، 44 درصد و در عرضه سـرانه انرژی، سـهم 
40 درصـدی دارد. بنابرایـن گنـدم یکـی از مهم تریـن محصـوالت زارعی در کشـور 
اسـت و نقـش عمـده ای در تامیـن مـواد غذایـی و ثبات اجتماعـی دارد. بـا توجه به 
اهمیـت خودکفایـی در تامیـن مـواد غذایـی، تهیـه بخـش عمـده گنـدم موردنیـاز 

کشـور از طریـق تولید داخلـی اجتناب ناپذیر اسـت. 
 در سال زراعی 1400-1399، کل سطح زیر کشت گندم کشور 6/73 میلیون هکتار

بـا تولیـد 11/92 میلیـون تـن بـوده اسـت. کـه 2/36 میلیـون هکتـار گنـدم آبی و 
مقـدار تولیـد 8/17 میلیـون تـن گنـدم در کشـور بود. سـهم اسـتان اردبیـل حدود 
314 هـزار هکتـار و سـطح زیـر کشـت گنـدم آبـی و دیم اسـتان اردبیل بـه ترتیب 
91401 و 222788 هکتـار و تولیـد آن هـا به ترتیـب 414148 و 203710 تن بود. 

ضرورت کاشت روی پشته های بلند و دایمی
تهیـه زمیـن و کاشـت در روش مرسـوم به دلیل تعـداد عملیـات موردنیاز، حجم 
زیـاد جابجایـی خـاک و شـکل ادوات مورداسـتفاده، ازجملـه عملیاتـی هسـتندکه 
بیش تریـن انـرژی مکانیکی را در مراحل مختلف تولید محصوالت کشـاورزی مصرف 
می کننـد. همچنیـن ایـن روش تهیـه زمیـن و کاشـت محصـول، مقـدار و بهره وری 
مصـرف آب را نیـز تحت تاثیـر قرار می دهـد. از طرف دیگر، روش های مرسـوم تهیه 
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بسـتر بـذر باعـث تخریـب سـاختمان خاک شـده و فقـر ماده آلـی خاک را تشـدید 
می کننـد. بنابرایـن بـا توجه بـه محدودیـت منابع انـرژي سـوختی و افزایش قیمت 
آن هـا، بحـران کمبـود آب و همچنیـن تخریـب و از بیـن رفتـن خاک هـای زراعـی، 
اسـتفاده از روش هـاي خـاک ورزي و کاشـت جدیـد کـه قـادر بـه افزایـش بهره وری 
مصـرف آب، بهبـود سـاختمان خـاک و افزایـش مـاده آلـی خـاک باشـند، ضروري 
اسـت. یکـی از جدیدتریـن راهکارها برای اسـتفاده از روش های کشـاورزی حفاظتی 
در کشـت محصـوالت آبـی اسـتفاده از روش هـای کاشـت روی بسـترهای بلنـد و 
دایمـی اسـت. از مهم تریـن دالیـل لـزوم گرایـش بـه سـمت کشـاورزی حفاظتـی 

می تـوان به مـوارد زیـر اشـاره کرد: 
فرسایش خاک،  �
خشک سالی های پیاپی،  �
باال بودن هزینه های تولید،  �
تخریب جهانی خاک،  �
تخریب اکوسیستم،  �
تغییرات اقلیمی  �
و عدم پایداری تولیدات کشاورزی.  �

کشـت روی پشـته های بلنـد و عریـض معمـوالً بـا تهیـه بسـتر بـذر مناسـب با 
کاشـت محصـوالت پاییـزه نظیـر گنـدم و کلزا شـروع می شـود و کشـت های بعدی 
روی ردیف هـای ایجـاد شـده قبلـی انجـام می شـود )شـکل 1(. روش کاشـت بـر 
روی پشـته های بلنـد بـا تمـام روش های آبیـاری موجود سـازگاری مناسـبی دارد و 
آبیـاری سـطحی کـه معمـوالً مشـکالتی را بـرای آبیـاری مـزارع حفاظتی بـه وجود 
مـی آورد )جمـع شـدن بقایـا در مسـیر آب و کنـد شـدن سـرعت حرکـت آب(، در 
ایـن روش به راحتـی قابل اسـتفاده اسـت. بنابرایـن بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع 
 انـرژي سـوختی و افزایـش قیمـت آن هـا، بحـران کمبـود آب و همچنیـن تخریب و
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از بیـن رفتـن خاک های زراعـی، اسـتفاده از روش هاي خاک ورزي و کاشـت بر روی 
پشـته های ثابـت و بلنـد که قـادر به افزایش بهـره وری مصرف آب، بهبود سـاختمان 
 خـاک و افزایش ماده آلی خاک باشـند، ضروري اسـت. تابه حـال تحقیقاتی متعددی

در داخـل و خـارج کشـور در مـورد اثرات روش هـای بی خـاک ورزی و کم خاک ورزی 
)کم خـاک ورزی تمـام سـطح مزرعـه بـا اسـتفاده خـاک ورز مرکـب یـا دیسـک( در 
تناوب هـای مختلـف انجـام شـده اسـت. از سـویی، تاثیـر روش هـای خـاک ورزی 
حفاظتـی بـر عملکـرد، بهـره وری اقتصـادی ایـن روش هـا را نیـز تحـت تاثیـر قـرار 
خواهـد داد. بنابرایـن بـا لحـاظ الگـوی کشـت منطقـه در تنـاوب گنـدم - سـویا،  
انجـام کشـت روی پشـته های ثابـت و بلنـد با خاکورزی کاهشـی و بی خاکـورزی در 
مقایسـه بـا خـاک ورزی مرسـوم در عرصـه و شـرایط زارعیـن منطقـه و ارایـه نتایج 
سـال اول بـا کاشـت گنـدم روی پشـته بلنـد با اسـتفاده از خطـی کار ریزبـد مزیت 

نسـبی آن نسـبت بـه روش مرسـوم در ایـن نشـریه بیـان خواهد شـد. 

 

شکل1- سامانه کاشت روی پشته های بلند گندم در کشت و صنعت مغان
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روش های مختلف کاشت مکانیزه گندم
الف- کاشت با خطی کار غالت فاقد جوی و پشته ساز )روش متداول( 
کاشـت گنـدم در مـزارع آبـی بـه روش کامـاًل مکانیـزه انجـام می گیـرد. یکی از 
روش هـای متـداول کـه بیـن زارعیـن منطقـه مغـان رایـج اسـت و بالفاصلـه بعد از 
برداشـت محصـول تابسـتانه در اولیـن فرصت اقدام به کاشـت گندم آبـی می کنند، 
اسـتفاده از خطی کارهـای بـدون جـوی و پشته سـاز بـا عـرض کار بزرگ تـر اسـت 
)شـکل2(. در ایـن روش بعـد از کاشـت گنـدم یـا باید مزرعـه را کرت بنـدی کرد یا 
بـرای آبیـاری نشـتی بـا اسـتفاده از فارویـر جـوی و پشـته ایجاد کـرد، کـه معموالً 
بـرای مـزارع بـا قطعـات کوچک تـر و بزرگ تـر به ترتیـب روش اول و دوم کاربـرد 

دارد. بیش تـری 

 

شکل2- کاشت با خطی کار غالت فاقد جوی و پشته ساز
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ب- خطی کار معمولی غالت )جوي پشته کاري گندم با روش مرسوم(
 در ایـن روش کاشـت غـالت کـه روش مرسـوم نامیـده می شـود، پشـته هایی با 
ارتفـاع حـدود 10 سـانتی متر و عـرض حـدود 60-50 سـانتی متر توسـط خطی کار 
 جوی پشـته کار غالت ایجاد شـده و بذرها معموالً در فاصله ردیف 22-17 سانتی متر

در سـه خـط روی پشـته قـرار می گیرنـد )شـکل3(. بـرای آبیـاری مزرعـه در ایـن 
روش کاشـت، آب آبیـاری در سـطح مزرعـه جریان یافتـه و با حرکـت در جویچه تا 
انتهـای مزرعـه پیـش مـی رود. الزم بـه ذکر اسـت کـه در ایـن روش کاشـت گندم، 
در بسـیاری مواقـع و به ویـژه در شـرایطی کـه تسـطیح مزرعـه مناسـب نباشـد و 
یـا مقـدار دبـی آب آبیـاری زیـاد باشـد، بـا رفتـن آب روی پشـته ها، کل مزرعـه 
به صـورت غرقابـی آبیـاری شـده و مزایـای آبیاری نشـتی جویچـه ای ماننـد تهویه و 

عـدم سـله بندی سـطح خـاک از بین مـی رود.

 

شکل3- خطی کار غالت برای کاشت مرسوم
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 ج- کاشت روي پشته هاي بلند با  خطی کار ریزبد )سیستم جدید(
سیسـتم کشـت روی بسـترهای بلند برای اولین بار توسـط کشـاورزان مکزیکی 
در دهـه 1970 میـالدی بـرای کشـت گنـدم و بـر روی بسـترهای باریـک بـا روش 
آبیـاری شـیاری در دره یاکـی واقـع در شـمال غربی کشـور مکزیک اسـتفاده شـد.
 مهم ترین تفاوت این روش با کشت جوی و پشته ای این است که در جوی و پشته

بعـد از پخـش بـذر روی زمیـن کـه توسـط بـذرکار یـا بذرپاش انجـام می گیـرد، با 
اسـتفاده از فارویـر مبـادرت بـه ایجـاد جـوی و پشـته می شـود و بعـد از اتمام فصل 
کشـت جـوی و پشـته بـرای آماده سـازی کشـت بعـدی تخریـب می شـود. امـا در 
سـامانه کشـت روی بسـتر بلنـد، بسـترها هم زمـان با کشـت ایجاد شـده و بسـترها 
نیـاز مجـدداً  به صـورت دایمـی نگهـداری می شـوند و فقـط شـیارها در صـورت 
بازسـازی و فـرم داده می شـوند. بنابرایـن کشـت بـذر بـر روی پشـته های بلند یکی 
از روش هـای جدیـد کشـت گندم اسـت کـه در آن بذرها معموالً بر روی پشـته های 
 بلنـدی کـه ارتفـاع آن هـا در زمـان خاکـورزی  (قبـل از اولیـن آبیـاری( حـدود
به صـورت اسـت،  75 سـانتی متر  ترجیحـاً  آن هـا  و عـرض   20 - 14 سـانتی متر 

3 یا 4 خط روی پشته، کشت می شوند )شکل4( الزم به ذکر است که انتخاب عرض 
پشـته ها تابـع شـرایط خاک، محصـول یا محصـوالت مورد کشـت  )تنـاوب زراعی( 
 و اقلیـم منطقـه اسـت که در برخی کشـورها روی پشـته عریض تـر  5-6 خط گندم

نیز کاشته می شود )شکل5(.

  



معرفی خطی کار ریزبد برای کاشــت گندم روی پشــته های بلند 16

شکل4- شماتیک کاشت بر روی پشته های بلند 75 سانتی متر با 4 خط 

 

شکل5- سیستم کاشت بر روی پشته های عریض تر  با 6 خط کشت

بـرای انجام این سیسـتم کاشـت جدید گنـدم آبی، پروژه تحقیقـی - ترویجی در 
 عرصـه و شـرایط زارعیـن منطقه مغـان در سـال زراعـی 1401-1400 انجام گرفت

)شـکل6(. بـرای اجـرای ایـن شـیوه نویـن کشـت بایـد زمین از تسـطیح مناسـبی 
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برخـوردار باشـد. زیـرا برای آبیاری یکنواخـت مزرعه، باید زمین همـوار بوده و دارای 
شـیب یکنواخـت و معینـی باشـد. اگـر شـیب کلی زمین مناسـب بـوده، امـا زمین 
کمـی ناهمـوار باشـد، انجام یـک یا دو بـار ماله )لولـر( معمولی برای تسـطیح زمین 
کفایـت می کنـد. در صـورت مناسـب نبـودن شـیب کلی زمیـن و وجـود ناهمواری 
زیـاد در مزرعـه، بـرای برخـورداری کامـل از مزایـای کشـت گندم روی پشـته های 

بلنـد، الزم اسـت زمیـن با ماله لیزری تسـطیح اساسـی شـود.

 

شکل6- کاشت گندم با 4خط کاشت روی پشته 75 سانتی متر در شرایط زارعین مغان

نتایج کاربردی
در ایـن بخـش برخـی نتایج مقایسـه روش کاشـت گندم آبی در سـامانه کشـت 
روی پشـته  بـا خطـی کار ریزبد و معمولی در عرصه و شـرایط زارعین بیان می شـود. 
مطابـق تصاویـر 7 و 8 وضعیـت سـطح سـبز در سـامانه کاشـت گنـدم بـا خطی کار 
معمولـی غـالت و خطـی کار مخصـوص ریزبـد بـرای کاشـت روی پشـته به ترتیـب 
مشـخص اسـت. مقایسـه درصد سـبز در هر دو سـامانه کشـت بیانگر این اسـت که 
میـزان درصـد سـبز بـه ترتیـب 97 و 95 درصـد و مقدار بـذر مصرفی نیـز به ترتیب 
197 و 302 کیلوگـرم در هکتـار بـود بـه عبارتـی علیرغـم بیش تـر بـودن میـزان 
سبزشـدگی بـذر و یکنواختـی مزرعه در سـامانه کشـت روی بسـتر بلند میـزان بذر 
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مصرفـی حـدود 35 درصـد کم تـر از روش مرسـوم و اسـتفاده از خطـی کار معمولی 
غالت بود. همچنین سـامانه کشـت جدید باعث انجام بهتر عمل فتوسـنتز و استفاده 
 موثـر از انـرژی خورشـیدی بـرای گیاه مورد نظر می شـود و امکان اسـتفاده از همان

بسترها یا پشته ها در کشت های بعدی )در این پروژه تناوب گندم _ سویا( می شود.
یکنواختـی توزیـع افقـی و عمـودی بـذر نیـز در سیسـتم جدیـد کاشـت گنـدم 
نسـبت بـه روش مرسـوم بسـیار مطلـوب بـود و شـکل های 7 و 8 بیانگـر تفـاوت 
مشـهود ایـن شـاخص در حـدود 12-10 درصـد بوده اسـت. از نظر عملکـرد گندم، 
کشـت روی پشـته های بلنـد و عریـض دارای میانگیـن عملکـرد 8611 کیلوگـرم 
در هکتـار بـود کـه دارای بیش تریـن عملکـرد در مقایسـه بـا کشـت بـا خطـی کار 
 فاقـد جـوی و پشته سـاز و خطـی کار معمولـی غـالت به ترتیـب برابـر بـا 8047 و

7990 کیلوگرم در هکتار بود )شکل 9(.

 

شکل7- سطح سبز مزرعه با سامانه کشت با خطی کار معمولی غالت
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شکل8- سطح سبز مزرعه با سامانه کشت روی پشته های بلند

 

شکل9- عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی سامانه کشت روی پشته های بلند با روش  مرسوم

 همچنین مطابق نتایج، عملکرد اقتصادی )دانه( و بیولوژیکی کاشـت با خطی کار
 مخصـوص ریزبد بر روی پشـته های بلند در مقایسـه با خطـی کار غالت فاقد جوی و
 پشته ساز )روش متداول( و خطی کار معمولی غالت )جوي پشته کاري گندم با روش

مرسـوم( نشـان می دهـد. عملکـرد دانه در سـامانه جدید کاشـت )خطـی کار ریزبد( 
نسـبت بـه خطـی کار غـالت فاقـد جـوی و پشته سـاز و خطـی کار معمولـی غـالت 
 )جوي پشته سـاز( به ترتیب حدود 7 و 8 درصد افزایش داشـته اسـت. در شـکل 10

تصویر سامانه کشت روی پشته های بلند در مرحله برداشت نشان داده شده است.
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شکل10- سامانه کشت روی پشته های بلند در مرحله برداشت 

تحلیل اقتصادی پروژه
 با توجه به کاهش بذر مصرفی، کاشت با خطی کار مخصوص روی پشته های بلند

بـه مقدار حدود 100 کیلوگرم در  هکتار و سـبز شـدگی مطلـوب و افزایش عملکرد 
دانـه بـاال، از طـرف دیگـر بـه دلیـل عـدم تفـاوت قیمـت مشـهود بـا خطی کارهای 
معمولـی غـالت می تـوان بیـان کـرد کـه اسـتفاده از بـذرکار جدید نسـبت به روش 
مرسـوم )خطـی کار غـالت( برای کشـت گندم آبی مناسـب تر اسـت. بنابرایـن با در 
نظـر گرفتـن سـطح زیر کشـت منطقـه می توان گفـت بـا افزایش عملکـرد میانگین 
حـدود 7/5 درصـد نسـبت بـه روش مرسـوم، از لحـاظ اقتصـادی مقـرون به صرفـه 
اسـت و حـدود 100 میلیـون ریال نسـبت بـه روش مرسـوم اضافه درآمـد در هکتار 
بـرای کشـاورز خواهد داشـت. درمجمـوع نتایج نشـان دهنده برتری عملکـرد بذرکار 
ریزبـد نسـبت بـه خطـی کار غالت  برای کشـت گنـدم آبی در شـرایط عرصـه بود.
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نتیجه گیری
نتایـج کلی نشـان می دهد، کاشـت با خطـی کار مخصوص ریزبد روی پشـته های 
بلنـد در مقایسـه بـا خطـی کار غالت فاقد جوی و پشته سـاز و معمولـی ضمن تهویه 
مناسـب بیـن ردیف هـای کاشـت، امـکان مصـرف کـود نیتـروژن به صـورت نـواری 
سـبب افزایـش بازدهـی مصـرف کـود و اجتنـاب از له شـدگی بیش تـر گیـاه اصلـی 

توسـط تراکتور می شـود.
یکـی دیگـر از نتایـج مثبـت و مهـم کشـت بـا سـامانه روی پشـته های دایمی و 
 بلنـد افزایـش کارایی مصـرف آب و بهره وری تولید به ترتیب حـدود 16 و 17 درصد

بـود. همچنیـن بـا حفـظ رطوبـت نسـبی موجـود در خـاک، کاهـش خاکـورزی و 
کاشـت بـه موقـع محصـول بعـدی از محاسـن کاشـت بـا ایـن سـامانه اسـت.

پیشنهادها
بـا توجـه به خشکسـالی های طوالنی و ممتـد، کمبود منابع آبـی و متداول بودن 
سـامانه های چنـد کشـتی )تنـاوب گنـدم _ سـویا _ ذرت( در منطقـه مغـان، الزم 
 اسـت راهکار جایگزین پیشـنهاد  شـود، تا برای تهیه بسـتر بذر از سـامانه های نوین
 نظیر کشـت روی پشـته های دایمی و بلند و از کشت مستقیم استفاده شود. تا ضمن

انجـام به موقـع عملیـات زراعی سـبب کاهـش هزینه هـای تولید، اقتصـادی کردن و 
 پایداری تولید شـود. این سیسـتم می تواند روش کشـت مناسـبی برای مزارع آبی و

مناطق با بارندگی بیش تر در کشور باشد.
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توصیه ترویجی
یکـی از مشـکالت مـزارع کشـور، کـم بـودن مـاده آلـی خاک اسـت کـه معموالً 
میـزان آن در مـزارع کشـور کم تـر از یک درصد اسـت. بنابراین بـرای حفظ پایداری 
تولیـد، لـزوم به کارگیـری روش هـای نویـن با ترویـج سـامانه هایی نظیر کشـاورزی 
حفاظتی و اسـتفاده از کاشـت گندم روي پشـته های بلند روشـی مناسـب اسـت و 
ایـن سیسـتم بـه علـت حذف مرزهـاي آبیـاري به طور خـودکار یک روش دوسـتدار 

کشـاورز و ماشـین های کشـاورزی بخصوص کمباین اسـت.






