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  :پيشگفتار

بر اساس مسائل و چالش هاي ) ،آب،انرژي،سرمايهخاك(  نشريه بررسي تكنولوژي هاي حفاظت منابع    

و سؤاالت ) هند، بنگالدش، پاكستان، چين( پيش روي كشاورزي حفاظتي در كشور هاي جنوب آسيا 

باظهور  .مطرح شده توسط دست اندكاران بخش كشاورزي اين مناطق تهيه و تنظيم گرديده است

كه بعلت ژن هاي پاكوتاهي در  د از انقالب سبز اولدوم در جهان بع انقالب سبز كشاورزي حفاظتي، بعنوان

خصوصأ در كشور هاي فقير گرديد، در حال  سبب افزايش عملكرد و توليد ) گندم، برنج و ذرت( غالت

جوان و نوظهور بودن اين دانش در .سبب تحول عظيم و شگرف در برخي كشورها گرديده استحاضر

جمله استان هاي پيشرو در امر كشاورزي حفاظتي در كشور كشور ايران از جمله استان خوزستان كه از 

 ه همراه پاسخ هاي آنها صورت پذيردسؤال متداول ب 110شامل وجب گرديد كه ترجمه اين نشريه است م

 موضوعات اين نشريه شامل. تا پاسخگوي برخي سؤاالت  مطرح شده در بخش كشاورزي استان گردد

ابع، خاك ورزي، استقرار گياهچه، ماشين هاي بي خاك ورز، من( جنبه هاي مختلف كشاورزي حفاظتي

اين نشريه قابل استفاده بهره برداران، . است  )مديريت بقايا، تغذيه،آبياري و علف هاي هرز و آفات

مشخص است كه برخي توصيه هاي اين . كارشناسان اجرائي، مروجان، مهندسين ناظر و محققان مي باشد

قابل اجراء در شرايط آب و هوايي كشور از جمله استان خوزستان  و رد استفادهنشريه ممكن است كامال مو

ي از موضوعات مطرح شده در اين نشريه با توجه به تجارب مترجم در بخش ينباشد ولي درصد باال

كشاورزي استان خوزستان مي تواند قابل استفاده و بهره برداري در كشاورزي حفاظتي كشور و استان 

  .دخوزستان باش

  

  

  

  

  

  

  

 هاي تكنولوژي يا همتاي آنكشاورزي حفاظتي 

  حفظ منابع



  كشاورزي حفاظتي چيست؟ - 1

كشاورزي حفاظتي يك تناوب زراعي ابداعي است كه در آن گياه بصورت بي خاك ورزي، يا      

كم خاك ورزي يا كاهش عمليات خاك ورزي در بقاياي باقي مانده در سطح خاك محصول قبلي 

بنابراين كشاورزي حفاظتي در . ر و تعرق و كنترل علف هاي هرز كشت مي گرددبراي كاهش تبخي

  .اقتصادي و سودمندي محيطي استيك ديد كلي، بهينه سازي عملكرد و 

  كشاورزي حفاظتي چيستند؟ اجزاء كليه ي -2
در سطح  ي كافيكشاورزي حفاظتي شامل، بي خاك ورزي، باقي گذاشتن بقايا كليه ياجزاء     

نظور مالچ گياهي، سيستم زراعي جديد ايجاد نمودن، كاهش فشردگي خاك به دليل خاك به م

تردد چرخ هاي ماشين االت متعدد كشاورزي در مزارع مرطوب سبب ايجاد .كاهش تردد ماشين آالت

اين اصول كشاورزي حفاظتي اشاره شده .جاي جرخ تراكتور و نهايتاً باعث فشردگي خاك مي گردد

نطقه خاص نيست بلكه با موضوعات غير قابل تغيير در تكنولوژي كشاورزي در باال براي يك م

روش هاي مديريت .حفاظتي در همه شرايط آب و هوايي و خاك جهت توليد قابل اجراء هستند

)  دشت يا خاك هاي شني شيب دار( زراعي محصول ممكن است با توجه به شرايط محيطي متفاوت

كشاورزي حفاظتي با  موضوع مهم است كه اصول غير قابل تغيير با هم تفاوت داشته باشند ولي اين

كشاورزي حفاظتي در .توجه موقعيت منطقه، موهبت خداداي منابع و سيستم زراعي قابل اجراء هستند

سطح وسيعي در مناطق حاره اي، شبه حاره، و معتدل در شرايم ديم و فارياب مورد پذيرش قرار گرفته 

درصد از كل  7( ميليون هكتار  108كشت كشاورزي حفاظتي در جهان  در حال حاضرسطح زير. است

بنابراين كشاورزي حفاظتي يك جريان جديد جهت .را به خود اختصاص داده است) سطح زير كشت

توسعه ابزار جديد كشاورزي و ارقام زراعي و غيره براي تكرار راهنمايي و توافق سازگار براي تغيير در 

  .محصوالت زراعي مي باشد تكنولوژي هاي توليدات

خاك ورزي حفاظتي . لطفاً به فرق بين خاك ورزي حفاظتي و كشاورزي حفاظتي توجه داشته باشيد   

. گفته مي شود سطح خاك با بقايا پوشيده مي مانددرصد  30فقط به عمليات تهيه زمين كه حداقل 

دف كشاورزي حفاظتي حفاظت خاك، خاك ورزي حفاظتي و تكنولوژي هاي حفاظت  منابع مترا

  .نيستند

  تفاوت هاي بين كشاورزي حفاظتي و تكنولوژي هاي حفاظتي منابع چيستند؟ - 3

تكنولوژي هاي حفاظتي منابع يك اصطالح وسيع است كه اشاره به مديريت هاي قابل دسترس يا      

. افزايش ميدهد تكنولوژي هايي دارد كه فاكتورهاي توليد همانند، زمين، منابع، سرمايه، نهاده ها را



كم خاك ورزي، كشت / تكنولوژي هاي حفاظتي منابع يك دامنه وسيع از عمليات شامل، بي خاك ورزي

بياري تكميلي، پوشش گياهي و مديريت بقاياو بازدارنده ميانه كاري، برداشت آب، آ سطحي، ابياري نشتي

ي حفاظتي منابع را بيان نكند بلكه اين توضيحات ممكن است تمام منظور تكنولوژي ها. هاي توليد مي باشد

  )تسطيح زمين  با وجود بقايا است( ممكن است كه كشاورزي حفاظتي  همانند

ميزان مقبوليت سيستم بي خاك ورزي توسط كشاورزان جنوب آسيا چقدر  - 4

  است؟

ميزان اراضي تخمين زده شده كشت هاي بي . كشاورزان بتدريج روش بي خاك ورزي را پذيرفته اند  

 )هند،پاكستان،نپال و بنگالدش( ورزي شامل كشت مستقيم برنج، كشت سطحي بذردر جنوب آسيا خاك

به داليل افزايش عملكرد، كاهش هزينه .ميالدي مي باشد 2007-08ليون هكتار تا سال يم 3مي باشد حدود 

  .ها و ذخيره آب و منابع انساني سيستم پذيرش بي خاك ورزي در حال افزايش است

   ز آموخته هاي اصلي در طي پذيرش بي خاك ورزي گندم چه هستند؟بعضي ا -5

بي خاك ورزي گندم اثرات مثبتي بر كارآيي بهره وري آب و عناصر غذايي، كاهش هزينه ها، و بهبود 

نياز به تسريع در پذيرش اين روش در مناطق فارياب .عملكرد به دليل كاشت به موقع گندم در برداشته است

ر چه قدم هاي پذيرش بي خاك ورزي نسبت به برنامه اي طراحي شده است ولي كاهش حتي اگ.مي باشد

تكنولوژي بي خاك ورزي  .برجستها اي در خاك ورزي و تمايل به كم خاك ورزي پديدار گرديده است

.    در دراز مدت بر اساس عدم تأثير سوء بر عامل هاي زنده و غير زنده مي تواند مورد پذيرش قرار بگيرد

وجود بقايا سبب . مليات بي خاك ورزي هميشه بايد با مقداري بقاياي باقي مانده در سطح خاك باشدع

تعديل درجه حرارت خاك ، حفظ رطوبت خاك در دراز مدت  بوسيله كاهش رطوبت غير توليدي مي 

  .اين موارد سبب تعديل درجه حرارت كانوپي و نگه داشتن خنك كنندگي مي گردد.گردد

  اك ورزي و استقرار گياه زراعيهاي خجنبه 

  چيست؟ استقرار گياه زراعي -6
قرار گياهچه و توسعه مراحلي است كه تاس الي وقايع شامل كاشت، جوانه زني استقرار گياه يك سري تو 

استقرار گياهچه به اثرات كامل متقابل بذر،  .سبب مي گردد گياهچه رشد خوبي تا زمان رسيده داشته باشد

همچنين . ب و هوايي، شرايط زنده و ماشين آالت و فاكتور هاي مديريت ارتباط داردخاك، شرايط آ

درك مراحل استقرار گاهچه و فاكتور هاي تأثير گذار بر استقرار گاهچه براي مشخص نمودن خاك 

  .ورزي خاصي تحت يكسري شراي مناسب خيلي مهم است



  برنج چيست؟- گندمجنبه هاي استقرار گياه براي افزايش پايداري سيستم  -7

همچنين كاشت بذر برنج مي تواند . گياهچه برنج به طور معمول در خاك پدلينگ شده نشاء مي گردد      

بصورت كشت مستقيم يا بصورت انتقال نشاء در زمين پدلينگ نشده در كرت هاي مسطح يا روي 

گندم در سطح يا روي . نجام گيردنشاء برنج از خزانه يا بوسيله دست يا ماشين مي تواند ا.پشته،كشت گردد

ورزي كاهش يافته كشت و  پشته با دستگاه هاي كارنده بي خاك ورز در شرايط بي خاك ورزي يا خاك

در .وديسك و تسطيح كشت مي گردد گندم بعد از چند نوبت عمليات شخم بطور مرسوم.مستقر گردد

شده حذف گردد امكان انجام برنج اگر كشت نشائي برنج در زمين پدلينگ -سيستم زراعي گندم

  .كشاورزي حفاظتي مي باشد

هاي تحقيقاتي نشان داده اند كه كشت نشائي برنج مي تواند حذف و در شراي بي  آزمايش تعداد زيادي   

در سيستم هاي جديد موجود  .خاك ورزي كشت گردد و همچنيين اين امكان براي گندم هم وجود دارد

 رل علف هاي هرز، نوع رقم مناسب، و روش مناسب مديريت آب و تغذيهكنت براينگراني هاي كشاورزان 

كشت مستقيم برنج كه بصورت موفقيت آميزي ظهور نموده است مي تواند بصورت تناوبي با روش .است

  .پدلينگ انجام گيرد

  بي خاك ورزي چيست؟- 8
بذر  اين روشدر . مي باشدحداقل  به هم خوردگي خاك  روش بي خاك ورزي كشت بذر در شرايط 

 Tسانتي متر كه بوسيله كارنده هاي مجهز به چيز ل ،  4-7و عمق سانتي متر  2-3درون شكافي به عرض 

  ..بدون تهيه زمين كشت مي گردد شكل معكوس يا دو بشقابي

  آيا نياز به پوشش شكاف بعد از كاشت بذر است؟ - 9
بذر امكان صدمه توسط پرندگان حساس برخي كشاورزان اين است كه در صورت عدم پوشش شكاف ا  

سانتي متري كشت گردد اين اتفاق  5-7تجربه نشان دداه است كه كه اگر بذر در عمق . را در پي دارد

شكاف باز سبب تسريع جوانه زني و سبز شدن بذر گندم و ديگر محصوالت خصوصاً در .صورت نمي گيرد

جود بقايا در سطح خاك، رطوبت خاك را و. زمستان و شرايط شبنم سبب تسريع در سبز شدن مي گردد

  . حفظ مي نمايد و به كنترل علف هاي هرز كمك مي نمايد و از خسارت پرندگان جلوگيري مي  كند

  



  
    

  سبز شدن در شرايط شكاف باز تحت كشت بي خاك ورزي

  فوايد سيستم كشت روي پشته چه هستند؟ - 10
شت ميانه كاري و تنوع كشت را فرهم مي كشت روي پشته سبب دخيره آب آبياري و امكان كا  

هزينه  .مي گردد) شوري و ماندابي موقت( كشت روي پشته سبب غالب شدن بر تنش هاي غير زنده .نمايد

  .مصرف بذر را كاهش وعملكرد كمي و كيفي را بهبود مي بخشد

  فرق بين سيستم بي خاك ورزي و كم خاك ورزي چيست؟ - 11
شكل  Tاريك مورد نياز براي جايگذاري كود و بذر توسط كارنده هاي در بي خاك ورزي شكاف ب     

بهم خورد  )چرخ ستاره دار(با كارنده هاي فشاري.و دابل ديسك در خاك ايجاد مي گردد قلميمعكوس، 

مكانيزم عمل كارنده هاي فشاري مانند نشاء كاري دستي . ن خاك زمان كاشت بذر به حداقل مي رسد

ورزي، خاك ورزي صورت مي گيرد ولي تعداد عمليات تهيه زمين بطور معني در روش كم خاك . است

كاشت بذر با خاك .و برگرندان دار در اين سيستم حذف مي گرددبشقابي  داري كاهش مي يابد، گاو آهن

هر گونه تهيه .به شمار مي روند سيستم كم خاك ورزي كاشت  –كاشت نواري و خاك ورز دوار  -ورز

مق قبل از كاشت با خطي كار بي خاك ورزي ، روش كم خاك ورزي ناميده مي زمين سبك و كم ع

  .تجربه نشان داده است كه در حال حاضر رتيواتور تكنولوژي مفيدي نبوده و مي بايستي حذف گردد.  شود



  تا چه مدت زمان مي توان روش بي خاك ورزي را در يك مزرعه ادامه داد؟ - 12
با هشدار معمول مي تواند ادامه داشته تي چون گندم بدون هيچ خسارتي بي خاك ورزي براي محصوال     

مالچ .كشت نگردد و علف هاي هرز بطور مؤثر و اقتصادي كنترل گردند برنج به روش پدلينگ: باشد

به طريق معني داري مشكل علف هاي هرز ) تناوبي( سال علفكش متفاوت  2-3گياهي سطحي و كاربرد 

برنج به  -تجربه نشان داده است كه در سيستم كشت  گندم. را كاهش مي دهد دز سيستم بي خاك ورزي

  .سال مي تواند ادامه داشته باشد 5-6روش بي خاك ورزي بين 

  آيا امكان انجام بي خاك ورزي در هر نوع خاكي وجود دارد؟ - 13  
طوب قابل انجام فشرده و مر ، بله، بي خاك ورزي در اكثر انواع خاك ها بجز خاك هاي خيلي سنگين

  .است

  بي خاك ورزي در خاك هاي شور و قليايي چيستند؟ فوايد - 14  
خاك .در بيشتر خاك هاي قليايي اصالح شده، فقط خاك سطحي در زمان مصرف گچ اصالح مي گردد  

ورزي با گاوآهن دوار و ديسكي، خاك زير سطحي را به سطح خاك اورده و قليائيت منطقه كاشت بذر را 

همچنين با آبياري قبل از تهيه زمين شوري سطح خاك كاهش و در عمق افزايش مي .مي دهند افزايش

تهيه زمين با گاو آهن برگردان يا ديسك، شوري عمق خاك را به سطح آورده و شوري منطقه بذر را . يابد

و  هر گونه افزايش در شوري و قليائيت منطقه بذر در خاك سبب كاهش جوانه زني. افزايش مي دهد

نزده و استقرار گياهچه در   هم بنابراين بي خاك ورزي خاك را به. حساسيت گياه به شوري مي گردد

در خاك هاي سديمي و قليايي اصالح شده كشت روي پشته با كاشت . خاك هاي قليايي بهتر خواهد بود

  .در داغ اب نتيجه بهتري  دارد

و شوري در روي پشته ) كشت  جوي و پشته( جوي بهتر است بذر در . وقتي كه اب آبياري شور باشد   

براي ابشوئي شوري روي پشته، آب باران و آبياري دوره كاشت تا رسيدن محصول امكان . جمع گردد

با غرقاب نمودن پشته ها را ) عدم كشت( و مي بايستي در خارج از فصل . آبشوئي را فراهم نمي نمايد

  .آبشوئي نمود

  و كاشت بي خاك ورزي چيست؟ فرق بين كشت سطحي بذر - 15
اين روش مي تواند در شرايط . در كشت سطحي، بذر در سطح خاك بدون تهيه زمين قرار مي گيرد      

در هر حال . انجام گردد) جهت تسهيل در سبز شدن ( خاك مرطوب و خشك كه بعداً آبياري مي گردد 

ه در سيستم بي خاك ورزي تهيه در روش كشت سطحي خاك به هيچ وجه بهم نمي خورد و در حاليك



كشت سطحي بذر يا بوسيله روش سراسر پخش بذر .زمين مختصري در محل كاشت بذر صورت مي گيرد

  .بصورت دستي يا بوسيله  خطي كار هاي بذر كار كود كار در بين رديف ها بوسيله  ماشين انجام مي گيرد

لزا و نخود فرنگي امكان كاشت به روش محصوالتي چون گندم، عدس، ماش، پنبه، بذرك، نخود سبز، ك

عالوه بر كاهش هزينه هاي كارگري، كشت سطحي بذر امكان كاشت بذر .كشت سطحي بذر وجود دارد

  .در خاك خيلي مرطوب كه امكان تردد ماشين االت وجود ندارد را فراهم مي نمايد

  

  
  در خوزستان بذر گندم قبل از برداشت برنج كشت سطحي              كشت سطحي بذر گندم در روش بي خاك ورزي   

  

  
  پنبه ماشين خطي كار جهت كشت سطحي بذر بصورت ميانه كاري در مزرعه

  
 
  



  چيست؟ كشت  در خاك هاي قليائي متوسطبهترين روش  - 16
بذور در اليه . سودمند استدر خاك هاي قليائي متوسط  ي كاشت گياه زراعيروش بي خاك ورزي برا 

سوم در خاك ورزي مر. خورده سطحي خاك قليائي متوسط براحتي جوانه زده و رشد مي نمايدهاي   بهم ن

از اليه زيرين خاك به سطح خاك ) سديمي( سبب انتقال خاك قليائي ) توسط قليائي ( اين نوع خاك ها 

ي قلياي در خاك هاي.ثير قرار مي دهدگرديده و جوانه زني و استقرار گياهچه را تحت تأ) محل كاشت بذر(

بياري شور است با زمانيكه آب آ. سبب نتيجه خوبي دارد) محل داغ آب(متوسط كشت در طرفين پشته 

براي ابشوئي شوري روي پشته، آب  .كاشت بذر در فارو سبب انتقال شوري به سطح پشته خواهد گرديد

و مي بايستي در خارج . باران و آبياري دوره كاشت تا رسيدن محصول امكان آبشوئي را فراهم نمي نمايد

  .با غرقاب نمودن پشته ها را آبشوئي نمود) عدم كشت( از فصل 

  

   
  كاشت گندم در فارو با استفاده از آب شور       كشت جوي و پشته ايي گندم در خاك هاي سديمي

  

در روش كشت بي خاك ورزي با كاشت بموقع گياه زراعي چه فوايدي عايد  - 17

  كشاورز مي گردد؟ 

در روش كشت بي خاك ورزي به دليل كاهش تعداد عمليات تهيه زمين در زمان صرفه جويي و سبب    

و نهايتاً افزايش پتانسيل عملكرد را به دنبال دارد و باعث كاهش ) تاريخ كاشت مطلوب( كاشت بموقع 

هده مشا.هزينه هاي سوخت و كارگري در هم در تاريخ كاشت مطلوب و تاريخ كاشت تأخيري مي گردد

گرديده است كه افزايش عملكرد با كشت بي خاك ورزي در شرايط كشت تأخيري در مقايسه با مناطقي 

بنابراين كشاورزاني كه در جنوب آسيا بطور معمول دير كاشت .كه تاريخ كاشت بموقع دارند بيشتر است

ش هزينه هاي دارند با پذيرش كاشت به روش بي خاك ورزي دو سود توأم شامل عملكرد بيشتر و كاه



تجربه نشان دداه است كه با كاشت زود هنگام به روش بي خاك ورزي سود بيشتري به . توليد را دارند

  .همراه دارد زيرا باعث افزايش كارايي نهاده هاي ورودي به سيستم مي گردد

بچه دليل مي بايستي بسمت كشت بي خاك ورزي روي آورد؟ فوايد آن در مقايسه با - 18

  براي گندم و ديگر محصوالت چيستند؟كشت مرسوم 
   ديسك و  باربطور معمول و سنتي، كشاورزان جهت كشت گندم بعد از برنج براي تهيه زمين  چند    

نوبت تسطيح انجام مي دهند و بدين علت افزايش هزينه و تأخير در تاريخ  2-3گاو آهن دوار و سپس 

اك ورزي زمان براي تاريخ كاشت مطلوب از دست با روش بي خدر صورتيكه . كاشت را به همراه دارد

نمي رود و همچنين در مصرف آب و سوخت صرفه جويي مي گردد و كارايي مصرف عناصر غذايي را به 

، تردد چرخ تراكتور در مزرعه و آلودگي هوا مي اهش جمعيت علف هرز فاالريسهمراه دارد و سبب ك

هزار توماني براي كشاورز مي  100-150ود آوري مشاهده گرديه است كه بي خاك وزي باعث س.گردد

  .بي خاك ورزي باعث كاهش مصرف آب و فشار علف هاي هرز مي گردد. گردد

، حركت آب در سطح خاك سريعتر است بنابراين در بي خاك ورزي مي  ك ورزيابي خ طدر شراي  

در مزرعه كند تر  در صورتيكه در روش خاك ورزي مرسوم پيشروي آب. توان آب كمتري مصرف نمود

   است و نفوذ پذيري در اليه هاي شخم بيشتر است و سبب ماندابي در مزرعه و نهايتاً منجر به زردي گياه

       ه ايجاديامي گردد در حاليكه در روش بي خاك ورزي زردي گياه كمتر و در بيشتر مواقع زردي در گ

  . نمي گردد

  هستند؟ داليل جوانه زني و سبز شدن ضعيف  چه - 19
 نكمبود رطوبت خاك در منطقه بذر، كاشت عميق بذر،سله بست: تأخير در سبز شدن بذر به داليل      

وقتي بذر بصورت خشكه كاري كشت . سطحي خاك، شوري خاك يا كيفيت ضعيف بذر مي تواند باشد

       فاصله برايو بال) عمق بذر به نصف تقليل يابد(مي گردد، بهتر است بذر با عمق كمتري كشت گردد 

در خاك هاي سنگين بهتر است بذر در خاك خشك . هم نمودن شرايط رطوبتي مزرعه آبياري گرددا فر

انجام شود تا امكان نفوذ  در روي پشته اي عريض كشت گردد و از طريق جويچه ها آبياري با سرعت كم

  .انه زني برطرف گرددبيشتر آب به وسط پشته باشد و بدين طريق مشكل سختي سطح خاك براي جو

به چه طريق مي توان رطوبت مناسب براي جوانه زني در روش كاشت                  - 20

  بي خاك ورزي  را فراهم نمود؟

درصد بيشتر از روش  3-4در روش بي خاك ورزي هنگاميكه درصد رطوبت خاك در هنگام كاشت 

اگر گندم باتأخير كشت .ت بهتري داردخاك ورزي مرسوم باشد جوانه زني و سبز شدن گياهچه وضعي

اگر  در ابتدا مزرعه . گردد، درآن صورت رطوبت خاك بطور معمول بدون آبياري كمتر از معمول است



گردد كه بقاياي ايستاده گياه برنج ضعيف شوند و در هنگام كاشت گندم مي سبب  ، در نتيجهآبياري گردد

 TURBOاين مشكل در صورت  وجود خطي كار . يدبا ماشين كاشت تداخل و مزاحمت ايجاد مي نما

SEEDER و در صورت نبودن . برطرف مي گرددTurboseeder  با خشكه كاري گندم و سپسس

  .آبياري سبك مزرعه برطرف مي گردد

به چه طريق مي توان استقرار گياهچه مناسبي با آبياري بعد از كاشت در مزارع  - 21

  بي خاك ورزي ايجان نمود؟
رت خشكه كاري كشت مي گردد اين مهم است كه مكان جايگذاري بذر نزديك سطح وقتي بذر بصو

و مزرعه سريعاً براي تسهيل در جوانه زني آبياري ) عمق بذر بصورت نصف حالت معمول باشد( خاك 

جاد جويچه هاي در خاك هاي سخت، بهتر است كه بذر خشك در كرتهاي با عرض پشته زياد و اي. گردد

توصيه مي گردد كه آبياري . تا براي جلوگيري از مشكل جوانه زدن اقدام نمود رددكنترل آب كشت گ

آهسته انجام گيرد تا رطوبت كافي در از طريق اليه هاي زيزين خاك به وسط پشته براي تسهيل در جوانه 

  .زني هدايت گردد

  
  تسريع در كاشت در زمان خشكه كاري بذر

كاشت بموقع محصولش براي زمانيكه پذيرش كشاورز را براي چگونه مي توان  - 22

  رطوبت خاك در زمان كاشت كم است ارزيابي نمود؟



راههاي متفاوت در روش بي خاك ورزي براي كاشت بموقع محصول در زمانيكه رطوبت خاك كم 

  :است، اعمال نمايد بشرح ذيل مي باشد

سرعت اين اگر رطوبت خاك كافي در زمان كاشت كافي بوده و لي بدليل باد هاي شديد ب ••••

رطوبت از سطح خاك تبخير گردد بالفاصله بعد از يك هفته از كاشت  جهت اسقرار خوب 

  .گياهچه نسبت به آبياري اقدام مي نماييم

اگر در زمان كاشت بذر خاك خشك باشد و در صورت انجام آبياري قبل از كاشت سبب تأخير  ••••

كشت و بالفاصله بعد از كاشت     سانتي متر 2-3در تاريخ كاشت خواهد گرديد بذر در عمق كم 

همچنين چنانچه . جهت تسريع در جوانه زني و استقرار خوب گياهچه آبياري سبك  انجام گيرد

خشكه كاي غير قابل اجتناب است و خاك سخت مي باشد از طريق كشت تكنيك جوي  و پشته 

شت بذر و آبياري جهت كابراي  )شكل باال(  wide bed controlled traffic techniqueهاي عريض 

 .سله بستن سطح خاك و تسريع در استقرار خوب گياه استفاده گرددجلوگيري از 

آبياري قبل از كاشت سبب مي گردد كه علف هاي هرز قبل از محصول استقرار يابند به منظور  ••••

كش هاي  كنترل علف هاي هرز، كشاورزان معموالً  يك شخم سبك مي زنند يا از علف

اجازه ( روش كشت پشته هاي دائمي. از كاشت استفاده مي نمايند ند رانداب قبلسيستميك مان

مي تواند فشار علف هاي هرز اگر علف كش  ) سبز شدن علف هاي هرز قبل از كاشت را مي دهد

در روش خشكه كاري برنج، مصرف . قبل از كاشت بذر مصرف گردد را كاهش مي دهد

 .شار علف هاي هرز را كاهش مي دهندعلفكش  قبل از و بعد از جوانه زني ف

براي مزارع ) بي خاك ورزي و كشت روي پشته( آيا تكنولوژي حفاظت منابع  - 23

   مناطق خشك مناسب است؟
روش بي خاك ورزي به همراه . بله، بي خاك ورزي داراي بيشترين پتانسيل در مناطق خشك است

اك را افزايش و فرسايش خاك را ذخيره رطوبت خبقاياي گياهي يا هر گونه مالچ گياهي ديگر 

كشت پشته اي سبب حفظ رطوبت و افزايش توليد .كاهش و ميزان ماده آلي خاك را بهبود مي بخشد

مديريت بقايا متعاقباً بهبود ذخيره روطوبت و مواد غذايي  و عملكرد  را كامل .در اين مناطق مي گردد

طق سبب افزايش كارايي حفظ رطوبت خاك كاشت با وجود خصار و باد شكن  در اين منا. مي نمايد

  .مي گردد

  

  



آيا مديريت خاك بطور ويژه قبل از توسعه تكنولوژي حفاظت منابع در مناطق  - 24

   خشك ضرورتي دارد؟
بقايا مديريت خاك در جلوگيري از .سبب  بهبود ذخيره رطوبت خاك مي گرددتسطيح اراضي  ،بله

  .فرسايش خاك و روان آب كامل مي نمايد

  برنج - اك ورزي سيستم گندمبي خ
پيش شرط ها براي دستيابي به عملكرد بيشتر در روش بي خاك ورزي چه  - 25

  هستند؟ 
براي استقرار خوب محصول در روش بي خاك ورزي،تسطيح مزرعه به روش صحيح، عاري بودن 

 خطي كارمزرعه ار علف هرز، وجود رطوبت كافي خاك در زمان كاشت، تنظيم و كاليبره صحيح 

خوابيدگي بقاياي گياه قبلي در بي خاك ورزي، در صورت استفاده از خطي كار  .اي اهيمت هستنددار

بهتر است از ماشين .شكل معكوس مشكالت جدي در  زمان كشت ايجاد مي نمايد Tهاي با كارنده 

برمشكالت بقاياي رديف شده پشت كمباين يا در صورت خوابيده بودن   براي غلبه خطي كار توربو

 شيار دار مي توان استفاده دوبشقابيدر چنين مواقعي از خطي كار هاي . استفاده گرددياي گياه  قبلي بقا

معمول براي كاشت بذر در مزراع با بقاياي خوابيده اسفاده مي  اگر از خطي كار بي خاك ورز.نمود

كاشت رديف  . گردند خردگردد بهتر است قبل از عمليات كاشت اين بقايا  براي تسهيل در كاشت 

كشت رديف . كمك مي نمايد% 5هاي جفتي با خطي كار به روش صحيح به بهبود عملكرد تقريباً 

كه به بهبود عملكرد كمك  اي مي باشد شيبه سازي از كشت جوي پشتهدر برخي موارد هاي جفتي 

  .مي نمايد



  

  كاشت رديفهاي جفتي برنج
  ي يابد؟آيا عملكرد گندم در روش بي خاك ورزي افزايش م- 26
به منظور بهبود عملكرد گندم، . روش پدلينگ در كاشت برنج اثرات زيان باري برعملكرد دارد  

كشت . د يا برنج بدون پدلينگ در خاك نشاء گرددنبرنج بصورت كشت مستقيم كشت گرد -گندم

وش از طريق كاشت بموقع در ر.مستقيم سبب تسريع در كاشت بموقع و بهبود استقرار گياه مي گردد

  .بي خاك ورزي افزايش عملكرد حدود يك تن در هكتار بدست آمده است

   ميزان كاهش توليد بواسطه تأخير در تاريخ كاشت چه ميزان است؟ -27
با توجه به اينكه اين نشريه براي استان خوزستان ترجمه گرديده است، نتايج تأخير در تاريخ كاشت استان  

از ارقام با كالس رسيدگي متفاوت، تاريخ كاشت مطلوب در استان با توجه به استفاده . مثمر ثمر تر است

اذر به بعد  25به ازاي هر روز تأخير در تاريخ كاشت از .  آذر ماه  مي باشد 25ابان لغايت  15خوزستان از 

با .كيلوگرم در هكتار در روز كاهش در عملكرد دانه گندم مي گردد 60-90درصد معادل  1-5/1حدود 

ده تغيير اقليم بررسي هاي تاريخ كاشت در كرت هاي آزمايش در حال انجام است و در توجه به پدي

  .صورت نياز به تغيير تاريخ كاشت توصيه هاي الزم ارائه خواهد گرديد



    
  )مترجممنبع از ( محاسبه ميزان كاهش عملكرد دانه گندم با تأخير در تاريخ كاشت در استان خوزستان 

از تأخير در تاريخ كاشت گندم  و محصوالت ديگر  بي خاك ورزي به چه طريق -28

  كمك مينمايد؟
تأخير در نشاءبرنج (تاريخ كاشت گندم و ديگر محصوالت زمستانه معموال به دليل مشكالت محصول قبلي  

در تاريخ كاشت بين  تأخير. به تأخير مي افتد)  و طوالني بودن دوره رشد برنج، و تأخير در برداشت برنج

هفته است كه از طريق استفاده از روش بي خاك ورزي و امكان كشت در مزرعه برنج و ديگر  6-3

  .محصوالت تابستانه اين مدت زمان تأخير در تاريخ كاشت را كاهش داد
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سال زراعي          7عملكرد گندم در شرايط خاك ورزي حفاظتي و خاك ورزي مرسوم طي طس 

)2009-2002.(  

چگونه مي توان گندم در مزرعه برنج كه شرايط رطوبتي خاك براي كشت - 29

 سطحي بذر مناسب نيست را كشت نمود؟

و ايجاد جاي چرخ تراكتور مي خاك مرطوب باعث خرابي تسطيح مزرعه  عمليات تراكتور در شرايط

ت برنج  بهتر است كه براي اجنتاب از دير كاشت گندم و ديگر محصوالت زراعي بعد از برداش. گردد

اگر ميزان رطوبت خاك كمتر از شرايط . در چنين شرايطي از روش كشت سطحي بذر استفاده نمود

معمول براي كشت سطحي بذر بود نسبت به كاشت سطحي بذر اقدام و سپس آبياري جهت جلوگيري 

  .از تأخير در تاريخ كاشت انجام گيرد

همراه با آبياري آخر گندم جهت كاهش آيا با كشت ماش قبل از برداشت گندم - 30

  تنش گرما مي توان سودمند باشد؟

افزايش درجه حرارت باال در آخر فصل رشد گندم سبب كاهش طول دوره رشد، تسريع در رسيدگي  

به منظور غالب شدن بر اثرات سوء تنش گرما . و كاهش شاخص برداشت و عملكرد دانه را در پي دارد

موالً در دوره دانه بندي نياز به آبياري ميباشد ولي اكثر كشاورزان آخرين بر پتانسيل عملكرد، مع

اگر ماش يا ديگر محصوالت . آبياري در گندم را بعلت احتمال خوابيدگي در مزرعه انجام نمي دهند

كه بعنوان كود سبز استفاده مي گردند در درون مزرعه ايستاده گندم بصورت كشت سطحي بذر  

  .كاهش تنش گرما، استقرار محصول لگوم در گندم: ه براي  گندم به همراه داردكشت نمود دو فايد

اگر پهنك برگ ماش . محصول ماش براي برداشت گندم توسط كمباين مزاحمتي ايجاد نمي نمايد 

  .سانتي متر  است درو گردد، به آن خسارتي وارد نمي آيد 15درزمانكيه ارتفاع آن حدود 

  يكشاورزي حفاظتماشين هاي 
خطي كار هاي بي خاك ورز چه هستند و چه تفاوتي با خطي كار هاي مرسوم  - 31

  دارند؟
بذر، لوله سيستم موزع ، عريضي ، شياربازكن بيلچه ايي خطي كار هاي مرسوم داراي مخزن بذر و كود  

ز همه بي خاك ور ار هاي بذر و كود كار خطي ك. بذر و كود ، چرخ كنتر ل كننده عمق دارد  هاي انتقال

ل يا قلمي جايگزين نوع بيلچه معكوس شك T اينكه شيار باز كن به استثناي اجزاء خطي كار مرسوم را دارد

اين نوع  .كود و بذر در  داخل آن جايگذاري مي گردد و كنداي شده اند شكاف باريكي در زمين ايجاد

براي قرار دادن بذر در بقاياي .كارنده خاك محل جايگذاري بذر وكود را به ميزان خيلي كم به هم مي زند



  باشيار بازكن دوبشقابي يا چرخ ستاره اي  مي تواند رهاشده  پشت  كمباين در سطح زمين، كارنده هاي

كشاورزان معموالً بعد از كاشت با خطي كار هاي مرسوم نسبت به پوشاندن بذر توسط يك . گردد استفاده

صورتيكه با كاشت توسط خطي كار هاي بي خاك ورز نياز به الوار تخته پشت تراكتور اقدام مي نمايد در 

در حقيقت اجراء بي خاك ورزي زمانيكه شكاف بذر براي بذر هاي سخت .پوشاندن بذر نمي باشد

  .پوشانده نگرد د با توجه به استفاده بذر از شبنم شبانه براي تسهيل جوانه زني بهبود مي يابد
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تفاوت بين خطي كار هاي بي خاك ورز با رديفكار بي خاك ورز چيست وكداميك  - 31

  بهتر است؟

هاي آنها شبيه هم  شياربازكنبذر تفاوت دارند ولي  موزعخطي كار بي خاك ورز و رديفكار در سيستم 

در روي رديف  در خطي كار هاي بي خاك ورز، بذر گياه بدون فاصله. است و از نوع بي خاك ورز است

در حاليكه رديفكار بي خاك ورز، . كشت مي گردد و براي كاشت برخي محصوالت خاص مناسب است

بذر را رور رديف با فاصله از هم كشت مي نمايد همچنين براي  ماشين كاشت هاي چند محصوله مي تواند 

اگر مناسب سيستم هاي رديف كارهاي چند محصوله هميشه بهتر از خطي كار هاي هستند . استفاده گردد

  .زراعي متفاوت ساخته شده باشند

  

  



آيا با  چيست  ك ورزاكار بي خ يفكار جوي و پشته كار و ماشين خطيتفاوت بين رد - 33

  پشته كشت نمود؟ رويخطي كار بي خاك ورز ميتوان 
يه يك پشته در قسمت جلو خطي كار بي خاك ورز اتصال داده شود شب هاگر فارور هاي شكل دهند     

 مزرعه ايجاد گرددو رپشته ها مي تواند بعد از تهيه زمين توسط ديسك د.رديفكار جوي پشته كار است

توسط فارور شيپر دار  در مزرعه جوي و پشته ايجاد نمود اين پشته در مزرعه بطور دائم فقط با اصالحات 

با توجه به نوع محصول و فاصله تاير جزئي مي توانند، حفظ مي گردند، اندازه پشته ها و فاصله بين پشته ها 

سانتي متر است  و  30-37جويچه ها در اكثر روش جوي و پشته . هاي جلوي تراكتور تنظيم مي گردند

  .سانتي متر است 15عمق جويچه مي تواند 

  
  رديف كار جوي و پشته كار                                   رديفكار چند محصوله 

  روز خطي كار چه ميزان است؟ سرانه كار هر - 34

و هر خطي كار بذر .هر ماشين خطي كار  با تراكتور مي توان يك ايكر در يك ساعت كشت نمايد    

-12البته با فراهم نمودن برخي شرايط مي توان . ساعت كشت نمايد 8هكتار در   4-5كود كار مي تواند /

  .هكتار در يك روز كشت انجام گيرد 10

  چه تأثيري در مصرف سوخت دارد؟ بي خاك ورزي- 35
مصرف سوخت براي . انرژي مورد نياز براي خطي كار هاي مرسوم و بي خاك ورز تقريباً يكسان است 

اسب بخار  25در يك رژيم رطوبتي مناسب يك تراكتور . ليتر در هكتار است 10-12كاشت يك هكتار 

ولي اصلي ترين . هيچگونه مشكلي  انجام دهد بدون كود كار را/ مي تواند به آساني عمليات خطي كار بذر

سودمندي سيستم بي خاك ورزي اين است كه در روش بي خاك ورزي انرژي مورد نياز براي تهيه زمين 

  .حذف مي گردد در صورتيكه در سيستم خطي كار مرسوم مورد نياز است



چگونه فشردگي خاك بواسطه تردد تراكتور در شرايط بي خاك ورزي كاهش     -36

  ي يابد؟ م
جويچه هاي ثابت در مزرعه در هر زمان بهترين روش براي اجتناب از / تردد تراكتور در محل ها  

در روش كشت جوي وپشته ايي، . گستردگي وسيع فشردگي در مزرعه در روش بي خاك ورزي است

ايصورت در . جويچه ها كه براي آبياري استفاده مي گردد توسط حركت تاير تراكتور فشرده مي گردد

كشت  با توجه به اينكه محل تردد تاير تراكتور عمالً. نفوذ پذيري عمق آب آبياري بشدت كاهش مي يابد

  .لذا ميريت مزرعه مي بايستي بطريقي باشد كه عملكرد كاهش نداشته باشد. نمي گردد

تردد تراكتور در مزرعه در روش بي  لآيا  كاهش عملكردي در روش كنتر -37

  د؟خاك ورزي وجود دار
بوسيله عدم كشت بذر در محل تردد تراكتور ، و اثر افزايشي حاشيه براي رديفها، و عدم مصرف بذر  

از محل تردد تاير تراكتور      .و هيچگونه كاهش عملكردي هم ندارد. باعث كاهش هزينه مي گردد

سرك براي مي توان براي كانال زهكشي آبياري و همچنين براي مبارزه مكانيكي ، مصرف كود هاي 

  .محصوالت استفاده نمود

  

  
  عهدر مزر روش كاشت كنترل ترافيك                            

  

  

  



زمين براي پذيرش تكنولوژي بي خاك ورزي ) تسطيح ليزري( چرا تسطيح دقيق - 38

  ضرورت دارد؟
كرد بيشتر را تسطيح زمين، كاربرد يكنواخت آب آبياري و اثرات متقابل متعادل كود آبياري براي عمل

آب صرفه  درصد در مصرف 25تسطيح زمين توسط ماله ليزري مي تواند بيشتر از . فراهم مي نمايد

تسطيح ليزري . عملكرد و افزايش كاراي مصرف نهاده ها را به همراه دارد جويي فراهم نمايد و بهبود

قرار گياهچه يك تكنولوژي پيشرو براي افزايش سودمندي بي خاك ورزي و هر گونه روش است

   .همانند كشت جوي و پشته اي مي باشد

  آيا روش بي خاك ورزي براي هر نوع سيستم زراعي توصيه مي گردد؟- 39

روش بي خاك ورزي در دامنه وسيعي از سيستم هاي زراعي در دنيا مورد استفاده قرار گرفته       

ي كار  بي خاك ورز و براي در شرايط كشت گندم بعدا ز نيشكر ، جهت راحتي كار خط مثال .است

با . جلوگيري از خسارت بر خطي كار توسط ريشه هاي سخت نيشكر نياز به زدن ديسك مي باشد

مشكل بقايا يا ريشه هاي سخت مي  شياربازكن ستاره ايكود كار / كاربرد خطي كار هاي بذر كار

لودگي به علف آخاك ورزي سطحي در زماني كه خاك مزرعه دچار . تواند براحتي حذف گردد

روش  بي خاك ورزي، ي تواند در يك با هر مرحله از كشت . هاي هرز است ضرورت دارد

- ارزن) ( ذرت-برنج( ، )گندم –پنبه ( ، )ماش -گندم -برنج( محصوالت در الگو هاي تناوبي غالب، 

  .استفاده گردد) گندم -نيشكر(، )گندم –، سورگوم )گندم

  چيست؟   Seeder  Happyماشين جديد توربو خطي كار - 40 

  Happy Seeder  ناميده مي شود فرم تغيير يافته  Turbo seederماشين جديدي كه بذر كار          

زاد و آياي ايستاده يا ابا وزن كمتر كه توسط دپارتمان مكانيزاسيون دانشگاه پنجاب براي كاشت در بق  

در روش         Happy Seederبا  Turbo seederبذر كار  .رهاشده و خوابيده ساخته شده است

/ اين بذر كار . بذر متفاوت و وزن كمتري دارد موزع قطع نمودن بقايا و متعادل نمودن رديفها، سيستم

اسب بخار  35تراكتور كه نياز به تراكنور سنگيني دارد ، نياز به  Happy seederبرخالف رديفكار 

امكان كاشت توسط اين بذر كار مي ، به خوبي رفته است برداشت انجام گ كه در مزرعه ايي.  را دارد

اين  . اين ماشين در ايالت پنجاب و هاريانا و ديگر ايالت هاي هند مورد آزمايش قرار گرفته است. باشد

مي تواند كار  تن در هكتار با يكنواخت نمودن بقايا در سطح خاك 8ماشين در مزرع برنج با ميزان كاه 

  .نمايد

  



   
                                                                              Combo Happy Seeder 

Turbo Happy Seeder 

  

چرا در مزرعه ايي ازگاو آهن دوار استفاده مي گردد بطور معمول خوابيدگي   - 41

  ورزي مناسب است؟ محصول اتفا ق مي افتد؟ آيا اين نوع خاك

ش خاك ورزي به كشاورزان معرفي گرديد ولي كشاورزاني كه از اين نوع ماشين رتيواتور براي كاه 

  :استفاده مي نمايند به مشكالت ذيل اشاره دارند

  .بعد از آبياري يا بارندگي ، ميزان نفوذ پذيري كاهش يافته و سبب ماندابي موقت مي گردد ••••

 .د از آبياري مي گرددسبب زرد شدن گياه در زمان رشد اوليه ريشه هاي يقه ايي گياه بع ••••

 .سبب كاشت عمق نامناسب بذر در خاك و كاهش پنجه در گياه مي گردد ••••

 .سبب توسعه ضعيف ريشه، و توسعه ريشه هاي سطحي و نهايتاً خوابيدگي محصول مي گردد ••••

 .سبب افزيش جمعيت علف هرز فاالريس مي گردد ••••

 .ن استعملكرد دانه در مقايسه با روش  مرسوم كمتر يا تقريباً يكسا ••••

 .ي كود و بذر بصورت رديفي نمي باشدامكان كاشت با جايگذار  ••••

 .نياز به پاك نمودن مزرعه از بقايا گياه قبلي مي باشد كه توسط سوزاندن كاه تأمين مي گردد ••••

 .ك مي گرددسانتي متري خا 15-20خاك در عمق  سبب فشردگي  ••••

بنابراين .مصرف كود و نيتروژن بيشتر است براي دستيابي به عملكرد مشابه كاشت به روش مرسوم نياز به

گاو آهن دوار عمليات نامناسبي براي بذر كاري و كاربرد كود بصورت سراسر پاشي مي باشد و سوزاندن 

شكل رتيواتور با تيغه هاي  Lاگر تيغه هاي . بقايا، فشردگي خاك و اثرات ناناسب ديگر اشاره شده در باال

C رت كاشت كم خاك ورزي رديفكاري يا خطي كاري با سودمندي بيشتر شكل تغيير يابد مي تواند بصو

 انجام مي گيرد



 
  و كشت سراسر پخش) رتيواتور( تهيه زمين با گاو آهن دوار 

  چه هستند؟ دوبشقابي كنگره دار شيار بازكن هاي - 42 

هاي بي و يا خطي كار براي ماشين خطي كار هاي مستقيم شيار بازكن هاي دوبشقابي كنگره داريك 

اين كارنده مي تواند خيلي آسان بر روي شاسي ساده نسب گردد و . خاك ورز مورد استفاده قرار مي گيرد

با  خود پاك شونده اينچي  15 كنگره اي 15يا  11يك ديسك.  به اتصال سه نقطه تراكتور وصل گردد

شكل در  Vاري در شيار نمودن بقايا در مسير كاشت و پاك نمودن مسير براي كاشت دقيق و جايگذ خرد

هاي خود تيز  ديسك .كه توسط صفحه ديسك بريده مي گردد، استفاده مي شودخاك مرطوب پايين 

سخت  هر شيار بازكن.  انجام مي گردد با آلياژ قوي كروم بر روي بقاياي كم  شونده و خود پاك شونده

اختي عمق بذر در سطح مزرعه مي عمل نموده و سبب يكنو ي بصورت مستقلاز شيار بازكن كنار فشار فنر

  .معكوس شكل بيشتر است   Tاز شيار بازكن ) شيار بازكن( البته قيمت اين كارنده ها .گردد

  

  
  طرح شيار باز كن دابل ديسك



سيستم مديريت بقايا در كمباين هاي بردا شت چه هستند و براي اجرايي نمودن اين  - 43

  كار چه مواردي مورد نياز است؟

ساخت ابزار مناسب براي كشت مستقيم در مزارع برنج  توسعه  ب از سوزاندن بقايا و تالش براينابراي اجت

در اين راستا ساخت نسل دوم خطي كار  مانند خطي . انجام گرديده است كه با كمباين برداشت مي گردند

خطي اين نسل دوم . و غيره بوده است Powered rotary discsو   Turbo Happy Seederكار  

كارها، براي كاشت مستقيم گندم در بعد از برداشت برنج توسط كمباين در مزرعه بدون برداشت يا 

شده پشت كمباين  رها همچنين پراكنده نمودن يكنواخت بقاياي. سوزاندن بقايا مورد استفاده قرارمي گيرد

نفر  8شين به اندازه اين ما.ضروري براي راحتي كار همه خطي كار هاي نسل دوم مي باشد شرطيك پيش 

البته پراكنده . در يك ساعت براي پراكنده كردن بقاياي آزاد برنج كار انجام مي دهد كار در يك هكتار 

يك روش ديگر مديريت بقايا مجهز .نمودن بقاياي آزاد برنج بواسطه سبكي وزن آنها مشكل مي باشد

اين وسيله .سطح برداشت شده مي باشد نمودن كمباين هاي مرسوم به پخش كننده هاي كاه درو شده در

 85-90گرفته و ضمن تكه تكه كردن كاه   PTOشامل دو ديسك دوار است كه حركت خود را از  

   .دالر است 300هزينه ساخن اين قطعه در هند حدود . درصد آنها را پخش مي نمايد

  
 

  پخش كننده ديسكي دوار پشت كمباين
  



ر گندم را در محصول ايستا ده پنبه كشت مي كند خطي كار انتظاري گندم كه  بذ - 44

  چيست؟
تيلر هاي خود كششي دو چرخ كه بذر گندم را در محصول ايستاده  پنبه كشت مي نمايد ماشين خطي كار 

تن در  1-5/1پنبه در جنوب آسيا، توليد گندم –ندم تم زراعي كشت گدر سيس. انتظاري گندم مي نامند

براي .كاهش عملكرد داردرنج به دليل تأخير در تاريخ كاشت ب–شت گندم هكتار در مقايسه با سيستم ك

اين شرايط ماشين خطي كار خود كششي بطور موفقيت آميزي ساخته گرديد و براي كاشت  بذر گندم در 

اين خطي كار پتانسيل بااليي براي برطرف كردن كاهش . مزرعه قبل از برداشت پنبه توصيه مي گردد

  .پنبه دارد –يستم زراعي گندم عملكرد گندم در س

  
     گندم در مزرعه پنبه                كشت انتظاري                  كاشت گندم در مزرعه پنبه ) تيلر(تراكتور دو چرخ 

  چگونه ابزار كشاورزي حفاظتي را مي توان فراهم نمود؟ - 45

كود كار در زمين بدون شخم با و بدون / رانواع خطي كار، رديفكار، بذر كانياز به  اورزان براي كاشت كش

ده است ولي بقايا دارند اگر چه سياست گذاري كشور در قسمت ساخت ماشين آالت كشاورزي خوب بو

حفاظتي   براي پيشرفت كشاورزي. زان براي ابزار كشاورزي خوب شده استرتوجه كمي به نياز كشاو

ماله هاي ليزري، بي خاك ورزي ها، بذر كار ها، و همچنين سرمايه گذاري  و (شركت هاي توليد كننده

  .نقش خوب ومعني داري اجراء نموده اند) رقابت در  واحد هاي كشاورزي

  

  

  

  

  



  

  

  استقرار و رشد گياه
سب آيا همه واريته هاي  جديد محصول براي كاشت در روش بي خاك ورزي منا - 46

  است؟

همه ارقام جديد مناسب كاشت در شرايط كشت بي خاك وري، كشت سطحي بذر و كشت جوي و      

ارقام داري رشد سريع اوليه و با قدرت پوشش كامل زمين جهت رقابت با علف هاي هرز . پشته ايي نيستند

شت بي خاك در صورت دارا بودن صفات كيفيت و بازار پسندي مورد انتخاب كشاورزان در سيستم ك

  .ورزي هستند

پيش بيني ها براي توليد باالي كشت مستقيم بذر برنج و نشاء در مزرعه پدلينگ نشده  - 47

  بر روي پشته يا در كرت مسطح چيستند؟

  :عملكرد بالي محصول در صورت رعايت موارد ذيل قابل دسترسي مي باشد 

  ،تسطيح خاك مزرعه  توسط ماله ليزري ••••

 انتخاب واريته مناسب ••••

  Pendimetbalimكاربرد علفكش پيش از جوانه زني بنام  ••••

 احداث صحيح جوي وپشته   ••••

 سانتي متر باشد 1-3عمق كاشت بذر بين  ••••

 سانتي متر 10كاشت دو رديف روي پشته با فاصله روي رديف  ••••

پشته كم عمق براي غرقاب شدن در نظر گرفته . در طول فصل رشد برنج پشته ها واسازي نگردند  ••••

 .شود

 .بعد از كاشت علفكش مناسب بعد از كاشت استفاده گردد دوروز ••••

 .روز پس از جوانه زني پشته عا بصورت غرقاب 15-10  ••••

 .مقداري بقاياي در سطح خاك حفظ گردد يا از كود سبز گردد ••••

به عير از گندم  و ذرت و برنج چه محصوالت ديگري ميتوان بصورت كشت بي  - 48

  خاك ورزي كشت نمود؟

گرديده  مجهز هاي بذور مختلف موزع ورز متفاوت ساخته شدهاند معموالً با خطي كار هاي بي خاك

حفره اي، /هاي حفره دار، صفحات غلتان زاويه دار، يا شيار دار موزعاند، مانند غلتك هاي شيار دار، 



را كشت  زرگصفحات عمودي، خطي كار هاي با غلتك هاي شيار دار، براحتي مي توانند بذور ب

محصوالتي با بذور كوچك و سبك همانند برخي محصوالت روغني و برنج با  نمايد ولي كاشت

براي كاشت بذور كوچك كشاورزان معموالً بذور را .ريشك بلند و بر روي پوشش بذر مشكل دارد

ماشين هاي .با خاك يا خاكستر براي افزايش  حجم بذر براي كاشت يكنواخت بذر مخلوط مي كنند

محصوالت غالت و دانه درشت ها را مي  بازار موجود است و تمام  چند محصوله بي خاك ورز در

رديفكار در / بذر مناسب خطي كار موزعانواع مختلف سيستم هاي  . توان با اين ماشين كشت نمود

  .شكل زير نشان داده شده است

  
           5                            4                                     3                            2                         1  

5678 /-ر دار/. )'زع: @123-ن زاوی: دار،  )'زع >7;:: ٣)'زع 5678 دار،: 0123٢ /.-ر دار، )'زع: 1

 ،BایC ::;7< زع'( Dد'EF.  
  

  كود كار به چه طريق است؟/روش كاليبراسيون خطي كار بذر - 49

مي تواند در هنگام كاشت با خطي كار يا رديفكار افزايش يا كاهش بذر به دليل يكسري داليل ميزان     

قرار مي دهيم وب، ابتدا اهرم  موزع را در يك درجه خاص براي كاليبراسيون يك ميزان بذر مطل. يابد

در  ض كار بذر كار يا ضرب تعداد شيار باز كنعر. )Cd(حرك بذر كار اندازه گيري محيط چرخ م.

حرك بذر كار را ده مرتبه مي ر در مخزن بذر قرار داده و چرخ مبذ. (Wd)بين دو شيار بازكن  فاصله

جمع آوري شده توزين مي گردد و سپس كل  گردانيم و بذر هر شيار بازكن كه در يك كيسه پالستيكي

مي بايستي اگر تفاوت بين بذر شيار بازكن ها  بيشتر از ده درصد باشد .(Sw)بذر مصرفي محاسبه مي گردد

همين كاليبراسيون هم براي كود كار خطي كار هم انجام مي .با مراجعه به تعمير كار مشكل را برطرف نمود

  .و سپس از طريق فرمول ذيل ميزان بذر در هكتار بذر و كود را محاسبه مي نماييم  (Fw)شود

  } Sw (Cd* Wd){ = كود در هكتار/ ميزان بذر 

Sw  ياFw  دهنده خطي كار محركدر ده دور چرخش تاير ميزان بذر يا كود  

Cd  :طول محيط چرخ نيرو دهنده خطي كار  

Wd  :عرض كار ماشين خطي كار  



% 5به دليل، در جا زدن چرخ خطي كار يا اصطكاك به دليل تماس با خاك يا بقايا در مزرعه امكان تغيير تا 

  .ل داردبا ميزان محاسبه شده در آزمايشگاه را دارد كه نياز به تعدي

  پذيرد؟ آيا استقرار گياه در مزرعه از نقش سرعت تراكتور تأثير مي - 50

در عمل، سرعت  به هر حالبذر در مزرعه را ندارد  موضع بطور تئوري سرعت تراكتور تأثير در عملكرد

 افزايش در. گردد كار مي كيلومتر در ساعت تراكتور سبب در جاز زدن تأثير تراكتور و خطي 4-5بيش از 

ميزان در جازدن چرخ تراكتور باعث عدم يكنواخت كاشت بذر در مزرعه گرديده و باعث كاهش عملكرد 

كارگري براي كاشت مجدد يا تنك كردن   جهت جلوگيري از كاهش عملكرد و كاهش هزينه. گردد مي

  .كيلومتر در ساعت تنظيم گردد 4-5بهتر سرعت تراكتور 

  يابد؟ ورزي تغيير مي خاك تم بيآيا ميزان بذر در هكتار در سيس - 51

  .ورز در مقايسه با سيستم سراسر پخش مرسوم كمتر است خاك كار بي ميزان بذر در روش كشت در خطي

  ورزي كنترل نمود؟ خاك روش كشت بيدر  توان عمق كاشت بذر را  چگونه مي - 52

تسطيح  .خاك دارند نظيم عمق بذر و كود درورز چرخ تنظيم كننده عمق جهت ت خاك كارهاي بي خطي

هاي سطح خاك مزرعه به منظور عدم غيريكنواختي عمق بذر  مزرعه جهت برطرف نمودن پستي و بلندي

  .اهميت دارد

شكاف باريك ايجاد شده بدون پوشش روي آن قرار  توان بذر را در محل آيا مي - 53

  داد؟

سب، بطور معمول بذور و كودها ورز با كيفيت منا خاك كودكار بي/ كار بذر در صورت استفاده از خطي

قرار گرفته و امكان خسارت توسط پرندگان  شيار باريك ايجاد شده توسط شيار باز كندر محل مناسب در 

ان قرار گرفتن بذر در كنار شيار همچنين با توجه به سرعت تراكتور و ناهمواري سطح زمين امك. را ندارد

  .باشد هم مي

  :بايستي رعايت گردد براي اينچنين بذور موارد ذيل مي براي جلوگيري از خسارت پرندگان

آب كود دامي قبل از كاشت به منظور ايجاد بوي نامطبوع اين گونه تيمار نمودن  آغشته نمودن بذر به دوغ

 .گردد كار مي بذر براي روش كشت سطحي بذر مناسب است ولي باعث شناور شدن بذر در روش خطي

  شته ننمائيدهرگز بذرو را با مواد سمي آغ

بعنوان  توسط ماشين كاه خرد كنبقاياي ايستاده و محكم محصول قبلي ممكن است بعد از كشت   ••••

حتي اگر در  توسط مالچ  مالچ باعث جلوگيري از خسارت پرندگان .مالچ برروي بذر قرار بگيرند

  .گردد بهبود رشد اوليه گياه مي در نهايت بصورت معني داري  سبب  وپوشش گردد 

  



  ورزي مورد نياز است؟ خاك بي  سازي بذر در روش كشت آيا آماده - 54

زني و سبز شدن بذر  گردد و سبب تسريع در جوانه زني مي سازي بذر بطور كلي سبب بهبود جوانه آماده

ساعت و سپس خشكاندن ان  6-8اندن در آب بمدت گندم از طريق خيسو سازي بذر برنج آماده. گردد مي

مناسب خاك نياز به خيساندن بذر اگر چه در صورت رطوبت . شت انجام مي گيرددر سايه قبل از كا

زني و  تسريع در جوانه خيساندن بذر و امكان يكنواختي و يسك كم و هزينه كمرباشد با توجه به  نمي

  ..در اين طريق تيمار نمودن بذر مي باشداستقرار گياهچه 

قبل از  با مواد شيميايي ديگر توان مي را) خيساندن در آب (  آيا بذر آماده شده  - 55

  تيمار نمود؟ورز خاك كار بي كاشت با خطي

براي بذر گندم  Gruiserبراي بذر ذرت و  Gauchoسازي شده وقتي با مواد شيميايي چون  بذور آماده   

  .گردد سبب افزايش محصول مي گردد و بود رشد اوليه گياهچه ميسبب به

  ورزي الزم است؟ خاك بذر گندم در كشت بي اشت آيا پوشش بذر  بعد از ك - 56

گردد  هايي كه خاك تهيه مي معموالً براي چسباندن بذر به خاك در روش پوشش بذر بعد از كاشت،

لت شكاف ورزي بع خاك در روش بي.نمايد و همچنين از خسارت پرندگان جلوگيري مي. ضرورت دارد

و ديگر مزاياي بازماندن . گردد پرندگان بر طرف ميامكان خسارت  باريك و عميق توسط شيار باز كن،

زني  هاي زمستاني براي بهبود جوانه ورز جذب رطوبت شبنم در شب خاك بي  شكاف باريك توسط ماشين

بنابراين پوشش شكاف . رسد و همچنين مقاومت خاك براي سبز شدن بذر به حداقل مي. باشد بذر مي

  .خصوص در محصوالت زمستانه ضرورت نداردال ورزي علي خاك باريك در روش كشت بي

  گردد؟ ني گياه ميز جوانه مانعورز  خاك كار بي آيا بارندگي بعد از كاشت با خطي - 57

ورز سبب سله بستن و بستن شكاف باريك و تأخير  خاك كار بي بارندگي بعد از كاشت بذر به روش خطي

اگر . زني را متوقف نمايد تواند جوانه تيك نميولي بطور شما. گردد زني و سبز شدن گياهچه مي در جوانه

ماندگي و سله  شدت آب) براي مثال كشاورزي حفاظتي(سطح خاك بصورت نسبي با بقايا پوشيده باشد 

يابد اگر سله بستن خاك يكي از مشكالت است و يا سختي سطح خاك در زمان  بستن خاك كاهش مي

رد تا از شدت ندگي آبياري سبكي در مزرعه انجام گيخاك وجود دارد بهتر است بعد از بار شدن  خشك

تواند سله بستن سخت سطح خاك  بصورت مكانيكي هم مي. سطح خاك كاسته گردد سختي و سله بستن 

  .را برطرف نمود

  

  

  



تواند كشت بموقع در  در صورتيكه شرايط رطوبت خاك ناكافي باشد چگونه مي - 58

  ورزي انجام داد؟ خاك روش بي

. كه تاريخ كاشت به تأخير افتاده باشد يا هميشه تأخير داشته باشد و رطوبت خاك ناكافي باشد در شرايطي

هاي هرز  و سبب تسريع در سبز شدن علف. گردد آبياري قبل از كاشت سبب تأخير در تاريخ كاشت مي

يط خاك گردد بذر در عمق كم در شرا در چنين شرايطي توصيه مي.گردد قبل از استقرار گياه اصلي مي

بايد دقت نمود كه عمق بذر ر . خشك مزرعه كشت گردد و متعاقباً آبياري سبكي در مزرعه انجام گيرد

  .چنين شرايط به نصف يا حتي بيشتر از نصف كاهش يابد

توان از تأخير  چگونه در شرايطي كه رطوبت خاك داراي رطوبت بااليي است مي - 59

  در تاريخ كاشت جلوگيري نمود؟

ورزي ماشين  برداشت برنج يا وقوع بارندگي در فصل پائيز رطوبت خاك براي عمليات خاك در بعد از

و يا  گردد يلي تأخير در تاريخ كاشت ميباشد در چنين شرايطي قادر به كشت گياه نبوده يا خ مناسب نمي

روش  در چنين شرايط كشت سطحي بذر بهترين. گردد ناچار به آيش گذاشتن و از دست دادن سرمايه مي

ذر در سطح خاك در چنين شرايط ب. باشد براي جلوگيري از تأخير در تاريخ كاشت و امكان كاشت مي

تواند در چنين شرايط  هاي روغني، نخود و عدس و گندم مي دانه .گردد پاشيده مي مرطوب داراي بقايا 

  .براحتي كشت گردد

  گردد؟ يزني م سازي بذر چيست؟آيا اين روش سبب بهبود جوانه غني - 60

اين كار . گردد سازي مي سازي بذر، عملياتي است كه بذر با مواد غذايي ضروري براي رشد غني غني

پاشي  ل همچنين با محلو. قبل از كشت انجام گيرد رقيقسازي با محلول مركب مواد غذايي  تواند با غني مي

. گردد در كشت بعدي مي سازي بذر براي استفاده بندي سبب غني مواد مركب غذايي در مرحله دانه

  .گردد سازي بذر بصورت شماتيك سبب بهبود رشد اوليه گياهچه مي غني

  دهد؟ ورزي رشد ريشه را تحت تأثير سوء قرار مي خاك آيا روش بي - 61

آوري تحت تأثير فشردگي خاك و مقاومت مكانيكي براي نفوذ ريشه قرار  رشد ريشه بصورت زيان

با كنترل تردد چرخ . گردد تحت تأثير تردد چرخ تراكتور حادث ميفشردگي خاك بيشتر . گيرد مي

به دليل رطوبت مناسب خاك به  به نفوذ ريشه يابد و مقاومت  تراكتور ميزان فشردگي خاك كاهش مي

خاك و كاهش   بنابراين رطوبت مناسب. كاهش مي يابد دليل شرايط وجود بقاياي كافي در مزرعه

ورزي مرسوم  ورزي در مقايسه با سيستم خاك خاك يشه در روش بيفشردگي خاك سبب رشد بهتر ر

  .باشد مي

  



  
  چرخ باريك                                                               

  

توان خوابيدگي محصول را  ورز مي خاك آيا توسط روش كاشت جوي و پشته و بي - 62

  كاهش داد؟

ورزي كم  خاك ايي و بي يدگي محصول در روش كشت جوي و پشتهبطور كلي مشاهده گرديده است خواب

رسد كه حمايت مكانيكي خوبي در خاك دست نخورده  نظر مي ورز به خاك در روش كشت بي. باشد مي

در هر دو روش كشت جوي .كند ورز دريافت مي خاك هاي باريك ايجاد شده توسط ماشين بي در شكاف

ورزي مرسوم بيشتر است و در  با روش خاكشه و عمق در مقايسه ورزي هم، توده ري خاك و پشته و بي

دگي اليه فشر و كشت سراسرپاشي، ريشه به دليل ) گاوآهن دوار(ورزي رتيواتور  خاك با روش مقايسه

  .زيرين خاك بصورت سطحي رشد مي كند

هاي ديگري براي بهبود عملكرد محصول زراعي در روش كشت  آيا روش - 63

  وجود دارد؟ ن صرف هزينه بيشتربدو ورزي خاك بي

كنند با كشت دو رديفه گندم و برنج  اجراي آزمايش در سطح مزرعه همكاري مي در كشاورزاني كه

تنها براي كاشت دو رديفه . در پي داشته است ه ايي درصد بدون افزايش هرگونه نهاد 4-6عملكرد را بين 

دو رديفه در چند مورد شبيه روش كاشت جوي  كاشت.تنظيم  تبغه هاي شياز بازكن مي باشد  نياز به

  .نمايد باشد ولي اين قطعي است كه جمعيت گياهي مناسبي براي توليد بيشتر فراهم مي اي مي پشته



پنبه چه هست  - از برداشت محصول قبلي در سيستم زراعي گندم  شت پيش روش كا - 64

  شود؟ و به چه طريق باعث بهبود توليد مي

به . گردد گندم بطور معمول بعد از برداشت كامل پنبه كشت ميپنبه در شبه قاره هند،  -در سيستم گندم   

به ازاي تأخير . گردد تاريخ كاشت مطلوب گندم مي تأخير در تاريخ كاشت گندم از دامنه همين دليل باعث

به .ابدي كيلوگرم در هكتار در روز عملكرد گندم كاهش مي 32-35تاريخ كاشت از اوائل آذر ماه بين 

منظور جلوگيري از كاهش عملكرد گندم به دليل تأخير در تاريخ كاشت گندم يا آيش گذاشتن زمين 

تواند گندم را در مزرعه پنبه كه برداشت نشده   بلند مي بوسيله تراكتورهاي كوچك يا تراكتورهاي شاسي

  . است بدون اجتناب خسارت بر محصول پنبه كشت گردد

. شود ال رشد پنبه اصطالحاً روش كشت درمزرعه برداشت شده ناميده ميكشت گندم در مزرعه در ح

دو محصول گندم و در مزرعه پنبه سبب افزايش سودمندي عملكرد هر  Relay plantingروش كشت 

تواند بطور كامل مزرعه پنبه را برداشت نمايد و گندم را براي بهبود توليد بموقع  زارع مي.گردد پنبه مي

  .كشت نمايد

  كاري در مزرعه نيشكر يا ذرت چيست؟ امكان سيستم زراعي كشت ميانه - 65

 به. باشد مي نيشكر مدت زمان ماندگاري محصول در مزرعه طوالني مي باشد به دليل برداشت راتون   

هاي توليد و ركود عملكرد و بازار يابي و مشكالت استخراج شكر دركارخانه را  ليل افزايش هزينهد همين

به منظور افزايش توليد نيشكر، افزايش سودمندي استفاده از زمين كشاورزي از روش كشت . در پي دارد

توان ذرت و  كارهاي جديد مي با معرفي رديف.نمايند در مزرعه نيشكر يا ذرت استفاده مي يكار ميانه

كشت  تواند بصورت مكانيزه  كشت نيشكر مي. محصول همراه را در يك نوبت يا در دو نوبت انجام داد

هاي مناسب ايجاد نمايد و بذر گندم يا پياز يا گشنيز و  تواند جويچه كار مي هاي جوي پشته ماشين. گردد

كاري را در ذرت يا نيشكر فراهم  روش كشت پشته امكان ميانه. هاي زمين كشت نمايد غيره را در سيستم

سبزيجات در مزرعه ذرت فراهم كاري  كار امكان سيستم كشت ميانه هاي جوي پشته با ماشين. نمايد مي

  .نمايد مي

توان به  توان به استقرار خوب محصول در كشت كنف رسيد و چگونه مي چگونه مي - 66

  هاي توليد دسترسي يافت؟ تراكم بذر براي كاهش هزينه

سبب نه ) كيلوگرم در هكتار 6-7(بدليل رشد گياه كنف در روش سراسرپاشي تصادفي در تراكم بذر زياد 

هاي كاشت و همچنين كاهش عملكرد به دليل افزايش تراكم و آرايش هندسي نامناسب  فزايش هزينهفقط ا

 كارهاي چند محصوله توسط رديف با كاشت.گردد ها با هم مي هاي كنف و رقابت نامناسب بوته بوته

با  اهش داد وكيلوگرم در هكتار ك 5/1-2بذر تراكم بذر به   مقسم دقيق هاي توان با استفاده از سيستم مي



شود و همچنين افزايش توليد  درصد مي 25كارها سبب كاهش مصرف بذر تا  استفاده از اين رديف

  .گردد مي

  

  مديريت بقايا

  
  آور سوختن بقاياي گياهي چيست؟ اثرات زيان - 67

همچنين . گردد سوختن بقاياي گياهي سبب آلودگي هوا و از دست دادن عناصر غذايي مورد نياز گياه مي

  .گردد جانوران خاك مي  آوري براي ميكروفلور و فون اثرات سوء زيان

ورز تداخل  خاك بي بقاياي ايستاده و رها شده پشت كمباين با شيار بازكن چگونه - 68

  يابد؟ مي

فقط . ورز ندارد خاك كارهاي بي بقاياي ايستاده محصول بطور كلي هيچگونه تداخلي با كارنده خطي     

شيار باز كن برروي سه 11اين مشكل اگر . ورز تداخل دارد خاك كار بي با ماشين خطي بقاياي خوابيده

ي در اين صورت بقايا.گردد حل مي توزيع شوند ، 3-4-4 شاسي فوالدي به صورت زيگزاگ با ترتيب 

و حالت كششي بقايا توسط  مي كنندحركت و چرخش  خوابيده و ايستاده براحتي بين شياربازكن ها

يا ) تيزبر(كاردي  ديسكي/دابل شياربازكن هايكارها با توان از خطي به تناوب مي.دهد ا كاهش ميكارنده ر

  .استفاده نمود ستاره ايكارهاي  رديف

آيا با چاپر نمودن بقاياي ايستاده توسط چاپر ميتوان به رشد اوليه و استقرار گياهچه  - 69

  گندم كمك نمود؟

نمايد كه سبب حفظ رطوبت خاك، كنترل  توليد مالچ مي كاه خردكن بله، چاپر نمودن بقاياي ايستاده با

به فرم مالچ در آوردن . گردد هاي هرز، متعادل نمودن درجه حرارت خاك در زمستان و تابستان مي علف

  .پذير است بقاياي ايستاده توسط چاپر بعد از كاشت بذر در مسيرهاي كنترل حركت چرخ تراكتور امكان

ود بقاياي خوابيده و آزاد پشت كمباين در مزرعه عمليات كشت در شرايط وج - 70

  ورزي را چگونه انجام دهيم؟ خاك بي

هيچگونه  گردد، زرعه برنج با دست برداشت ميورزي در شرايطي كه م مديريت بقايا براي خاك     

در  . آمدبوجود خواهد  مزرعه برنج با كمباين برداشت گردد مشكلي ندارد و اين مشكل در صورتيكه 

قرار   هاي كاه بصورت رديف شده در پشت كمباين  دسته و ها را جدا دانه  كمباينزمان برداشت توسط 

زرعه جهت جلوگيري از كشيدن آوري گردند يا در سطح م اين بقايا خوابيده يا بايد در مزرعه جمع. دهد مي



مكان نسب پخش كننده مكانيكي اگر ا.پخش گردند بطور يكنواخت كار در روي بقايا، خطي شيار بازكن

در پشت تراكتور فراهم باشد، مي توان بقاياي خوابيده توسط اين دستگاه مكانيكي به قطعات كوچكتر 

در شرايطي بقاياي خرد شده و  بنابراين كاشت بذر . تبديل  و بطور يكنواخت در سطح مزرعه توزيع نمود

ه هاي بي خاك ورز نجهز به شيار باز كن دابل در غيراينصورت از دستگا. پخش شده امكان پذير است

  .براي بقاياي خوابيده استفاده نمود چرخ ستاره ايو يا رديفكار هاي  شوندهديسكي خود تميز

گندم در  عي از بقاياي گياه برنج مناسب  دستيابي به عملكرد مطلوب چه ارتفا - 71

 بي خاك ورزي است؟ شرايط

. ورزي، مي بايستي مقداري گياه در سطح مزرعه باقي بماند موفقيت در سيستم دائمي بي خاكبراي    

مواد آلي به خاك  3-4سانتي متر باشد حدود  20-30زمانيكه ارتفاع بقاياي باقي مانده در مزرعه 

. اين موضوع سبب بهبود حاصلخيزي خاك و نهايتاً بهبود رشد گياه مي گردد.برگشت داده مي شود

          فاعي هيچگونه ايجاد مشكل براي خطي كار هاي بي خاك ورزبقاياي ايستاده غالت با هر ارت

ي دستگاه در رعه خوابيدگي داشته باشد مشكل كششنمي نمايد ولي مواقعيكه  بقاياي گياه قبلي در مز

  .سطح بقايا وجود دارد

اگر بقاياي محصول جهت پوشش سطح خاك در مناطق ديم كاري در دسترس  - 72

  مناطق رخ خواهد داد؟ نبا شد چه شرايطي در اين

قرار  ديم كاري در مناطق خشك در مقايسه با مقياس جهاني كشتسطح زير بيشترين  در شيه قاره هند

ه ايي محصوالت زراعي  ناشي از عدم پذيرش استفاده از تكنولوژي سبزينتوليد كم  عملكرد  .دارد

با بقاياي سطح خاك ايجاد كشت بي خاك ورزي . هاي تعديل حرارتي و رطويتي در اين مناطق است

مواقعيكه كشاورزان جهت تغذيه دام تمام . حالت  تعديلي حرارتي و رطوبتي در خاك مي گردد

را جمع آوري نمايند مي توان از منابع كود سبز بعنوان مكمل مي توان ) گندم( بقاياي سطح خاك 

  .استفاده نمود

در مزارع بي خاك ورزي ) راتون( آيا سبز شدن مجدد برنج پس از برداشت   - 73

عملكرد گندم را تحت تأثير قرار مي دهد و اين حالت به چه طريق قابل كنتر خواهد 

  .بود

برنج در شرايطي كه درجه در اواخر پاييز كاهش مي يابد امكان سبز شدن مجدد  -در سيستم كشت گندم

چنين شرايط مديريت راتون  در.در برخي از مناطق هند مشكل راتون برنج  وجود دارد. برنج وجود دارد

  :برنج به طريق ذيل مي توان انجام داد

  .مصرف علفكش گراماكسون غير انتخابي كه تمام سبزينه موجود را از بين مي برد ••••



كه براي كنترل علف هاي  بعد از سبز شدن ن بصورت پيش جوانه زني و يا بالفاصلهمصرف اترازي  ••••

فقط در قبل از  آالكلري توان با كاربرد توأم اترازين  ومهمچنين . مناسب است برنج هرز  در راتون

 .سبز شدن استفاده نمود

با رانداب كارايي اثر علفكش افزايش     %) 2(و يا روغن گياهي %) 2(با مخلوط سولفات آمونيم ••••

 .مي يابد

براي كنترل راتون برنج و علف هاي هرز   Glufusinate ( basta)از علفكش غير انتخابي  ••••

 .ي توان استفاده نمودهمراه م

آيا وجود بقاياي ايستاده برنج در زمان برداشت دستي گندم مزرحمتي براي  - 74

  صورت كشاورزان ايجاد مي نمايد؟

خير، در زمان رسيدن محصول گندم بقاياي برنج نزديك تجزيه شدن مي باشد و امكان صدمه به      

  .مي نمايدكشاورز  در هنگام برداشت دستي محصول گندم ايجاد ن

بهبود  سالمت خاك چگونه با باقي گذاشتن بقاياي گياهي در روش بي خاك  - 75

  ورزي فراهم مي گردد؟

وجود بقاياي گياهي انرژي الزم  را براي جانوران خاك فراهم مي نمايد كه به اين طريق شرايط را      

ي خاكي، تنوع شكارچي بقاياي گياهي جمعيت كرم ها.براي حاك ورزي بيولوژيك تسهيل مي نمايد

بنابراين بقاياي گياهي سبب افزايش كربن آلي خاك و  .ها، و تراكم آنها را در مزرعه افزايش مي دهد

  .مواد غذايي مغذي گرديده و بهبود ساختمان خاك و در نهايت سالمت خاك را به همراه دارد

  .گردد آيا وجود بقاياي گياهي باعث افزايش شيوع بيمارييهاي گياهي مي - 76

همبستگي معني داري بين ميزان پاتوژن ها و فراواني بقايا براي  مواقعيكه بقايا با خاك مخلوط يا در 

در روش بي خاك ورزي بقاياي در سطح خاك . سطح خاك نگه داري مي شوند بايد مد نظرداشت

صول قبل مي توانند به برخي بيمارييهاي قارچي يا باكتريايي به همراه به همراه بقاياي مح.باقي مي مانند

پيشنهاد مي گردد اين موضوع كه بقاياي محصول قبلي توانايي قابل .محصول بعدي منتقل گردند

  .توجهي براي انتقال بيماري يا افزايش شدت بيماري دارد بايد مورد مالحظه قرار گيرد

 بقاياي گياه قبلي را چگونه مي توان مديريت نمود تا از سوزاندن آن قبل از - 77

  جلوگيري نمود؟) زمستانه/ تابستانه( كاشت محصول بعدي 

و كاشت در بقاياي خوابيده : i.بقاياي گياه محصول قبلي به طرق مختلف مي توان مديريت نمود

مقداري از :  Combo Seeder  .iiبا استفاده از خطي كار ) همه بقاياي باقي مانده در مزرعه( ايستاده 

. بقايا را مي توان در سطح خاك با استفاده از شخم مخلوط نمود.رددبقايا براي غذاي دام بيلر گ



موقت عناصر غذايي در  دارد و  باعث غير قابل دسترس شدن به انرژي تراكتور نيازمخلوط نمودن بقايا 

در صورت مخلوط نمودن بقايا در خاك نياز مصرف  . خاك خصوصاً عنصر نيتروژن مي گردد

باقي گذاشتن بقايا در حال حاضر با وجود . براي تجزه بقاب مي باشد مقداري كود نيتروژن در خاك

هدف نهايي از مديريت بقايا ايجاد  . امكان پذير مي باشد  Turbo seederماشين بي خاك ورز 

  .شرايط مناسب در خاك و  امكان استفاده اقتصادي از بقايا براي تغذيه دام مي باشد

   
                                      2                                                1  

خطي كار رتيواتوري كه در مزرعه ايي كه بقاياي ) 1تفاوت مشخص بين خطي كار ها براي كاشت گندم بعد از برنج،  

  .خطي بي خاك ورز توربو كه در شرايط بقاياي گياهي كار مي كند)2.سوزانده شده است كار مي كند

  

  وايد باقي گذاشتن بقايا چيستند؟ف - 78

بطوريكه در تابستان سطح . باقي گذاشتن بقايا در سطح خاك سبب تعديل درجه حرارت خاك مي گردد

به منظور جلوگيري از كم و زياد شدن درجه حرارت روزانه . خاك خنك تر و در زمستان گرمتر است

گياه و محيط ريشه از ترقي و تنزل خاك،وجود بقاياي سطح خاك باعث مي گردد كه ميكرو كليماي 

پوشش خاك توسط بقاياي گياهي از دست دادن غير .درجه حرارت در طول روز و شب در امان باشد

شيوع علف  همچنين .ضرور رطوبت از حاك را از طريق تبخير از سطح خاك برهنه را كاهش مي دهد

ك را كه در صورت مخلوط نمدن بقايا با و غير قابل دستر س بودن نيتروژن خا. هاي هرز را كنتر مي كند

و فرسايش  خاك بوجود مي آيد را برطرف مي نمايد و همچنين باعث افزايش كربن آلي خاك مي گردد

باقي گذاشتن بقاياي سطح خاك بطور معني داري . خاكي را به دليل قطرات بارندگي كاهش مي دهد

وجود بقايا در سطح خاك باعث . ا بهبود مي بخشدعمليات تابستانه را بدليل موارد مطرح شده در باال ر

جمعيت موريانه ها مي گردد ولي بدليل اينكه موريانه ها روي مواد پوسيده فعاليت مي كنند اثرات افزايش 



وقتي كه در جه حرارت خاك كاهش مي يابد به اليه هاي . مخرب  بر محصول زراعي در حال رشد ندارد

  .انه ها چرخش بقايا و در تجزيه اوليه  آنها كمك مي نمايندموري. زيرين خاك حركت مي كنند

افزايش درجه حرارت آخر فصل  چگونه از طريق خاك ورزي حفاظتي  كنترل مي  - 79

  گردد؟

اين .در صورت وجود رطوبت كافي خاك در آخر فصل تنش حرارتي آخر فصل قابل كنترل مي باشد      

رصورت وجود بقاياي كافي در سطح خاك سبب فراهم نمودن حالت مي تواند توسط آبياري مزرعه يا د

ونهايتاً سبب خنك كنددگي درجه حرارت كانوپي و افزايش طول . گردد آب كافي براي تبخير و تعرق

  .دوره رشد دانه بندي گياه مي گردد

  
پي گندم در در روش بي خاك ورزي بر درجه حرارت كانو) چمال(بقاياي باقي مانده در سطح خاك اثر وجود   

  )روز بعد از كاشت 153و   110( مراحل رشد دانه و رسيدن
  

  مديريت مواد غذايي

  
  آيا امكان رشد گياه كود سبز در سيستم بي خاك ورزي وجود دارد؟ - 80

هر نوع گياه كود سبز را مي توان با ماشي بي خاك ورز بصورت تنها يا مخلوط با برنج بر اساس آب قابل 

اده گردد در اگر كود سبز بصورت كشت همراه با برنج استف. مي تواند كشت گردد دسترس در تابستان



كود سبز درون برنج توسط . مقايسه با كاشت كود سبز  قبل از كشت برنج ذخيره رطوبت آب بيشتر است

كشت كود سبز همراه برنج  سبب . روز بعد از كاشت قابل حذف كردن است  20-30علفكش تفوردي  

اين سيستم در حال حاضر تحت .اي هرز و توليد ملچ گياهي و تثبيت از اتمسفر مي گرددكنترل علف ه

  .بررسي است

  
روز به با علف هاي  25-30كود سبز  درون برنح وسط تفوردي . كشت مستقيم برنج به همراه كشت گياه كود سبز   

  .نمايد هرز همراه از بين مي رود و نهايتاً مواد غذايي و آلي به خاك اضافه مي

  

  در صورت وجود مالچ گياهي به چه طريق كود سرك مصرف مي گردد؟ - 81

يا با چاپر نمودن بصورت پوشش  در سيستم بي خاك ورزي، بقاياي گياه قبلي مي تواند بصورت ايستاده     

ولي  .در شرايط وجود يقاياي ايستاده خاك مصرف كود سرك اوره مشكلي ندارد. سطح خاك باشد

ورت سراسر پاشي در زمانيكه بقايا بصورت مالچ سطح سطح خاك را پوشانده بص اوره سركمصرف كود 

وجود بقاياي گياهي بصورت مالچ سطحي امكان مصرف كود سرك بصورت سراسر  است آسان نمي باشد

بطور معمول نصف .. پاشي جهت دستياليس ريشه به  آن را به دليل تصعيد هوايي ريشه فراهم نمي نمايد

. مورد نياز نيتروژن و پتاسيم و فسفر بصورت پايه براي گندم يا هر محصول ديگر استفاده مي گردد ميزان

 21در كشور هند كاربرد اولين مرحله كود سرك . كاربرد نيتروژن در زمان سرك نياز با آب آبياري دارد

شت بي خاك ورزي از مشاهده گرديده است به دليل ايتكه در ك. روز بعد از كاشت با اولين آبياري است

بقاياي  گياهي بعنوان مالچ گياهي استفاده مي گردد نياز به اولين آبياري بعد از كاشت و متعاقباً مصرف 

بنابراين در صورت وجود مالچ گياهي نياز به تغيير الگوي زمان . كود نيتروژن سرك طوالني تر مي گردد

 80بهتر است  ك ورزي همراه با مالچ گياهيدر روش بي خا.. آبياري و مصرف كود نيتروژن مي باشد



درصد نيتروژن مورد نياز بصورت نواري در هنگام كاشت البته در صورت عدم صدمه مورد استفاده قرار 

  .  گيرد

به  آيا قرار دادن بذر و كود در كنار هم در شيار ايجاد شده در خاك سبب صدمه - 82

  گردد؟ ورزي مي خاك كودكار بي /زني بذر در روش بذركار جوانه

براي گندم  N-P-X-Zكيلوگرم در هكتار  ٥و  ٤٠، ٦٠، 120بطور معمول، كشاورزان در جنوب آسيا، 

از . گردد نصف كود ازته و تمام كود فسفر و پتاسه و روي بصورت پايه مصرف مي  تقريباً. نمايد استفاده مي

ريق مخزن كود بصورت نواري در شيار ورز اين ميزان كود از ط خاك بي  كار كودكار خطي -طريق بذركار

است در پايين تر از بذر جهت عدم  درهمان شكافي كه بذرشود و كود  ايجاده شده در خاك قرار داده مي

درصد به  5-6كاربرد تمام كود ازته در زمان كاشت سبب خسارت  .خسارت به بذر جايگذاري مي گردد

  .يابد به بذر كاهش مي ها خسارت كود نيتروژن رديف يندر صورت كاربرد كود در ب. گردد زني مي جوانه

  
  شاسي 3كود كار بر/ طرح آرايش شيار  بازكن بذر 

  

  ترين روش كاربرد كود در كاشت كشت سطحي بذر محصوالت چيست؟ مناسب - 83

زمان كشت وجود نداشته باشد از روش كشت در زماني كه رطوبت خاك زياد و امكان تردد تراكتور در 

بطور معمول بذر و كود در روي سطح . گردد رديف يا سراسرپاشي استفاده مي ر يا به روشسطحي بذ

تواند  متعاقباً كود مي. شود پوشيده مي شود و سطح آن با بقاياي گياه قبلي مي خاك مرطوب قرار داده



 هاي در كشت. اسرپاشي مصرف و آبياري سبكي براي  مخلوط كردن آن با خاك انجام گيردبصورت سر

توانند بصورت نواري، دستي يا با ماشين در طي عمليات كاشت مورد استفاده قرار  ، كودها مييرديف

  .گيردند

آيا كاهش عملكرد در زمان كاربرد يكجاي كود بصورت نواري در مقايسه با روش  - 84

  تقسيط آن وجود دارد؟

محصول در مراحل مختلف  بطور معمول، كودهاي نيتروژن بصورت تقسيط با توجه به زمان مورد نياز

ندم در جنوب اسيا آبياري در كشت گ تجربه نشان داده است كه سيستم هاي. ددگر رشدي آن مصرف مي

و نهايتاً كشاورزان قادر نخواهند بود كه آب و كود نيتروژنه را  بيشتر از ميزان مورد نياز مصرف مي گردد

ن زمان  آب آبياري مصرف كود سرك يعدم هماهنگي ب. در زمان مناسب در يك زمان مصرف كنند

نيتروژن كود %  80در چنين شرايطي بهتر است .گردد كاهش محصول مينيتروژن بصورت سطحي سبب 

بندي  كود ازته در مرحله گلدهي و دانه% 20و . مورد نياز به صورت پايه در زمان كاشت مصرف گردد

  .در گندم مناسب است) ين درصد پروتئ(براي بهبود كيفيت دانه گردد كه  استفاده مي

  

به چه صورت  نوبت كود نيتروژنه در برنج بر وضعيت آبشوئياثرات مصرف يك  - 85

  است؟

تحت شرايط هوازي، عناصر غذايي متحركي چون . همه كودها بصورت متحرك در خاك نيستند     

ريشه گندم جذب  سيستم فعال تواند توسط  خاك حركت و نمي به سمت اعماق پائين تر (No3)نيترات 

نمايد فرم  در شرايط يدلينگ برنج كه حالت غرقابي اليه سطحي خاك شرايط هوازي را فراهم مي .گردد

و براحتي قابل انتقال به  گردد بديل و توسط ذرات رس جذب ميت (NH4)به فرم  (No3-N)نيتروژنه 

ك از طريق آبشوئي ادن نيتروژن خااين حالت سبب كاهش از دست د. تر خاك نيست اعماق پائين

گردد بعد از دو هفته بايد مزرعه مرطوب  كاري برنج توصيه مي با توجه به اينكه در روش خشكه .گردد مي

  .بنابراين حتي يك نوبت جايگذاري عميق كل تيتروژن مي تواند انجام گردد ) غرقاب باشد(

اول كاهش تواند زردي برگ در گندم بعد از آبياري  ورزي مي خاك آيا روش بي - 86

  دهد؟

گردد در مقايسه با روش  ورزي به دليل اينكه ميزان آب كمتر مصرف مي خاك زردي برگ در روش بي

شتر در شرايط در شرايط كشت مرسوم زردي برگ، بي.گردد ورزي مرسوم كمتر مشاهده مي خاك

ري يا بارندگي  د شده بعد از آبياايجا شرايط هوازي ضعيف.دم شدت بيشتري داردهاي قليائي در گن خاك

براي بهبود وضعيت و برطرف . گردد عناصري چون آهن و فسفر و ديگر عناصر ميسبب عدم  توازن 



فسفات كيلوگرم كود  5كيلوگرم اوره يا  10گردد كه  نمودن زردي برگ به كشاورزان توصيه مي

  .مصرف كنند هاي  آهكي آمونيوم در خاك دي

از كودهاي فسفاته در سيستم گندم و برنج با  آيا اين موضوع كه سودمند استفاده - 87

  كاربرد آن فقط در زراعت برنج در مقايسه كاربرد آن در هردو محصول بهتر است؟

غالب شدن شرايط غيرهوازي در طول دوره رشد برنج سبب  .و برنج شرايط خاكي متفاوتي دارندگندم     

لذا جهت سودمندي بيشتر و دليل منطقي ايجاد  .گردد افزايش قابل دسترس شدن فسفر و آهن براي برنج مي

  .گردد مصرف مي ايط كشت گندم تا در شرايط كشت برنجكند كه كودهاي فسفات در شر مي

ورزي گندم  خاك توان كودهاي دامي كمپوست در شرايط كشت بي چگونه مي - 88

  مصرف نمود؟

و اين سبب . گندم مصرف گردندورزي  خاك تواند يك يا دو روز بعد از كشت بي كودهاي دامي مي   

  .بذر را پوشش داده از سله بستن خاك جلوگيري گردد  گردد كه شكاف مي

  

  مديريت آبياري

  
  ورزي و مرسوم يكسان است؟ خاك آيا نياز آبي گندم در روش كشت بي - 89

اعي شرايط آب و هوايي فصل زرگردد،  ل غالباً براساس چندين فاكتور تعيين مينياز آبي محصو     

هاي كاشت،  عمليات زراعي همانند، روش. طبيعت خاك، رشد و فنولوژي محصول،ميزان تبخير، محصول

كاشت .كل آب مورد نياز را تغيير دهندواند ميزان تبخير و تعرق و نهايتاًت هاي گياهي مي استفاده از مالچ

ميزان آب كمتري در آبياري اول ورزي گندم در بقاياي برنج، نياز به آبياري قبل از كاشت ندارد و  خاك بي

ورزي هر محصول در كرت  خاك كاشت بي.گردد ورزي مرسوم مصرف مي در مقايسه با روش خاك

  .نمايد جويي مي متر در مصرف آب صرفه سانتي 10-12حدود 

سانتي متر مي توان مصرف  5با روش آبياري  غرقابي، در شرايط تسطيح خوب حداقل مصرف آب حدود   

بنابراين در روش آبياري جوي وپشته ايي  . كشت جوي و پشته آب كمتري مصرف مي گرددروش .نمود

تعداد نوبت آبياري بيشتر مي گردد ولي آب كمتري در هر نوبت مصرف مي گردد و نهايتاً سودمندي 

  .مصرف آب بيشتر مي گردد

ورزي  خاك در مزرعه با كاشت روش بي آبياري با كرتهاي كوچكروش آيا نياز به  - 90

  ؟مي باشد است كه معمول ورزي مرسوم در مقايسه مزرعه با خاك



در . قتي مزرعه به خوبي تسطيح نشده باشد فقط مورد نياز استو آبياري با كرتهاي كوچكروش 

باشد و در مزرعه  نمي آبياري با كرتهاي كوچكروش ايي كه تسطيح ليزري انجام شده باشد نياز به  مزرعه

ورزي و  خاك در زماني كه مزرعه با روش بي..گردد نمي ه باشد  دقت كمانجام شدوزي  خاك با روش بي

در كنترل ترافيك، . باشد نمي آبياري با كرتهاي كوچكروش  ترافيك مديريت گردد نياز به  كنترل

اگر چه . هاي آبياري در نظر گرفته شود تواند به عنوان جويچه هاي تردد تراكتور كه فشردگي دارد مي محل

آبياري با كرتهاي روش  به زنيا گردد  ورزي انجام مي خاك بي كاشت روش تسطيح دقيق ر مزرعه كه باد

 آبياري با كرتهاي كوچكروش از پشته هاي نشانگر براي ساخت ولي هنوز كشاورزان  ،باشد نمي كوچك

  .براي آبياري استفاده مي نمايند

اك براي رشد گياه افزايش ورزي رطوبت قابل دسترس خ خاك چگونه در روش بي - 91

  يابد؟ مي

 كاشت محصول بعد از سوزاندن يا)i:گردد ورزي به دو طريق توسط كشاورزان اجراء مي خاك روش بي

متي از كاشت محصول بعد از برداشت يا سوزاندن قس) ii. يداشت كامل بقاياي گياهي محصول قبلبر

باشد  ه يا خوابيده محصول كه بصورت مالچ ميدر صورت وجود بقاياي ايستاد. بقاياي گياهي محصول قبلي

ورزي  خاك مزارعي كه به روش بي. گردد خاك مي ش تبخير و بنابراين افزايش رطوبت پروفيلسبب كاه

و لذا آبياري بصورت  كمتر هاي كمتري و در نتيجه هدر روي آب كشت گردد همچنين شكاف و ترك

ورزي كشت گردد كمتر و  خاك ايي كه به روش بي رعهآب در مز همچنين روان. گردد يكنواختي توزيع مي

  .گيرد بيشتر آب مزرعه مورد استفاده قرار مي

ورزي نياز  خاك آيا آبياري قبل از كاشت در مزرعه براي كشت گندم به روش بي -92

  است؟
ني بذور ز مانده خاك غالباً براي جوانه اگر گندم بعد از برنج در زمان مناسب كشت گردد رطوبت باقي     

كمتري كشت و  گردد كه بذر گندم با عمق شنهاد مياگر رطوبت خاك كم است پي. گندم كافي است

 هاي هرز جلوتر آبياري قبل از كاشت سبب سبز شدن بذور علف.سپس آبياري سبك در مزرعه انجام گيرد

قبل از مزرعه  اگر مخزن بذر مزرعه آلودگي زياد ندارد امكان آبياري.گردد از بذور محصول اصلي مي

ايي به تأخير افتاده آبياري قبل از كاشت سبب  اگر تاريخ كاشت در مزرعه .باشد كاشت محصول اصلي مي

ورزي انجام شده آبياري قبل از  اي كه خاك در مزرعه.گردد تأخير مضاعف تاريخ كاشت در اين مزرعه مي

هرز خاك زياد باشد و سموم  علف اي مخزن بذر اگر در مزرعه. شود كاشت سبب تأخير تاريخ كاشت مي

  .تواند باشد سودمند مي اي خيلي موجود نباشد روش جوي پشتهكش پيش و پس از رويش  علف



  

ورزي گندم چه  خاك شت در روش بيزمان مناسب براي اولين آبياري قبل از كا -93

  ؟موقع است
مانده  م در رطوبت باقيوبت كافي در خاك براي تسهيل در كاشت بذر گندطبعد از برداشت برنج ر 

با وجود . نياز به آبياري قبل از كاشت و يا تغيير برنامه آبياري مزرعه وجود ندارد. در خاك وجود دارد

توانند تا يك هفته يا بيشتر بعد از كاشت به تأخير  مالچ گياهي در مزرعه اولين آبياري بعد از كاشت مي

افزايش رطوبت خاك در صورت آبياري، ). م گيردروز بعد از كاشت انجا 21در (و محصول . بيفتد

يابد و در صورت عدم  ورزي كاهش مي خاك پذيري ريشه در سيستم بي مقاومت خاك را براي نفوذ

كاشت اولين آبياري انجام و هفته بعد از . گردد ورزي توصيه مي خاك وجود مالچ گياهي در مزرعه بي

  .گردد

  ي و عملكرد را تحت تأثير قرار مي دهد؟چگونه انجام اولين آبياري، رسيدگ - 94

در . جوانه زني  در صورت كاشت بذر در شرايط رطوبتي خاك پايين تر از حد معمول ضعيف مي باشد

صورت انجام آبياري در زمان مناسب، سبب تسريع در سبز شدن  مابقي بذور جوانه نزده و جعميت صحيح 

هر گونه تأخير در آبياري اول سبب استقرار . ددگياهي و يكنواختي مزرعه و رسيدگي محصول مي گر

براي استقرار بذور ديگر و سبب رشد ضعيف و كاهش توليد را به دنبال نامناسب محصول و افزايش رقابت 

  .دارد

برنج منبع آب زير زميني را كاهش - آيا روش بي خاك ورزي سيستم زراعي گندم- 95

  مي دهد؟

پدلينگ باعث خراب شدن . نشاء در زمين پدلينگ شده رشد مي نمايدبرنج بطور معمول در شرايط انتقال    

ساختمان خاك، افزايش فشردگي خاك، كاهش عمق نفوذ آب در خاك مي گردد و سبب كاهش ذخيره 

برنج  بذر -در شرايط كشت دائم بي خاك ورزي گندم.آب و بازيابي ذخيره آب زيرزميني مي گردد

يا  نشاء در زمين با بقايا و پدلينگ نشده براي شرايطي كه بصورت كاشت مستقيم بدر خاك خشك و 

با جلوگيري  از نياز به شرايط مناسب پدلينگ بازيابي مجدد آب خاك و .خاك نرم باشد كشت مي گردد

عالوه بر بازيابي آب زير زميني حجم آبياري كمتري براي . آب زير زميني در فصل زمستان مي گردد

  .رددخاك دست نخورده مصرف مي گ

آيا ميزان آب مورد استفاده در اولين آبياري در مزرعه شخم نزده و داراي مالچ - 96

  كياهي كمتر از مزرعه با خاك ورزي مرسوم است؟



در . آب آبياري انتشار سريعي در مزرعه شخم نزده دارد و نفوذ عمقي آب  در خاك كمتر مي گردد

رطوبت باقي مانده  در خاك از محصول قبلي و         مزرعه اي روش بي خاك ورزي اجراء گرديده است بعلت

  .آب آبياري ذخيره مي گردد متر مكعب 1000آب سبك آبياري اول حدود 

  

  مديريت علف هاي هرز و آفات
  

  سيستم بي خاك ورزي چگونه تركيب علف هاي هرز را تغيير مي دهد؟ - 97

خزن بذر علف هاي هرز در اعماق سوم مدر خا ك ورزي مر. وجود دارد چندين فرضيه براي اين موضوع 

در سيستم نشائي پدلينگ برنج، بذور . خاك مي باشد و با عمليات خاك ورزي به سطح خاك مي آيد

دليل اصلي براي . سبك تر در آب شناور مي گردد و پوسيده مي شوند و در سطح خاك قرار مي گيرند

كش هاي باريك برگ و عدم پذيرش كاربرد تغيير فلور علف هاي هرز بنظر مي رسد استفاده از علف 

اين موضوع جمعيت علف هاي هرز . علفكش هاي پهن برگ در سيستم بي خاك ورزي گندم مي باشد

  همچنين كنترل فاالريس مينور     . افزايش مي دهد در سيستم بي خاك ورزي  چند ساله و پهن برگ را

(Gulli dunda) بنابراين بنظر مي رسد كه چند . هش مي دهدرقابت براي ديگر علف هاي هرز را كا

  .فاكتئر تركيبي وضعيت علف هاي هرز را مشخص مي نمايد

  

  
  سال 6ديناميك علف ههاي هرز در بي خاك ورزي در مقايسه با خاك ورزي مرسوم پس از گذشت 



  

چگونه بي خاك ورزي جمعيت علف هرز فاالريس در طي مدت چند سال تحت  - 98

  د؟تأثير قرار مي ده

در اولين سال روش بي خاك % 40كه جمعيت فاالريس ، تقريباً  آزمايشات مزرعه ايي نشان داده شده است

بعد از چند سال عمليات بي خاك ورزي و مصرف . ورزي در مقايسه با روش مرسوم كاهش مي يابد

 .برنج بطور معني داري كاهش مي يابد -علفكش جمعيت فاالريس در سيستم زراعي گندم

توان  هاي هرز را در محصول گندم مي به چه طريق تحت كنترل بودن علف - 99

  گيري نمود؟ اندازه

تواند تا محصول گندم باقي  مي ...)پيچك و( مانند علف هاي هز چند ساله  هاي هرز محصول برنج علف   

استراتژي كنترل اين بهترين . توانند بعد از برداشت برنج جوانه بزنند هاي هرز مي همچنين برخي علف. بمانند

هاي هرز برنج  زني علف ماندن و جوانه در غرب هندوستان، مشكل باقي. هاي هرز در فصل برنج است علف

تواند  كش رانداپ مي تحت چنين شرايطي علف.باشد در مزرعه گندم به دليل تأخير در تاريخ كاشت مي

ل رشد گندم باقي بمانند كاربرد هاي هرز تا فص كش مورد استفاده باشد اگر اين علف بهترين علف

مشاهده . توانند آنها را كنترل نمايد يك روز قبل از كاشت گندم مي پيش جوانه زنيهاي  كش علف

ورزي در مقايسه  خاك در سيستم كشت بي (Phalaris Minor)گرديده است كه علف هرز فاالريس 

باالتر از آستانه خسارت اقتصادي بود از  هاي هرز علف زند ولي اگر ميزان مي  م كمتر جوانهبا روش مرسو

. تواند جهت كنترل آنها استفاده نمود برگ كش رايج و قابل توصيه مي برگ و باريك هاي پهن كش علف

كننده فشار براي يكنواختي پاشش و كاهش   دار و داراي تنظيم هاي مخزني نازل پاش بهتر است از سم

مصرف مداوم يك . بيش از حد سم استفاده گردد مصرف سم و جلوگيري از تأثيرات سوء مصرف

گردد كه بهتر است تناوب نوع  هرز مي كش در علف  كش خاص سبب توسعه مقاومت به علف علف

  .كش استفاده نمود علف

  هاي هرز سراسر فصلي قبل از كشت گندم را كنترل نمود؟ توان علف چگونه مي - 100

آوري كاهش محصول گندم را  جود داشته باشند، بصورت زيانهاي هرز چند ساله اگر به مقدار زياد و علف

هاي قبل از كاشت با دامنه وسيع كنترلي مانند رانداپ اين  كش كاربرد علف.دهد تحت تأثير قرار مي

ميرند و  علف هرز يكساله برنج تا زمان رسيدگي برنج در زمستان مي. هاي هرز را از بين خواهد برد علف

  .گردند م محسوب ميتهديد جدي در كشت گند

  

  



  كش رانداپ قبل از كشت گندم مصرف گردد؟ آيا نياز است علف - 101

 در تاريخ كاشت مورد هاي هرز قبل از كاشت گندم و تأخير زني علف خير، رانداپ فقط در صورت جوانه

اياي در بق) تاريخ كاشت مطلوب و بالفاصله بعد از برداشت برنج( اگر گندم در زمان مناسب. نياز است

  .زنند هاي هرز قبل كاشت گندم جوانه نمي ، علفكشت گردد خاك مرطوبو برنج 

به چه  كش رانداب هاي هرز توسط علف علفافزايش و بهبود سودمندي كنترل  - 102

  پذير است؟ طريق امكان

  هاي هرز در حال رشد فعال ضرورت دارد كه علف كش رانداب دي بهتر استفاده از علفبراي سودمن     

 د اين اطمينان مزرعه آبياري شده باش زمانيكه كش علف صحيح كاربرد باشد براي) برگ هاي شاداب( 

ليتر در ليتر  ميلي 2-3افزودن .آلود نباشد كش تميز و گل آب مصرف شده براي مصرف علف گردد و مي

  .بخشد هاي هرز بهبود مي كش براي كنترل علف توفوردي با رانداپ سودمندي مصرف علف

هاي هرز در سيستم  هاي مورد استفاده جهت كنترل علف كش بهترين علف - 103

  كشاورزي حفاظتي چه هستند؟

رز را هاي ه ها و كنترل علف كش هاي تحقيقات علف باشد كه توصيه اين مورد با توجه به شرايط منطقه مي

  باشد ترجمه نگرديده است در منطقه مورد نظر مي

ورزي كاشت كنف  خاك هاي هرز در سيستم بي لفكش ع اثربخشي مديريت علف - 104

  چيست؟

هاي  تواند همه علف مي رانداپ )روز قبل از كاشت 7تا  1(ورزي كاربرد قبل از كاشت  خاك در شرايط بي

هاي هرز، كاربرد بعد از سبز شدن  ش علفيبراي كنترل دوره دوم رو.زده را كنترل نمايد هرز جوانه

quizalofop (Targa super 1-Ec)@ sogai/ha  روز بعد از كاشت بهترين  30-40ليتر در  500در

  .برگ داشته باشد ها، پهن هاي هرز گراس كنترل براي علف

  ورزي بر دشمنان طبيعي آفات چيست؟ خاك تأثيرات بي - 105

اهميت داراي تراكم جمعيت حشرات .ي از دشمنان طبيعي در مزارع برنج پيدا شده استدامنه وسيع    

ورزي  خاك در شرايط بي.ورزي شده يكسان است ورزي شده و عدم خاك ي تقريباً در مزارع خاكاقتصاد

  .هاي پارازيت سودمندي پيدا شده است جمعيت

  

  

  



ورزي با بقاياي بر جمعيت جوندگان تأثير  خاك چگونه شرايط كشت بي - 106

  گذارند؟ مي

مورد در اين  د، همچنين محققان نماين مي كشاورزان غالباً در مورد افزايش حمله جوندگان شكايت     

نه در فقط در . گردد مشكل در برخي مزارع خاص مشاهده مياين .اند ايي نداشته چندان توجه

اگر مزارع داراي تهديد جوندگان نگران كننده باشد، كنترل شيميايي و . ورزي خاك هاي بي تكنولوژي

  .تواند اجراء گردد ايي مي تله

ورزي گندم برنج  خاك خوارها در سيستم بي شدت حمله حشرات ساقه فزايشا اآي  - 107

  حقيقت دارد؟

ورزي  خاك اين يك نگراني معمول است كه آفات از سيستم كشت نشايي پدلينگ برنج به سيستم بي 

نمايند  فعاليت در زمستان مجدداً  نمي توانندخوارها  ولي مشاهده گرديده است كه ساقه. گندم منتقل گردد

دراز مدت مناطق پايش .گردد در محصول گندم مشاهده نمي نابر اين افزايش حمله اين آفاتو ب

ايجاد  مشكل ورزي گندم خاك در سيستم بي خوار  هاي ساقه ه است كه شاخصورزي نشان داد خاك بي

  .كند مي

  تأثيرات بقاياي محصول بر جمعيت موريانه چيست؟ - 108

در طي زمستان . دار در بر دارد شرايط گرم و خشك و گرم و مرطوبموريانه بطور معمول مشكالتي در    

بقاياي گياه در سطح خاك . آيند كنند و در فصل كاشت به سطح خاك مي ها به اعماق سفر مي موريانه

گردد به محصول اصلي صدمه  ها هستند و اين موضوع سبب مي معموالً مواد غذايي مناسب براي موريانه

  .كنترل گردند Chlorpyriphusها توسط استفاده از  ه بر اين موريانهعالو. وارد ننمايند

 نياز به و. ها در مزرعه ذرت كه بعد از گندم كشت شده است مشاهده گرديده است فعاليت مؤثر موريانه 

اي ذرت را بخوبي انجام چرخه پوسيده شدن بقاي  فعاليت موريانه .راني در اين مورد وجود نداردهيچگونه نگ

  .باشد منظم كه برنامه آبياري مزرعه  بايستي همچنين توجه داشت مي دهند  در اين مورد مي



  
  در بي خاك ورزي موريانه بر بقاياي فعاليت دارد و نه بر محصول 

  گردد؟ هاي هرز در روش كشت مستقيم يا نشايي برنج مديريت مي  چگونه علف - 109

افزايش -2. كلروز شدن برنج در شرايط كمبود آهن -1.آورد كشت مستقيم برنج دو مشكل را بوجود مي

روز سبز شدن و دومين مشكل با  10-5تواند با غرقاب نمودن مزرعه در  اولين مشكل مي .هاي هرز علف

خواهيم روش  مي كه اي هاي هرز در مزرعه اگر قبالً مشكل شيوع علف.گردد كنترل مي  كش مصرف علف

كش پيش از كاشت  كاربرد علف. ورزي را انجام دهيم باشد خاك كشت مستقيم يا كشت نشايي بروش بي

هاي هرز با توجه به شرايط منطقه و  براي كنترل علف.هاي هرز دارد رانداپ كنترل خوبي براي علف

  .هاي هرز را كنترل نمود تواند علف هاي آنها مي آزمايشات منطقه و توصيه

ورزي در شرايط  خاك اله در سيستم بيهاي هرز چند س آيا مشكالت در رابطه با علف - 110

  افتد؟ مدت اتفاق مي  طوالني

هاي چند ساله را در سيستم  كش رانداپ اثرات سوء وجود علف از كاشت علفيش كاربرد پ   

بعالوه همچنين مزارع با پتانسيل خوب گندم يا برنج امكان فعاليت براي . دهد ورزي كاهش مي خاك بي

هاي هرز چند ساله در بقاياي ايستاده محصول كمتر  ماده خشك علف. دهد نميهاي هرز چند ساله را  علف

  .يابد كاهش ميدر طي سال ها هاي هرز  اينگونه علف درازمدت  فعاليت در. ورزي مرسوم است از خاك

  
 


