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درصد روغن هسـتند و  40  کلزا یكی از مهم ترین گیاهان روغنی است که دانه های کوچك آن حاوی 48-

35کنجاله آن حاوی 40- درصد پروتئین دارد. طی دهه های اخیر کشـت کلزا در جهان گسـترش یافته و 

عملكرد دانه و روغن   .تولید آن در بین گیاهان عمده تولیدکننده روغن در جهان دارای رتبه سـوم اسـت

کلزا متأثر از عوامل مختلفی است. ایجاد تراکم گیاهی مطلوب در واحد سـطح یكی از عوامل زراعی مؤثر 

و از راه های افزایش عملكرد کلزا محسـوب می شود. عالوه بر تراکم بوته در واحد سطح، آرایش بــوته ها    

نیز در یك تراکم معین، دارای اهمیت اســت. ازجمله ویژگی های زراعی این گیاه را می توان به موارد زیر     

اشاره کرد.

  کلزا دارای دو تیپ بهاره و پاییزه است بنابراین امكان کشت آن در شـرایط متفاوت اقـلیمی وجود دارد. 

فصل رشد کلزا با سایر دانه های روغنی معمول ازجمله پنبه ، سویا و آفتابگردان متفاوت بـوده و درزمانی 

که ظرفیت واحدهای روغن کشی خالی است این دانه برداشت می شود.

  درکشت پاییزه نیاز به آبیاری کم و امكان استفاده از نزوالت آسمانی زمستانه و بهاره وجود دارد. کشـت 

های زراعی می گردد.  پاییزه کلزا در تناوب زراعی با غالت بـه ویژه گندم موجب غنا بخشـیدن بـه تناوب

کشت کلزای پائیزه به دلیل گلهای زردرنگ بسیار جذاب بـرای زنبورعسـل در مواقـعی که هیچ گلی در 

منطقه نیست سبب توسـعه زنبـورداری می شود. با تولید مقـدار قابـل توجهی علوفه می تواند در تأمین 

خوراك دام ها در زمان کمبود علوفه (بهار)نقش مؤثری داشته باشد. کنجاله حـاصل از ارقـام اصالح شده 

کلزا به آسانی جایگزین کنجاله سـویا گردیده و مسـائل نگهداری کنجاله نیز بــا توزیع در طول ســال          

حل می گردد.
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 اهمیت و جایگاه كلزا در ایران و جهاناهمیت و جایگاه كلزا در ایران و جهان

 

   ویژگی خاص گیاه کلزا و سازگاری آن با شرایط آب و هوایی اکثر نقاط کشور سبب شده است که توسـعه 

کشت این گیاه به عنوان نقطه امیدی جهت تأمین روغن خام موردنیاز کشور و رهایی و وابستگی به شـمار 

می رود. کلزا در 6 استان ایران ازجمله قزوین، خوزستان، کرمانشـاه، گلسـتان، کردسـتان و آذربـایجان 

غربی کشت می شود .آب و هوای استان آذربایجان غربی در مقایسه با دیگر استان های کشـور از وضعیت 

مطلوب تری برخوردار اسـت .در سال 1395، 4 هزار و 40 تن دانه روغنی کلزا در اسـتان تولید شـد که در 

مقایسه با سال 1394 بیش از 9 برابر افزایش یافته است. شهرستان های عمده تولیدکننده کلزا در اسـتان 

بـه ترتیب شهرسـتان های پلدشـت، نقـده، میاندوآب، بـوکان، شـاهین دژ و خوی و مهابـاد هســتند.

 کلزا بعد از سویا و نخل روغنی مقام سوم را در تأمین روغن نباتی دارد. بـه طوری که حدود14/7 درصد کل 

تولید روغن نباتی را در جهان بـه خود اختصاص داده اسـت. میزان زیاد روغن در دانه کلزا (در بـعضی از 

ارقام به 48 درصد وزن خشـك دانه می رسد) و همچنین ترکیب مناسـب اسـیدهای چرب روغن ارقـام 

اصالح شده موجب تسلط آن بر بازارهای روغن جهانی شده اسـت. بـنا بـر اظهار مجری دانه های روغنی 

بـرنامه ریزی هزار هكتاری بـرای سـطح زیر کشـت  250وزارت جهاد کشاورزی در سال زارعی 96-97 

دانه های روغنی صورت گرفته است، بیان کرد: این میزان سطح زیر کشـت 2/5 برابـر سـطح زیر کشـت 

کنونی است که در صورت تحقق پیش بینی می شود که تولید دانه های روغنی کلزا به 500 هزار تن برسـد. 

در راستای حمایت از تولیدکنندگان دانه های روغنی، یارانه بذر، ادوات کشاورزی، یارانه بـیمه، کمك بـه 

آموزش، انتقال فنّاوری، بـه کارگیری کارشناسـان خارجی در بـخش، خرید تضمینی و پرداخت بـه  موقع 

مطالبات از مهم ترین برنامه های حمایتی در جهت توسعه دانه های روغنی به شمار می رود.

 آخرین آمار منتشره از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی(FAO) نشان می دهد کلزا پس از سویا و 

1942نخل روغنی سومین منبع تولید روغن نباتی در جهان به شمار می رود. کشت تجاری کلزا از سال  در 

قسمت شمالی قاره آمریكا یعنی کانادا شروع شد و با افزایش سریع سطح زیر کشت آن، در حال حاضر 

چین و کانادا بزرگ ترین تولیدکنندگان کلزا بـه شـمار می روند. در حال حاضر سطح زیر کشت آن حدود  

27 میلیون هكتار در سطح جهان است.

.

  

   یكی از روش های مناسب در برنامه ریزی و مدیریت علف های هرز در مزارع به کار بردن بـرنامه تناوبـی 

گندم یك   – است. تناوب زراعی نقش مهمی در کاهش آفات، بـیماری ها و علف های هرز دارد. تناوب کلزا

درصدی در عملكرد گندم موجب می شود در سالی که  25برنامه تناوبی مطلوب است زیرا عالوه برافزایش 

زمین به کشت کلزا اختصاص می یابد بتوان با علف های هرز باریك برگ همچون یوالف وحشـی و جو دره 

که کنترل آنها در زراعت گندم مشكل است به راحتی با آبیاری قبل از کشت و سپس شخم و یا اسـتفاده از 

سموم شیمیایی مبارزه نمود. همچنین در سالی که زمین به کشـت گندم اختصاص می یابـد نیز می توان با 

علف های هــرز پهــن برگ همچون خردل وحشی که در زراعت کلزا مبارزه با آن بسیار مشكل است در 

مزرعه گندم به سادگی و با استفاده از علف کش های انتخابی مبارزه نمود. بـه این ترتیب عالوه بـر افزایش 

عملكرد ناشی از کاهش رقابت علف های هرز بـا محـصول، از جمعیت علف های هرز در زراعت بـعدی نیز 

کاسته خواهد شـد. تناوب محـصول اغلب بـه عنوان یك جزء مهم از مدیریت علف هرز شناخته می شود 

معموالً تراکم علف های هرز در کشـت متناوب نسبـت بـه حـالت تك کشتی، کمتر بــوده و عملكرد نیز        

باالتر است.

تناوب زراعیتناوب زراعی

كشت كلزا به روش بی خاک ورزي در بقایاي گندم



.....................                 ..........................................                 ..................... 8899

  

  ازآنجایــی که بذر کلزا ریز است، تهیه بستر بذر مناسب جهت سبز یكنواخت و ایجاد تراکم بوته کافی از 

اقدامات اولیه حصول عملكرد باال می باشد که این کار با ایجاد پوشش گیاهی کافی در مزرعه برای استفاده 

بهینه از شرایط محیطی فراهم می شود ؛ لذا برای تهیه مناسب بستر بذر، انجام عملیات زیر ضروری است:

بعد از برداشت محصول قبلی، در صورت امكان، زمین موردنظر آبیاری گردیده و پس از رسیدن به رطوبت 

مناسب، به وسیله گاوآهن برگردان دار شخم زده  شود. کلوخه هایی با قطر بـاالی 3 سـانتی متر در بسـتر 

آماده کشت باعث عدم سبز مطلوب می شود. جهت خرد شدن کلوخ ها و بقایای محصول قبـلی و همچنین 

یكنواختی خاك مزرعه، توصیه می گردد زمین موردنظر دیسك و ماله زده شده و سپس اقدام بـه پخش 

کودهای فسفره و پتاسه موردنیاز و علف کش ترفالن به طور یكنواخت در سـطح مزرعه گردد و به وسـیله  

دیسك سبك، کود و علف کش با خاك مخلوط   شود.

 خارج کردن خاك از حالت پیوستگی و سست کردن منطقه نفوذ ریشـه و انجام خاك ورزی بـه منظور نرم 

کردن الیه سطحی خاك و آماده سازی بستر بذر به وسـیله انجام عملیات شـخم بـا گاوآهن بـرگردان دار 

صورت می گیرد. با خرد کردن بقایای گیاهی کشت قبـلی به وسـیله ساقـه خردکن ها و بـرگردان کردن و 

مدفون ساختن این بقایا در خاك، مواد آلی در خاك پوسیده شده و به خاك بـاز می گردد. این عملیات در 

- درصد بهترین شرایط را بـرای شـخم ایجاد می کند بـه طوری که الیه خاك در  15رطوبت خاك حدود  20

حین برگردان شدن از هم گسسته می شود. شخم تابسـتانه در اراضی آبـی در کنترل علف های هرز مؤثر 

بوده و در مدیریت زراعی یك محصول نقـش مهمی دارد. بـرای انجام عملیات شـخم مطلوب، تنظیمات 

درست و تراز بودن گاوآهن باعث یكنواختی عمق شخم می گردد(شكل1).

شخم با گاوآهن برگردان دار: 

  عملیات آماده سازي زمین كلزاعملیات آماده سازي زمین كلزا

 

   حفظ بقایای گیاهی به مقـدار کم در سـطح خاك بـرای پایداری خاك ورزی بـه همراه خراش دادن الیه 

سطحی خاك برای خارج ساختن خاك از حالت پیوسـتگی به وسـیله گاوآهن قـلمی امكان پذیر اسـت. 

خاك ورزی های سطحی به وسیله گاوآهن قلمی باعث تسـریع در خشـك شـدن الیه سطحـی گردیده و 

درنتیجه تغییر رطوبت یكنواخت تری را در سـطح خاك ایجاد کرده و زمان الزم بـرای عملیات دیسـك و 

خرد کردن کلوخه ها را کاهش می دهد. از طرف دیگر بستر خاك نرم تری را در سطح خاك درسـت می کند 

که برای بذرهای ریزی مانند کلزا مناسب بوده و باعث استقرار بهتر بـذر و تسـریع در جوانه زنی می گردد. 

این شرایط در اراضی آبی مخصوصاً در هنگام بـارندگی های پیاپی پاییزه که زمان عملیات شـخم بـعد از 

برداشت سویا و پنبه بسیار محدود می شود بیشتر مشهود است.

  بـرای خرد کردن و نرم کردن الیه شـخم و آماده سـازی بسـتر بــذر و همچنین مخلوط کردن کودهای 

18شیمیایی با خاك از دیسك استفاده می شود کلوخه های خاك در رطوبت  درصد بهتر از هم جداشـده و 

تعداد دفعات عملیات دیسك را کاهش می دهد. استفاده از پره های کنگره ای در ردیف جلوی دیسـك در 

خرد کردن خاك تأثیر بیشتری دارد. در اراضی دیم کم باران برای حـفظ رطوبـت خاك می توان بـه جای 

شخم فقط از دیسك برای عملیات خاك ورزی استفاده کرد.

شخم با گاوآهن قلمی: 

دیسك: 

شکل 2- شخم بقایاي زراعت قبلی(گندم) و آماده سازي زمین براي كشت كلزا

شکل 3- دیسك زنی بعد از عملیات شخم در مزرعه كلزا
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  ماله جهت تسطیح مختصر زمین استفاده می شود ماله 3-1 بار درروی زمین کشیده می شود درهرصورت 

آخرین جهت کشیدن ماله می بایستی در جهت انجام آبیاری زمین باشد اگر 3 بار ماله کشیده می شود 

باید بار اول در جهت آبیاری، بار دوم در جهت عمود و بار سوم در جهت آبیاری صورت گیرد. هرگز 

 .نمی بایستی از ماله در زمین هایی که دارای کلوخه های سخت و بزرگ هستند استفاده نمود ماله کشی در 

زراعت کلزا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اسـت. انجام آن بـعد از پایان عملیات تهیه زمین و قبـل از 

بذرکاری ضروری خواهد بود. چون اگر زمین کامالً مسطح نباشد و پستی وبلندی داشته باشد:

 عملیات کاشت در سطوح ناصاف باعث عدم رعایت عمق کاشت شده و این مسئله باعث تفاوت و غیر 

هم زمانی دررویش و سبز شدن بذر شده و ممكن است بعضی از بـذور بـه طورکلی سبـز نگردد که بـاعث 

غیریكنواختی در سبز مزرعه و خالی شدن بعضی از نقاط مزرعه و غلبه علف های هرز می شود.

مزرعه به خوبی آبیاری نشده و در نقطه ای از مزرعه آب تجمع یافته و در نقطه ای دیگر آب کافی به بذور 

نمی رسد که باعث غیر هم زمانی در جوانه زنی و سبز شدن بذر و ایجاد ماندابی در سطح مزرعه شده که بـا 

توجه به حساسیت کلزا به ماندابـی و زه، آثار منفی این کار بـه صورت غیریكنواختی در رسـیدن و نهایتاً 

کاهش عملكرد نمایان می گردد.

 ماله کشی و تسطیح :

-1

2 -

 کلزا از جمله گیاهانی است که به تاریخ کاشت حساس است، به منظور تولید حداکثر دانه کلزا باید در 

تاریخ کاشت توصیه  شده کشت گردد. درصورتی که کاشت دیرتر از تاریخ مناسب انجام گیرد بوته های 

سبز شده فرصت کافی برای رشد در طی دوره قبل از یخبندان نخواهند داشـت و رشـد کم بـوته ها باعث 

خسارت سرما به مزرعه در طی این دوره می شود و در صورت زنده ماندن بوته ها نیز، عملكرد و دانه به 

شدت افت می کند. کاشت در تاریخ مناسب باعث می شود بوته های کلزا قبل از شروع سـرما بـه مرحـله       

8- 6 برگی کامل رسیده  و مقاومت خوبی به سرما پیدا نمایند. بنابراین تاریخ کشت توصیه شده برای کلزا 

15در مناطق مختلف استان از  شهریور تا 5 مهرماه است.

  با توجه به اینكه کلزا به زه و ماندابی حساس است، بایستی سعی گردد آن را به صورت جوی و پشته ای 

کشت کرد. بطوریكه چند ردیف کاشت روی یك پشته قرار گیردکه در این صورت عالوه بـر کاهش تلفات 

بذر عملیات آبیاری نیز براحـتی صورت گیرد. بـرای این منظور میتوان از بـذرکارهای سـه ردیفه و چهار 

ردیفه یا هر بذرکاری که بذر را روی پشته قرار دهد اسـتفاده کرد. البـته در کشـت مسـطح کلزا و روش 

30آبـیاری نواری می توان از بــذرکارهای پنوماتیك و یا خطی کارهای غالت بــا فاصله ردیفهای  تا   20

سانتیمتری استفاده نمود.

کاشت با بذرکارهای غالت بدون بستن لوله های سقوط بذر و مشابه گندم امكان پذیر است. جهت افزایش 

یكنواختی سبز مزرعه و افزایش سرعت رشد بوته می بایست حتی المقدور بذر در عمق 3-1 سـانتی متر 

خاك کشت گردد. در محصوالت ریزدانه مانند کلزا به دلیل کوچك بودن بذر و ناهمواری سطح بستر بـذر 

نباید کشت در عمق انجام گرفته بلكه خطی کارها بـاید بـرای کاشـت سطحـی در خاك تنظیم شـوند و 

ترجیحاً از خطی کارهایی با موزع های ریزدانه کار(موزع استوانه ای مورب) استفاده شود که بتواند میزان 

250بذر توصیه شده را با دقت بیشتری کشت نماید. میانگین تعداد بذر در یك کیلوگرم حـدود  هزار عدد 

25اســـت.کاربرد یك کیلو گرم بذر کلزا با اندازه متوسط در یك هكتار تراکمی حدود  بوته در متر مربع 

ایجاد می کند.

 به صورت عمومی در کشت بهاره به دلیل کوتاه تر تر بودن دوره رشد، میزان بذر مصرفی بیشتر در نظر 

- بوته در مترمربع است.درحالی که در کشت پاییزه  80گرفته می شود.در این حالت تراکم مطلوب  100

- بوته در مترمربع توصیه می شود. تراکم کمتر از  بوته در مترمربع باعث افزایش  20،تراکم حدود 70 80

100تراکم علف های هرز و کاهش شــدید عملكرد می شود و تراکم باالتر از  بوته در مترمربع باعث افزایش 

خوابیدگی و حساسیت به سرما و کاهش عملكرد می شود.

عملیات كاشت كلزاعملیات كاشت كلزا

عملیات تسطیح جهت كاشت كلزا
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  در

1- دریچه روی مخزن بذر و زیر موزع ها در کمترین مقدار ریزش بذر قرار گیرد.

2- دریچه زیر موزع ها با موزع ها مماس شود.

3- قسمت کشویی یا قسمت دنده ای موزع ها در حداقل تماس با بذر باشد.

4- خطی کارهای(واحدهای کارنده) اضافه روی پشته حذف گردد، به این ترتیب که دریچه سقـوط بـذر را 

بسته، به وسیله طناب باال کشیده و به شاسی دستگاه متصل کرد.

5- در صورت تنظیم دقیق دستگاه و مصرف بـذر بـا میزان توصیه شده، می توان بدون بستن یك درمیان 

لوله های سقوط مشابه کشت گندم عمل کرد.

در هر روش کاشت، استفاده از لولر قبل از کاشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عامل مهمی در سبـز 

یكنواخت و آرایش مناسب بوته ها است

 منظور از تاریخ کاشت، تاریخ اولین آبیاری است؛ لذا زارعینی که کلزا را در سطح وسیع کشت می نماینـد 

بایسـتی تاریخ عملیات آماده سازی زمین، ایجاد فارو و کشـت بــذر را طوری تعیین نمایند که در تاریخ 

کاشـت توصیه شده کل قطعات کاشت شده آبیاری گردد. به طورکلی بـر اسـاس تحقیقــات انجام شده و 

تجربیات حاصل شده تاریخ کاشت مناسب کلزا در هر منطقـه حداقـل 3 تا 4 هفته قبـل از تاریخ کاشـت 

توصیه  شده گندم است.

30 روش کشت مسطح، بهتر است فاصله خطوط کشت  سانتی متر در نظر گرفته شود و در روش کشت 

60ردیفی ، فاصله ردیف ها  سانتی متر و در روی هر ردیف، دو خط کشـــت در نظر گرفته می شود. در این 

شرایط بهتر است از بذرکار بـرزگر همدانی اسـتفاده شـود که در این صورت، توجه بـه نكات زیر ضروری 

است:

نكته مهم :

    مجموعه ای است از فنون از قبیل نگهداری بقایای گیاهی، کاربرد روش های کم خاك و بـی خاك ورزی، 

تناوب زراعی، کاربرد کود سبز، کنترل عبور و مرور وسایل و ماشین های کشاورزی و استفاده از بسترهای 

یا پشته های عریض. وقتی ترکیبی از این فنون به کار برده می شود صرفه جویی در وقـت و تقـویت منابـع 

آب وخاك را سبب می گردد. نگهداری بقایای گیاهی یك مشخصه ای اسـت که کشـاورزی حـفاظتی را از 

کشاورزی سنتی متمایز می نماید و همگی سامانه های کشاورزی حـفاظتی حداقـل یك مقـدار معینی از 

پوشش بقایای گیاهی را در سطح مزرعه شامل می گردد.

كشاورزي حفاظتیكشاورزي حفاظتی

شکل6- نمایی از سطح مزرعه در حین عملیات كاشت مکانیزه كلزا

شکل5 - نمایی از خطی كار كشت كلزا
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1- کاهش انرژی مصرفی (خاك ورزی حفاظتی، مصرف سوخت را تا حدود50- 30% کاهش می دهد).

2- کاهش فرسودگی ادوات

 3- کاهش تردد تراکتور و ادوات کشاورزی در مزرعه

4- استفاده حداقل از ادوات و ماشین های کشاورزی و کاهش فرسودگی ادوات

5- صرفه جویی در زمان انجام عملیات در مزرعه

6- کاهش مصرف آب (حدود 30%)از طریق:  

الف)کاهش سرعت جریان (به خصوص در آبیاری شیاری)    ب) افزایش امكان نگه  داشتن بیشتر 

رطوبت با سطح غیریكنواخت و ناهموار      ج) کاهش تبخیر سطحی    د) کاهش دمای بستر بذر

  به طورکلی سیستم های خاك ورزی را می توان به دودسته عمده خاك ورزی مرسوم و خاك ورزی 

حفاظتی تقسیم بندی نمود.

یك سیستمی که در آن پس از عملیات بذرکاری محصول خاك ورزی حفاظتی حداقل 30% سطح 

خاك به وسیله بقایای محصول قبلی پوشیده شده است.

اهداف عمده در استفاده از خاك ورزی حفاظتى عبارتند از:

1- کاهش هزینه های کشاورزى، از طریق کاهش هزینه کاربرد ماشین آالت، سوخت، زمان و درنتیجه 

ایجاد فرصت کافى براى انجام فعالیت های کشاورزى؛

2- ایجاد امكانات فنى براى کاشت، کوددهى و مدیریت علف های هرز؛

3-  افزایش عملكرد و پایدارى تولید؛

4- محافظت خاك در مقابل فرسایش های آبى و خاکى؛

5- نگهدارى رطوبت خاك و اقتصاد آب در نواحى خشك.

خاک ورزي حفاظتی

  

اهداف خاک ورزي حفاظتی

سیستم هاي خاک ورزيسیستم هاي خاک ورزي

مهمترین مزایاي كشاورزي حفاظتی

به طورمعمول برای خا کوری حفاظتی از چهار روش زیر استفاده می شود:

1 - بی خاك ورزی                   

2- حداقل خاك ورزی                                      

3 - کاهش خاك ورزی  

4- خاك ورزی پشته ای                                                         

       

 خاك ورزی ممكن است به اسامی کشت مستقیم نامیده شود.

  در روش کشت مستقیم، خاك از زمان برداشت محصول قبلی تا کاشت محصول بـعدی، دسـت نخورده 

باقی می ماند مگر جهت قراردادن بذر و کود در داخل خا ك. در این روش کارنده مستقیماً وارد زمین شده 

و با ایجاد شكافی با پهنای 8-3 سانتی متر(توسط شیاربـازکن ها) در داخل خاك، بـذر و کود را در داخل 

خاك قرار می دهد. کنترل علف های هرز در روش بـی خاك ورزی از طریق علف کش ها و در ابتدای کاشت     

انجام می شود ولی ممكن است از عملیات خاك ورزی نیز جهت کنترل علف های هرز اســتفاده گردد. در    

کارنده های کشت مستقیم، در نواحی مرطوب، جایی که نسبت های باالیی از بقایای گیاهی محصول وجود 

دارد، غالباً باید از شیاربازکن های بشقابی به منظور تهیه خاك مورد استفاده قرار گیرد. در نواحی خشك و 

با خاك سخت و با بقایای کم محصول قبلی، یك شیاربازکن چاقویی، شیاری را در روی خاکهای سـخت و  

به منظور بذرکاری خوب باز می کند و این شیاربازکن ها بهتر از شیاربازکن های بشقابی هستند.

 کاشت مستقیم در جمعیت بعدی علف های هرز در مقایسه با کشت پس از شخم تفاوتی ندارد و مهم ترین 

اشكال این است که در کشت مستقیم نمی توان از علفكشهایی که باید با خاك مخلوط شود استفاده نمود 

درحالی که این علفكشها اغلب موثرتر و ارزان ترند.

 علفكش ها قبل از جوانه زدن برای کنترل تك لپه ای ها می تواند استفاده شود اما قیمت آنها باالتر اسـت.

معموالً کاشت مستقیم موردعالقه کشاورزان است چرا که سریع تر انجام می شود و میزان هزینه استفاده 

از ماشین آالت را کاهش می دهد.

انواع خاک ورزي حفاظتی

كشت مستقیم كلزا ( بی خاک ورزي)كشت مستقیم كلزا ( بی خاک ورزي)
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  بر اساس بررسی های انجام گرفته ظرفیت کار با دستگاه های کشت مستقیم در مناطق مختلف در حـدود 

1ساعت در هكتار است که با توجه به حذف عملیات مرسوم از جمله شخم، دیسـك، کودپاشـی، کاشـت       

در کار با این دستگاه ها در زمان انجام عملیات آماده سازی و کاشــت مزرعه، در حــدود9 ســاعت  ... و

75صرفه جویی و به تبع آن مصرف سوخت مورد نیاز نیز حدود  درصد کاهش می یابد. البته با توجه به توان 

موردنیاز دستگاه، ارتباط مستقیم بین کاهش زمان انجام عملیات و مصرف سوخت وجود ندارد.

مهمترین ماشین هاي مورد استفاده در خاک ورزي حفاظتیمهمترین ماشین هاي مورد استفاده در خاک ورزي حفاظتی

كارنده كشت مستقیم سازه كشت كاوه بوكان :  

ASKE-2500الف) بذرکار-کودکار(کشت مستقیم)      مدل 
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ASKE-2500الف) بذرکار-کودکار(کشت مستقیم)      مدل 

 Shilan 2500  ب) بذرکار-کودکار(کشت مستقیم)         مدل 

Shilan 2500 Cج) بذرکار-کودکار(کشت مستقیم)          مدل  

 Shilan 2500  ب) بذرکار-کودکار(کشت مستقیم)         مدل 

Shilan 2500 Cج) بذرکار-کودکار(کشت مستقیم)          مدل  



  در روش خاك ورزی حفاظتی، حفظ بقایای گیاهی در سطح خاك حـائز اهمیت اسـت. جهت خاك ورزی 

حـفاظتی از چهار روش بـی خاك ورزی، حداقـل خاك ورزی، کاهش خاك ورزی و خاك ورزی پشــته ای 

اسـتفاده می گردد. امروزه سیستم کاشت جهت خاك ورزی حـفاظتی از خاك ورزی مرسـوم (شـخم بـا 

گاوآهن برگردان دار) به سمت بی خاك ورزی در حال تغییر اسـت. از عوامل مهم در خاك ورزی حـفاظتی 

نحوه مناسب مدیریت بقایای گیاهی است که با توجه بـه نوع محـصول، تناوب، شـرایط آب و هوایی، نوع 

خاك، حجم بقایا و امكانات در دسـترس می توان از یكی از سه روش مخلوط کردن بقایای گیاهی با خاك، 

باقی گذاشتن کامل بقایای گیاهی در مزرعه و خارج کردن قسمتی از بقایای گیاهی در مزرعه استفاده کرد

درصورتی که در زمان کاشت، تماس مناسب بین بذر و خاك به علت وجود بقایای گیاهی در سطح خاك 

حاصل نشود بهتر است از چرخهای فشاردهنده در عقب کارنده ها استفاده گردد و در صورت نیاز می توان 

بقایای گیاهی را در قبل از عملیات کاشت خرد نمود تا مشكالت بقایای گیاهی جهت کاشت محصول کمتر 

گردد. از آنجایی که وجود زیاد بقایای گیاهی در سطح خاك باعث کاهش دمای خاك و سرعت سبز شـدن 

محــصول می گردد، پیشنهاد می گردد که در مناطق سردسیر حجم کمتری از بقایای گیاهی سطح خاك 

حفظ گردد و یا تاریخ کاشت آن زودتر از تاریخ کاشت مرسوم منطقه باشد. با توجه به انجام آزمون های 

آزمایشگاهی و مزرعه ای انواع موزع بذرکارهای موجود در کشور توسط محققین موسسه تحقیقات فنی و 

مهندسی کشاورزی کرج، به این نتیجه دست یافتند که بـرای کاشـت بـذور ریزدانه مثل کلزا، موزع نوع 

استوانه ای مورب مناسب ترین است.

نتیجه گیري و پیشنهاداتنتیجه گیري و پیشنهادات
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) - تاكا ROCKبذركار كشت مستقیم راک   (

 SPDeبذركار-كودكار كشت مستقیم ماشین زراعت همدان مدل  
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