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 مقدمه

ترین گیاهان روی زمین است  کته بتیش از هتر     ترین و پر ارزشگندم یکی از قدیمی

شود و بیش از هر محصول دیگری تامین کالری نمتوده  محصول دیگری در دنیا کش  می

(. 9919)امتین و همکتاران ،    کنتد و بیشترین پروتئین را در جیره غذایی بشتر عرضته متی   

ورزی و کاش  از طریق تغییر در شرایط فیزیکی بستر بتذر، یننتی   های مختلف خاکروش

توانند بر نحوه سبز شدن بذر ای و مقاومتی خاک میهای حرارتی، رطوبتی، تهویهمشخصه

وب سبزشدن سریع و کامل بذر گندم احتمال دستیابی به عملکرد خت  ،زنید. جوانهنموثر باش

شوند نسب  به گیاهانی که دیرتتر در ستطح   بخشد. گیاهانی که زودتر سبز میرا بهبود می

 یتنش شور (.9931)هم ،  سهم بیشتری در عملکرد محصول دارند شوند،یخاک ظاهر م

، توسنه و عملکترد محصتول   اس  که باعث کاهش رشد یطیعوامل مح نیتراز مهم یکی

متاثر از  آبیدرصد از مزارع  11و حدود  ایکش  دن ریزدرصد از مساح   21. حدود شودیم

بته   ازیت محصتول ن  دیتول یبرا  ی(. مناطق خشک که اکثر2111خاک اس  )فائو ،  یشور

درصتد   2(. حدود 2111و ول ،  ی)براد هستندخاک  شتریب شور شدن مستنددارند،  یاریآب

 باشتند یمناست  نمت   یکشاورزاند که جه  شده لیشور تبد یجهان به اراض میاز مزارع د

 ریپس از تبخ ونمک به همراه آب در مزارع باال آمده  ،یاری(. در مزارع تح  آب2111)فائو، 

یکی از  (.2191)دوکوتا و همکاران،  کندیخاک تجمع م لیپروف ییباال هیآب در قسم  ال

خشتک و   های زیرزمینی اس . در مناطقسالی، فشار بر منابع آب و سفرهپیامدهای خشک

نیمه خشک، کاهش سطح ایستابی آب زیرزمینتی و تنزیتل کیفیت  شتیمیایی آن )در اثتر      

افزایش غلظ  امالح( در ایجاد شوری ثانویه خاک و کاهش باروری ختاک نقتش اساستی    

میلیتون هکتتار است  کته      9/3(. کل اراضی فاریاب کشتور  2116دارد )مالین و مترنیچ ، 

  (.  9911به شوری اس  )بنایی و همکاران،  میلیون هکتار آن مبتال 1/9حدود 

)توزیع بتذر در   پاش سانتریفیوزهای سنتی استفاده از دستگاه کودروش اکاش  گندم ب      

کارهای مرستوم، باعتث   و همچنین کاش  گندم روی پشته با استفاده از خطی سطح خاک(
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 9911، صلح جو، 9911شود )صلح جو و همکاران، کاهش عملکرد گندم در اراضی شور می

 یشور شیو افزا ریاخ هاییسالبا توجه به خشکبنابراین (. 2111و چادهاری و همکاران، 

. از باشتد یمت  یاراضت  نیا یبرا کاریدستگاه مناس  خط کیبه  ازی، نکشورخاک در مزارع 

 هتای عتر   بتا  کتار کتف  کارخطی دستگاه ساخ  به اقدام هااز شرک  یبنض گریطرف د

دستتگاه   نیت ا ثرا نییو تن یبررس در این نشریه به لذا. اندنموده سازهاچهیجو یمختلف برا

پرداختته شتده   مصرف آب در منتاطق شتور    وریبر عملکرد گندم و بهرهکار کف کاریخط

 . اس 

 

 اراضی شور کارکار کفخطیدستگاه 

-)شتکل  شتود میکار استفاده کفکار یاز دستگاه خط یکاش  گندم در کف جو یبرا

کتار  کتار کتف  یشود، دستگاه خطت یمالحظه م 1(. همانطور که در شکل 1و  9، 2، 9 های

-یانجام مت  یجوکاش  بذر در کف اتیو پشته در مزرعه را دارد و عمل یجو جادیا  یقابل

کارهای مرسوم قابلی  ایجاد جوی و پشتته در مزرعته را دارنتد ولتی عملیتات      خطی .شود

بتا عتر    منمتوال  کتار  کار کتف یدستگاه خطدهند. کاش  بذر را در روی پشته انجام می

در متتزارع  ستتاخته شتتده و (1)شتتکل متتتر ستتانتی 911و  61  ،31(  W) ستتازهایچتتهیجو

کار برای کاشت  محصتول در اراضتی    خطی این نوع .گیردمورد استفاده قرار میکشاورزان 

  شور ساخته شده اس .
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 مترسانتی 911 جویچه ساز کار با عرضکار کفدستگاه خطی  -9شکل 

 

 
 مترسانتی 57 جویچه ساز کار با عرضکار کفدستگاه خطی  -2شکل 
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 )از جلو( مترسانتی 01 جویچه ساز با عرض کارکار کفدستگاه خطی  -9شکل 

 

 
 )از پشت( کارکار کفدستگاه خطی  -4شکل 
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 کارکار کف( در خطیWها )عرض جویچه  -7شکل 
 

 
 کارکار کفدر کف جوی با استفاده از دستگاه خطی کاشت گندم  -0شکل 

-جوی، ابتتدا شتیارکش  کار برای کاش  گندم در کفکار کفدستگاه خطی یدر طراح

ها را در مزرعته ایجتاد کترده و ست س     ی( نص  شده در جلو دستگاه، جویهای )فاروئرها

W 
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هتا از طریتق   عمق جویچه .(6شود )شکل کاش  محصول در کف جوی انجام میعملیات 

-کار کتف های خطیها امکان پذیر اس . مشخصات فنی دستگاهتنظیم عمودی شیاربازکن

  آورده شده اس . 9کار در جدول 

 

 کارهای کفکارمشخصات فنی خطی -9جدول 

 ردیف
 سازها در عرض جویچه

 متر(کار )سانتیکف کارخطی

 عرض کار

 متر() سانتی
 مشخصات فنی

9 61 211 
کاش  گندم در کف هر جتوی،   خط 1سوارشونده، 

 ساخ  شرک  ماشین برزگر همدان، ایران.

2 31 911 
خط کاش  گندم در کف هر جتوی،   1سوارشونده، 

 ساخ  شرک  ماشین برزگر همدان، ایران.

9 911 
911 

جتوی،  خط کاش  گندم در کف هر  3سوارشونده، 

 ساخ  شرک  ماشین برزگر همدان، ایران.

 ه توزیع شوری در پروفیل خاکنحو

-ینشان مت  3اس . شکل  موثرخاک  یشور میزانبر  خاک یرگیزمان و محل نمونه

بتر متتر    منسیز یدس 311/9 زانی( با مT1) آبیخاک در مرحله قبل از پ یکه شور دهد

بر متتر است .    منسیز یدس 111/2 زانیم ( باT2از قبل از برداش  محصول گندم ) شتریب

 یاریمزرعه و نفوذ امالح به عمق خاک مزرعه دانس . آب آب یاریبه آب توانیعل  آن را م

 ادیوجود حجم ز نی. همچنشودیم یباعث حل شدن نمک و انتقال آن به عمق خاک زراع

از ستطح ختاک    ریت باعث کاهش تبخ دمگندم در قبل از برداش  گن محصول یاهگییایبقا

  یت ( شتده است  کته در نها   آبیاری دوم پس از کاش  گندم) آبینسب  به زمان قبل از پ

شده  آبیخاک در زمان قبل از برداش  گندم نسب  به زمان قبل از پ یباعث کاهش شور

-خاک اتیکه بالفاصله بند از برداش  محصول گندم، عمل شودیم شنهادیپ نیاس . بنابرا

موجود در ختاک   نیموئ هایانجام شود تا لوله یمحصول بند یبستر بذر برا هیو ته ورزی

از  توانتد یموضوع مت  نیگردد. ا یریشتر نمک به سطح خاک جلوگیقطع شده و از انتقال ب
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ختاک مزرعته بنتد از     گریبنمل آورد. از طرف د یریخاک جلوگ یسطح هیال شتریب یشور

پتس از انجتام    نینشده است ، بنتابرا   برداش  محصول هنوز مرطوب اس  و کامال خشک

 یرا بترا  تتری مناست   بذربستر  هیشده و ته جادیا یکمتر هایکلوخه ورزیخاک اتیعمل

 .کندیفراهم م یمحصول بند

 
 (ECبر میزان شوری خاک ) (T) گیری خاکاثر زمان نمونه  -5شکل 

(T1 آب، = قبل از پیT2 )قبل از برداشت محصول گندم = 

 

-ینشان مت  جینتا(. 1)شکل اس   موثرخاک  یشور میزانبر  خاک یرگینمونهمحل       

است    افتته ی شیافزا زیخاک ن یشور زانیخاک، م یرگیارتفاع محل نمونه شیبا افزا دهد

بر متر مربتو  بته    منسیز یدس 939/1 نیانگیخاک با م یشور زانیم نیشتری(. ب1)شکل 

بتر متتر مربتو  بته      متنس زییدس 363/2 نیانگیآن با م نی( و کمترP3پشته ) یمکان رو

-پشته و کنار پشته نسب  به کتف  یخاک در رو یشور زانی( اس . مP1) جویمکان کف

 گزارش کردند زین نیمحقق گریداشته اس . د شیدرصد افزا 9/93و  3/11  یبه ترت جوی

و  9911ته است  )صتلح جتو و همکتاران،     پشت  یکمتر از رو جویخاک در کف شوری که

نمک به همراه آب در مزرعه باال آمتده   ،یاریمزارع تح  آب در(. 2191دوکوتا و همکاران، 

)دوکوتا و همکاران،  کندیخاک تجمع م لیپروف ییباال هیآب در قسم  ال ریو پس از تبخ
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 جویپشته نسب  به کف یدر رو یشور زانیم شیموضوع باعث افزا نیا نی(، بنابرا2191

 .(91)شکل  شودمی کارکف کاریدر روش کاش  با خط

 

 
 گیری شوری خاکهای نمونهمکان -8شکل 

 

 
 (ECخاک ) یشور زانی( بر مPخاک ) یرگیاثر مکان نمونه  -1 شکل

(P1  ،کف جوی =P2  ،کنار پشته =P3 )روی پشته = 
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 ها در کشت گندمتجمع نمک روی پشته -91شکل 

 

 

 

 کاهش میزان بذر مصرفی

در بستر جوی در مقایسه با روش کش  مرسوم روی  کارکف کاریخطکاش  گندم با 

-ی. عل  آن را مشودمیدرصد سبز گندم  شیباعث افزا )دستگاه خطی کار همدانی( پشته

و از  جتوی پشته نسب  به کتف  یخاک رو یشور شتریاز تمرکز ب یطرف ناش کیاز  توان

 ینسب  به رو جویقرارگرفته در کف بذرهای به خاک رطوب  ترراح  دنیرس گریطرف د

 یشتور  یکاش  گندم به روش مرسوم در مزارع دارا یپشته دانس . کشاورزان منموال برا

)صلح جتو و   کنندیدر هکتار( استفاده م لوگرمیک 111)تا حدود  یشتریبذر ب زانیخاک از م

صتد ستبز   کاهش در وعدهد که کشاورزان به موضیموضوع نشان م نی(. ا9911همکاران، 

. دهندیم شیرا افزا یبذر مصرف زانیعل  م نیو به هم باشندیشور آگاه م یگندم در اراض
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گنتدم   یبتذر مصترف   زانمی شود، استفاده کارکف کاریاگر از روش کاش  با خط کهیدرحال

 . کندیم دایحداقل به حدود نصف کاهش پ

 

 افزایش عملکرد گندم

در هکتار مربتو  بته    لوگرمیک 1193 نیانگیبا مدر منطقه فسا عملکرد گندم  نیشتریب

در  لتوگرم یک 9211 نیانگیآن با م نیو کمتر (W75) سازها چهیجو مترییسانت 31عر  

 نیت (. ا99شتکل  است  )  با خطی کار مرستوم  پشته یمربو  به کاش  گندم رو( C)هکتار 

 9/91کتار  کتف  کتار یبا خط جویکه عملکرد گندم در روش کاش  در کف ی دهدنشان م

بته   توانیداشته اس . عل  آن را م شیپشته افزا یروش کاش  گندم روبه درصد نسب  

خاک در سبز شدن گنتدم و رشتد    یگندم در مزرعه و کاهش اثر شور کنواخ یسبز شدن 

مزرعه، نمک به همراه آب در مزرعته بتاال آمتده و پتس از      یاریپس از آب رایآن دانس . ز

 ی کته . از آنجتائ کنتد یهتا( تجمتع مت   خاک )پشته لیپروف ییباال هیآب در قسم  ال ریتبخ

 یتتا اثتر شتور    شتود یرا دارد، باعث مت  جوی کاش  گندم در کف  یکار قابلکف کاریخط

 شیباعتث افتزا    یت و در نهایافتته  کتاهش   بذرهای گندمسبز شدن و رشد  یخاک بر رو

 عملکرد محصول شود.
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متفاوت و ( w) سازهایکار با عرض جویچهکار کفخطیمقایسه عملکرد گندم در  -99شکل 

 کار مرسوم در فساخطی

 

(، 9911انجام شده در منطقه الر استان فارس )صلح جو و همکتاران،   هایدر آزمایش

 1131 )کاش  بتا دستتگاه کتود پتاش ستانتریفیو (      یعملکرد گندم در روش سنت نیانگیم

 در هکتتار  لوگرمیک 6191کار کار کفیدر هکتار و در روش کاش  با دستگاه خط لوگرمیک

 کتار یبتا دستتگاه خطت    یدهد که کاش  گندم در کتف جتو  ینشان م نی(. ا92)شکل  بود

توان یرا م شیافزا نیعملکرد گندم شده اس . عل  ا یدرصد 1/29 شیکار باعث افزاکف

خاک در سبز شتدن گنتدم و    یشور ریگندم در مزرعه و کاهش تاث کنواخ یبه سبز شدن 

 (.91و  99 هایرشد آن دانس  )شکل
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 در منطقه الرکار با روش مرسوم کار کفمقایسه عملکرد گندم در خطی -92شکل 

 

 
 کارکار کفسبز شدن گندم در روش کاشت با خطیوضعیت  -99شکل 
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 دستگاه کودپاش سانتریفیوژسبز شدن گندم در روش کاشت با وضعیت  -94شکل 

 آب مصرفی کاهش

کاشت   در هکتار مربتو  بته    متر مکن  1111 نیانگیگندم با م آب مصرفی نیشتریب

. متر بود(میلی 3/211)میزان بارندگی در طول فصل رشد گندم  اس ( C) گندم روی پشته

 .)آبیاری غرقابی( کندداخل پشته نفوذ میه ب ،هاهآب ضمن حرک  در جویچ ،در این روش

 یکتار یابتد. امتا در روش کتف   این نفوذ تا هنگام رسیدن رطوب  به منطقه ریشه ادامه می

شتود.  و این منطقه با سهول  بیشتری آبیاری میر حرک  آب قرار دارد یناحیه ریشه در مس

شتود. هرچته عتر     تر متی کوتاه پشتهروش کاش  گندم روی سب  به نلذا زمان آبیاری 

شتود و در نتیجته   کار کمتر باشد زمان آبیاری نیز کمتر میمسیر حرک  آب در جویچه کف

متر مکن  در هکتار در  1211کمترین آب مصرفی با  بنابراین. یابدمیآب مصرفی کاهش 

شتکل  ) باشتد می (61W) متریسانتی 61سازهای کار با عر  جویچهکار کفروش خطی

91 .) 
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-( متفاوت و خطیwسازهای )کار با عرض جویچهکار کفمقایسه آب مصرفی در خطی -97شکل 

 کار مرسوم

 

  آب مصرفی وریافزایش بهره

بتر متتر    لتوگرم یک 111/9و  129/9 هتای  نیانگیت مصرف آب با م وریبهره نیشتریب

 ستازها  چهیجو (W75)مترییسانت 31و  (W60) 61 هایمربو  به عر   ترتی مکن  به

مربتو  بته    بتر متتر مکنت     لوگرمیک 111/1 نیانگیآن با م نکمتری و کارکف کاریدر خط

 کتار یکه استتفاده از خطت   دهدینشان م نی(. ا96شکل اس  ) (C) پشته یرو گندمکاش  

و  1/16 شیباعث افتزا   ترتی به سازها چهیجو مترییسانت 31و  61 هایعر  با کارکف

 پشته شده اس .  یمصرف آب نسب  به روش کاش  گندم رو وریبهره یدرصد 6/12
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( wسازهای )کار با عرض جویچهکار کفوری آب مصرفی در خطیهمقایسه بهر -90شکل 

 کار مرسوممتفاوت و خطی
 

 به نسب  کارکف کاریمصرف آب در روش کاش  گندم با خط وریبهره شیعل  افزا

در  یآب مصترف  زانیت طرف بته کتاهش م   کیاز  توانیپشته را م روی گندم کاش  روش

 روی گنتدم  کاشت   روش بته  نستب   کارکف کار یبا خط جوی روش کاش  گندم در کف

 کارکف کاریعملکرد گندم در روش کاش  با خط شیبه افزا گریپشته دانس  و از طرف د

کته   دهتد ینشتان مت   جیشور دانس . نتا یپشته در اراض یکاش  گندم رو روش به نسب 

باعتث   ستازها  چهیمختلف جو هایعر  در کارکف کاریبا خط جوی کاش  گندم در کف

در متزارع   نی. بنابراشودیپشته م یمصرف آب نسب  به کاش  گندم رو وریبهره شیافزا

 شافتزای  ضتمن  تا نمود استفاده کارکف کاریخاک، بهتر اس  از دستگاه خط یشور یدارا

 زیت را ن یاریت آب یآب مصترف  زانیت پشتته، م  یعملکرد محصول نسب  به روش کاشت  رو 

 مصرف آب شود. وریبهره شیافزا عثکاهش داده و در مجموع با
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 ورزی و تهیه بستر بذرهای عملیات خاککاهش هزینه

کتار  کتار کتف  یدر اثر استفاده از دستتگاه خطت  ها ناشی از کاهش هزینهدرآمد کشاورز 

هر هکتتار و   یعملکرد گندم بازا افزایش همچنین و و یفیپاش سانتردستگاه کود نسب  به

بستر بذر و  هیته اتیعمل یها برانهیهز نی. الزم به ذکر اس  که اباشدمیها آن یهانهیهز

داشت  و برداشت  محصتول( بته      اتیها )عملنهیهز ریکاش  گندم انجام گرفته اس  و سا

  درنظر گرفته شده اس . ها ثاب بودن آن کسانیعل  

بستر بذر و کاش  گندم در روش استتفاده از   هیته اتیعمل یانجام شده برا یهانهیهز

هتای ستال   )بتر استاس قیمت    )روش مرسوم( در منطقته الر   و یفیدستگاه کودپاش سانتر

بستر بذر  هیته یهانهیجمع کل هز نیهر هکتار بود. همچن ءبازا الیر 91221111 ،(9911

)صلح جتو   بود الیر 3611111کار کار کفیو کاش  گندم در روش استفاده از دستگاه خط

 یدرصتد  3/11کتار باعتث کتاهش    کار کتف ی. استفاده از دستگاه خط(9911و همکاران، 

-یبستر بذر و کاش  گندم نسب  به روش مرسوم شده اس . دستگاه خط هیته یهانهیهز

 اتیت عمل گتر یرا کتاهش داده و از طترف د   یبتذر مصترف   زانیت طرف م کیاز  کارکار کف

ها در روش نهیبذر را کم کرده اس  که در مجموع باعث کاهش هز کاش  یرا برا ینیماش

 کار شده اس .کار کفیاستفاده از خط

 

  و پیشنهادات گیرینتیجه

 بتر  کتار کتف  کتار یبا توجه به بررسی بنمل آمده  مشخص گردید که استفاده از خطت 

مصترف آب متوثر است .     وریخاک، عملکرد گنتدم و بهتره   لیخاک در پروف یشور عتوزی

. از طترف  شتود یمت  یمزرعه باعث حل شدن نمک و انتقال آن به عمق خاک زراع یاریآب

از ستطح   ریت از برداش  محصول باعث کتاهش تبخ  قبلگندم در  یاهیگیایوجود بقا گرید

باعتث    یشود که در نهای( میاهگییایفاقد بقاآب )مزرعه یخاک نسب  به زمان قبل از پ

. گتردد یم آبیخاک در زمان قبل از برداش  گندم نسب  به زمان قبل از پ یکاهش شور
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 کته یاست . بته طتور    افتهی شیخاک، افزا لیارتفاع در پروف شیخاک با افزا یشور زانیم

درصتد   9/93و  3/11  یترتبه جویپشته و کنار پشته نسب  به کف یخاک در رو یشور

 لیت بته دل  اریشت کاش  محصول در کتف  طیکه شرا دهدینشان م نیداشته اس . ا شیافزا

 .اس  ترپشته، مناس  یخاک نسب  به رو یکاهش شور

نسب   صددر 9/91 کارکف کاریبا خط جویعملکرد گندم در روش کاش  بذر در کف

طترف دیگتر استتفاده از دستتگاه     از داشته اس .  شیپشته افزا یبه روش کاش  گندم رو

 1/29کار نسب  به روش کاش  با دستگاه کودپاش سانتریفیو  باعث افزایش کار کفخطی

کار در اراضی شور باعث کار کفاستفاده از خطی بنابرایندرصدی عملکرد گندم شده اس . 

 .شودمیافزایش عملکرد گندم 

  یت بته ترت  ستازها چته یجو متریسانتی 31 و 61 عر  با کارکف کاریاستفاده از خط

مصرف آب نسب  به روش مرسوم کاشت    وریبهره یدرصد 6/12و  1/16 شیباعث افزا

کار از یک طرف میتزان بتذر مصترفی را    کار کفدستگاه خطیپشته شده اس .  یگندم رو

نسب  به روش کاش  با کودپاش سانتریفیو  کاهش داده و از طرف دیگر عملیات ماشینی 

ها در روش استفاده از بذر را کم کرده اس  که در مجموع باعث کاهش هزینه کاش برای 

دستتگاه  ختاک، استتفاده از    یشتور  یدر متزارع دارا  نیبنتابرا کار شده اس . کار کفخطی

 آنها شود. هاینهیدرآمد کشاورزان و کاهش هز شیباعث افزا تواندمی کارکف کاریخط

و  ورزیختاک  اتیت در مزارع شور، بالفاصله بند از برداش  محصتول گنتدم، عمل   (9

خاک قطع شده  نیموئ هایانجام شود تا لوله یمحصول بند یبستر بذر برا هیته

خاک انتقتال   سطحیهیزمان از عمق خاک به ال( نتوانند به مرور یو امالح )شور

پتس از   کهیخاک در مزرعه شوند. از آنجائ یسطح هیو باعث شور شدن ال ابندی

برداش  محصول گندم، خاک هنوز مرطوب اس  و کامال خشتک نشتده است ،    

بالفاصله بند از برداش  محصول باعث کاهش  ورزیخاک اتیانجام عمل نیبنابرا
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کاش  محصول  یرا برا یترر مزرعه شده و بستر بذر مناس شده د جادیکلوخه ا

 .کندیم جادیا یبند

و  61ستازهای  کار با عر  جویچهکار کفدر مزارع دارای شوری خاک، از خطی (2

وری آب متری استفاده شود، تا ضمن افزایش عملکرد محصتول، بهتره  سانتی 31

 مصرفی نیز افزایش یابد.

شود کشور به سم  کشاورزی حفاظتی، پیشنهاد میبا توجه به رویکرد کشاورزی  (9

کتار، اقتدامات   کتار کتف  تا بر روی ساخ  و ارزیابی دستگاه کاش  مستقیم خطی

 مناس  انجام شود.
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