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مقدمه
 با توجه به این که ساالنه بيش از 90 درصد روغن مورد نياز 
کشور وارداتي است به همين دليل افزایش ميزان توليد داخلي 
از اهميت ویژه اي برخوردار است. آفتابگردان یكي از  روغن 
مهم ترین گياهان روغني است که  مي تواند در روند افزایش 
توليد داخلي روغن نقش قابل توجهي داشته باشد. آفتابگردان 
گياهي است که در اغلب مناطق معتدل به خوبي رشد مي  کند.

 در حال حاضر ساالنه حدود 5 هزار هكتار از اراضي دیم 
منطقه کالپوش شهرستان شاهرود به کشت آفتابگردان دیم 
از نظر اهميت و سطح زیر  آفتابگردان دیم  اختصاص دارد. 
کشت دومين محصول منطقه است که در تناوب با گندم کشت 
مي شود و به همين دليل نقش مهمي در اقتصاد کشاورزان 
منطقه دارد. سطح زیرکشت آفتابگردان در منطقه کالپوش 
استان سمنان نسبت به سال  های قبل کاهش یافته است. به 
نظر می  رسد یكی از دالیل این مسئله کاهش عملكرد محصول 
در اثر استفاده از روش  های مرسوم خاک  ورزی و کاشت است. 
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هم چنين هزینه باالی نيروی کارگری در زمان برداشت باعث 
کاهش تمایل کشاورزان برای کاشت آفتابگردان شده است. 
امروزه در کشورهای توسعه   یافته عمليات زراعی آفتابگردان با 
ماشين انجام می  شود. این امر موجب افزایش سطح زیرکشت 
و کاهش هزینه توليد شده است. اما متاسفانه در کشور ایران 
درجه مكانيزاسيون آفتابگردان در مراحل مختلف توليد بسيار 
کم است. در این راهنما سعی شده به بحث  های مكانيزاسيون 
توليد آفتابگردان در مراحل آماده  سازی زمين، کاشت، داشت 
و برداشت آفتابگردان برای آشنایی مخاطبان پرداخته شود. 
و  منطقه  کشت  مناسب  ارقام  زراعی،  تناوب  به  هم چنين 

برخی آفات مهم آفتابگردان نيز اشاره می شود.



فصل اول

روش  ها و ماشین  های آماده  سازی زمین





آماده سازی زمین
آماده  سازي زمين و کاشت از مهم  ترین عمليـات توليـد 
محصـوالت کشـاورزي است، به طوري که بيش از 60درصد از 
انرژي مكانيكي مورد مصـرف در کشـاورزي مكانيزه صرف 
مـدیریت  بنابراین  مي  شود،  کاشت  و  خاک  ورزي  عمليات 
است.  مصرفي  انرژي  کاهش  در  مهمي  عامل  خـاک  ورزي 
اثرات نامطلوب رفت   و آمد بيش از حـد تراکتورها در مزارع 
ماننـد  مسائلي  است  شده  باعث  بذر  بستر  تهيه  هنگام  به 
انتخـاب ادوات مناسب، روش  هاي کاهش فشـردگي خـاک 
و افـزایش بـازدهي خردسـازي خاک، هر روز بيش از پيش 

مورد توجه قرار گيرد.
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زراعی  عمليات  مهم  ترین  از  یكی  بذر  بستر  آماده  سازی 
و  گياه  نمو  و  رشد  بر  که  است  آفتابگردان  کاشت  از  پيش 
عملكرد نهایی دانه و روغن موثر است. حفظ رطوبت خاک، 
جلوگيری از فرسایش خاک و کنترل علف  های هرز معيارهای 
نظر  اصلی هستند که در روش  های مختلف خاک  ورزی در 
در  خاک  ورزی  روش  های  قسمت  این  در  می  شوند.  گرفته 
زراعت آفتابگردان تشریح می  شود و بهره  بردار می  تواند بسته 
به شرایط منطقه و ماشين  های موجود بستر مناسبی برای 

کاشت آفتابگردان آماده کند. 
با توجه به زمان و ادوات در دسترس، عمليات آماده    سازی 
آماده سازی  است.  متفاوت  آفتابگردان  کاشت  و  بذر  بستر 
زمين )خاک  ورزی( و کاشت آفتابگردان به دو روش مرسوم 
اما برای کاشت آفتابگردان در  امكان  پذیر است.  و حفاظتی 
خاک  ورزهاي  از  استفاده  رطوبت  حفظ  برای  دیم  شرایط 
مستقيم  کاشت  و  مرکب(  و  قلمی  )گاوآهن  های  حفاظتي 
بهتـرین نتيجـه را دارد )شكل 1(. هم چنين قبل از استفاده از 
روش  های حفاظتی باید مطمئن شد که خاک متراکم نيست، 
اگر خاک متراکم است، با استفاده از زیرشكن مشكل تراکم 
برطرف شود. استفاده از روش مرسوم با گاوآهن برگردان دار در 
شرایط دیم به دليل فرسایش خاک و سایر معایب توصيه نمی  شود. 
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شکل 1- کم  خاک  ورزی با چیزل  پکر

شرح سیستم  هاي خاك  ورزي

انجـام هـر نـوع عمـل مكانيكـي روي خـاک را می  تـوان 
»خـاک  ورزي« ناميـد. انـواع مختلفــی از ادوات خــاک  ورزي 
برای بهــم زدن خــاک موجــود اســت. یــک سيســتم 
خـاک  ورزي، توالـي عمليـات خـاک ورزي اسـت کـه بـراي 
کلی  به  طور  مي  شـود.  گرفتـه  کار  بـه  محصـول  توليـد 
خاک  ورزی را بر اساس اهداف موردنظر، ادوات مورد استفاده، 
نحوه اثرگذاری بر خصوصيات خاک و مدیریت بقایای گياهی 
تقسيم  و حفاظتی  به دو روش خاک  ورزی مرسوم  می  توان 
بـه  مرسوم  خـاک  ورزي  در سيسـتم    عمليـات  انجـام  کرد. 
دو بخـش خـاک  ورزي اوليــه و ثانویــه تقســيم می  شــود. 
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خاك ورزی مرسوم

در صورت استفاده از خاک  ورزی مرسوم برای تهيه زمين 
آفتابگردان )شخم اوليه، دیسک و لولر(، تا حد امكان سعی 
شود از گاوآهن  های قلمی استفاده شود و استفاده از گاوآهن 

برگردان دار )شكل 2( به حداقل برسد. 
  برای کاهش شدت و تعداد دفعات خاک  ورزی ثانویه، 
رطوبت مناسب خاک برای شخم اوليه 16-14درصد توصيه 
می  شود. هم چنين زمان عمليات خاک  ورزی ثانویه )دیسک 
نيز در کاهش تعداد دفعات دیسک زنی موثر  از شخم(  بعد 
است )یک روز بعد شخم انجام شود(. در صورت آماده  سازی 
زمين به روش مرسوم )شكل3(، کاشت آفتابگردان با ردیف کار 

یا کمبينات انجام شود.

شکل 2- گاوآهن برگردان دار مورد استفاده در خاک  ورزی مرسوم
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شکل 3- شخم با گاوآهن برگردان دار در خاک  ورزی مرسوم

عملیات تکمیلی آماده  سازی بستر بذر

مناطق  در  کاشت  از  قبل  خاک  ورزی  تكميلی  عمليات 
سرد و معتدل در فصل بهار انجام می شود. این عمليات شامل 
دیسک  زنی، تسطيح با لولر )در صورت لزوم(، پخش کود و 
علف  کش ترفالن است. در کشت دوم یا تابستانه با توجه به 
محدود بودن زمان، بعد از برداشت غالت، الزم است بقایای 
برای  شوند.  خرد  دیسک  توسط  قبل  زراعت  از  باقی  مانده 
برای  نيز  بشقابی )شكل4(  از هرس  کار می  توان  این  انجام 
استفاده  قبل  محصول  جمع  آوری  از  بعد  زمين  آماده  سازی 
کرد. در شرایط دیم برای حفظ رطوبت فقط از پنجه  غازی 

برای تكميل عمليات خاک  ورزی استفاده می  شود. 
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شکل 4- دیسک جهت عملیات تکمیلی آماده  سازی بستر بذر در خاک  ورزی مرسوم

معایب خاك  ورزی مرسوم

در خاک  ورزی مرسوم زیاده  روی در تعداد و شدت عمليات 
استهالک  زمان،  اتالف  هزینه  ها،  افزایش  موجب  خاک  ورزی، 
ادوات و کوبيدگی خاک می  شود. برگرداندن خاک و افزایش تعداد 
عمليات در روش مرسوم، عالوه بر اتالف رطوبت و ماده آلی خاک، 
موجب پودر شدن خاک و از بين رفتن دانه  بندی مناسب آن 
می  شود. خاک پودر شده پس از بارندگی سله بسته و موجب 
اختالل در رویش جوانه آفتابگردان و بدسبزی می  شود )شكل5(.  

شکل 5- آثار خاک  ورزی بیشینه بر خاک
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خاك  ورزی حفاظتی

خــاک  ورزي حفاظتي شــامل نوعی عمليات زراعي اســت 
که براي ســوددهي و عملكرد باالی محصول توليــدي الزم 
اســت، در حالي که کمترین فرســایش بــادي و آبي خاک 
را به همراه داشــته باشــد. در این جــا تأکيد بر حفاظت 
کار،  نيروي  انــرژي،  خاک،  رطوبــت  حفظ  اســت.  خاک 
افزایــش مــاده آلی خاک و حتــي کاهش تعــداد ادوات 
خاک  ،  کمتر  دست  کاری  اســت  روش  این  مزایاي  دیگر  از 
حفظ بقایای گياهی و تناوب زراعی سه رکن اصلی کشاورزی 

حفاظتی هستند )شكل 6(. 
 

شکل 6- سه رکن اصلی کشاورزی حفاظتی
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خاک  سطح  در  گياهی  بقایای  از  بخشی  نگهداری 
مشخصه  ای است که خاک  ورزی حفاظتی را از روش  های سنتی 
و متداول متمایز می  کند. به طوری که برای کاهش فرســایش 
خاک توســط آب و حفظ مــواد آلی خاک، بعد از عمليات 
کاشــت حداقل 30درصد از ســطح زمين باید توسط بقایا 
پوشــش داده شود. هم چنين برای کاهش فرسایش بادی، 
وجــود حداقــل 1100کيلوگرم در هكتار از بقایای گياهی 
است. روی ســطح خاک ضروری  آن  معادل  یا  ریز  دانــه 

گاوآهن  با  مرسوم  خاک  ورزی  اخير  سال  های  در 
و  کاهش  آمریكایی  و  اروپایی  کشورهای  در  برگردان دار 
روش  های کم  خاک  ورزی و بی  خاک  ورزی افزایش یافته است. 
مشابه  اسامی  و  بی  خاک  ورزی  و  کم  خاک  ورزی  روش  های 
همگی در چارچوب روش نوین خاک  ورزی حفاظتی تعریف 
می  شود. توسعه این روش  ها در کشور ما با توجه به گسترش 
در  اوليه  سال  های  در  هرچند  است.  اجتناب  ناپذیر  خشكی 
برخی شرایط، کنترل علف  های هرز و کاهش عملكرد ممكن 
 7 شــكل  باشد.  روش  ها  این  محدودکننده  عوامل  از  است 
به  خاک  ورزی  مرســوم  نظام  های  از  گذر  تكاملی  ســير 
مثلث  در  حفاظتــی  نظام  های  مانند  پایدار  سيســتم های 

خاک  ورزی را نشــان می  دهد.
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شکل 7- مقایسه روش  های مختلف خاک  ورزی

کشاورزی حفاظتی روش  های مختلفی دارد که انتخاب و 
کاربردشان به عوامل مختلفی از قبيل نوع اقليم، ميزان بارندگی، 
بافت خاک، نوع محصول، تناوب زراعی، تراکم خاک و عمق 
آب زیرزمينی بستگی دارد. برای انجام کشاورزی حفاظتی، 
مهم  ترین  شده  اند.  معرفی  و  ساخته  مختلفی  ماشين  های 
انواع  شامل  حفاظتی  کشاورزی  در  استفاده  مورد  ادوات 
مرکب  خاک  ورزهای  )شكل8(،  قلمی  وگاوآهن  های  دیسک 
)شكل 9( و کارنده  های کاشت مستقيم )شكل 10( هستند.  

   

شکل 8- دیسک و گاوآهن قلمی )چیزل(
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شکل 9- خاک  ورز مرکب )چیزل با تیغه قلمی+ دیسک+ غلتک(

شکل 10- دستگاه کاشت مستقیم
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کم  خاك  ورزی 

آماده  سازی  مراحل  از  یا چند مرحله  این روش یک  در 
زمين حذف می  شود تا از فشردگی و خرابی ساختمان خاک 
انواع  از  استفاده  با  کم  خاک  ورزی  عمليات  شود.  جلوگيری 
انجام می  شود )شكل های 11 و 12  ادوات خاک  ورز مرکب 
و 13(. در این روش 60-30درصد بقایا دست نخورده باقی 
با  یا دندانه برای اختالط علف  کش  از پنجه  غازی  می  ماند و 
و  خاک  زی  آفات  جمعيت  افزایش  می  شود.  استفاده  خاک 

تراکم علف  های هرز از معایب این روش است. 

 
شکل 11- گاوآهن قلمی مناسب یرای کم  خاک  ورزی در اراضی دیم

شکل 12- خاک  ورزهای مرکب متشکل از تیغه  های پنجه  غازی، قلمی و غلتک
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بی  خاك  ورزی )کاشت مستقیم(

در این روش نيازی به عمليات اوليه و تكميلی تهيه زمين 
عمليات  مستقيم  کاشت  بذرکارهای  از  استفاده  با  و  نيست 
انجام  قبل  بقایای محصول  بين  ردیفی در  به صورت  کاشت 
برداشت  زمان  از  زمين  روش  این  در   .)13 )شكل  می شود 
تا کاشت بذر و از کاشت بذر تا برداشت بعدی دست  نخورده 
به  مجهز  مستقيم  کاشت  دستگاه  های  انواع  می  ماند.  باقی 
شياربازکن  های مختلف هستند و بعضی   دستگاه  ها مجهز به 
جمع کننده بقایا در قسمت جلو شياربازکن به همراه کودکار 
هستند که کود ازت را در نواری جداگانه از خط کاشت بذر 
توزیع کرده و مانع آسيب به بذر در حال جوانه  زنی می  شوند. 

 

شکل 13- کاشت مستقیم در بقایای گیاهی
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زمان و شرایط عملیات خاك  ورزی

برداشت  تاریخ  به  بستگی  خاک  ورزی  علمليات  زمان 
خاک  ورزی  دارد.  آفتابگردان  کاشت  تاریخ  و  قبل  محصول 
نباید در شرایطی که خاک خيلی خشک یا خيلی مرطوب 
است، انجام شود. الزم است شخم در شرایطی که زمين گاورو 

است انجام شود )شكل14(. 

   
شرایط نامناسب )رطوبت زیاد(

رطوبت مناسب )گاورو(
شکل 14- شرایط رطوبت خاک
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انجام  بهار  یا  پایيز  در  می  توان  را  خاک  ورزی  عمليات 
کاشت  جهت  برگردان دار  گاوآهن  با  شخم  به طورکلی  داد. 
آفتابگردان دیم توصيه نمی  شود، اثرات تخریبی شخم مرسوم 
توصيه  بنابراین  است.  بيشتر  بهار  فصل  از  پایيز  فصل  در 
می شود در صورت انجام خاک  ورزی پایيزه، باید خاک  ورزی با 
در نظر گرفتن حفظ ساختمان خاک و با ابزارهای حفاظتی 
)چيزل  پكر، خاک  ورز مرکب و گاوآهن چيزل( در اواخر تابستان 
یا اوایل پایيز و بالفاصله بعد از برداشت محصول قبلی انجام 
نفوذ  که  باشد  به گونه  ای  باید  پایيز  در  عمليات  انجام  شود. 
بارندگی های پایيزه و بهاره را در خاک بهبود بخشد. برای این 
کار در پایيز سال قبل شخمی به عمق 30-25سانتی  متر با 
ادوات حفاظتی زده می  شود، عمليات تكميلی در بهار شامل 
استفاده از دیسک به منظور نرم کردن خاک و از بين بردن 

علف  های هرز انجام می  شود. 
به صورت  است  بهتر  بهار  فصل  در  زمين  تهيه  عمليات 
که  است  داده  نشان  تحقيقات  نتایج  باشد.  کم  خاک  ورزی 
کم  خاک  ورزی با ادوات حفاظتی و کشت با ردیف کار بيشترین 

تاثير را بر عملكرد آفتابگردان دیم داشته است. 
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نکات مهم و ضروری

)کم  خاک  ورزی  حفاظتی  خاک  ورزی  موفق  اجرای  برای 
و بی  خاک  ورزی( دو عامل رطوبت مناسب و مدیریت بقایای 
گياهی نقش اساسی دارند. در ادامه جزئيات بيشتری درباره 

این عوامل ارائه می  شود.

الف- رطوبت مناسب تهیه زمین و کاشت

انجام  عمليات  کيفيت  در  تعيين کننده ای  نقش  رطوبت 
مرسوم  خاک  ورزی  در  که  هم چنان  دارد.  خاک  روی  شده 
عمليات شخم باید در رطوبت مناسب )16-14( انجام شود 
تا بهترین نتيجه حاصل شود و نياز به عمليات ثانویه کم  تری 
باشد. در کشــاورزی حفاظتـی نيـز رطوبـت خـاک اهميـت 

فراوانـی دارد.
 برای انجـام عمليـات کم  خـاک  ورزی معمـوالً از خـاک  ورز 
می شـود.  اسـتفاده  مخصـوص  کمبينـات  یـا  مرکـب 
اســت،  کــم  ایــران  آلــی خاکِ  های  مــاده  چـون درصد 
بنابرایــن خــاک خشــک )کم  رطوبــت( ســخت اســت 
نمی  کنـد.  نفـوذ  آن  در  خوبـی  به  مرکــب  خــاک  ورز  و 
باشــد،  زیــاد  خــاک  رطوبـت  اگـر  دیگـر  طـرف  از 
چيزل  هــای خــاک  ورز فقــط شــكافی در خــاک ایجــاد 
می  کننــد که بــا حرکــت غلتــک انتهایــی، شــكاف  ها 
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بــاال،  رطوبــت  در  هم چنين  می  شــوند.  بســته  دوبــاره 
تراکتــور موجب فشــردگی خــاک  حرکــت چرخ  هــای 
می  شــود. بنابرایــن مناســب  ترین رطوبــت خــاک بــرای 
انجــام کم  خــاک  ورزی بــا اســتفاده از خــاک  ورز مرکــب 
و انجــام هم زمان کم  خـاک  ورزی و کاشـت بـا اسـتفاده از 

کمبينـات، بين 16-14درصد است. 
در بی  خــاک  ورزی )کشــت مســتقيم( نيــز رطوبــت 
خــاک  زیاد  رطوبــت  دارد.  زیــادی  اهميــت  خــاک 
گل  چسبيدن  موجب  فشــردگی،  مشــكل  بــر  عــالوه 
و  شده  مســتقيم  کشــت  دســتگاه  شــياربازکن  های  به 
مانــع کاشــت دقيــق بــذر می  شــود. هم چنين رطوبت 
و  شده  بقایــا  رطوبــت  افزایــش  باعــث  خــاک  زیاد 
بریــدن بقایــا توســط شــياربازکن را مشــكل می  ســازد. 
رطوبــت  در  مســتقيم  کشــت  دســتگاه  های  بنابرایــن 
توصيـه  بنابرایـن  می  کننــد.  کار  بهتــر  خــاک  پایيــن 
زیـر  خـاک  رطوبـت  مسـتقيم  کشـت  بـرای  می  شـود 
16درصد باشـد تـا دسـتگاه کشــت مســتقيم )شكل 15( 

بهتریــن کارایــی را داشــته باشـد. 
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شکل 15- خطی  کار کاشت مستقیم با شیاربازکن دیسکی کنگره  ای

ب-مدیریــت بقایــای گیاهــی

کليدی  تریــن  از  یكــی  گياهــی  بقایــای  مدیریــت 
کشــاورزی  اجــرای  کيفيــت  بــر  مؤثــر  عوامــل 
گنــدم  بقایــای  ميــزان  چنان چه  اســت.  حفاظتــی 
یــا  هكتــار  در  تــن  دو  حــدود  مزرعــه  در  موجــود 
این  طــور  دیم  زارهــا  در  معمــوالً  )کــه  باشــد  کمتــر 
بقایـا  از  بخشـی  کــردن  خارج  بــه  نيــازی  اســت( 
از  اسـتفاده  با  کم  خـاک  ورزی  امـكان  و  نيسـت  مزرعـه  از 
مزرعه  ای  چنين  در  مسـتقيم  کشـت  و  مرکـب  خـاک  ورز 



راهنمای تولید مکانیزه  آفتابگردان روغنی در  شرایط دیم استان سمنان
28

هســت. هم چنين اگــر بقایــای خارج شــده از انتهــای 
مزاحمتـی  بقایـا  شـود،  پخـش  مزرعـه  در  کاماًل  کمبایـن 
حفاظتــی  کشــاورزی  ماشــين  های  و  ادوات  کار  بــرای 
ایجـاد نمی  کننـد. امـا اگـر بقایـای گنـدم در مزرعـه بيـش 
از دو تــن در هكتــار باشــد، بســته بــه حجــم بقایــا 
بایــد قسـمتی از بقایـای خارج شـده از انتهـای کمبایـن بــا 
اســتفاده از بيلــر بســته  بندی و از مزرعــه خــارج شــود. 

ج-تناوب زراعی

و  بوده  پایدار  کشاورزی  ارکان  مهم  ترین  از  یكی  تناوب 
زیرا  است  برخوردار  بيشتری  اهميت  از  دیم  کشاورزی  در 
محصوالتی که می  توانند در شرایط دیم کشت شوند، محدود 
هستند. عدم رعایت تناوب صحيح زراعی عامل اصلی انتشار 
و افزایش، علف  های هرز و آفات و بيماری  های گياهی است. 
به عالوه کشت گياهانی از یک خانواده در تناوب، باعث فقر 
غذایی در عمق ریشه می  شود. بنابراین قرار دادن آفتابگردان 
در تناوب با عدس، گندم، لوبيا و کلزا قابل توصيه می   شود. 
در  بار  یک  سال   4 از  کمتر  فاصله  با  نباید  را   آفتابگردان 
یک قطعه زمين کشت کرد. تفاوت سيستم ریشه آفتابگردان 
)ریشه نسبتا عميق( با غالت و حبوبات باعث کاهش رقابت 
اعماق  به  آفتابگردان  نفوذ ریشه  و  برای جذب عناصر شده 



29راهنمای تولید مکانیزه  آفتابگردان روغنی در  شرایط دیم استان سمنان
توسعه  و  می  کند  عمل  طبيعی  زیرشكن  به عنوان  پایين  تر 
ریشه گندم در سال بعد را سبب می  شود. به عالوه آفتابگردان 
گياهی پهن برگ است و در تناوب گندم می  تواند در کنترل 

علف  های هرز به خوبی عمل کند. 

1- تناوب آفتابگردان با بقوالت کم  بقایا

 در این حالت با استفاده از خاک  ورز مرکب و ردیف کار 
به صورت  افتابگردان  کاشت  کمبينات،  یا  و  مناسب 
به دليل حجم  روش  این  در  است.  اجرا  قابل  کم  خاک  ورزی 
کم بقایا نيازی به مدیریت بقایای گياهی نيست. با توجه به 
این که لوبيا و عدس در بهار کاشته شده و در پایيز برداشت 
کاشت  برای  زمين  آماده  سازی  اوليه  عمليات  می  شوند، 
آفتابگردان را می  توان در فصل پایيز سال قبل یا بهار سال 
موردنظر انجام داد. چنان چه عمليات شخم )فقط با گاوآهن 
قلمی یا خاک  ورز مرکب( زمين در پایيز انجام می  شود، باید 
طوری باشد که ضمن ذخيره رطوبت، خطر فرسایش خاک 
را به کمترین مقدار کاهش دهد. چنان چه در منطقه خطر 
فرسایش خاک وجود دارد، باید عمليات شخم به فصل بهار 

موکول شود.  
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2- تناوب آفتابگردان با گندم

کاشت آفتابگردان در بقایای گندم به دو شكل خاک    ورزی 
با خاک  ورز مرکب و کاشت با ردیف کار مناسب و یا استفاده 
قابل  کاشت  و  کم  خاک  ورزی  هم زمان  انجام  و  کمبينات  از 
انجام است. در این حالت، باید بقایای خارج شده از انتهای 
مدیریت  از  بعد  و  مزرعه هدایت شوند  از  به خارج  کمباین 
با  کاشت  و  مرکب  خاک  ورز  با  خاک  ورزی  گياهی،  بقایای 
ردیف کار مناسب انجام شود. در صورت مساعد بودن رطوبت 
خاک، می  توان کم  خاک  ورزی وکاشت را هم زمان با استفاده 

از کمبينات انجام داد.   



فصل دوم

روش  ها و ادوات کاشت





ادوات کاشت
هـدف  بـا  آفتابگردان  کاشـت  در  ماشـين  از  استفاده 
کـاهش هزینـه  هـاي کـارگري، صرفه  جویي در مصرف بذر، 
و  کاشت  محدود  زمان  مدت  در  مزرعه  اي  ظرفيت  افزایش 
فراهم شدن شرایط مناسب براي داشت و برداشت ماشيني 
عواملي  زراعي  کاشت محصوالت  در  اصوالً  می  شود.  توصيه 
تراکم  الگوي کاشت،  رقم محصـول،  تاریخ کاشت،  قبيل  از 
از  یـک  هـر  که  است  اهميت  حائز  آبياري  روش  و  کاشت 
ایـن عوامل مي توانند به نحوي روش کاشت )مكانيزه و غير 
در  کاشت  ماشين  هاي  دهند.  قـرار  تأثير  تحت  را  مكانيزه( 

جوانه  زنی و سبز شدن بذر  هاي کشت شده مؤثر هستند. 



راهنمای تولید مکانیزه  آفتابگردان روغنی در  شرایط دیم استان سمنان
34

روش  های کاشت

با توجه به زمان و ادوات در دسترس، کاشت آفتابگردان 
ممكن است به صورت سنتی، ردیفی و یا کاشت مستقيم باشد. 

کاشت سنتی

توسط  بذر  زمين،  آماده  سازی  از  بعد  سنتی  کشت  در 
توسط  و  مزرعه پخش می  شود  در سطح  بذرپاش  یا  کارگر 
هرس بشقابی )دیسک( به زیر خاک برده می  شود )شكل 16(.

 
شکل 16- بذرپاش و دیسک جهت خاک کردن بذر

کاشت ماشینی

اسـتفاده از ماشـين بـراي کاشـت، باعث افزایش سرعت 
کشت، امكان کشت ردیفـي محصـول و هم چنـين کـاهش 
مصرف بذر مي  شود. کشت ردیفی مناسب کاشت آفتابگردان 
می  شود.  استفاده  ردیف کار  از  ردیفی  کاشت  برای  است، 
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روی  دقيق  فاصله  با  را  بذرها  که  است  ماشينی  ردیف کار 
ردیف کارها  از  معين می  کارد.  در عمق  و  ردیف  های کاشت 
برای کشت گياهانی استفاده می  شود که برای رشد و نمو به 
فضای بيشتری نياز دارند و الزم است با فاصله  ای کشت شوند 
که انجام عمليات داشت و برداشت با ماشين  های مربوطه به 
راحتی در بين ردیف  های کاشت امكان    پذیر باشد )شكل 17(.

 

شکل 17- کاشت ردیفی آفتابگردان 

در شرایط دیم برای استفاده بهينه از رطوبت بهتر است 
عدم دسترسی  در صورت  انجام شود.  در کف جوی  کشت 
به کارنده کف  کار می  توان کشت را در بستر مسطح توسط 
ردیف کار انجام داد. ردیف کارها ممكن است از نوع ردیف کار 
با موزع مكانيكی یا ردیف کار با موزع نيوماتيک )شكل 18( 
باشند. با توجه به قيمت بـاالي بـذر و نيـاز آفتابگردان به 
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فاصله دقيق بـين بوتـه  هـا روي ردیـف و همچنـين هزینـه 
از  اسـتفاده  کشاورزان  امروزه  کردن،  تنک  زیـاد  زمـان  و 
در  که  هرچند  مـي  دهنـد.  تـرجيح  را  دقيـق  بـذرکارهاي 
ردیف کـار  به  نداشتن  دسترسي  دليل  به  مناطق،  از  بعضي 
یا بذرکار دقيق، از خطي کارهاي غالت نيز براي کشت بذور 

آفتابگردان استفاده مي  شود. 
 

شکل 18- انواع کارنده افتابگردان، الف( ردیف کار مکانیکی، ب( ردیف کار پنوماتیک

مخزن  کف  در  صفحه  ای  موزع  مكانيكی،  ردیف کار  در 
که  بذرها  موزع،  صفحه  دوران  اثر  در  می  گيرد.  قرار  بذر 
می  آیند  در  حرکت  به  گرفته  اند  قرار  صفحه  سلول  های  در 
)شكل19 الف(. جداکن )شكل19 ب(، بذرهایی را که به طور 
نامناسب در اطراف سلول  ها قرار گرفته  اند جدا می  کند. در 
نتيجه فقط یک بذر در صفحه بذر تک   دانه کار و یا چند بذر 
در صفحه بذر صفحه کپه  کار قرار می  گيرند. بذرهای موجود 
در سلول  ها توسط نيروی وزن به لوله سقوط هدایت می  شوند.  

بالف
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شکل 19- موزع صفحه  ای )الف(، جداکن )ب(

ردیف کار با موزع پنوماتيک به دليل دقت بيشتر و صدمه 
کمتر به بذر برای کاشت آفتابگردان مناسب  تر است. در موزع 
قرار گرفته  به صورت عمودی  پنوماتيک صفحه سوراخ  داری 
است که در یک طرف آن بذر و در طرف طرف خالء نسبی 
اعمل  مكش  با  بذر  صفحه،  دورانی  حرکت  با  دارد.  وجود 
شده در سوراخ  ها نگه داشته می  شود. یک وسيله جداکننده، 
با  بذر در یک سوراخ جلوگيری می  کند.  قرار گرفتن دو  از 
با فاصله  های زمانی منظم در قسمتی  حرکت صفحه بذرها 
سقوط  لوله  در  ندارد  وجود  خالء  که  بذر  حرکت  مسير  از 
می  افتند. هوای داخل موزع توسط فن مكيده شده و مكش 
ایجاد شده باعث جذب دانه  های بذر روی سوراخ  های صفحه 
قطع  مكش  نقطه سقوط،  به  بذر  رسيدن  با  می   شود.  موزع 
شده و بذر از صفحه موزع جدا و در شيار ایجاد شده توسط 

شياربازکن می  افتد )شكل 20(.

بالف
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شکل 20- موزع مکشی 

تنظیم ماشین کاشت 

در ردیف کارهای پنوماتيک در اثر ایجاد مكش، بذرها جذب 
سوراخ  های صفحه موزع شده و در عمق تنظيم شده از طریق 
لوله سقوط به محل کاشت هدایت می  شود. در صورت استفاده 
از بذر یكنواخت و تنظيم صحيح ردیف کار کشت به صورت تک 
دانه خواهد بود، در غير این صورت ممكن است چند بذر در یک 
نقطه کشت شده و نيازمند عمليات تنک در مراحل بعد شود. 
با انتخاب مناسب سه عامل صفحه موزع، چرخ  دنده  های انتقال 
نيرو و داخل جعبه دنده تنظيم فواصل بوته روی ردیف انجام 
می شود. جدول  هایی بر روی ردیف کار نصب شده و چگونگی 
انتخاب این سه عامل را نشان می  دهد. با وجود این باید قبل از 

کاشت از کاليبره بودن دستگاه اطمينان حاصل کرد. 
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تنظیم عمق کاشت

عمق کاشت عامل مهمي در جوانه زدن بذرها و بيرون 
آمدن یكنواخت جوانـه  هـا از خاک است. براي تنظيم عمق 
کاشـت در ردیـف  کارهـا از وسـایل و روش مختلفي از قبيل 
شـياربازکن، چـرخ فشـاردهنده، چـرخ تنظـيم عمـق و یـا 

کفشک  هاي تنظيم عمق استفاده مي  شود. 
و  خاک  نوع  به  بسته  آفتابگردان  مناسب  کاشت  عمق 
اندازه بذر حدود 5-3سانتی  متر است. در خاک  های با بافت 
باید  کشت  هستند  ریز  بذرها  که  شرایطی  در  و  سنگين 
سطحی )3سانتی  متر( باشد. آفتابگردان نباید در عمق بيش 
از 7سانتی  متر کشت شود. نكته مهم در کاشت این است که 
بـذر آفتابگردان بایـد در عمقـي از خاک قرار گيرد که بتواند 

رطوبت را جذب کند. 
بافت خاک، نوع خاک  ورزی و  با توجه به  در هر مزرعه 
نوع بذر، عمق کاشت را باید تنظيم کرد. تنظيم عمق کاشت 
متناسب با نوع کارنده به روش  های گوناگونی انجام می  شود. 
چرخ  های  توسط  کاشت  عمق  تنظيم  بيشترکارنده  ها  در 
کنترل عمق در دو طرف ردیف کار انجام می  شود )شكل 21(. 
هرچند در بعضی از کارنده  ها تنظيم عمق کاشت توسط جک 

هيدروليک یا تغيير موقعيت شياربازکن انجام می  شود. 
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شکل 21- چرخ  های تنظیم عمق در ردیف کار 

تنظیم عالمت  گذار )مارکر(

برای این که تمام سطح مزرعه به صورت یكنواخت کاشته 
شود و یا قسمتی از مزرعه دو بار کشت نشود از عالمت گذار 
)مارکر( استفاده می  شود. مارکر ميله  ای با طول قابل  تنظيم 
و  دارد  آن وجود  انتهای  در  بيلچه  یا  بشقاب  است که یک 
یک  کارنده  طرف  هر  در  می  کند.  ایجاد  خاک  در  شياری 
عالمت  گذار تعبيه شده است. عالمت  گذار حالت لوالیی دارد 
و راننده آن را کنترل می  کند. برخی عالمت  گذارها، خودکار 
هستند و با هر بار باال و پایين بردن کارنده، عالمت  گذار بعدی 

در حالت کار قرار می  گيرد )شكل 22(. 
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شکل 22- عالمت  گذار )مارکر(

برای تنظيم طول عالمت  گذار از رابطه زیر استفاده می  شود.
 

که در آن؛ d= طول عالمت  گذار )سانتی  متر(، a= فاصله 
b= عرض دستگاه  تراکتور )سانتی  متر(،  بين چرخ  های جلو 
)سانتی  متر( و c= فاصله دو شياربازکن )سانتی  متر( هستند. 
مثال: چنان چه فاصله بين چرخ  های جلو تراکتور )وسط 
به وسط( 150 سانتی  متر باشد، برای یک ردیف کار 5 ردیفه با 
فاصله ردیفی 75 سانتی  متر، طول عالمت  گذار را محاسبه کنيد.  
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تنظیم مقدار بذر در هکتار و تراکم بوته

نحوه تنظيم مقدار بذر کاشته شده در هكتار متناسب با 
نوع موزع کارنده است. تمامی کارنده  ها دارای جداولی هستند 
که نحوه تنظيم مقدار بذر کاشته شده در آن ها مشخص شده 
است. این جداول عالوه بر دفترچه راهنما روی درب مخزن 

بذر نيز چسبانده شده است.  
ميزان بذر مصرفی در هكتار، بسته به نوع خاک، تهيه بستر 
تاریخ کاشت و سایر عوامل متفاوت است. در یک بستر  بذر، 
در  بذر  ردیف کار مصرف 8-6کيلوگرم  با  در کشت  و  مناسب 
هكتار توصيه می  شود. عمق مناسب کاشت 5-3سانتی متر، فاصله 
ردیف  های کاشت60-50سانتی متر و فاصله بين بوته روی ردیف ها 
30سانتی متر و بهترین تراکم 66000 بوته در هر هكتار است. 
تراکم گياهی اثر زیادی بر عملكرد محصول دارد. در تراکم 
زیاد، به دليل رقابت زیاد برای رطوبت، طبق  ها کوچک  تر شده 
و عملكرد کاهش می  یابد. تراکم خيلی کم موجب قطور شدن 

ساقه و صدمه به ادوات برداشت و کاهش عملكرد می  شود. 

کاشت مستقیم در بقایای محصول قبلی

سـاخت  باعث  اخيـر  دهـه  هـاي  در  فناوري  پيشرفت 
ماشـين  هـاي کاشـت مخصوص سيستم بي خاک  ورزي شده 
است. این ماشين  ها بقایاي سـطحي را حمـل کرده، در خاک 
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شيار ایجاد مي  کند، بذر و کود را در داخل آن قرار مي  دهد و 
خاک روي بذر را فشرده مي  کند. صرفه  جویي در مصرف آب، 
افـزایش مـواد آلـي خـاک ، بهبود ساختمان خاک، تعدیل درجه 
حرارت خاک و پـيش  رس  کـردن محصـول از مزایاي استفاده 
خـاک  ورزي  بـراي  مطلوب  جایگزیني  به عنوان  روش  این  از 
مرسـوم است. کشت بدون شخم، روشي است که در راستاي 
اهداف کشاورزي پایدار اسـت و باعث تعدیل و جلوگيري از 
برهم خوردن توازن اکوسيستم مي  شود. بـاقي مانـدن بقایاي 
گياهانی به صورت مالچ در سطح خاک فواید فراوانـي دارد کـه 
مـي  تـوان بـه جلوگيري از تابش مستقيم نور خورشيد به سطح 
خاک، حفظ رطوبت، جلوگيري از فرسایش خاک، جلوگيري 
مناسب  شرایط  شدن  مهيا  و  آن  حرارت  درجه  افزایش  از 
خاک براي رشد و نمو گياه اشاره کرد. یكـي دیگـر از فوایـد 
بدیهي  است،  سوخت  مصرف  کاهش  شـخم  بـدون  کشـت 
است که کـاهش تعـداد دفعـات خـاک  ورزي، موجب کاهش 
آلـودگي  بنـابراین کـاهش  ميزان سوخت مصرفي مي  شـود. 
است.  کاشت  روش  این  از  استفاده  نتایج  از  زیست  محـيط 
شرایط  در  به خصوص  خاک  سطحي  الیه  مقاومت 
خشک  سالی به علت خشـكي و سختي آن مانع نفوذ شيار 
معمـول  کاشت  ماشين  هاي  در  استفاده  مورد  بازکن  هاي 
مي  شود. بنابراین در ماشين  هایي که به منظور کار در شرایط 
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گياهي  بقایاي  از  پوشيده  زمين  هاي  در  و  بـي  خـاک  ورزي 
ساخته شده است، از شـيار بـازکن  هـاي نسـبتاًبزرگ دیسكي 
که لبه  هاي آن ها به صورت مواج یا کنگره  دار است، استفاده 
مي  شـود. کاشت مستقيم آفتابگردان در تناوب با بقوالت و 

گندم به شرح زیر انجام می  شود:

کاشت مستقیم آفتابگردان در تناوب با بقوالت کم  بقایا

چنان چه کشت آفتابگردان در تناوب با بقوالت کم   بقایا 
)عدس و لوبيا( انجام می  شود. به دليل حجم کم بقایا و رطوبت 
مناسب زمين، کشت مستقيم به راحتی قابل اجرا است، به 
است  )بهتر  شود  رعایت  مناسب  کاشت  تاریخ  که  شرطی 
تاریخ کاشت توصيه شده در  از  کاشت مستقيم آفتابگردان 

روش مرسوم زودتر انجام شود(. 

کاشت مستقیم آفتابگردان در تناوب با گندم 

در صورت کشت آفتابگردان در تناوب با گندم، به دليل 
زیاد بودن حجم بقایا، کشت مستقيم باید با احتياط بيشتری 
تا  باید مدیریت شود  بقایا  این حالت، حجم  انجام شود. در 
می  شود  توصيه  نكند.  ایجاد  مشكل  کارنده  سيستم  برای 
بقایای  و  مزرعه حفظ شوند  در  ایستاده گندم  بقایای  فقط 
خارج شده از انتهای کمباین به بيرون از مزرعه منتقل شوند. 
حجم بقایا در مناطق سردسير باید کمتر از مناطق گرمسير 
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کاهش  باعث  سردسير  مناطق  در  زیاد  بقایای  چون  باشد، 
با مشكل  را  دمای خاک شده و جوانه  زنی بذر و رشد گياه 
مواجه می  کند. در این صورت، رعایت تاریخ کاشت مناسب 
همراه با کاهش حجم بقایا به حداقل ممكن )تنظيم ارتفاع 
برش در حدود 25-20سانتی  متر و انتقال بقایای اضافی به 
بيرون از مزرعه( بسيار اهميت دارد. در زمان کاشت مستقيم 
آفتابگردان در بقایای گندم، بهتر است بقایا به صورت ایستاده 

باشند و رطوبت خاک بيش از 16درصد نباشد. 

تاریخ کاشت

آن  عملكرد  که  است  گياهانی  جمله  از  آفتابگردان 
در  خاک  دمای  که  زمانی  است.  کاشت  تاریخ  به  وابسته 
عمق 10سانتی  متری به بيش از 10درجه سلسيوس برسد، 
می توان بذر آفتابگردان را کشت کرد. معموال این نياز دمایی 
به  هوا  روزی  شبانه  دمای  ميانگين  به  رسيدن  با  خاک  در 
15-12درجه سلسيوس تامين می شود. در کشت بهاره برای 
بهره  برداری از رطوبت ذخيره شده زمستانه بهتر است کشت 
در اولين فرصت از اسفند تا اردیبهشت و با کمترین عمليات 
کاهش  موجب  کاشت  در  تاخير  شود.  انجام  خاک  ورزی 
عملكرد محصول می  شود. در مناطق گرمسير آفتابگردان را 
می  توان به عنوان کشت دوم بعد از گندم، جو و کلزا کشت 
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کرد. منطقه دیم کالپوش استان سمنان جزو مناطق معتدل 
سرد است، کاشت به صورت بهاره  و فرصت کافی برای کاشت 

آفتابگردان به عنوان کشت دوم وجود ندارد.

رقم بذر

در اکثر گياهان زراعی کشت شده در شرایط دیم ارقام 
زودرس به دليل فرار از تنش  های خشكی و گرمای آخر فصل 
قاعده  این  از  نيز  آفتابگردان  هستند.  نسبی  مزیت  دارای 
مستثنی نيست و نتایج آزمایش  ها نشان داده است که ارقام 
زاریا، آرماویرسكی و هيبرید آذرگل دارای عملكرد بيشتری 
نسبت به ارقام دیررس مانند رکورد بوده  اند. رقم مناسب برای 
علوم  توسط موسسه  منطقه،  هر  به شرایط  توجه  با  کاشت 
آلستار،  ارقام  کاشت  مثال،  به عنوان  می  شود.  تعيين  زراعی 
گابور، آذرگل، هایسون 33، الکومكا و مستر برای کاشت در 

استان سمنان توصيه شده است. 

     



فصل سوم

روش  ها و ادوات داشت





ادوات داشت
و  گياهی  بيماری  های  و  آفات  هرز،  علف    های  با  مبارزه 
اقدامات  از مهم  ترین  کاربردهای کودهای دامی و شيميایی 
الزم برای توليد محصول از جمله آفتابگردان در شرایط دیم 
است. با توجه به اندازه مزارع و شرایط منطقه و کشاورزان، 
عمليات داشت به روش  های مختلف قابل انجام است که در 

این فصل توضيح داده می  شوند.  
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کنترل علف  های هرز      

  کنترل علف  های هرز قبل از کاشت

 رعایت تناوب زراعی، تراکم و تاریخ کاشت مناسب نقش 
آفتابگردان  مزرعه  هرز  علف  های  کردن  محدود  در  مهمی 
دارد. تعدادی از علف  های هرز نيز در طی عمليات خاک  ورزی 
گياهان  با  تناوب  در  آفتابگردان  است  بهتر  بين می روند.  از 
در  تاخير  با  بهاره  کشت  های  در  شود.  کشت  برگ  باریک 
کاشت، بيشتر علف  های هرز جوانه زده و هم زمان با عمليات 
نحوه  زیر  در  می  شوند.  کنترل  آن ها  از  بسياری  خاک  ورزی 
پخش علف کش پيش کاشت نشان داده شده است )شكل23(.

 
شکل 23-پخش علف  کش پیش  کاشت
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کنترل علف  های هرز بعد از کاشت

با توجه به این که آفتابگردان در دو هفته اول، رشد کند 
به طور  دارد.  وجود  هرز  علف  های  غالب شدن  احتمال  دارد 
کلی کنترل علف  های هرز در 40-30 روز اول رشد، از اهميت 
بيشتری برخوردار است. اولين وجين زمانی است که ارتفاع 
بوته  ها به 15-10 سانتی  متر و بوته  ها 6-4 برگی شدند. وجين 
وجين  های  و  به 25 سانتی  متر  ارتفاع  رسيدن  از  بعدی پس 
کاشت  روش  به  بسته  می  شود.  انجام  به ضرورت  بنا  بعدی 
مزرعه  در  هرز  علف  های  کنترل  روش  های  مزرعه،  و سطح 

آفتابگردان عبارتند از:

     پیشگیری: استفاده از بذر بوجاری شده، استفاده از کود 

در  هرز  علف  های  بذردهی  از  جلوگيری  پوسيده،  دامی 
فصل آیش و تميزکردن ماشين  ها و ادوات زراعی قبل از 

ورود به مزرعه از اقدامات پيش  گيرانه هستند.

      کنترل مکانیکی: این روش شامل وجين دستی یا ماشينی 

یا کنترل دسـتي علـف  هـاي  )کولتيواتور( است. وجين 
هـرز مـؤثرترین و از لحاظ زیست محيطي، بي  خطرترین 
روش مبارزه بـا علـف  هـاي هـرز اسـت، هرچند در مزارع 
بزرگ به دليل باال رفتن هزینه  های کارگری از روش  های 
کنترل مكانيكی و شيميایی علف  های هرز استفاده می  شود. 
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در صورت کاشت ردیفی می  توان از کولتيواتور برای کنترل 
استفاده کرد. کولتيواتورزنی در  بين ردیف  ها  علف  های هرز 
مرحله 6-4 برگی آفتابگردان )با ارتفاع بوته 25-15سانتی  متر( 
از  اغلـب  مكانيكی،  کنترل  روش  در  می  شود.  انجام 
کولتيواتورهاي ردیفي مجهز به پنجه  غازي یا وجين  کن  هاي 
دوار استفاده مي  شـود )شكل 24(. کولتيواتورهاي دوار داراي 
چرخ هاي دندانه  دار مخصوصي هستند که در حين حرکت 
بر روي خاک ضمن چرخش، علف  هاي هرز را باال می  آورند. 

 

شکل 24- کولتیواتور ردیفی با تیغه  های پنجه  غازی

پخش  مخزن  به  مجهز  ردیفي  کولتيواتورهاي  از  برخی 
بر  عالوه  کار  موقع  در  دستگاه  این  هستند.  شيميایی  کود 
نيتروژنه  کود  ردیف  ها،   هم زمان  بين  هرز  علف  های  وجين 
سرک را نيز در کنار ردیف  های کاشت می  ریزد )شكل 25(. 
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 شکل 25- وجین  کن دارای کودریز

تراکم  اعمال  کاشت،  تاریخ  تغيير  زراعی:  کنترل   

مناسب، شخم عميق برای زیر خاک کردن بذر علف  های 
بقایای علف    ناميه کم، خارج کردن ریزوم و  با قوه  هرز 
هرز توسط دندانه بعد از شخم و تناوب زراعی از جمله 

اقدامات الزم برای کنترل زراعی علف  های هرز هستند.

کنترل شیمیایی:   بكارگيری علف  کش  های پيش کاشت   

و پس  رویشی. معموال در شرایطی که رطوبت نسبی و دمای 
محيط مناسب و تابش مستقيم نور آفتاب کم است تاثير 
علف  کش بهتر است، بنابراین بهتر است سم پاشی در ساعات 
پایانی روز و با استفاده از سم پاش  های بوم  دار انجام شود. 
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آفات آفتابگردان 

از مهم  ترین آفات آفتابگردان، کالغ و گنجشک هستند که 
می  توان از توری برای پوشاندن طبق  ها استفاده کرد. گنجشک 
بزرگ  ترین و زیان  آورترین آفت آفتابگردان است. گاهی دیده 
شده است که صد در صد دانه های یک مزرعه را گنجشک  ها 
خورده  اند. خسارت گنجشک در مزارع پراکنده و مزارعی که در 
نزدیكی آن ها درخت یا منبع آب وجود دارد، بيشتر محسوس 
است. تاکنون از روش  های مختلف برای مبارزه با گنجشک  ها 
استفاده شده ولی هيچ یک موثر نبوده است. عالوه بر گسترش 
سطح زیرکشت، بهترین راه دور کردن گنجشک از مزارع، ایجاد 
سر و صدا و فراری دادن آن ها از زمان دانه    بندی تا برداشت است. 
از آفات دیگر می  توان به کرم طوقه  بر یا آگروتيس، پروانه 
دانه  خوار و کرم سوراخ  کننده برگ اشاره کرد. برای مبارزه با 
سایر آفات از سموم تماسی )نظير مالتيون و دیازینون( و یا 
سموم جذبی و برای مبارزه با کرم آگروتيس از سم سوین 

به صورت طمعه مسموم می  توان استفاده کرد. 

سم پاش    های مورد استفاده در زراعت آفتابگردان

سم پاش  ها وسایلی هستند که برای پخش سموم شيميایی 
استفاده می  شوند. سموم شيميایی برای کنترل علف  های هرز 
و کنترل انواع آفات و عوامل بيماری  زای گياهی بكار می  روند.   
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یک سم پاش مناسب باید مواد شيميایي مورد نظر را به مقدار 
معـين و بـه طـور یكنواخت روي خاک یا برگ  هاي گيـاه 
بپاشـد. انتخاب سم پاش یا افشانک نامناسب، عالوه بر عدم 
پخش یكنواخت موجب هدر رفتن مواد شيميایي، آلودگي 
محيط زیست و بي  اثر شدن مبارزه با علف  های هرز و آفات مورد 
نظر و یا آسيب رسيدن به گيـاه در اثر غلظت زیاد سم مي  شود. 
بر حسب سطح زیرکشت و توان مالی و فنی بهره  بردار، سه 
نوع سم پاش پشتی بدون موتور، پشتی موتوردار و بوم  دار پشت 
تراکتوری برای سم پاشی مزارع آفتابگردان استفاده می  شوند.

1- سم پاش  های پشتی بدون موتور

پشتی  سم پاش  مدل  دو  دارای  سم پاش  ها  نوع  این 
استوانه  ای فشار دائم و سم پاش پشتی کتابی هستند )شكل 
26(. در این سم پاش  ها از تكنولوژی محلول تحت فشار برای 

پخش محلول سمی استفاده شده است. 

   
شکل 26- الف- سم پاش استوانه  ای، ب- سم پاش کتابی

بالف
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سم پاش پشتی استوانه  ای: این نوع سم پاش برای کار در مزارع 

و باغات کوچک طراحی و ساخته شده است. استفاده از 
سم پاش پشتی استوانه  ای به دليل تغييرات فشار در هنگام 
سم پاشی و عدم پاشش یكنواخت برای مبارزه با علف  های 

هرز توصيه نمی  شود.

پشتی  مانند  نيز  سم پاش  این  کتابی:  پشتی  سم پاش 

استوانه  ای برای کار در مزارع و باغات کوچک طراحی و 
ساخته شده است. از سم پاش پشتی کتابی به دو شرط 
می  توان برای پاشش علف  کش  ها استفاده کرد. شرط اول 
تلمبه زدن مرتب و منظم برای جلوگيری از تغيير فشار 
افشانک شره  ای  از  استفاده  سم پاشی است و شرط دوم 
)سيالبی( به جای افشانک  های دیگر است )شكل27(.   

 

شکل 27- شکل و طرز پاشش افشانک شره  ای 
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2- سم پاش  های پشتی موتوردار

و  النس  دار  موتوری  نوع  دو  دارای  سم پاش  ها  نوع  این 
اتومایزر هستند )شكل 28(.

             موتوری  النس  دار                                      اتومایزر

شکل 28- سم پاش موتوری النس  دار و اتومایزر

از  سم پاش  نوع  این  در  النس  دار:  موتوری  پشتی  سم پاش 

و  است  شده  استفاده  تحت  فشار  محلول  تكنولوژی 
به  بنزینی است.  توان آن یک موتور تک سليندر  منبع 
دارای  دستی  بوم  یا  شره  ای  افشانک  از  استفاده  شرط 
افشانک  های تی  جت )شكل 29(، از این سم پاش می  توان 

برای مبارزه با علف  های هرز استفاده کرد. 
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شکل 29- افشانک بادبزنی و طرح پاشش آن 

سم پاش موتوری پشتی اتومایزر:

سم پاش موتوري پشتي اتومایزر از معمول ترین سم پاش هاي 
انفرادي در ایران بوده و به تعداد زیاد در اختيار کشاورزان 
سم پاش  های  خالف  بر  سم پاش  نوع  این  در  مي باشد. 
هوا  شدید  جریان  تكنولوژی  از  ذره  سازی  برای  دیگر، 
ذرات   ایجاد  به دليل  سم پاش  این  است.  شده  استفاده 
غيریكنواخت برای مبارزه با علف  های هرز توصيه نمی  شود. 

3- سم پاش   بوم  دار پشت  تراکتوری

سم پاش  نوع  مناسب  ترین  پشت  تراکتوری  بوم  دار  سم پاش 
برای پخش علف  کش  ها در مزارع بزرگ است و با هم پوشاني 
افشانک ها یا تنظيم افشانک ها برای پاشش روي خطوط کاشت، 
کليه گياهان موجود در مزرعه به طور کامل سم پاشي مي  شوند. 
افشانک مورد استفاده برای پخش علف  کش  ها از نوع تی  جت یا 
شياری است که همه افشانک   ها باید از یک نوع باشند )شكل 30(. 
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 شکل 30- انواع افشانک مورد استفاده در سم پاش بوم  دار پشت  تراکتوری

تنظیم سم پاش بوم  دار پشت  تراکتوری

پس از اتصال سم پاش به تراکتور، باید دستگاه از لحاظ 
افقی و عمودی تراز شود )تراز افقی توسط بازوی سمت 
راست و تراز عمودی توسط بازوی وسط انجام می  شود(. 
سه عامل فشار سم پاشی )تنظيم دور موتور با گاز دستی(، 
ارتفاع بوم )کنترل وضعيت( و سرعت پيش  روی تراکتور 
)با انتخاب دنده( در کاليبراسيون این سم پاش خيلی مهم 

هستند )شكل31(.  

 
شکل 31- سم پاش بوم  دار پشت تراکتوری در حال سم پاشی
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کالیبراسیون سم پاش بوم  دار پشت  تراکتوری

براي استفاده صحيح از سم پاش قبل از سم پاشي باید آنرا 
کالبيره کرد. کالبيراسيون عبارت است از تنظيم سم پاش برای 
پاشش مقدار معيني محلول سمي در هكتار که این عمل پس 
از اطمينان از کارکرد صحيح بخش هاي مختلف انجام مي شود.

پس از اتصال سم پاش به تراکتور و اطمينان از تراز بودن 
از یک طرف به  افشانک  ها، گاردان را  دستگاه و سالم بودن 
محور پمپ و از طرف دیگر به محور توان  دهی )P.T.O( تراکتور 
وصل کنيد و از قفل شدن آن مطمئن شوید به  منظور انجام 
معيني  مقدار  پاشش  برای  سم پاش  تنظيم  و  کالبيراسيون 
به سه عامل اصلي زیر توجه داشت:  باید  محلول در هكتار 

زاویه پاشش و دبي افشانک  _  
سرعت پیش روي تراکتور _  
فشار سم پاشي  _  

افشانک مورد استفاده در سم پاش بوم  دار پشت  تراکتوری 
از نوع تی  جت است که زوایه پاشش و دبي افشانک از شماره ي 
روي آن مشخص مي  شود. به عنوان مثال اگر در روي افشانک 
شماره 8002  یا 11003 نوشته شده  باشد. دو یا سه رقم 
سمت چپ یعني80  و110 زوایه پاشش افشانک را بر حسب  
درجه نشان مي دهد. دو رقم آخر افشانک یعني02  و 03 دبي 
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 )40Psiافشانک در دقيقه در فشار استاندارد   )2/8 بار یا

برحسب گالن آمریكایي است. 
ساده ترین روش تعيين خروجي افشانک ها با اندازه گيري 
محلول  ميزان  محاسبه  و  مدرج  ظرف  یک  پرشدن  زمان 

خروجي در یک دقيقه انجام مي شود )شكل 32(. 

 

شکل 32- اندازه گیري دبي افشانک

سرعت حرکت تراکتور بستگي به مسطح بودن مزرعه، عرض 
بوم و ارتفاع بوم از زمين دارد. در شرایط کشور ما که زمين ها 
معمول  نيز  چرخ ها  جاي  گذاشتن  نكاشت  و  ناهموار  اغلب 
نيست. سرعت حرکت تراکتور 4 تا 6 کيلومتر در ساعت است. 
برای یكنواختی پاشش و هم  پوشانی مناسب، ارتفاع بوم را 
تنظيم کنيد. ارتفاع بوم باید به گونه  ای باشد که فاصله افشانک  ها 
از بوته  ها حدود 50سانتيمتر شود )شكل 33(. تغيير ارتفاع بوم 
به دو روش استفاده از بازوهای هيدروليک تراکتور و استفاده 
از روزنه  های تعبيه شده بر روی شاسی سم پاش ميسر است.
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شکل 33- ارتفاع پاشش و هم  پوشانی 

محلول  ميزان  تعيين کننده  عوامل  از  یكي  نيز  فشار 
ميزان  یابد،  افزایش  فشار  چه  هر  است.  هكتار  در  مصرفي 
محلول مصرفي نيز افزایش مي یابد. ميزان فشار سم پاش هاي 
بوده و فشار متعارف در  بار متغير  تا 5  از 1  تيرافشانک دار 
و  آفات  با  مبارزه  و در  بار  بين2-3  با علف هاي هرز  مبارزه 

بيماري هاي گياهي 4-3 بار است. 
را در وضعيت برگشت  برای تنظيم فشار، شير برگشت 
کامل به مخزن قرار دهيد و با درگير کردن محور تواندهی 
اجازه دهيد پمپ به مدت 2 دقيقه کار کند، سپس با گرداندن 

پيچ تنظيم فشار، فشار را تنظيم کنيد. 
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ميزان محلول مصرفي در هكتار با فرمول زیر محاسبه مي شود : 

 =VE ،)ميزان محلول مصرفي در هكتار )ليتر =Vh که در آن؛
محلول مصرفي در آزمایش)ليتر(، L= طول مسير سم پاشي 
شده در آزمایش )متر( و W= عرض کار سم پاش )متر( هستند.

نظر  مورد  رقم  با  کالبيراسيون  آمده در  بدست  رقم  اگر 
را  افشانک  باید  داشته  باشد،  اختالف  10درصد  از  بيش 
تعویض کرد و از افشانكی استفاده کرد که دبی آن به رقم 
بدست آمده در کاليبراسيون نزدیک باشد. ولي در صورتي که 
اختالف رقم بدست آمده با رقم مورد نظر کمتر از 10درصد 
باشد، به راحتي مي توان با تغييرات سرعت پيشروی و فشار 

ميزان مصرف در هكتار را تنظيم کرد.

مصرف کود شیمیایی
خاک،  نوع  به  بسته  شيميایی  کودهای  مصرف  ميزان 
است.  متفاوت  عوامل  سایر  و  بارندگی  ميزان  قبلی،  زراعت 
مقدار کود مصرفی برای توليد حداکثر پتانسيل آفتابگردان 
به عنوان  است.  خاک  شناسی  آزمایشگاه  توصيه  اساس  بر 
فسفات  سوپر  کود  مصرف 30 کيلوگرم  عمومی  توصيه  یک 
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تریپل به صورت پایه، 50 کيلوگرم سولفات پتاسيم در موقع 
آماده  سازی زمين  و 75-50 کيلوگرم اوره در هر هكتار در دو 

نوبت سرک پيشنهاد می شود.  

روش ها و ماشین هاي کوددهي 

کودهای کشاورزی عمدتا به دو گروه دامی و شيميایی 
بصورت  است  ممكن  شيميایي  کود  می  شوند.  تقسيم بندي 
دانه اي جامد یا گازي )آمونياک( باشد. براي هر یک از این 

کودها، ماشين مخصوصي وجود دارد.

پخش کود دامی

کود دامي را معموالً هنگام شخم اوليه یا ثانویه با خاک 
مخلوط مي کنند. در زراعت هاي کوچک و سنتي کود حيواني 
آن  و سپس  مي دهند  قرار  مزرعه  در  کپه  هایي  به صورت  را 
را با بيل در سطح خاک پراکنده ساخته و با خاک مخلوط 
مي کنند. در زراعت هاي مكانيزه از دستگاه کودپاش حيواني 
استفاده مي شود. کودپاش کود دامی، یک تریلی کششی است 
که در کف آن یک نقاله زنجيری قرار دارد. پره نقاله، کود را 
به انتهای دستگاه انتقال می  دهد  تا به وسيله پخش  کننده  ها 

بر روی زمين پخش شود )شكل 34(.
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شکل 34- کودپاش دامی

از آن جایي که هزینه خرید، حمل و نقل و پاشيدن کود 
حيواني بسيار زیاد است و بخصوص در زراعت وسيع مي تواند 
مشكالتي را در برنامه ریزي و زمان بندي عمليات زراعي پيش 
آورد، الزم است به حفظ بقایاي گياهي بر روي خاک و حفظ 

مواد آلی خاک توجه کافي مبذول شود.
فسفاته  اوره،  نوع  سه  در  که  جامد  شيميایي  کودهاي 
زمان  نظر  از  را  یافت مي شوند. کودهای شيميایی  پتاسه  و 
مصرف می  توان به دو گروه کودهای پایه )کودهای فسفاته 
و پتاسه( و کود سرک )اوره( تقسيم  بندی کرد. کودهای پایه 
قبل یا هم زمان با کاشت و کود سرک پس از سبزشدن گياه در 
زمان داشت پاشيده به خاک اضافه مي شوند. کودهای جامد 
شيميایی که دانه  ای شكل هستند معموال به وسيله کودپاش 
در سطح مزرعه پاشيده و با ادوات و وسایل دیگر )دیسک، 
کولتيواتور ویا چنگه( با خاک مخلوط می  شوند )شكل 35 (. 
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شکل 35- استفاده از دیسک براي اختالط کود با خاک 

کودپاش، کود را در سطح مزرعه به صورت پخشی و تقریبا 
یكنواخت می  پاشد. اصول کار کودپاش به این صورت است 
که کود از طریق دریچه قابل تنظيم مخزن، روی پخش  کننده 
می  ریزد. پخش  کننده که یک صفحه دوار است، در اثر نيروی 
گریز از مرکز کود را در عرض کار معين می  پاشد )شكل 36(. 

شکل 36- کودپاش گریز از مرکز )صفحه اي دوار( و قسمت هاي مهم آن

براي پاشيدن کود سرک باید از ماشين آالتي استفاده کرد که 
به محصول خسارتي وارد نسازند. براي این کار تراکتور را باید به 
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چرخ هاي باریک )شكل37( تجهيز نمود و فاصله بين چرخ هاي 
تراکتور را  با توجه به فاصله ردیف هاي محصول تنظيم کرد. 

 

شکل 37- استفاده از سم پاش چرخ باریک در عملیات داشت

ماشین  های کود دهی و وجین  

در زراعت مكانيزه، دستگاه کودپاش را در جلو دستگاه 
وجين و سله شكني قرار مي دهند. دستگاه های کودپاش اخير 
شامل یک مخزن با دریچه خروج قابل کنترل و سقوط کود 
است. این ماشين  ها دارای اجزایی هستند که ضمن عمليات 
سله  شكنی، وجين و خاک  دهی، عمليات توزیع کود را توام 
انجام می  دهند. کودکار فاروئر نمونه  ای از این ماشين  ها است. 
با پيش  روی دستگاه، چرخ ستاره  ای زمين  گرد محور موزع  های 
به  سقوط  لوله  های  طریق  از  کود  داده،  حرکت  را  کودکار 
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داخل شيارها می  ریزد و سایر قطعات عامل، عمليات وجين، 
انجام می  دهند  با کودکاری  توام  را  سله  شكنی و خاک  دهی 
به پنجه  غازی  این ماشين  هایی مجهز  بر  )شكل 38(. عالوه 
و کودریز وجود دارند که عمليات کودریزی و وجين را توام 

انجام می  دهند. 
 

شکل 38- کودکار-فاروئر

تجهيزات  پاشش،  مقدار  تنظيم  برای  پاشش:  تنظیم مقدار 

مختلفی روی ماشين  های پخش کود وجود دارند که باید 
قبل از کار تنظيم شوند. این کار معموال با اهرم  های تعبيه 

شده در بدنه کودپاش انجام می  شود.



فصل چهارم

روش  ها و ادوات برداشت





زمان برداشت
برداشت آفتابگردان بعد از مرحله رسيدگی فيزیولوژیک 
انجام می شود. رسيدگی فيزیولوژیكي در آفتابگردان موقعی 
براکته  های  و  زرد  به  سبز  از  طبق  ها  پشت  رنگ  که  است 
این  در  تغيير کند )شكل 39(.  قهوه  ای  به رنگ  آن  اطراف 
مرحله می  توان برداشت را انجام داد، این تغيير معموال قبل از 
این که طبق ها به حد کافي و مناسب برای برداشت خشک 
شده باشند، است. در این مرحله رطوبت دانه 35-30درصد 
و رطوبت طبق 70درصد است. برای کاهش ریزش در زمان 
برداشت و خسارت پرندگان )شكل40(، بسياری از کشاورزان 
آفتابگردان را در رطوبت 25-20درصد برداشت می  کنند، اما 
در این رطوبت احتمال کپک  زدن دانه وجود دارد، برای انبار 
کردن، دانه  ها را خشک می  کنند تا رطوبت آن به 9درصد برسد. 
برداشت در رطوبت کمتر از 9درصد، موجب ریزش دانه می  شود. 
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شکل 39- مرحله رسیدگی فیزیولوژیک در آفتابگردان

 
شکل 40- خسارت پرندگان
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روش  های برداشت

برداشت دستی

انجام  کمباین  یا  دست  با  آفتابگردان  محصول  برداشت 
کوچک  مزارع  و  فيزیولوژیک  رسيدگی  زمان  در  مي گيرد. 
برای کاهش خسارت پرندگان، کاهش ریزش دانه و یا عدم 
دسترسی به کمباین، برداشت با دست انجام می  گيرد )شكل 
از  آن  به  متصل  تریلی  با  تراکتور  یک  روش،  این  در   .)41
یک طرف مزرعه حرکت می  کند، هم زمان کارگران طبق  ها 
را با داس بریده و به داخل تریلی پرت می  کنند. در نهایت 
طبق  ها در یک جا تخليه و خرمن می  شوند و با زدن ضربه به 
پشت طبق   دانه  ها را جدا می  کنند. در صورتی که طبق  های 
آفتابگردان بعد از برداشت روی هم متراکم شوند به سرعت 
گرم شده و کپک می زنند، بنابراین در صورت برداشت دستی 

باید بالفاصله بعد از برداشت دانه ها را از طبق جدا کرد.

شکل 41- برداشت دستی آفتابگردان
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برداشت با کمباین

به هد  باید کمباین  با کمباین،  آفتابگردان  برداشت  برای   
مخصوص آفتابگردان مجهز شود )شكل های 42 و 43(. البته برخی 
کشاورزان برداشت آفتابگردان را با هد مخصوص غالت هم انجام 
می  دهند. ولي این امر موجب تلفات بيش از حد دانه می  شود. 

 

شکل 42- هد مخصوص برداشت آفتابگردان

شکل 43- برداشت آفتابگردان با هد محصوالت ردیفی
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عالوه  تلفات،  کاهش  و  برداشت  کارآیی  افزایش  برای 
باید سایر  آفتابگردان،  برداشت  از هد مخصوص  استفاده  بر 
خرمن  کوب،  واحد  تغذیه،  و  )برش  کمباین  قسمت  های 
با  شوند.  تنظيم  مناسب  طور  به  تميزکننده(  و  جداکننده 
مقداری محصول روی  مناسب  در شرایط  این، حتی  وجود 
زمين می  ریزد یا محصول برداشت شده از کيفيت مطلوبی 
برخوردار نيست و دچار شكستگی، خردشدگی و کنده شدن 
تنظيمات  مواقع،  اکثر  در  می  شود. خوشبختانه  دانه  پوست 
جزئی به شدت باعث بهبود برداشت و کاهش تلفات می  شود. 
 حساسيت برداشت آفتابگردان با کمباین نسبت به غالت 
خيلی بيشتر است. به طوری که هد نامناسب و عدم تنظيم 
آن موجب افت ریزش دانه به صورت افتادن طبق روی زمين و 
یا جمع شدن دانه در سكوی برش می شود. واحد خرمن کوب 
به عنوان قلب کمباین است و در صورت عدم تنظيم می  تواند 
باعث افت کيفی شدید دانه )شكستگی دانه یا کنده شدن 
پوست دانه( شود  . فاصله بين کوبنده و ضدکوبنده و دور کوبنده 
از مهم  ترین تنظيمات واحد خرمن کوب هستند. فاصله بين 
کوبنده و ضدکوبنده باید نسبت به گندم بيشتر و دور کوبنده 
کمتر باشد. دور زیاد کوبنده و فاصله کم کوبنده و ضد کوبنده 
موجب شكستگی دانه  ها و کنده شدن پوست آن ها می  شود. 
باید توجه داشت که برداشت مكانيزه از زمانی که رطوبت 
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اما  امكان پذیر است.  تا 18درصد می رسد،  به 16  دانه ها 
بهترین زمان برای برداشت وقتی است که رطوبت دانه ها به   
رطوبت  در  انجام شده  مطالعات  برسد. طبق  12-10درصد 
20درصد، دور کوبنده 380 دور در دقيقه و فاصله بين کوبنده 
این  هرچند  است.  شده  پيشنهاد  8 ميلی  متر  ضدکوبنده  و 
اعداد در شرایط مختلف ثابت نيستند و می  توانند تغيير کنند. 
ندارد  بستگی  تنظيم صحيح  به  تنها  افت  به هرحال کنترل 
و عوامل دیگری از جمله فرسودگی کمباین یا عوامل مدیریت و 
برنامه  ریزی در این امر دخيل هستند. عواملی همچون زمان برداشت، 
و  زمين  بلندی  و  پستی  وضعيت  هوا،  رطوبت  رطوبت محصول، 
شناخت خصوصيات محصول به عهده فرد یا افرادی است که از 
تجربه و دانش کافی در مدیریت عمليات برداشت برخوردار هستند.  
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توصیه  های کاربردی

کاشت  _ کارنده های  و  بی خاکورزی  روش  از  استفاده   
مستقیم در مناطق دیم با بقایای گیاهی کم    .

کاهش  _ برای  مرکب  خاک  ورزی  ادوات  کارگیری  به   
هزینه  ها و زمان عملیات آماده  سازی بستر بذر.

مناسب  _ ایجاد پوشش  و  و کلش  کاه  از حذف  جلوگیری   
قلمی. گاوآهن  با  سال  طول  در  دیم  اراضی  خاک  سطح  برای 

کار  _ دیم  بهره  برداران  به  آگاهی  بخشی  و  اطالع  رسانی   
درمورد تبعات و آثار زیان  بار حذف بقایای گیاهی.

دولتی  _ حمایتی  و  تشویقی  کارهای  و  ساز  کردن  فراهم   
برای ساخت یا واردات ادوات و ماشین  های مناسب.

صحیح  _ مدیریت  ترویجی  و  آموزشی  دوره  های  برگزاری   
بقایا گیاهی برای بهره  برداران مناطق دیم.
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