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مقدمه
گندم یکی از قدیمیترین و پر ارزشترین گیاهان روی زمین است کته بتیش از هتر
محصول دیگری در دنیا کش میشود و بیش از هر محصول دیگری تامین کالری نمتوده
و بیشترین پروتئین را در جیره غذایی بشتر عرضته متیکنتد (امتین و همکتاران .)9919 ،
روشهای مختلف خاکورزی و کاش از طریق تغییر در شرایط فیزیکی بستر بتذر ،یننتی
مشخصههای حرارتی ،رطوبتی ،تهویهای و مقاومتی خاک میتوانند بر نحوه سبز شدن بذر
موثر باشند .جوانهزنی ،سبزشدن سریع و کامل بذر گندم احتمال دستیابی به عملکرد ختوب
را بهبود میبخشد .گیاهانی که زودتر سبز میشوند نسب به گیاهانی که دیرتتر در ستطح
خاک ظاهر میشوند ،سهم بیشتری در عملکرد محصول دارند (هم  .)9931 ،تنش شوری
یکی از مهمترین عوامل محیطی اس که باعث کاهش رشد ،توسنه و عملکترد محصتول
میشود .حدود  21درصد از مساح زیر کش دنیا و حدود  11درصد از مزارع آبی متاثر از
شوری خاک اس (فائو  .)2111 ،مناطق خشک که اکثری برای تولید محصتول نیتاز بته
آبیاری دارند ،مستند شور شدن بیشتر خاک هستند (برادی و ول  .)2111 ،حدود  2درصتد
از مزارع دیم جهان به اراضی شور تبدیل شدهاند که جه کشاورزی مناست نمتیباشتند
(فائو .)2111 ،در مزارع تح آبیاری ،نمک به همراه آب در مزارع باال آمده و پس از تبخیر
آب در قسم الیه باالیی پروفیل خاک تجمع میکند (دوکوتا و همکاران .)2191 ،یکی از
پیامدهای خشکسالی ،فشار بر منابع آب و سفرههای زیرزمینی اس  .در مناطق خشتک و
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
دارد (مالین و مترنیچ  .)2116 ،کل اراضی فاریاب کشتور  3/9میلیتون هکتتار است کته
حدود  9/1میلیون هکتار آن مبتال به شوری اس (بنایی و همکاران.)9911 ،
کاش گندم با روشهای سنتی استفاده از دستگاه کودپاش سانتریفیوز (توزیع بتذر در
سطح خاک) و همچنین کاش گندم روی پشته با استفاده از خطیکارهای مرستوم ،باعتث
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کاهش عملکرد گندم در اراضی شور میشود (صلح جو و همکاران ،9911 ،صلح جو9911 ،
و چادهاری و همکاران .)2111 ،بنابراین با توجه به خشکسالیهای اخیر و افزایش شوری
خاک در مزارع کشور ،نیاز به یک دستگاه مناس خطیکار برای این اراضتی متیباشتد .از
طرف دیگر بنضی از شرک ها اقدام به ساخ دستگاه خطیکار کتفکتار بتا عتر هتای
مختلف برای جویچهسازها نمودهاند .لذا در این نشریه به بررسی و تنیین اثر ایتن دستتگاه
خطیکار کفکار بر عملکرد گندم و بهرهوری مصرف آب در منتاطق شتور پرداختته شتده
اس .
دستگاه خطیکار کفکار اراضی شور
برای کاش گندم در کف جوی از دستگاه خطیکار کفکار استفاده میشتود (شتکل-
های  9 ،2 ،9و  .)1همانطور که در شکل  1مالحظه میشود ،دستگاه خطتیکتار کتفکتار
قابلی ایجاد جوی و پشته در مزرعه را دارد و عملیات کاش بذر در کفجوی انجام متی-
شود .خطیکارهای مرسوم قابلی ایجاد جوی و پشتته در مزرعته را دارنتد ولتی عملیتات
کاش بذر را در روی پشته انجام میدهند .دستگاه خطیکار کتفکتار منمتوال بتا عتر
جویچتتهستتازهای ( 31 ، 61 ) Wو  911ستتانتیمتتتر (شتتکل  )1ستتاخته شتتده و در متتزارع
کشاورزان مورد استفاده قرار میگیرد .این نوع خطیکار برای کاشت محصتول در اراضتی
شور ساخته شده اس .
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شکل  -9دستگاه خطیکار کفکار با عرض جویچه ساز  911سانتیمتر

شکل  -2دستگاه خطیکار کفکار با عرض جویچه ساز  57سانتیمتر
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شکل  -9دستگاه خطیکار کفکار با عرض جویچه ساز  01سانتیمتر (از جلو)

شکل  -4دستگاه خطیکار کفکار (از پشت)
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W

شکل  -7عرض جویچهها ( )Wدر خطیکار کفکار

شکل  -0کاشت گندم در کف جوی با استفاده از دستگاه خطیکار کفکار

در طراحی دستگاه خطیکار کفکار برای کاش گندم در کفجوی ،ابتتدا شتیارکش-
های (فاروئرهای) نص شده در جلو دستگاه ،جویها را در مزرعته ایجتاد کترده و ست س
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عملیات کاش محصول در کف جوی انجام میشود (شکل  .)6عمق جویچههتا از طریتق
تنظیم عمودی شیاربازکنها امکان پذیر اس  .مشخصات فنی دستگاههای خطیکار کتف-
کار در جدول  9آورده شده اس .
جدول  -9مشخصات فنی خطیکارهای کفکار
عرض جویچهسازها در

عرض کار

خطیکار کفکار (سانتیمتر)

( سانتیمتر)

9

61

211

2

31

911

9

911

ردیف

مشخصات فنی

سوارشونده 1 ،خط کاش گندم در کف هر جتوی،
ساخ شرک ماشین برزگر همدان ،ایران.
سوارشونده 1 ،خط کاش گندم در کف هر جتوی،
ساخ شرک ماشین برزگر همدان ،ایران.
سوارشونده 3 ،خط کاش گندم در کف هر جتوی،

911

ساخ شرک ماشین برزگر همدان ،ایران.

نحوه توزیع شوری در پروفیل خاک
زمان و محل نمونهگیری خاک بر میزان شوری خاک موثر اس  .شکل  3نشان متی-
دهد که شوری خاک در مرحله قبل از پیآب ( )T1با میزان  9/311دسی زیمنس بتر متتر
بیشتر از قبل از برداش محصول گندم ( )T2با میزان  2/111دسی زیمنس بر متتر است .
عل آن را میتوان به آبیاری مزرعه و نفوذ امالح به عمق خاک مزرعه دانس  .آب آبیاری
باعث حل شدن نمک و انتقال آن به عمق خاک زراعی میشود .همچنین وجود حجم زیاد
بقایایگیاهی محصول گندم در قبل از برداش گندم باعث کاهش تبخیتر از ستطح ختاک
نسب به زمان قبل از پیآب (آبیاری دوم پس از کاش گندم) شتده است کته در نهایت
باعث کاهش شوری خاک در زمان قبل از برداش گندم نسب به زمان قبل از پیآب شده
اس  .بنابراین پیشنهاد میشود که بالفاصله بند از برداش محصول گندم ،عملیات خاک-
ورزی و تهیه بستر بذر برای محصول بندی انجام شود تا لولههای موئین موجود در ختاک
قطع شده و از انتقال بیشتر نمک به سطح خاک جلوگیری گردد .این موضوع متیتوانتد از
6

خطیکار کفکار اراضی شور و استفاده بهینه از آن

شوری بیشتر الیه سطحی خاک جلوگیری بنمل آورد .از طرف دیگر ختاک مزرعته بنتد از
برداش محصول هنوز مرطوب اس و کامال خشک نشده است  ،بنتابراین پتس از انجتام
عملیات خاکورزی کلوخههای کمتری ایجاد شده و تهیه بستر بذر مناست تتری را بترای
محصول بندی فراهم میکند.

شکل  -5اثر زمان نمونهگیری خاک ( )Tبر میزان شوری خاک ()EC
( = T1قبل از پیآب = T2 ،قبل از برداشت محصول گندم)

محل نمونهگیری خاک بر میزان شوری خاک موثر اس (شکل  .)1نتایج نشان متی-
دهد با افزایش ارتفاع محل نمونهگیری خاک ،میزان شوری خاک نیز افزایش یافتته است
(شکل  .)1بیشترین میزان شوری خاک با میانگین  1/939دسی زیمنس بر متر مربتو بته
مکان روی پشته ( )P3و کمترین آن با میانگین  2/363دسیزیمتنس بتر متتر مربتو بته
مکان کفجوی ( )P1اس  .میزان شوری خاک در روی پشته و کنار پشته نسب به کتف-
جوی به ترتی  11/3و  93/9درصد افزایش داشته اس  .دیگر محققین نیز گزارش کردند
که شوری خاک در کفجوی کمتر از روی پشتته است (صتلح جتو و همکتاران 9911 ،و
دوکوتا و همکاران .)2191 ،در مزارع تح آبیاری ،نمک به همراه آب در مزرعه باال آمتده
و پس از تبخیر آب در قسم الیه باالیی پروفیل خاک تجمع میکند (دوکوتا و همکاران،
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 ،)2191بنابراین این موضوع باعث افزایش میزان شوری در روی پشته نسب به کفجوی
در روش کاش با خطیکار کفکار میشود (شکل .)91

شکل  -8مکانهای نمونهگیری شوری خاک

شکل  -1اثر مکان نمونهگیری خاک ( )Pبر میزان شوری خاک ()EC
( = P1کف جوی = P2 ،کنار پشته = P3 ،روی پشته)
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شکل  -91تجمع نمک روی پشتهها در کشت گندم

کاهش میزان بذر مصرفی
کاش گندم با خطیکار کفکار در بستر جوی در مقایسه با روش کش مرسوم روی
پشته (دستگاه خطی کار همدانی) باعث افزایش درصد سبز گندم میشود .عل آن را می-
توان از یک طرف ناشی از تمرکز بیشتر شوری خاک روی پشته نسب به کتفجتوی و از
طرف دیگر رسیدن راح تر رطوب خاک به بذرهای قرارگرفته در کفجوی نسب به روی
پشته دانس  .کشاورزان منموال برای کاش گندم به روش مرسوم در مزارع دارای شتوری
خاک از میزان بذر بیشتری (تا حدود  111کیلوگرم در هکتار) استفاده میکنند (صلح جتو و
همکاران .)9911 ،این موضوع نشان میدهد که کشاورزان به موضوع کاهش درصتد ستبز
گندم در اراضی شور آگاه میباشند و به همین عل میزان بذر مصرفی را افزایش میدهند.
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درحالیکه اگر از روش کاش با خطیکار کفکار استفاده شود ،میزان بتذر مصترفی گنتدم
حداقل به حدود نصف کاهش پیدا میکند.
افزایش عملکرد گندم
بیشترین عملکرد گندم در منطقه فسا با میانگین  1193کیلوگرم در هکتار مربتو بته
عر

 31سانتیمتری جویچه سازها ( )W75و کمترین آن با میانگین  9211کیلتوگرم در

هکتار ( )Cمربو به کاش گندم روی پشته با خطی کار مرستوم است (شتکل  .)99ایتن
نشان می دهد که عملکرد گندم در روش کاش در کفجوی با خطیکتار کتفکتار 91/9
درصد نسب به روش کاش گندم روی پشته افزایش داشته اس  .عل آن را میتوان بته
سبز شدن یکنواخ گندم در مزرعه و کاهش اثر شوری خاک در سبز شدن گنتدم و رشتد
آن دانس  .زیرا پس از آبیاری مزرعه ،نمک به همراه آب در مزرعته بتاال آمتده و پتس از
تبخیر آب در قسم الیه باالیی پروفیل خاک (پشتههتا) تجمتع متیکنتد .از آنجتائی کته
خطیکار کفکار قابلی کاش گندم در کف جوی را دارد ،باعث متیشتود تتا اثتر شتوری
خاک بر روی سبز شدن و رشد بذرهای گندم کتاهش یافتته و در نهایت باعتث افتزایش
عملکرد محصول شود.
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شکل  -99مقایسه عملکرد گندم در خطیکار کفکار با عرض جویچهسازهای ( )wمتفاوت و
خطیکار مرسوم در فسا

در آزمایشهای انجام شده در منطقه الر استان فارس (صلح جو و همکتاران،)9911 ،
میانگین عملکرد گندم در روش سنتی (کاش بتا دستتگاه کتود پتاش ستانتریفیو ) 1131
کیلوگرم در هکتار و در روش کاش با دستگاه خطیکار کفکار  6191کیلوگرم در هکتتار
بود (شکل  .)92این نشان میدهد که کاش گندم در کتف جتوی بتا دستتگاه خطتیکتار
کفکار باعث افزایش  29/1درصدی عملکرد گندم شده اس  .عل این افزایش را میتوان
به سبز شدن یکنواخ گندم در مزرعه و کاهش تاثیر شوری خاک در سبز شتدن گنتدم و
رشد آن دانس (شکلهای  99و .)91
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شکل  -92مقایسه عملکرد گندم در خطیکار کفکار با روش مرسوم در منطقه الر

شکل  -99وضعیت سبز شدن گندم در روش کاشت با خطیکار کفکار
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شکل  -94وضعیت سبز شدن گندم در روش کاشت با دستگاه کودپاش سانتریفیوژ

کاهش آب مصرفی
بیشترین آب مصرفی گندم با میانگین  1111متر مکن در هکتار مربتو بته کاشت
گندم روی پشته ( )Cاس (میزان بارندگی در طول فصل رشد گندم  211/3میلیمتر بود).
در این روش ،آب ضمن حرک در جویچهها ،به داخل پشته نفوذ میکند (آبیاری غرقابی).
این نفوذ تا هنگام رسیدن رطوب به منطقه ریشه ادامه مییابتد .امتا در روش کتفکتاری
ناحیه ریشه در مسیر حرک آب قرار دارد و این منطقه با سهول بیشتری آبیاری میشتود.
لذا زمان آبیاری نسب به روش کاش گندم روی پشته کوتاهتر متیشتود .هرچته عتر
مسیر حرک آب در جویچه کفکار کمتر باشد زمان آبیاری نیز کمتر میشتود و در نتیجته
آب مصرفی کاهش مییابد .بنابراین کمترین آب مصرفی با  1211متر مکن در هکتار در
روش خطیکار کفکار با عر

جویچهسازهای  61سانتیمتری ( )W61میباشتد (شتکل

.)91

13

علیاکبر صلحجو ،سید ابراهیم دهقانیان ،علیرضا پرویزی

شکل  -97مقایسه آب مصرفی در خطیکار کفکار با عرض جویچهسازهای ( )wمتفاوت و خطی-
کار مرسوم

افزایش بهرهوری آب مصرفی
بیشترین بهرهوری مصرف آب با میتانگین هتای  9/129و  9/111کیلتوگرم بتر متتر
مکن به ترتی مربو به عر های  )W60( 61و  31سانتیمتری( )W75جویچه ستازها
در خطیکار کفکار و کمترین آن با میانگین  1/111کیلوگرم بتر متتر مکنت مربتو بته
کاش گندم روی پشته ( )Cاس (شکل  .)96این نشان میدهد که استتفاده از خطتیکتار
کفکار با عر های  61و  31سانتیمتری جویچه سازها به ترتی باعث افتزایش  16/1و
 12/6درصدی بهرهوری مصرف آب نسب به روش کاش گندم روی پشته شده اس .
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شکل  -90مقایسه بهرهوری آب مصرفی در خطیکار کفکار با عرض جویچهسازهای ()w
متفاوت و خطیکار مرسوم

عل افزایش بهرهوری مصرف آب در روش کاش گندم با خطیکار کفکار نسب به
روش کاش گندم روی پشته را میتوان از یک طرف بته کتاهش میتزان آب مصترفی در
روش کاش گندم در کف جوی با خطیکار کفکار نستب بته روش کاشت گنتدم روی
پشته دانس و از طرف دیگر به افزایش عملکرد گندم در روش کاش با خطیکار کفکار
نسب به روش کاش گندم روی پشته در اراضی شور دانس  .نتایج نشتان متیدهتد کته
کاش گندم در کف جوی با خطیکار کفکار در عر های مختلف جویچه ستازها باعتث
افزایش بهرهوری مصرف آب نسب به کاش گندم روی پشته میشود .بنابراین در متزارع
دارای شوری خاک ،بهتر اس از دستگاه خطیکار کفکار استفاده نمود تا ضتمن افتزایش
عملکرد محصول نسب به روش کاشت روی پشتته ،میتزان آب مصترفی آبیتاری را نیتز
کاهش داده و در مجموع باعث افزایش بهرهوری مصرف آب شود.
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کاهش هزینههای عملیات خاکورزی و تهیه بستر بذر
درآمد کشاورز ناشی از کاهش هزینهها در اثر استفاده از دستتگاه خطتیکتار کتفکتار
نسب به دستگاه کودپاش سانتریفیو و همچنین افزایش عملکرد گندم بازای هر هکتتار و
هزینههای آنها میباشد .الزم به ذکر اس که این هزینهها برای عملیات تهیه بستر بذر و
کاش گندم انجام گرفته اس و سایر هزینهها (عملیات داشت و برداشت محصتول) بته
عل یکسان بودن آنها ثاب درنظر گرفته شده اس .
هزینههای انجام شده برای عملیات تهیه بستر بذر و کاش گندم در روش استتفاده از
دستگاه کودپاش سانتریفیو (روش مرسوم) در منطقته الر (بتر استاس قیمت هتای ستال
 91221111 ،)9911ریال بازاء هر هکتار بود .همچنین جمع کل هزینههای تهیه بستر بذر
و کاش گندم در روش استفاده از دستگاه خطیکار کفکار  3611111ریال بود (صلح جتو
و همکاران .)9911 ،استفاده از دستگاه خطیکار کتفکتار باعتث کتاهش  11/3درصتدی
هزینههای تهیه بستر بذر و کاش گندم نسب به روش مرسوم شده اس  .دستگاه خطی-
کار کفکار از یک طرف میتزان بتذر مصترفی را کتاهش داده و از طترف دیگتر عملیتات
ماشینی را برای کاش بذر را کم کرده اس که در مجموع باعث کاهش هزینهها در روش
استفاده از خطیکار کفکار شده اس .
نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به بررسی بنمل آمده مشخص گردید که استفاده از خطتیکتار کتفکتار بتر
توزیع شوری خاک در پروفیل خاک ،عملکرد گنتدم و بهترهوری مصترف آب متوثر است .
آبیاری مزرعه باعث حل شدن نمک و انتقال آن به عمق خاک زراعی متیشتود .از طترف
دیگر وجود بقایایگیاهی گندم در قبل از برداش محصول باعث کتاهش تبخیتر از ستطح
خاک نسب به زمان قبل از پیآب (مزرعه فاقد بقایایگیاهی) میشود که در نهای باعتث
کاهش شوری خاک در زمان قبل از برداش گندم نسب به زمان قبل از پیآب میگتردد.
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میزان شوری خاک با افزایش ارتفاع در پروفیل خاک ،افزایش یافته است  .بته طتوریکته
شوری خاک در روی پشته و کنار پشته نسب به کفجوی بهترتی  11/3و  93/9درصتد
افزایش داشته اس  .این نشان میدهد که شرایط کاش محصول در کتفشتیار بته دلیتل
کاهش شوری خاک نسب به روی پشته ،مناس تر اس .
عملکرد گندم در روش کاش بذر در کفجوی با خطیکار کفکار  91/9درصد نسب
به روش کاش گندم روی پشته افزایش داشته اس  .از طترف دیگتر استتفاده از دستتگاه
خطیکار کفکار نسب به روش کاش با دستگاه کودپاش سانتریفیو باعث افزایش 29/1
درصدی عملکرد گندم شده اس  .بنابراین استفاده از خطیکار کفکار در اراضی شور باعث
افزایش عملکرد گندم میشود.
استفاده از خطیکار کفکار با عر

 61و  31سانتیمتری جویچتهستازها بته ترتیت

باعث افزایش  16/1و  12/6درصدی بهرهوری مصرف آب نسب به روش مرسوم کاشت
گندم روی پشته شده اس  .دستگاه خطیکار کفکار از یک طرف میتزان بتذر مصترفی را
نسب به روش کاش با کودپاش سانتریفیو کاهش داده و از طرف دیگر عملیات ماشینی
برای کاش بذر را کم کرده اس که در مجموع باعث کاهش هزینهها در روش استفاده از
خطیکار کفکار شده اس  .بنتابراین در متزارع دارای شتوری ختاک ،استتفاده از دستتگاه
خطیکار کفکار میتواند باعث افزایش درآمد کشاورزان و کاهش هزینههای آنها شود.
 )9در مزارع شور ،بالفاصله بند از برداش محصتول گنتدم ،عملیتات ختاکورزی و
تهیه بستر بذر برای محصول بندی انجام شود تا لولههای موئین خاک قطع شده
و امالح (شوری) نتوانند به مرور زمان از عمق خاک به الیهسطحی خاک انتقتال
یابند و باعث شور شدن الیه سطحی خاک در مزرعه شوند .از آنجائیکه پتس از
برداش محصول گندم ،خاک هنوز مرطوب اس و کامال خشتک نشتده است ،
بنابراین انجام عملیات خاکورزی بالفاصله بند از برداش محصول باعث کاهش
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کلوخه ایجاد شده در مزرعه شده و بستر بذر مناس تری را برای کاش محصول
بندی ایجاد میکند.
 )2در مزارع دارای شوری خاک ،از خطیکار کفکار با عر

جویچهستازهای  61و

 31سانتیمتری استفاده شود ،تا ضمن افزایش عملکرد محصتول ،بهترهوری آب
مصرفی نیز افزایش یابد.
 )9با توجه به رویکرد کشاورزی کشور به سم کشاورزی حفاظتی ،پیشنهاد میشود
تا بر روی ساخ و ارزیابی دستگاه کاش مستقیم خطیکتار کتفکتار ،اقتدامات
مناس انجام شود.
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