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مقدمه
وجود ظرفیتهای بالقوه مبتنی بر توصیههای محققان صاحبنظر ،استفاده از یافتهها و
دستاوردهای تحقیقاتی ملی و بینالمللی و تجربیات بهدست آمده از تولید گندم آبی در
اقالیم مختلف از یک رف و آثار مثبت انجام فعالیتهای فنی مناسب در مزارع ،مانند
عملیات تجهیز و نوسازی اراضی ،روشهای نوین آبیاری ،نقش عملیات مکانیزاسیون در
کاشت مطلوب ،رعایت توصیههای فنی ،کاربرد درست عناصر غذایی ،نقش بذور اصالح
شده و … ،چشمانداز خوبی را برای افزایش عملکرد گندم در کشور ایجاد نموده است.
هماکنون بیش از  72درصد منابع آب شیرین کشور برای تولید محصوالت کشاورزی
استفاده میشود و این نهاده ارزشمند به دلیل تغییرات اقلیمی روز بهروز کمیابتر میشود .با
افزایش روزافزون جمعیت و متعاقب آن افزایش استفاده از منابع آب ،نیاز به استفاده از
روشها و سامانههای صرفهجو در مصرف آب کشاورزی و استفاده از فناوریهای جدید
برای تولیدات پایدار با مصرف آب کمتر ،بیش از پیش احساس میشود .همچنین ،بارش
بارانهای موسمی و سیلآسا بهعنوان یکی از عوامل اصلی ناپایدار کننده کشاورزی و
فرسایش خاک عمل میکند .آمار اینگونه خرابیها نشان میدهد که در سالهای گذشته
این معضل یکی از مشکالت رایج در کشاورزی ایران بوده است .بنابراین ،شناسایی و
استفاده از روشهای بهینه کشت که ضمن داشتن تولید بهینه از خسارتهای بارشهای
سیلآسا در امان باشد و همچنین حداقل فرسایش خاک را داشته باشد میتواند بهعنوان راه
حلی اساسی در برخورد با این معضل عمل کند.
با توجه به رویکرد معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ،مبنی بر توسعه و ترویج
روشهای نوین در تولید محصوالت کشاورزی ،مقرر شده است که استفاده از روشهای
مرسوم خاکورزی از  85درصد به  42درصد سطح زیر کشت کاهش یافته و  42درصد نیز
تحت روشهای بهرهورتری مثل خاکورزی حفاظتی قرار گیرد .در عملیات کاشت نیز مقرر
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شده است که سهم کشت مکانیزه با انواع خطی کارها  17درصد و کارندههای بیخاکورز
(کشت مستقیم)  91درصد باشد (جدول .)9
جدول  -9وضعیت موجود درجه مکانیزاسیون گندم آبي در سال  13و افق برنامه ارتقاء
آن (واحد :درصد)
نوع عملیات

خاکورزي

كاشت

داشت

برداشت

روش

وضعیت موجود

افق برنامه
تا سال  17تا سال 11

مرسوم

85

65

42

حفاظتي

92

15

42

تسطیح نسبي با ماله

62

58

74

انواع بذركار خطي كار

62

55

45

كشت مستقیم

9

1.7

12

خطي كاري روي پشتههاي بلند

2

7

12

سمپاش بومدار

12

54

62

سمپاش توربیني زراعي

92

98

12

سمپاشهاي نوین

2

8

96

سایر (انواع النس دار  -موتوري)

35

12

3

كمباین

88

14

18

دروگر

8

4

1

مأخذ :برنامه طرح محوري گندم ،معاونت زراعت ،مركز توسعه ماشینهاي كشاورزي

یکی از راهکارهای جدید مورد توجه معاونت زراعت و مرکز توسعه مکانیزاسیون برای
کاهش مصرف آب ،افزایش عملکرد محصول و کاهش هزینههای تولید ،استفاده از روش
نوین کاشت روی پشتههای بلند است .هدف اصلی از اجرای این روش ،افزایش بهرهوری
نهادهها و صرفهجویی در میزان مصرف آب آبیاری است (اسدی .)9312 ،تحقیقات نشان
داده است که میزان صرفهجویی در مصرف آب در سامانه کشت روی بسترهای بلند در
2
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مقایسه با روشهای کشت با آبیاری مرسوم (غرقابی) از  98تا  52درصد متفاوت بوده است
) .(Singh et al., 2010; Naresh et al., 2012اگرچه هنوز تعداد ماشینهای مورد نیاز
برای کاشت گندم روی پشتههای بلند در کشور مشخص نشده است ،اما برنامهریزیها در
جهتی است که در آینده ،تعدادی از خطی کارها و حتی ماشینهای کشت مستقیم ،به شیپر
و تجهیزات کاشت روی پشتههای بلند مجهز گردند.
امید است در راستای بهبود و اصالح روش خاکورزی و کاشت محصوالت ،این
دستورالعمل بتواند ا العات مفیدی را در این زمینه به مخا بین ارائه نماید و گامی در
جهت توسعهی این روش نوین کاشت در کشور عزیزمان باشد.

انواع روشهاي كشت جوي-پشتهاي:
به ور کلی ،کشت گندم و دیگر محصوالت زراعی بر روی پشته ،عمدتاً به یکی از
روشهای زیر انجام میشود:
الف) جوي پشتهكاري محصوالت ردیفي:
در این روش کاشت روی پشته که معموالً برای محصوالت ردیفی مانند ذرت دانهای و
علوفهای ،چغندر قند ،آفتابگردان و غیره به کار میرود ،پشتهها به گونههای آماده میشوند
که ارتفاع آنها حدود  95سانتیمتر بوده و فاصلهی بین پشتهها ،بسته به نوع محصول و
شرایط خاک ،بین  52تا  12سانتیمتر یا بیشتر باشد .این روش کاشت میتواند بهصورت
بیخاکورزی (کشت بر روی پشتههای که از محصول قبل برجای مانده) و یا پس از
عملیات خاکورزی و آمادهسازی زمین ،توسط ماشینهای فاروئر-ردیفکار انجام شود
(شکل  .)9برای آبیاری مزرعه در این روش کاشت ،آب از درون جویچه حرکت کرده و با
نشت و نفوذ به درون پشتهها ،آنها را کامالً خیس و سیاه میکند (شکل .)1
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شکل - 9ماشین فاروئر -ردیفكار ویژه كشت محصوالت ردیفي بر روي پشته

شکل  -5آبیاري نشتي در كشت محصوالت ردیفي بر روي پشته
(منبع :حقیقتي)9315 ،

ب) جوي پشتهكاري گندم با ماشین جوي پشتهكار غالت:
در این روش کاشت غالت ،پشتههایی با ارتفاع حدود  92سانتیمتر و عرض حدود 52
تا  62سانتیمتر توسط ماشین جوی-پشتهکار غالت ایجاد شده و بذرها در  3یا  4خط بر
روی پشتهها کاشته میشود (شکل  )3برای آبیاری مزرعه در این روش کاشت ،آب آبیاری
در سطح مزرعه جریان یافته و با حرکت در جویچه تا انتهای مزرعه پیش میرود .الزم به
است که در این روش کاشت گندم ،در بسیاری مواقع و بهویژه در شرایطی که تسطیح
مزرعه مناسب نباشد و یا مقدار دبی آب آبیاری زیاد باشد ،با رفتن آب بر روی پشتهها ،کل
4
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مزرعه بهصورت غرقابی آبیاری شده و مزایای آبیاری نشتی جویچهای مانند تهویه و عدم
سلهبندی سطح خاک از بین میرود (شکل .)3

شکل  - 3كشت گندم با ماشینجوي پشتهكار غالت
(منبع :دهقان)9311 ،

پ) ایجاد جوي پشته پس از بذرپاشي گندم:
در این روش بعد از پخش بذر بر روی زمین که توسط بذرپاش صورت میگیرد ،با
استفاده از فاروئر جوی و پشته ایجاد کرده و یا با کروگیت شیارهایی برای هدایت بهتر آب
در سطح مزرعه ایجاد میشود .این جوی و پشتهها در آمادهسازی زمین برای کشت بعدی
تخریب میگردد.
ت) كشت گندم روي پشتههاي بلند (روش نوین):
در این روش کاشت غالت ،کشت گندم روی پشتههایی انجام میشود که ارتفاع آنها
حداقل  12سانتیمتر و عرض آنها حدود  52تا  12سانتیمتر باشد .در صورتی که زمین
خاکورزی و تسطیح شده باشد ،این پشتهها توسط ماشین کارنده ویژه کشت روی
پشتههای بلند ایجاد شده و بذرها در  3یا  4خط بر روی پشتهها کاشته میشود (شکل .)4
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در این روش کاشت ،مانند کشت جوی پشتهای محصوالت ردیفی ،آب آبیاری تنها در
جویچههای بین پشتهها حرکت کرده و تا انتهای مزرعه پیش میرود و با نشت و نفوذ به
درون پشتهها (بدون جریان یافتن آب بر روی پشتهها) آنها را کامالً خیس میکند (شکل
.)5

شکل  - 4كشت گندم با ماشین ویژه كشت روي پشتههاي بلند

شکل  - 2آبیاري نشتي و غرقاب نشدن پشتهها در كشت گندم روي پشتههاي بلند
(منبع :عیدي)9317 ،
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تعریف كشت بر روي پشتههاي بلند
کشت بذر بر روی پشتههای بلند یکی از روشهای جدید کشت گندم است که در آن
بذرها بر روی پشتههای بلندی که ارتفاع آنها در زمان خاکورزی (قبل از آبیاری اول)
حدود  95تا  12سانتیمتر و عرض آنها ترجیحاً  75سانتیمتر میباشد ،بهصورت  3یا  4خط
روی پشته ،کشت میشوند .الزم به ذکر است که انتخاب عرض پشتهها تابع شرایط خاک،
محصول یا محصوالت مورد کشت (تناوب زراعی) و اقلیم منطقه است که در بخشهای
بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
نکته:
برای اجرای روشهای نوین کشت بایستی زمین از تسطیح مناسبی برخوردار باشد .زیرا
برای آبیاری یکنواخت مزرعه ،بایستی زمین هموار بوده و دارای شیب یکنواخت و معینی
باشد .اگر شیب کلی زمین مناسب بوده ،اما زمین کمی ناهموار باشد ،انجام یک یا دو بار
ماله (لولر) معمولی کفایت برای تسطیح زمین کفایت میکند .در صورت مناسب نبودن
شیب کلی زمین و وجود ناهمواری زیاد در مزرعه ،برای برخورداری کامل از مزایای کشت
گندم روی پشتههای بلند ،الزم است زمین با ماله لیزری تسطیح اساسی شود و این کار هر
پنج سال یکبار تکرار شود (شکل .)6

شکل  – 0تسطیح زمین توسط لولر لیزري
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نکته:
عرض مناسب برای پشتههای بلند تابع عوامل گوناگونی است که در بخشهای بعدی
توضیح داده خواهد شد .به ور کلی این عوامل عبارتاند از ویژگیهای خاک مزرعه (بافت
خاک و نفوذپذیری آن) ،ویژگیها و نیاز محصول یا محصوالت مورد کشت ،نوع پشتههای
بلند (موقت یا دائمی) و میزان روانآب سطحی ناشی از باران.

تاریخچه كشت روي پشتههاي بلند
سامانه کشت روی بسترهای بلند اولین بار توسط کشاورزان دره یاکی واقع در شمال
غربی کشور مکزیک در دهه  9172میالدی برای کشت گندم بر روی بسترهای باریک با
روش آبیاری شیاری استفاده شد ) .(Fischer et al., 2005; Sayre et al., 1997بررسی
و تحقیقات بیشتر توسط مرکز تحقیقات بینالمللی گندم و ذرت موسوم به سیمیت نشان داد
که تا سال  9119در حدود  65درصد گندم آن منطقه بر روی بسترهای با عرض  62تا 82
سانتیمتر (شیار تا شیار) کاشته میشد اما در سال  1229این مقدار به  84درصد رسید.
استقبال از کشت روی بسترهای بلند بسیار مورد توجه کشاورزان آن منطقه میباشد.

مزایاي كشت گندم بر روي پشتههاي بلند
 کاهش مصرف آب :در روش کشت بذر بر روی پشتههای بلند آب فقط در شیارها
جریان پیدا میکند و تمام سطح زمین بهصورت نشتی خیس میشود ،لذا مزرعه
حالت غرقابی ندارد و با کاهش تبخیر ،بازدهی آبیاری افزایش پیدا میکند.
 امکان انجام آبیاری بهصورت کامالً نشتی :به علت بلند بودن پشتهها ،حرکت آب
آبیاری فقط از درون جویچههای بین پشتهها انجام میشود و پشتهها به زیر آب
نمیرود.
 کاهش سله بندی و خفگی بذر :به دلیل آبیاری نشتی و غرقاب نشدن بسترهای
کشت.
8
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بهبود در تهویهی خاک و رشد بیشتر ریشهها :به دلیل غرقاب نشدن بسترهای
کشت و آبیاری نشتی ،سلهبندی خاک کاهش یافته و تهویهی خاک (تبادل
گازها) بهتر میشود.
کاهش خطر ماندابی در مزرعه :در صورت وقوع بارندگیهای فصلی شدید
جویچههای ایجاد شده بین پشتهها در حکم زهکش عمل نموده و رواناب حاصله
را تخلیه مینمایند.
کاهش خطر ورس :در سامانه کشت روی پشتههای بلند به دلیل غرقاب نشدن
مزرعه ،تهویهی بهتر خاک و بهبود تنفس ریشه ،کاهش آبشویی کود و دیگر مواد
مغذی ،بوتهها از رشد بهتری برخوردار بوده و ساقهها محکمتر شده و ورس
(خوابیدگی) محصول کاهش خواهد یافت.
کاهش بیماریهای قارچی :در روش کشت بذر بر روی پشتههای بلند ،به دلیل
عدم حالت غرقابی در مزرعه ،رشد قارچهای عامل بوته میری گندم کمتر
میشود.
کاهش فرسایش خاک :بهویژه در منا م پرباران به دلیل هدایت آب توسط
شیارها یا فاروها.
افزایش درصد سبز شدن بذرها و کاهش مصرف بذر :به دلیل سله نبستن سطح
خاک ،درصد بیشتری از بذرها جوانهزده ،پوشش سبز مزرعه یکنواختتر شده و
بذرهای سبز شده بوتههای قویتری ایجاد میکنند و لذا به مقدار بذر گندم
کمتری نیاز است (حدود  912کیلوگرم در هکتار)
کاهش میزان مصرف علف کشها :در صورتی که کشت گندم روی پشتههای
بلند بهصورت نمکاری انجام شود ،حذف علفهای هرز قبل از کشت بذر به
سهولت امکانپذیر است.
افزایش راندمان مصرف سموم و کود سرک :به دلیل بزرگتر بودن ابعاد
جویچههای بین پشتهها ،ماشینهای داشت به راحتی میتوانند برای سمپاشی و
توزیع کود سرک در سطح مزرعه حرکت نمایند (مانند ذرت و دیگر محصوالت
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ردیفی) .در این شرایط بازدهی مصرف کود و سم افزایش یافته و مصرف آنها
کمتر میشود.
 افزایش عملکرد گندم در هکتار :آماده شدن یک بستر مناسب برای جوانهزنی
بذرها و دسترسی بهتر بوتههای گندم به دلیل مواد مغذی ،ر وبت و تهویه
مناسب خاک ،باعث افزایش عملکرد گندم در هکتار میشود.
 امکان استفاده از بسترها یا پشتههای بلند ایجاد شده برای کشتهای بعدی
بهصورت بیخاکورزی
 کاشت گندم روی پشتههای بلند به علت حذف مرزهای آبیاری ،یک روش
دوستدار کمباین است.
نکته:
کاشت گندم روی پشتههای بلند از نگاه برداشت کمباینی دارای مزیت است .کشاورزان
برای به دست آوردن حداکثر کاه از زمین ،کمباین داران را مجبور میکنند که محصول را
کفبر نمایند .کفبری محصول در روش مرسوم کشت گندم بهصورت نواری و کرتی ،با
محدودیتهایی روبرو است .یکی از این محدودیتها ،وجود مرزهای بلند با ارتفاع حدود 12
سانتیمتر در بین نوارها و کرتهای آبیاری است که برداشت محصول را به ارتفاع حدود 15
محدود میکند .در این حالت ،اگر برای منافع اقتصادی حاصل از فروش کاه ،ارتفاع برش
محصول توسط کمباین کاهش داده شود ،از یک رف سیستم ایمنی کمباینهای پیشرفته
به ور مدام هشدار ارتفاع کم برش را اعالم میکند و از رف دیگر مرتباً تیغههای کمباین
در اثر برخورد به مرزهای آبیاری میشکند و مقداری خاک نیز همراه با محصول وارد
مخزن کمباین میشود (شکل  .)7این در حالی که در کاشت گندم روی پشتههای بلند به
علت کشت همه بوتهها روی پشتهها و حذف مرزهای آبیاری ،برداشت محصول با ارتفاع
بسیار کم و بدون برخورد تیغههای کمباین با خاک ممکن بوده و به ور خودکار یک روش
دوست دار کمباین است.
11

كشت مکانیزه گندم بر روي پشته هاي بلند ...

شکل  – 7برخورد تیغههاي كمباین به مرزها در آبیاري مرسوم (راست) و شکستن مکرر
تیغه شانه برش كمباین (چپ)

انواع پشتههاي بلند
 پشتههای بلند موقت (فصلی) -پشتههای بلند دائمی (چند فصلی یا چند ساله)

 -9پشتههاي بلند موقت (یک فصلي)
تعریف و ویژگيهاي پشتههاي بلند موقت
در روش کاشت بر روی پشتههای بلند موقتی ،پشتهها هر ساله پس از برداشت
محصول ،تخریب شده و مجدداً برای کاشت محصول بعدی احداث میشوند .برای کشت
گندم بر روی پشتههای بلند موقت ،الزم است که ابتدا عملیات خاکورزی و تسطیح بر
روی زمین انجام شود .پس از آمادهسازی زمین ،عملیات ایجاد پشتههای بلند میتواند
توسط یک ماشین پشتهساز ایجاد شده (شکل  )8و پس از آن کشت بذر توسط ماشین
کارنده انجام شود .همچنین ایجاد پشتههای بلند و کشت بذر میتواند توسط یک ماشین
کارنده ویژه کشت روی پشتههای بلند و یا دو ماشین مجزا انجام میشود .این ماشین
کارنده پشتههایی با ارتفاع حدود  95تا  12سانتیمتر و پهنای  75سانتیمتر ایجاد کرده و
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همزمان با آن کوددهی نواری و کشت بذر بهصورت  3یا  4خط روی پشته را انجام میدهد
(شکل .)1

شکل  -1ایجاد و شکلدهي پشتههاي بلند توسط ماشین پشتهساز ویژه

شکل  - 1گندم كشت شده روي پشتههاي بلند موقت با ماشین كارنده ویژه ،در زمین
خاکورزي و تسطیح شده (بينام)9314 ،
12
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کشت بذر روی پشتههای بلند موقتی میتواند بهصورت خشکهکاری (کشت بذر در
خاک خشک و سپس آبیاری اول مزرعه) و یا نمکاری انجام شود .برای روش نمکاری،
مزرعه پس از ایجاد پشتههای بلند و قبل از کشت بذر آبیاری میشود .پس از سبز شدن
علفهای هرز ،کنترل علفهای هرز با استفاده از دستگاه کولتیواتور انجام شده و در نهایت
عملیات کاشت بذر در خاک مر وب با ماشین کارنده روی پشتهها انجام میشود.
مزایاي پشتههاي بلند موقت:
همانگونه که در باال اشاره شد ،کشت گندم روی پشتههای بلند موقت نسبت به دیگر
روشهای کشت گندم در زمین خاکورزی شده دارای مزایای زیادی است و بهویژه باعث
کاهش مصرف آب میشود.
معایب پشتههاي بلند موقت:
ایجاد پشتههای بلند موقت برای تأمین خاک موردنیاز برای ایجاد پشتهها به انجام
خاکورزی و تهیهی یک بستر نرم شده نیاز دارد .لذا مقدار زیادی از بقایای گیاهی برجای
مانده از محصول قبل با انجام عملیات خاکورزی از سطح خاک حذف شده و این امر باعث
عدم دستیابی به مزایای کامل خاکورزی حفاظتی در حفظ ر وبت خاک و کاهش مصرف
آب میشود.

 -5پشتههاي بلند دائمي (چند فصلي)
تعریف و ویژگيهاي پشتههاي بلند دائمي
پشتههای بلند دائم پشتههایی هستند که در سال اول ایجاد شده و برای سالهای
بعدی دست نخورده باقی مانده و بذر محصوالت موجود در تناوب زراعی در فصلها و
سالهای بعد به روش بیخاکورزی یا خاکورزی نواری بر روی آن پشتهها کشت
میشوند .در این سامانه ناچار هستیم که در سال اول عملیات خاکورزی انجام بدهیم تا
13
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خاک نرم الزم برای ایجاد پشتهها فراهم گردد ،اما این پشتهها برای کشت بعدی دست
نخورده باقی مانده و بذر محصوالت بعدی به روش بیخاکورزی بر روی آنها کشت شده و
جویچههای بین پشتهها در صورت نیاز تمیز شده و ترمیم میشود .بنابراین همه
محصوالتی که در یک دوره تناوب کشت میشوند ،بر روی یک بستر ثابت کاشته میشوند
(شکل .)92

شکل  - 90شکل دادن مجدد به شیارها یا فاروهاي آبیاري در
سامانه بسترهاي بلند دائمي بدون تخریب بسترها

ارتفاع پشتههای بلند دائم ،حداقل  12سانتیمتر و پهنای آنها  75سانتیمتر در نظر
گرفته میشود .در سال اول ،این پشتهها میتواند ابتدا توسط ماشینهای جوی پشتهساز
(فاروئر) ویژه ایجاد گشته (شکل  )99و سپس کشت بذر در زمان مناسب توسط کارنده
مخصوص بهصورت  1تا  4خط روی هر پشته انجام شود و یا این که عملیات ایجاد
پشتههای بلند و کشت بذر روی پشتهها میتواند با یک ماشین کارنده جوی پشتهساز ویژه
که برای کشت روی پشتههای بلند ساخته شده است به ور همزمان و با یکبار تردد انجام
شود.
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شکل  – 99ایجاد پشتههاي بلند با كمبینات مجهز به شیپر قابل تنظیم

شکل  -95استفاده از فاروئر غلتکي براي ایجاد بستر و شیار
در مزرعه براي كشت روي پشتههاي بلند دائمي در سال اول

مزایاي پشتههاي بلند دائمي:
-

15

دارای مزایای عمومی ذکر شده برای کشت گندم روی پشتههای بلند (در بخش
قبل)
قابلیت استفاده از روشهای حداقل خاکورزی و بیخاکورزی و حفظ بقایای
گیاهی در سطح خاک
حفظ ر وبت خاک و کاهش مصرف آب با حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک
کاهش مصرف انرژی و سوخت به دلیل حذف عملیات خاکورزی و استفاده از
پشتههای برجای مانده از محصول قبل (بهجز در کشت سال اول)
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-

-

کاهش هزینه عملیات خاکورزی
کاهش تراکم خاک به دلیل کاهش تردد ماشینهای کشاورزی در مزرعه
امکان کشت بذر بهصورت نمکاری و کنترل بهتر علفهای هرز با آبیاری مزرعه
قبل از کشت و کنترل فیزیکی علفهای هرز در زمان بازسازی جویچهها و
پشتهها برای کشت محصول
امکان کاشت سریع محصول موردنظر بعد از برداشت محصول قبلی ،بهویژه در
منا قی که برای تهیه زمین فرصت کافی وجود ندارد
امکان کاشت سریع محصول در مزارع با ر وبت خاک زیاد
کاهش فرسایش آبی و بادی
افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک

معایب پشتههاي بلند دائمي:
 پهنای پشتههای بلند برای همه محصوالت موجود در تناوب ثابت و یکسان است -نیاز به بازسازی و شکلدهی پشتهها قبل از کشت محصول در هر فصل

مراحل اجراي گامبهگام كشت روي پشتههاي بلند
هنگامی که تصمیم به تغییر روش کاشت گندم از روش سنتی به روش کاشت روی
پشتههای بلند گرفتید ،الزم است تا مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
مرحله  )9انتخاب ابعاد پشتههاي بلند
انتخاب عرض مناسب برای پشتههای بلند تابع عوامل گوناگونی است که در زیر
توضیح داده خواهد شد:

16
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-9اثر ویژگيهاي خاک مزرعه در ابعاد پشته
در کشت روی پشتههای بلند ،آبیاری بایستی به گونهای انجام شود که آب از جویچه
به درون پشتههای نشت کرده و خاک پشته بدون غرقاب شدن ،به ور کامل خیس یا سیاه
شود .با توجه به این که سرعت نفوذ آب به داخل پشته تابع بافت و ساختمان خاک است،
عرض خیلی زیاد پشتهها باعث میشود که یا کل پشتهها خیس نشده و بذرها در خطوط
میانی روی پشته سبز نشود و یا مقدار آب و زمان مورد نیاز برای آبیاری و خیس شدن
کامل پشتهها بیش از حد زیاد شود .همچنین ،با توجه به این که داخل شیارهای آبیاری
(جویچهها) بین پشتهها کشت نمیشود ،اگر عرض پشتهها کمتر از حد مناسب در نظر
گرفته شود ،باعث میشود که تعداد جویچهها زیاد شده و لذا سطح نکاشت مزرعه افزایش
یافته و عملکرد محصول در واحد سطح کاهش مییابد.
به ور کلی بهتر است عرض پشتهها در خاکهای سنگین و رسی حدود  52تا  82سانتیمتر و
در خاکهای با بافت نیمه سنگین (لومی یا کلی-لوم یا سیلتی-کلی-لوم) حدود  52تا  922باشد.
قابل ذکر است که انتخاب دقیم پهنای پشتهها عالوه بر شرایط خاک ،تابع نیاز محصول یا
محصوالت موجود در تناب کشت نیز هست.

-5اثر میزان روانآب سطحي ناشي از باران بر ابعاد پشته
در منا م مر وب و پرباران که میزان رواناب سطحی ناشی از بارندگی زیاد بوده و
احتمال آبماندگی در مزرعه وجود دارد ،بهتر است که ارتفاع پشتهها زیادتر و عرض
جویچههای بین پشتهها بیشتر باشد تا تخلیه آب باران از مزرعه بهتر انجام شود و مانع
غرقاب شدن پشتهها و خفگی بوتهها شود.
در این منا م بهتر است که عرض پشتهها (مرکز به مرکز دو پشته مجاور یا مرکز
شیار تا شیار) بین  52تا  922سانتیمتر ،عرض جویچهها  15تا  32سانتیمتر و ارتفاع
پشتهها حدود  12سانتیمتر باشد.
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-3اثر نوع محصول یا محصوالت بر ابعاد پشته
در صورتی که پشتههای بلند مورد استفاده از نوع موقت بوده و فقط برای گندم استفاده
شود و پشتهها برای محصول بعدی تخریب شوند ،عرض پشتهها بایستی با لحاظ نوع خاک
مزرعه ،به گونهای انتخاب شود که برای گشت گندم مناسب باشد .اما اگر قرار باشد که
پشتههای بلند از نوع دائمی (چند فصلی) بوده و برای کشت دو یا چند محصول مختلف
استفاده شوند ،عرض پشتهها بایستی به گونههای انتخاب شود که کشت همه محصوالت
موردنظر بدون تغییر در اندازه پشتهها امکانپذیر باشد.
بر این اساس ،فاصله مناسب برای پشتههای دائمی مورد استفاده برای کشت گندم و
انواع محصوالت در تناوب با گندم (ذرت دانهای ،ذرت علوفهای ،سویا ،چغندر ،گندم ،جو،
کلزا و )...به شرح زیر میباشد:
 -ابعاد پشتههاي بلند دائم براي تناوب گندم با ذرت دانهاي

در صورتی که قرار باشد که پس از گندم ذرت دانهای کشت شود ،فاصله مرکز به مرکز
پشتهها تابع فاصلهی مناسب برای کشت ذرت دانهای بوده و باید  75سانتیمتر باشد .قابل
ذکر است که عامل محدود کننده در اینجا ،ماشین برداشت ذرت دانهای است که به ور
استاندارد فاصله ردیفهای دماغۀ آن  75سانتیمتر است (شکلهای  94و .)93

شکل  –93كاشت ذرت دانهاي بهصورت یک ردیف روي پشته
با فاصله ردیفهاي  72سانتيمتر
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شکل  – 94الگوي استاندارد كاشت ذرت دانهاي و ماشین برداشت براي فاصله
ردیفهاي  72سانتيمتر

 -ابعاد پشتههاي بلند دائم براي تناوب گندم با ذرت علوفهاي

در صورتی که قرار باشد پس از گندم ،ذرت علوفهای کشت شود ،بهتر است عرض
پشتهها (فاصله مرکز به مرکز)  75سانتیمتر باشد و پس از کاشت و برداشت گندم بر روی
این پشتهها ،کشت ذرت علوفهای نیز بر روی همان پشتهها و بهصورت دو خط روی پشته
انجام شود (شکل  .)95در صورت کاشت ذرت علوفهای بهصورت دو ردیف روی پشته ،اگر
برداشت با چاپرهای استاندارد (که فاصلۀ ردیفهای آنها  75سانتیمتر است) انجام شود،
چون ساقه ذرتها در رفین پشته کاشته شدهاند به رف مرکز خم شده و نسبت به کشت
یک ردیف روی پشته ،در هنگام برداشت با کمباین استاندارد ول بیشتری از ساقهها
(حدود  5سانتیمتر) در زمین باقی میماند (شکل  .)96هرچند در روش کشت دو ردیف
ذرت روی پشته ،باقی ماندن این  5سانتیمتر اضافۀ ساقهها در زمین ،معادل یک تن علوفۀ
تر در هکتار است ،اما با توجه به افزایش کارایی مصرف آب به  1کیلوگرم در مترمکعب و
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افزایش  92تا  42درصدی عملکرد ،این مقدار قابل چشم پوشی است (ایوانی و همکاران،
.)9383
الزم به توضیح است که بم آمار بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفهای ،در حال
حاضر حدود  32درصد ذرت علوفهای کشور روی پشتههایی با فاصله کمتر از 75
سانتیمتری کشت میشود .اگر برای برداشت ذرت علوفهای ،چاپر مخصوص مستقل از
فاصله ردیفهای کشت در دسترس باشد (شکل  ،)97با وجود کشت دو خط روی پشتههای
 75سانتیمتری ،کل محصول علوفه از سطح مزرعه برداشت شده و تلفات  5سانتیمتر
اضافۀ ساقهها نیز وجود نخواهد داشت .لذا در صورت در دسترس بودن این کمباینها برای
برداشت ذرت علوفهای ،عرض پشتههای بلند میتواند به  52تا  62سانتیمتر کاهش یابد و
کشت گندم بهصورت  3خط روی پشته و کشت ذرت علوفهای بهصورت یک ردیف روی
پشته انجام شود.

شکل  – 92امکان تهیه بستر با ابعاد باال در تناوب گندم و ذرت علوفهاي
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شکل  -90جزئیات هندسيِ برداشت ساقهها در روش كاشت دو ردیف ذرت علوفهاي
(ساقههاي قرمز) نسبت به روش استاندارد كاشت یک ردیف روي هر پشته
(ساقۀ سیاه رنگ) بر روي پشتههایي با فاصله  72سانتيمتر

شکل  -97چاپرِ مستقل از فاصله ردیف ،براي رفع محدودیتِ ابعاد پشتههاي بلندِ گندم
در تناوب با ذرت علوفهاي

 -ابعاد پشتههاي بلند دائم براي تناوب گندم با سویا و چغندرقند

کشت چغندر قند روی پشتههای با فاصلهی  52سانتیمتری و بهصورت یک ردیف
روی پشته باعث افزایش عیار قند و عملکرد ریشه میشود (منصوری و شریفی .)9311 ،در
صورتی که قرار باشد روی پشتههای بلند ،پس از گندم چغندرقند کشت شود ،عرض
پشتههای بلند میتواند به  52تا  62سانتیمتر کاهش یابد و کشت گندم بهصورت  3خط
روی پشته و کشت چغندرقند بهصورت یک ردیف روی همان پشتهها انجام شود و از لحاظ
ماشینهای کاشت یا برداشت محدودیتی ایجاد نمیکنند.
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در صورتی که قرار باشد روی پشتههای بلند ،پس از گندم سویا کشت شود ،عرض
پشتههای بلند میتواند  75سانتیمتر بوده و کشت گندم بهصورت  3یا  4خط روی پشته و
کشت سویا بهصورت دو ردیف روی همان پشتهها انجام شود (شکل .)98
توجه به این نکته ضروریست که در هر صورت کشت گندم بایستی با ماشین خطیکار
دارای قابلیت کشت روی پشتههای بلند انجام شود (شکل  )4و کشت چغندرقند و سویا نیز
با ردیفکار انجام شوند (شکل .)9
با این آرایش کشت امکان انجام عملیات داشت مکانیزه در بین ردیفها از جمله مبارزه
با علفهای هرز بهصورت مکانیکی و کودپاشی و سمپاشی امکانپذیر است.

شکل  -91كاشت دو ردیف سویا روي پشتههاي  72سانتيمتري توسط
ردیفكار پنوماتیکي (تقي نژاد)9314 ،

 -ابعاد پشتههاي بلند دائم براي تناوب با گندم ،جو و كلزا

در صورتی که قرار باشد روی پشتههای بلند ،پس از گندم جو یا کلزا کشت شود،
محدودیتی از نظر ماشینهای مورد استفاده برای گندم ،جو و کلزا وجود ندارد .زیرا
ماشینهای کارنده آنها تقریباً ویژگیهای مشابهی دارند و اندازۀ پشتهها برای این ماشینها
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چندان محدود کننده نیست .تعداد خطوط کاشت این محصوالت روی پشته تابع پهنای
پشته و فاصلهی توصیه شده بین خطوط کاشت آنها روی پشته است .بنابراین اندازه پشتهها
و تعداد خطوط کاشت روی پشتهها وابسته به نیازهای گیاه است.
نکته:
یکی از نکات حائز اهمیت در کشت روی پشتههای بلند این است که در داخل
جویچههای بین پشتهها چیزی کاشته نشود چرا که مانع عبور سریع آب شده و نفوذ عمقی
را افزایش میدهند (شکل  .)91برای کشت گندم ،این کار به راحتی با کور کردن برخی از
لولههای سقوط خطی کارها قابل حصول است (شکل .)12

شکل  – 91در هنگام كشت بر روي پشته با تناوب گندم ،جو و كلزا باید
دقت كرد كه درون جويها چیزي كاشته نشود

شکل  – 50بستن برخي از دریچههاي بذر در خطي كار براي
نکاشتن بذر در داخل شیارهاي آبیاري
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نکته:
نکته فنی در مورد کولتیواتورها این است که حتیالمقدور از کولتیواتورهای مخصوصی
استفاده شود که نفوذ جانبی آب به درون پشته را افزایش داده و از نفوذ عمقی آن جلوگیری
مینمایند .این کولتیواتورها به تیغههای دوار یا صاف جانبی و چرخ فشار دهندۀ کف جوی
مجهز هستند (شکلهای  19و .)11

شکل  – 59براي كاهش مصرف آب و افزایش بهرهوري باید نفوذ
جانبي پشتهها را افزایش و از نفوذ عمقي جلوگیري كرد

چرخ فشاری کف
جوی
سست کننده های دیواره ها

شکل  – 55كولتیواتورهاي مخصوص ،مجهز به چرخ فشارنده كف جوي و تیغههاي
جانبي سست كننده دیوارهها براي افزایش نفوذ جانبي آب در پشته
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مرحله  )5انتخاب نوع پشتههاي بلند
برای استفاده از روش نوین کشت گندم روی پشتههای بلند ،بایستی از بین پشتههای
بلند موقت (فصلی) و پشتههای بلند دائمی (چند فصلی یا چند ساله) ،یکی انتخاب شود .بر
اساس آنچه که در مباحث قبلی اشاره شد ،استفاده از پشتههای بلند دائمی نسبت به
پشتههای بلند موقت (فصلی) دارای مزیت بیشتری است .اما مدیریت قویتری را به لحاظ
دقت در اندازههای پشتهها می لبد که در این خصوص به تفضیل در این کتابچه بحث
گردید.

مرحله  )3انتخاب تعداد خطوط كاشت گندم روي پشتههاي بلند
در روش کاشت روی پشتههای بلند ،با توجه به نوع محصول معموالً بین یک تا چهار
خط روی هر پشته بلند به وسیله خطیکار کشت میشود .خطیکارها معموالً شامل کودکار
و بذرکار هستند و در انتهای آنها از زنجیر برای پوشش مناسبتر خاک بر روی بذر استفاده
میشود (شکلهای  13و  .)14برای محصوالتی مانند گندم از  1تا  4ردیف کاشت استفاده
میشود .نتایج پژوهشهای انجام گرفته در ایران نشان میدهد که کاشت  3ردیف گندم
روی پشته باعث افزایش عملکرد گندم به میزان  1/5درصد نسبت به  1ردیف کاشت روی
پشته شده است.

شکل  -53كاشت دو ردیف بذر روي پشتههاي عریض
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شکل  -54یکي از انواع خطي كارهاي مورد استفاده
در روش كاشت روي پشتههاي بلند

مرحله  )4انتخاب روش آبیاري اول (قبل یا بعد از كشت)
در روش کاشت روی پشتههای بلند ،آبیاری اول مزرعه میتواند به یکی از دو صورت
زیر انجام میشود:
 -9آبیاری قبل از کاشت (نمکاری)
 -1آبیاری بعد از کاشت (خشکهکاری)
 -نمكاري (آبیاري مزرعه پس از ایجاد پشتههاي بلند و قبل از كاشت)

نتایج پژوهشهای انجامشده در ایران نشان میدهد که میتوان از روش نمکاری در
کاشت روی پشتههای بلند برای تولید گندم آبی استفاده نمود (صلحجو و جوادی.)9314 ،
در این روش ،آبیاری مزرعه پس از ایجاد پشتههای بلند و قبل از کاشت محصول و از
ریم جویچههای قرار گرفته در بین پشتههای بلند ،بهصورت نشتی انجام میشود .پس از
گذشت  92تا  94روز (بستگی به درجه حرارت منطقه) ر وبت خاک تا حد مناسبی برای
تردد ماشین کارنده کاهش مییابد .در این حالت علفهای هرز سبز شده و کنترل آنها قبل
از کاشت بذر ،به وسیله کولتیواتور یا خاکورز مرکب (که شامل پنجهغازی ،فاروئر و غلتک
است و وظیفهی بریدن علفهای هرز ،شکلدهی دوباره جویچه و فشردن کف جویچه را
26
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برای کاهش نفوذ عمقی آب بر عهده دارد) ،انجام میشود (شکل  .)15سپس کاشت بذر
گندم توسط ماشین کارنده بر روی پشتههای بلند انجام میشود .عمم کاشت در روش نم
کاری روی پشتههای بلند نسبت به روش مرسوم بیشتر بوده و برای گندم  7تا 91
سانتیمتر در نظر گرفته میشود.
همچنین با حفظ بقایای گیاهی و جلوگیری از آتش زدن بقایای گیاهی ،میتوان باعث
کاهش فشردگی خاک تا  91درصد ،افزایش ماده آلی خاک تا  3/5درصد ،افزایش عملکرد
گندم تا  5درصد و افزایش کارایی مصرف آب تا  99درصد شد .همچنین نتایج تحقیقات
انجام شده نشان داد که میتوان زمان انجام عملیات پی آب را حداقل  19روز از تاریخ
کاشت گندم به تأخیر انداخت (صلحجو و دهقانیان.)9313 ،

شکل  – 52خاک ورز مركب مورد استفاده در روش
كاشت روي پشتههاي بلند دائمي

مزایاي نمكاري بذر گندم روي پشتههاي بلند: -9امکان کنترل بهتر علفهای هرز قبل از کاشت بذر گندم (شکل )16
 -1کاهش اندازه کلوخههای ایجاد شده در بستر بذر (شکل )17
 -3کاهش تلفات کود اوره در زمان کاشت به علت عدم شستشوی کود پایه توسط آب
آبیاری
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 -4زودتر سبز شدن محصول و یکنواختی آن
 -5کاهش نیروی کششی الزم و کاهش استهالک ماشیینهیا و ادوات کشیاورزی در
زمان خاکورزی و کاشت محصول بر روی پشتههای دائمی

شکل  -50دفع مکانیکي علفهاي هرز قبل از كاشت
بذر در روش نمكاري

شکل  – 57تهیه بستر مناسب بذر بعد از استفاده از
خاک ورز مركب در روش نمكاري

خشکهكاري بذر گندم (آبیاري بعد از كاشت)در روش خشکهکاری بذر گندم ،ابتدا کلیه عملیات خاکورزی و تسطیح زمین انجام
گرفته و پس از کاشت بذر در خاک خشک ،آبیاری اول مزرعه (کشتآب) انجام میشود.
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مزایاي خشکهكاري بذر گندم روي پشتههاي بلند:درصورتیکه پس از آماده کردن بستر امکانات موردنیاز برای کاشت بذر آماده نباشد
میتوان کاشت محصول را با تأخیر انجام داد.
 -معایب خشکهكاري بذر گندم

 عدم کنترل مناسب علفهای هرز در زمان کاشت افزایش نیروی کششیی میورد نییاز بیرای ایجیاد شییار و کاشیت بیذر رویپشتههای بلند دائمی
 افزایش فرسایش تراکتور و ماشینهای کشاورزی خرد نشدن کلوخههای ایجاد شده در بستر بذر دیرتر سبز شدن محصول -افزایش احتمال تلفات کود اوره مصرفی در زمان کاشت در اثر آبشویی کود

مرحله  )2مدیریت بقایاي گیاهي دركشت گندم روي پشتههاي بلند
یکی از مشکالت مزارع ایران ،کم بودن ماده آلی خاک است و معموالً میزان آن در
مزارع کشور کمتر از یک درصد است ( .)1یکی از روشهای افزایش ماده آلی خاک ،باقی
گذاشتن بقایای گیاهی محصول قبل در مزرعه است (شکل  .)18باقی گذاشتن بقایای
گیاهی در مزرعه عالوه بر افزایش درصد ماده آلی خاک ،باعث حفظ ر وبت خاک نیز
میشود .یکی از عوامل مهم در روش کاشت بر روی پشتههای بلند نحوه مدیریت بقایای
گیاهی محصول قبل است.
مهمترین روشهای مدیریت بقایای گیاهی در مزرعه به شرح زیر است (Limon-

):Ortega et al., 2002
 -9باقی گذاشتن قسمتی از بقایای گیاهی در مزرعه
 -1باقی گذاشتن تمام بقایای گیاهی در مزرعه
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 -3مخلوط کردن بقایای گیاهی با خاک
 -4خارج کردن کامل بقایای گیاهی از مزرعه
 -5سوزاندن بقایای گیاهی
تغییرات عملکرد محصول گندم برای روشهای مختلف مدیریت بقایای گیاهی و
خاکورزی در شکل  99نشان داده شده است .نتایج تحقیقات نشان داده است که حفظ
بقایا در مزرعه ممکن است در سالهای اولیه (گاه تا  5سال) تأثیر چندانی بر عملکرد
محصول نداشته باشد ،اما به تدریج و با افزایش مواد آلی خاک ،بیشترین عملکرد گندم
مربوط به باقی گذاشتن کامل بقایای گیاهی در سطح خاک بوده و کمترین عملکرد مربوط
به تیمار سوزاندن بقایای گیاهی بود.

شکل  -51كاشت گندم بر روي بقایاي گیاهي
ذرت نگهداشته شده در مزرعه

سوزاندن بقایای گیاهی نه تنها مانع افزایش درصد ماده آلی خاک میشود ،بلکه باعث
تخریب و آلودگی محیط زیست و عدم امکان استفاده از بقایای گیاهی برای خوراک دام نیز
میشود .از مهمترین دالیلی که کشاورزان برای سوزاندن بقایا عنوان میکنند میتوان به
موارد زیر اشاره نمود:
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 مزاحمت بقایای گیاهی برای ماشین کارنده در زمان کاشت محصول بعدی کم بودن فرصت برای کاهش ر وبت خاک ،خاکورزی و کاشیت محصیولبعدی
 -رقابت باکتریهای تجزیه کننده بقایا بیا گنیدم و زرد شیدن رنی

محصیول

کشت شده در بقایای گیاهی
 -از بین بردن بذر علفهای هرز و بعضی از آفات و بیماریها به کمک آتش

خالصه مراحل گامبهگام كشت روي پشتههاي بلند
 -9انتخاب ابعاد پشتههای بلند با توجه به موارد زیر:
 ویژگیهای خاک مزرعه میزان روانآب سطحی ناشی از باران نوع محصول یا محصوالت مورد کشت در تناوب -1انتخاب یکی از انواع پشتههای بلند:
 پشتههای بلند موقت (فصلی) پشتههای بلند دائمی (چند فصلی یا چند ساله) -3انتخاب تعداد خطوط کاشت گندم روی پشتههای بلند
 -4انتخاب نوع آبیاری اول (نمکاری یا خشکهکاری)
 -5انتخاب روش مناسب مدیریت بقایای گیاهی
كاشت گندم روي پشته هاي بلند به علت حذف مرزهاي آبیاري به
طور خودكار یک روش دوستدار كمباین است!
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