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  :پيشگفتار
در طي سال هاي . جزاء مهم منابع پايه و بستر اصلي كشت گياه محسوب مي گرددخاك يكي از ا

اخير، علي رغم دستيابي انسان به فناوري هاي جديد، متاسفانه آثار سوء پيشرفت، موجب ايجاد اختالل 
لذا، اكنون . در شرايط تعادلي خاك و بروز انواع ناهنجاري ها و بحران هاي زيست محيطي شده است

هر زمان ديگري، نياز به ارائه راه حل هاي مناسب براي عرضه مواد غذايي در پاسخ به تقاضاي  بيش از
بهره برداري . روزافزون جمعيت و در مسيري هماهنگ با مالحظات زيست محيطي احساس مي شود

صحيح و اصولي از خاك، مستلزم افزايش شناخت و آگاهي همه سطوح دخيل در نحوه استفاده از آن 
نظور تغذيه صحيح گياهي و ماالً افزايش عملكرد كمي و بهبود كيفي محصوالت كشاورزي مي به م
يكي از وسايل ارتباطي مناسب براي بيان و اشاعه مباني نظري و ارائه راهكارهاي علمي و فني در . باشد

لذا، به . جهت افزايش آگاهي و دانش مخاطبان، تهيه و تدوين نشريات آموزشي و ترويجي است
منظور ترويج و نشر يافته ها و انتقال دستاوردهاي علمي و فني پژوهشگران در بين كشاورزان پيشرو، 
كارشناسان و مروجان كشاورزي كشور، الزم است از نتايج پروژه هاي تحقيقاتي، اطالعات فني و 

مخاطبان كاربردي با رويكرد و محتوي آموزشي و ترويجي تهيه و در قالب نشريات چاپ و در اختيار 
 مضرات سوزاندن كاه و كلش معايب وبر همين اساس، موضوع بسيار مهم . و بهره برداران قرار گيرد

باشد كه با اين گام، مخاطبان را به تالش بي وقفه براي . در قالب نشريه حاضر تدوين گرديده است
                                  نيمپاسداري از خاك به عنوان بستر هستي فرا خوا
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  مقدمه

  

صورت محصول و خيلي بيشـتر  ه اي از مواد غذايي ب هاي زراعي، ساليانه مقادير قابل مالحظه در خاك
منابع  ،با خروج اين حجم عظيم از مواد گياهي. گردد صورت بقاياي گياهي از زمين خارج ميه از آن ب

كاهش مـواد آلـي    .شود تدريج دچار نقصان مي در خاك به ويژه موادآلي تامين انرژي و مواد غذايي به
باعث كاهش پايداري خاكدانه ها، سله بستن، سفت شدن و كاهش نفوذپذيري خاك شده كه حاصـل  

داخـل  ه آن، فراهم شدن بستري نامناسب براي جوانه زدن و ايجاد مشكل در نفـوذ ريشـه، هـوا وآب بـ    
بعـد از برداشـت محصـول را از طريـق      ،د غـذائي خـاك  كشاورزان غالباً نقصان مـوا  .دشخاك خواهد 

كه هيچ تعادل كمي و كيفي بين آنچـه   ستا اما واقعيت اين. كنند مصرف كودهاي شيميائي جبران مي
تكـرار ايـن   . وجود نـدارد  ،گردد با آنچه به صورت كود به خاك اضافه مي ،از زمين برداشت مي شود
به گونه اي كه در حال  د،نموخواهد ها را دچار ضعف  هاي متمادي، خاك عمليات نامتعادل طي سال

حاضر، بسياري از اراضي تحت كشت گندم ديم، بخصوص در مناطق شيب دار، با ضعف شـديد مـواد   
غذايي، فرسايش آبي و طغيان آفات و امراض ناشي از فقير شـدن خـاك هـا مواجـه هسـتند و چنانچـه       

سيعي از منابع پايـه يعنـي خـاك و آب در معـرض     براي اين معضل بزرگ چاره انديشي نشود، سطح و
  . تهديد جدي قرار خواهند گرفت

مـواد آلـي از بقايـاي    . يكي از منابع انرژي و تامين كننده مواد مورد نياز گياهان، مواد آلي خاك اسـت 
در شـرايط آب و هـوايي منـاطق خشـك و نيمـه خشـك نظيـر        . گـردد  گياهي و جانوري حاصـل  مـي  

يكي از راههاي ممكن، ارزان و قابل اجراء بـراي افـزايش   . مواد آلي وجود داردمحدوديت  ،كردستان
” كشاورزان اكثرا. خاك است اراضي كشاورزي، برگرداندن بقاياي محصوالت زراعي به مواد آلي در
و حتـي  از مزرعه خارج نمـوده   ،فروشبراي تعليف دام و يا براي غالت را بعد از برداشت كاه و كلش 
زميـن براي كشت بعدي و يـا بـه بهانـه مبـارزه بـا آفـات و        زيآماده ساتسهيل در منظور ه بدر مواردي 

قابـل  اين ترتيـب از برگشـت مقـدار    ه مزاحم مي سوزانند و ب موادبه عنوان بقاياي گياهي را  ،ها بيماري



در . مواد آلي به خاك ممانعت به عمل آورده و باعث كاهش حاصلخيزي خـاك مـي گردنـد    توجهي
  يكه در كشورهاي پيشرفته براي بهبود وضع فيزيكي و حال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  محصوالت توليدي در زراعت گندم ديم 
  

  
  :براي كشاورز توليد مي شودنوع محصول  دودر زراعت گندم 

  دانه گندم  -1
  كاه و كلش  -2

يعنـي كـاه و   امـا محصـول دوم    .اسـت ، محصول اصلي و منبع درآمد كشاورز محصول اول يعني گندم
، حتـي از طريـق   آن بسياري از كشاورزان، محصولي تحميلي بوده و اغلب درصدد حذف نظركلش از 

 باشـد، برابـر و اگـر آبـي     حـدود دو  باشـد، اين در حالي است كه اگر محصول ديـم  . زدن هستند آتش
راي توليد كـاه  كشاورز بايد بداند كه ب. دهد كلش، تشكيل ميو را كاه  حدود سه برابر وزن دانه گندم

بـراي   .استفاده شده است ، از مواد غذايي و رطوبت خاك نيزهزينه مي كندكه پولي و كلش عالوه بر 
يعني در واقع ايـن مـواد   . عنصر غذايي مورد استفاده گياه قرار مي گيرد 16توليد محصوالت كشاورزي

ايـن در حـالي   . كنـد كامـل  خود را  و نموبايد از خاك تخليه و در اختيار گياه قرار گيرد تا بتواند رشد 
بـه دادن دو عنصـر   تنها است كه كشاورز براي جبران مواد غذايي تخليه شده از خاك در اراضي ديم، 

بسياري از عناصـر غـذايي از خـاك تخليـه و بـه نـدرت دوبـاره بـه          بنابراين. ازت و فسفر اكتفا مي كند
بـاروري بـه    ،بـه خصـوص در اراضـي ديـم     به همين دليل در بسياري از خاك هـا . خاك بر مي گردند

بعد كه  شوداگر در اراضي زراعي به گونه اي برنامه ريزي . ميزان قابل توجهي كاهش پيدا كرده است
به  دوبارهبه خاك برگردانده شود، بسياري از مواد غذايي تخليه شده آن كاه و كلش گندم از برداشت 

كيلـوگرم ازت، فسـفر و    8/9و  7/0،  8/4ترتيـب   در يك تن كاه و كلش گندم به. گرددمي  برخاك 
   .مي نمايدتامين  را پتاسيم وجود دارد كه در صورت بازگشت به خاك، بخشي از نياز غذايي گياه

  
  



  
  و كلش بعد از برداشت گندم  كشاورزان با بقاياي كاهرفتار 

  

امكانات و عرف منطقه،  كشاورزان گندمكار بسته به ميزان آگاهي، تجربه، دورانديشي، شرايط كاري،
  :كه شامل موارد زير است دارند رفتارهاي متفاوتي با بقاياي كاه و كلش

   

  رداشت با كمباينجمع آوري كاه و كلش بعد از ب -1
كلـش ريختـه شـده از     و عده اي از كشاورزان گندمكار بعـد از برداشـت گنـدم توسـط كمبـاين، كـاه      

ستگاه بسته بندي جمع آوري و با هدف تعليـف دام و يـا بـه    كمباين را به صورت دستي و يا به وسيله د
  .  منظور فروش از زمين خارج مي كنند

  

  كلش بعد از برداشت با كمباين كف بر و جمع آوري كليه كاه و -2
برداشـت را   از كمباين، كلش ايستاده ي بعد ازكلش ريخته شده و ، عالوه بر كاه عده اي از كشاورزان

ي بعـد از برداشـت،   و به اين ترتيب زمين را از وجود بقايا .از زمين خارج مي كنندر نموده و نيز كف ب
  .  پاك مي كنند

   

  ه و كلش بعد از برداشت با كمباينسوزاندن كا -3
و به اين ترتيب زمين را از وجود بقايـاي  را آتش مي زنند كاه و كلش كشاورزان گندمكار، عده اي از 

   . بعد از برداشت، پاك مي كنند
  

كه غالب كشاورزان بقاياي كاه و كلـش را مـاده اي مـزاحم و دسـت و      مي بينيم، باالبا توجه به موارد 
از مزرعه و كشت در زميني عاري از  آنپاگير براي زراعت بعدي تلقي نموده و اغلب در صدد حذف 

     .بقاياي گياهي هستند
  



    
  

    
  ق مختلف استانتصاويري از سوزاندن كاه و كلش گندم در مناط

  
  



  )ايجاد مالچ كلش(خواص و مزاياي برگرداندن كاه و كلش به خاك 
  

ر روي حاصـلخيزي خـاك و   اثـرات مثبتـي بـ    ،برگرداندن كاه و كلش و به اصطالح ايجاد مالچ كلـش 
  :محصول دارد كه شامل موارد زير است

  ساختمان خاكبر روي  كاه و كلشنقش   -1
شده و از هدر رفت سطحي  سطح خاكدر نفوذ پذيري  افزايش ري وناهمواموجب ايجاد  مالچ كلش 

فعاليت  ،ر مزاياي مالچديگاز  .جلوگيري مي كندو تشكيل سله منافذ سطح خاك  بسته شدن ،آب
فشردگي ناشـي از عبور و مرور تراكتور، كاهش و  خاك، تكثيـر بيشتر ريشه زندهبيشتر موجودات 

  . وسايل كشاورزي و حيوانات مي باشد
  تعديل درجه حرارت خاك -2

  .درجه حرارت خاك را كاهش مي دهند از مواد گياهي نظير كـاه و كلش هاي تشكيل شده مالچ
  كاهش شوري خاك -3 

 ...و  مصرف بي رويه كودهاي شيمياييتبخير شديد و تجمع امالح در سطح خاك، كمبود بارندگي ، 
مقدار زيـادي آب را حفـظ و تبخيـر را در    كلشي هاي مالچ موجب شور و سفت شدن خاك مي شود 

را كاهش داده و بـه اسـتقرار گيــاه كمـك      شور شدن خاكخطر  مي دهند در نتيجه ناحيه بذر كاهش
  .كنندمي 

  كاهش فرسايش آبي و بادي -4
خاك مناطق خشك بدليل نبود پوشش گياهي كافي، خشكي سطح خاك و وجود رگبارهـاي شـديد   

استفاده از مالچ كلشي در اين مناطق به علت حفـظ نفوذپـذيري،   . است و بادي يحساس به فرسايش آب
تعديل نيروي باد و آب در سطح خاك و كاهش رواناب سطحي موجب كاهش فرسايش آبي و بادي 

  . مي شود
  
  



  افزايش ماده آلي خاك  -5
شـه،  از آنجـائي كـه ري  . ماده آلي خاك نقش بسيار مهمي در باروري و حاصلخيزي خاك زراعي دارد

خـاك،   ساقه و برگ بقاياي گياهي، حاوي مواد غذايي مورد نياز گياهان است، برگشت مجدد آنهـا بـه  
  . مي شودحاصلخيزي خاك موجب افزايش ماده آلي و 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقش كاه و كلش در استقرار گياهچه  -6
مـي  اگر در محيط نامناسب قرار گيرد، به آسـاني صـدمه    ،گياهچه به علت تردي و كوچكي اندازه آن

مـي توانـد بـه جوانـه زدن، سـبز       ،مالچ با اصالح خاك و افزايش ظرفيت نگهداري آب در خاك .بيند
   .شدن و رشد گياهچه كمك كند

  كاه و كلش در عملكرد محصول بعدي نقش  -7
، موجودات زنـده خـاك  بيشتر فعاليـت  بر ساختمان خـاك، عناصر غذايي، مثبت ها به علت تاثيـر مالچ

  .دارندمحصول عملكرد  افزايشتوزيع ريشه و غيره، نقش مهمي در 
  ساير موارد استفاده از كاه و كلش -8

تغذيه دام، پرورش قارچ، توليد كود كمپوست صنايع كشاورزي از جمله در در از بقاياي كاه و كلش 
ديوارهاي ، صنعت رنگ فرش، توليد تخته نئوپان ،سازي، كاغذ و ورمي كمپوست، تهيه كود معدني

  .شوداستفاده مي ..... و  صنايع دفاعي، مصالح ساختماني، خودرو سازي، برق توليد، عايق صوتي

بينـي خـاك داراي ازت كـافي     وجـودات ذره عنـوان غـذا بـراي م   كه كاه و كلش باقيمانده از غالت به بايد بدانيم"
بـراي تجزيـه هـر تـن كـاه و كلـش گنـدم        . باشد، اضافه كردن ازت براي تجزيه سريعتركاه و كلش الزامي است نمي

. باشـد  عنوان ازت متعادل كننده ضـروري مـي    به) كيلوگرم اوره 20معادل حدود(كيلوگرم ازت خالص 8-10مقدار 
در صـورت عـدم مصـرف     ننده بدست خواهد آمد، زيـرا استفاده از ازت متعادل ك شرط محاسن استفاده از كلش، به

 ورد نيـاز گيرد و موجودات ذره بيني خاك براي تأمين ازت مـ  كندي صورت مي اين مقدار ازت، تجزيه مواد آلي به
ت و در نتيجـه محصـول بعـدي بـا كمبـود از     . نماينـد  ازت موجود در خاك حمله كرده و آن را مصرف مـي  خود به 

 ."كاهش عملكرد مواجه مي شود

 .كشاورزان است بخشي از سرمايهآتش زدندر واقعبنابراين سوزاندن كاه و كلش



  معايب و مضرات سوزاندن كاه و كلش
  

اثرات نامطلوبي بر روي خاك زراعي و محصول مي گذارد كه شامل موارد زير سوزاندن كاه و كلش 
  :است

ترد و شكننده شدن سطح خاك، كاهش شديد نفوذپذيري و موجب فشرده، وزاندن كاه و كلش س -1
  .غذايي خاك مي شودفراهم شدن زمينه براي ايجاد فرسايش و شستشوي مواد 

  

كلش، مواد آلي خاك را به سرعت به ازت، فسفر، پتاسيم، كلسيم و منيزيم تبـديل   كاه وسوزاندن  -2
هنگـام سـوختن كلـش    . خـاك تلـف مـي شـوند     شستشو و فرسـايش  از طريق اين مواد سريعاً. مي كند

  .مقداري از ازت و گوگرد خاك بصورت بخار در مي آيد
موجـب كـاهش تحمـل     تـدريجي حاصـلخيزي خـاك   كـاهش   خاك عـالوه بـر   مواد آلي كمبود -3 

  سرما و شوري مي شود ،محصول زراعي به آفات، بيماريها و تنشهاي محيطي مانند خشكي
 .موجب از بين رفتن موجودات مفيد خاك مي شوددن كاه و كلش طي سال هاي متمادي، سوزان -4 

   . هش عملكرد محصول مي شودكا بصورت مداوم موجب سوزاندن كاه وكلش گندم -5
مواد سمي و گازهاي حاصل از سوزاندن كاه و كلش موجب بيماريهاي تنفسـي و آلـودگي محـيط     -6

  . شوندزيست مي 
  
  
  
  
  
  
  



  ا كشاورزان كاه و كلش گندم را آتش مي زنند؟چر
  

  

  :اكثر كشاورزان داليل اصلي آتش زدن كاه و كلش را اين چنين عنوان مي كنند
   )كشت جا كار( كاهش هزينه هاي آماده سازي زمين براي كشت محصول بعديسهولت و -1
  مياييمبارزه با آفات، بيماريها و علفهاي هرز مزرعه و مصرف كمتر سموم شي -2
  مصرف كمتر كودهاي شيميايي بدليل اضافه شدن ازت و فسفر ناشي از سوزاندن كاه و كلش -3
  

كارشناسـان آتـش زدن كـاه و كلـش     باتوجه به مزاياي بلند مدت و پايدار اسـتفاده از كـاه وكلـش،    اما 
  :به داليل زير منع مي كنند گندم را

  
، هر سال اقدام به كشـت  )آيش -گندم( يت تناوببعضي از كشاورزان ديمكار، بدون رعامتأسفانه  -1

نمـي  يه و تبديل به ماده آلـي را پيـدا   در كشت جاكار، بقاياي كاه و كلش فرصت تجز. گندم مي كنند
جلوگيري از ضعيف آماده سازي آسان، كم هزينه و سريعتر زمين جهت كشت و كشاورز براي و  كند

  :ز آن كهغافل ا .آتش مي زنندرا كاه و كلش شدن گندم، 
رعايت نكردن تناوب در كشت گندم، موجـب تخليـه مكـرر عناصـر غـذائي در عمـق معينـي از         :اوالًً 

  . گندم را گسترش مي دهد مخصوصريشه شده و آفات و بيماري هاي  حوزهخاك 
  . مي گذاردبر خاك و در نهايت بر محصول  زيانباريسوزاندن كاه و كلش اثرات  :ثانياً

  
 ش توسط كشاورزان آبي كار نيز كه تناوب صحيح را رعايت نمي كنند، انجـام مـي  دن كاه و كلنسوزا
كشاورزان، بعد از برداشت محصول در تابستان يا پاييز، بالفاصله اقدام بـه كشـت پـائيزه مـي      اين. گيرد

و زمـين   شـده كنند، در حالي كه كشت بعدي بايد در بهار سال بعد انجام شود، تا كاه و كلـش تجزيـه   
  . شودكشت بعدي آماده براي 



در اثر آتش زدن كاه و كلش موجودات مفيد خاك مانند كرمهاي خاكي از بين مي روند و بدليل  -2
كاهش مواد آلي خاك، گياه زراعي تحمل خود را در برابر آفات، بيماريها، خشكي، گرمـا و سـرما از   

  . دست مي دهد
 بقايـاي گيـاهي   عدم وجـود به خاك بدليل  شاز طريق سوزاندن كل مقدار ازت و فسفر اضافه شده -3

ده و از دسـترس گيـاه   شـ  هآب و بـاد شسـت  كافي در سطح خاك براحتي توسط عوامل فرسايش يعنـي  
كـاهش  از طرفي آتش زدن كاه و كلش مواد آلي خاك را از بين مـي بـرد و موجـب     .خارج مي شود

  .حاصلخيزي خاك مي شود
  

با بكار بردن تناوب صحيح زراعي و استفاده  ،زدن كاه و كلشآتش بسيار با توجه به مضرات بنابراين 
ضمن رسيدن به عملكرد باالي روشهاي مناسب مبارزه و كنترل آفات، بيماريها و علفهاي هرز از 

  .نيمك محافظت اصلي كشاورز سرمايهيعني خاك زراعي از محصول 
  

   رفتار صحيح با بقاياي كاه و كلش بعد از برداشت گندم
  

 در يك پروژه تحقيقـاتي  محققان يين رفتار صحيح با بقاياي كاه و كلش بعد از برداشت گندم،براي تع
آيـش در اراضـي    -هاي مختلف استفاده از كـاه و كلـش در سـه دوره تنـاوب گنـدم      روش شش ساله، 

  :  كردندبررسي  را زيرشرح  تحت كشت گندم ديم به
  )يط زارعشرا(جمع آوري كاه و كلش ريخته شده از كمباين  -1

 كف بر و جمع آوري تمام كاه و كلش  -2

  سوزاندن كاه و كلش  -3

  زيرخاك كردن كاه و كلش -4

  خرد و زيرخاك كردن كاه و كلش -5



زيانبار سوزاندن كاه و كلش بروي نفوذ پذيري خاك، ميزان ازت و  روشهاي باال بويژه اثرات اثراتو 
  : و نتايج زير به دست آمد گرفتبررسي قرار سولفات خاك و عملكرد كمي و كيفي محصول مورد 

  

  بر نفوذپذيري خاكسوزاندن كاه و كلش  مخرب اثرات -1
  

 بـر  نقـش بسـيار مهمـي   نفوذ آب، هـوا و ريشـه در خـاك    در ايجاد تهويه و سهولت خاك نفوذپذيري 
از  كه به هر طريق كلـش حـذف و يـا   روش هايي ، در منطقه خاك ي بافتباتوجه به سنگين .عهده دارد
  .دمي كنكاهش پيدا  ها، نفوذپذيري در آنباشد بين رفته

  
  بـدليل حـذف    "سـوزاندن كـاه و كلـش   "و  "كف بر و جمع آوري كاه و كلش" هايروش

  .كمترين نفوذپذيري را داشتندكلش 
  ،فشـرده، تـرد و شـكننده    موجـب   حرارت ايجاد شده در سطح خـاك  در روش سوزاندن كلش

  .و كاهش بيشتر نفوذپذيري شد مان خاكشدن اليه سطحي و تخريب ساخت
  سطح  در هاي ايستادهكلش چون  "جمع آوري كاه و كلش ريخته شده از كمباين"روش در  

دن شـ اضـافه   و مـي كنـد   محافظـت  در مقابل فرسايش آبي و باديرا خاك مي ماند  باقيخاك 
  .مي شودنفوذپذيري خاك  افزايش موجبمقداري كاه و كلش به خاك 

  كه كاه و كلش آنهـا   خرد و زيرخاك كردن كاه و كلشو  زيرخاك كردناي هروش در
واد آلـي  مـ  افـزايش  به دليل اثـرات مفيـد مـالچ بـر سـاختمان خـاك و       ،مي شودبا خاك مخلوط 

  .افزايش يافتخاك، ميزان نفوذپذيري 

  بدليل خردكردن كلش و آمادگي بيشتر آن بـراي تجزيـه    كلش خرد و زيرخاك كردنروش
 .داشت كلش زيرخاك كردن فقطبيشتري نسبت به روش نفوذ پذيري  ي لآبه مواد  و تبديل

  بيشترين نفوذپذيري خاك را داشتخرد و زير خاك كردن كلشروش ،. 
 

  



  خاكميزان ازت و سولفات بر سوزاندن كاه و كلش  مخرباثرات . 2
  

بـود در ميـزان ايـن    و هرگونـه كم  اسـت  ازت خاك يكي از عناصر مهم و تعيين كننـده در رشـد گيـاه   
 كننده تعديل، مين گوگردسولفات خاك به عنوان منبع تأ. كاهش مي دهدعنصر، عملكرد محصول را 

نقش تعيين كننده اي در رشد كمي و  آهك خاك زيانبارجهت كاهش اثرات خاك و عاملي  سيديتها
  .مي كندكيفي محصول ايفا 

% 4/36، ازت خاك را اك كردن كاه و كلشخرد و زير خ در مقايسه با روش سوزاندن كاه و كلش 
  . كاهش داد% 7/19و سولفات خاك را 

  

  كلش بر عملكرد كمي و كيفي محصول سوزاندن كاه و مخرباثرات . 3
   

، عملكرد دانـه را  خرد و زير خاك كردن كاه و كلش در مقايسه با روش سوزاندن كاه و كلش روش
سوزاندن كاه . درصد كاهش مي دهد 09/2ين دانه را ، و پروتئ)كاهش% 2/12(كيلوگرم در هكتار 205

  :شدكاهش عملكرد موجب  زيرو كلش بداليل  
  خاك ميزان ازت، فسفر و مواد آلي  كاهش -1
سـاختمان  از بـين رفـتن   و  اليه سطحي خاك بر اثر حرارت ايجاد شـده  شدنده شكنن فشرده، ترد و -2

   .خاك
  خاك و رطوبت نفوذپذيري كاهش  -3
  و فرسايش آبـي  بروانا ايجاد -4
  فرسايش  توسطخاكستر حاوي مواد غذايي  تلف شدن -5
  
  
  
  

بنابراين با توجه به مطالب باال مي بينيم كه روش خرد و زير خاك كردن كاه و كلش بهترين روش 
  .استفاده از كاه و كلش بعد از برداشت گندم است



  دستورالعمل فني كاشت گندم ديم توام با استفاده از كاه و كلش
  ) چه بايد كرد؟( 

  

اجرايي كاشت گندم همراه با استفاده از بقاياي گيـاهي  ، عمليات آيش -تناوب مرسوم گندمبا توجه به 
   :زير استبه شرح 

  

بعد از برداشت گندم با كمباين، كل ميزان كاه و كلش باقيمانده در هر هكتار، به منظور تعيـين ازت  . 1
  .)معموالً كاه و كلش دو برابر گندم توليدي است( مورد نياز، تخمين زده شود

 

 كـاه و بـه ازاي هـر تـن     بـه وسـيله دسـتگاه كودپـاش سـانتريفيوژ،     بالفاصله بعد از برداشت گندم،  .2
و با استفاده از دستگاه خاك ورز مركب، كـود   مي شوددر سطح زمين پخش  اوره كيلوگرم 20كلش

  .ازته و كاه و كلش با خاك مخلوط و تا بهار سال بعد به حال خود گذاشته شود
  

بـه صـورت    و ذخيـره رطوبـت و مـواد غـذايي خـاك      بـه منظـور حفـظ   در بهار و تابستان سال بعـد،  . 3
  .شود هرز مبارزه هاي با علف مكانيكي يا شيميايي

 

در فصل كاشت انجام و نتـايج آن تـا قبـل از     برآورد كود مورد نياز گندمآزمايش خاك به منظور  .4
  .شودكاشت آماده 

دستگاه بذركار در اوايل مهرماه، عمليات آماده سازي بستر بذر و بالفاصله، بذركاري و كودپاشي با . 5
ميـزان  و  در هكتار كيلوگرم 170بذر ميزان .انجام شـود ) ي كود زير بذربا قابليت جايگذار( بهبوديافته
سـانتيمتر زيـر    پـنج ساير كودهاي توصيه شده با جايگذاري  به عالوه در هكتاركيلوگرم  130كود اوره

   .خواهد بود بذر
  

مصـرف  يادآوري مي شود چنانچه با روش فوق عمليات خاك ورزي و كاشت انجام شـود، نيـازي بـه    
  .در بهار نخواهد بود رككود س

  



  
  دستگاه خاك ورز مركب

  
  



  :خودآزمايي
  

 معايب و مضرات آتش زدن كاه و كلش گندم را نام ببريد؟ -1
 

 كاه و كلش بعد از برداشت گندم را نام ببريد؟بقاياي موارد استفاده از  -2

  
 چيست؟) مالچ كلشي(خواص و مزايا ي برگرداندن كاه و كلش به خاك  -3

 
اندن كاه و كلش توسط كشاورزان را نام برده و بگوييد آيا اين داليل قانع داليل اصلي سوز -4

 كننده است؟ چرا؟
 

  ؟كدام استبهترين روش استفاده از بقاياي كاه و كلش براي كشاورز گندم كار  -5
 

 .، كشت نمود؟ توضيح دهيدبا كاه و كلشهمراه  راديم گندم چگونه مي توان   -6
 

 با يد مقداري ازت به آن اضافه نمود؟ به خاك كاه و كلش برگرداندن بقايايچرا در زمان  -7
 

 


