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 مقدمه
و ها نظر، استفاده از یافتهمحققان صاحب هاییهتوصبالقوه مبتنی بر  هایوجود ظرفیت

دست آمده از تولید گندم آبی در هو تجربیات ب المللیملی و بین دستاوردهای تحقیقاتی

، مانند های فنی مناسب در مزارعآثار مثبت انجام فعالیت لف از یک  رف واقالیم مخت

در عملیات مکانیزاسیون آبیاری، نقش  های نوین، روشاراضیعملیات تجهیز و نوسازی 

نقش بذور اصالح  ،غذاییعناصر  درست کاربردفنی،  هاییهتوصکاشت مطلوب، رعایت 

 .در کشور ایجاد نموده استعملکرد گندم  انداز خوبی را برای افزایش، چشم…و  شده

 کشاورزیمحصوالت  تولید برای شیرین کشور آب منابعدرصد  72 از بیش اکنونهم

 با. شودمی تریابکم روزبه روزو این نهاده ارزشمند به دلیل تغییرات اقلیمی  شودمی استفاده

 از استفاده به نیاز آب، منابع از استفاده افزایش آن متعاقب و جمعیت روزافزون افزایش

 جدید هاییفناور از استفاده و کشاورزی آب مصرف در جوصرفههای سامانهها و روش

 همچنین، بارش. شودمی احساس پیش از بیش ،کمتر آب مصرف با پایدار برای تولیدات

 و کشاورزی کننده ناپایدار اصلی عوامل از یکی عنوانبهآسا و سیل موسمیهای باران

 گذشته یهاسال در که دهدمی نشانها خرابی گونهینا آمار. کندمی عمل خاک یشفرسا

 و شناسایی بنابراین،. است بوده ایران کشاورزی در رایج مشکالت از یکی معضل این

 یهابارش یهاخسارت از بهینه تولید داشتن ضمن که کشت بهینه یهاروش از استفاده

 راه عنوانبه تواندمی باشد داشته را خاک فرسایش داقلح همچنین و باشد در امان آسایلس

 .کند عمل معضل این با برخورد در اساسی حلی

مبنی بر توسعه و ترویج  ،رت جهاد کشاورزیوزازراعت امور معاونت رویکرد  با توجه به

های روش استفاده از، مقرر شده است که در تولید محصوالت کشاورزی های نوینروش

درصد نیز  42کاهش یافته و سطح زیر کشت درصد  42درصد به  85از رزی وخاک مرسوم

نیز مقرر در عملیات کاشت . ورزی حفاظتی قرار گیردورتری مثل خاکبهرههای تحت روش
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ورز خاکهای بیکارندهدرصد و  17 کارها یخطانواع کشت مکانیزه با سهم است که شده 

 (.9)جدول باشد درصد  91 (کشت مستقیم)

 

و افق برنامه ارتقاء  13وضعیت موجود درجه مکانیزاسیون گندم آبي در سال  -9جدول 

 آن )واحد: درصد(
 افق برنامه

 نوع عملیات روش وضعیت موجود
 17تا سال  11تا سال 

 مرسوم 85 65 42

 حفاظتي 92 15 42 ورزيخاک

 تسطیح نسبي با ماله 62 58 74

 كار انواع بذركار خطي 62 55 45

 كشت مستقیم 9 1.7 12 كاشت

 هاي بلندخطي كاري روي پشته 2 7 12

 سمپاش بومدار 12 54 62

 داشت
 سمپاش توربیني زراعي 92 98 12

 هاي نوینسمپاش 2 8 96

 موتوري( -)انواع النس دار  سایر 35 12 3

 كمباین 88 14 18
 برداشت

 دروگر 8 4 1

 كشاورزي هايماشیندم، معاونت زراعت، مركز توسعه : برنامه طرح محوري گنمأخذ

 

جدید مورد توجه معاونت زراعت و مرکز توسعه مکانیزاسیون برای  ایاز راهکاره یکی

، استفاده از روش دیتول یهانهیعملکرد محصول و کاهش هزکاهش مصرف آب، افزایش 

 یوربهره شیافزا ،روش نیا یاز اجرا یهدف اصلبلند است.  یهاپشته یکاشت رو نینو

نشان  قاتی(. تحق9312 ،یاست )اسد یاریمصرف آب آب زانیدر م ییجوو صرفه هانهاده

بلند در  یبسترها یدر مصرف آب در سامانه کشت رو ییجوصرفه زانیداده است که م
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است  دهدرصد متفاوت بو 52تا  98( از یمرسوم )غرقاب یاریکشت با آب یهابا روش سهیمقا

(Singh et al., 2010; Naresh et al., 2012). های مورد نیاز هنوز تعداد ماشین اگرچه

ها در ریزیاما برنامه ،مشخص نشده است کشورهای بلند در برای کاشت گندم روی پشته

های کشت مستقیم، به شیپر و حتی ماشین کارها یخطجهتی است که در آینده، تعدادی از 

 گردند.مجهز د بلنهای و تجهیزات کاشت روی پشته

 این محصوالت، کاشت و ورزیخاک روش اصالح و بهبود راستای در است امید

نماید و گامی در  به مخا بین ارائه زمینه این در را مفیدی ا العات بتواند دستورالعمل

 .کشور عزیزمان باشد در کاشتنوین  روش این یتوسعه جهت

 :ايپشته-جوي هاي كشتانواع روش
به یکی از عمدتاً  ،بر روی پشتهکشت گندم و دیگر محصوالت زراعی کلی،   وربه

 شود:های زیر انجام میروش

 محصوالت ردیفي: كاريجوي پشتهالف( 

ای و که معموالً برای محصوالت ردیفی مانند ذرت دانه روی پشته در این روش کاشت

شوند های آماده میبه گونه هارود، پشتهآفتابگردان و غیره به کار می ،ای، چغندر قندعلوفه

ها، بسته به نوع محصول و ی بین پشتهبوده و فاصله مترسانتی 95که ارتفاع آنها حدود 

 صورتبهتواند این روش کاشت مییا بیشتر باشد.  مترسانتی 12تا  52شرایط خاک، بین 

از  های که از محصول قبل برجای مانده( و یا پسورزی )کشت بر روی پشتهخاکبی

کار انجام شود ردیف-های فاروئرسازی زمین، توسط ماشینورزی و آمادهعملیات خاک

آب از درون جویچه حرکت کرده و با در این روش کاشت، برای آبیاری مزرعه  .(9)شکل 

 .(1کند )شکل میو سیاه نها را کامالً خیس ، آهانشت و نفوذ به درون پشته
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 تهكشت محصوالت ردیفي بر روي پشكار ویژه ردیف -فاروئر ماشین- 9شکل 

 

 
 آبیاري نشتي در كشت محصوالت ردیفي بر روي پشته -5شکل 

 (9315)منبع: حقیقتي،  

 :كار غالتپشته يجو نیماشبا  گندم كاريجوي پشتهب( 

 52و عرض حدود  مترسانتی 92هایی با ارتفاع حدود پشته، غالتدر این روش کاشت 

خط بر  4یا  3شده و بذرها در  کار غالت ایجادپشته-جوی توسط ماشین مترسانتی 62تا 

آبیاری برای آبیاری مزرعه در این روش کاشت، آب  (3)شکل  شودها کاشته میروی پشته

الزم به  .رودمیتا انتهای مزرعه پیش جویچه در سطح مزرعه جریان یافته و با حرکت در 

تسطیح در شرایطی که  ویژهبه، در بسیاری مواقع و گندماست که در این روش کاشت 

ها، کل مزرعه مناسب نباشد و یا مقدار دبی آب آبیاری زیاد باشد، با رفتن آب بر روی پشته
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ای مانند تهویه و عدم غرقابی آبیاری شده و مزایای آبیاری نشتی جویچه صورتبهمزرعه 

 (.3 )شکلرود بندی سطح خاک از بین میسله

 

 
 كار غالتجوي پشتهكشت گندم با ماشین - 3 شکل

 (9311)منبع: دهقان، 

 :گندم ایجاد جوي پشته پس از بذرپاشيپ( 

گیرد، با که توسط بذرپاش صورت میاز پخش بذر بر روی زمین بعد  در این روش

ایجاد کرده و یا با کروگیت شیارهایی برای هدایت بهتر آب استفاده از فاروئر جوی و پشته 

زمین برای کشت بعدی  سازیآمادها در هجوی و پشته . اینشودمیدر سطح مزرعه ایجاد 

 .گرددتخریب می

 :)روش نوین( هاي بلند( كشت گندم روي پشتهت

شود که ارتفاع آنها هایی انجام میدر این روش کاشت غالت، کشت گندم روی پشته

باشد. در صورتی که زمین  مترسانتی 12تا  52 و عرض آنها حدود مترسانتی 12حداقل 

ها توسط ماشین کارنده ویژه کشت روی یح شده باشد، این پشتهورزی و تسطخاک

(. 4 شکل) شودها کاشته میخط بر روی پشته 4یا  3های بلند ایجاد شده و بذرها در پشته
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تنها در آب آبیاری ای محصوالت ردیفی، مانند کشت جوی پشتهدر این روش کاشت، 

و با نشت و نفوذ به رود میرعه پیش ها حرکت کرده و تا انتهای مزهای بین پشتهجویچه

کند )شکل ها( آنها را کامالً خیس میها )بدون جریان یافتن آب بر روی پشتهدرون پشته

5.) 
 

 
 هاي بلندویژه كشت روي پشته كشت گندم با ماشین - 4شکل 

 

 
 هاي بلندروي پشتهگندم كشت ها در شدن پشتهنغرقاب آبیاري نشتي و  - 2شکل 

 (9317: عیدي، )منبع
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 هاي بلندكشت بر روي پشتهتعریف 
های جدید کشت گندم است که در آن یکی از روش بلند هایکشت بذر بر روی پشته

ورزی )قبل از آبیاری اول( های بلندی که ارتفاع آنها در زمان خاکپشته روی بربذرها 

خط  4یا  3 صورتبهاشد، بمی مترسانتی 75و عرض آنها ترجیحاً  مترسانتی 12تا  95حدود 

ها تابع شرایط خاک، الزم به ذکر است که انتخاب عرض پشتهشوند. روی پشته، کشت می

های محصول یا محصوالت مورد کشت )تناوب زراعی( و اقلیم منطقه است که در بخش

 بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

 نکته:

 رایزباشد. مناسبی برخوردار تسطیح از زمین  بایستیهای نوین کشت برای اجرای روش

 ینیو مع کنواختی بیش ی یکنواخت مزرعه، بایستی زمین هموار بوده و دارایاریآببرای 

 بار دویک یا ، انجام ناهموار باشد، اما زمین کمی بودهاگر شیب کلی زمین مناسب . باشد

بودن مناسب ندر صورت . کندمیکفایت برای تسطیح زمین کفایت ماله )لولر( معمولی 

برای برخورداری کامل از مزایای کشت در مزرعه،  ادیز یوجود ناهموارو زمین شیب کلی 

 هر این کار اساسی شود و تسطیح های بلند، الزم است زمین با ماله لیزریگندم روی پشته

 .(6)شکل  شود بار تکراریک سال پنج

 

  
 تسطیح زمین توسط لولر لیزري – 0شکل 
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 نکته:

های بعدی های بلند تابع عوامل گوناگونی است که در بخشبرای پشتهعرض مناسب 

های خاک مزرعه )بافت از ویژگی اندعبارتکلی این عوامل   وربهتوضیح داده خواهد شد. 

های و نیاز محصول یا محصوالت مورد کشت، نوع پشته هاویژگیخاک و نفوذپذیری آن(، 

 .سطحی ناشی از باران آبوانربلند )موقت یا دائمی( و میزان 

 بلند هايپشتهتاریخچه كشت روي 
واقع در شمال  یاکیبار توسط کشاورزان دره  نیبلند اول یبسترها یسامانه کشت رو

با  کیبار یبسترها یکشت گندم بر رو یبرا یالدیم 9172در دهه  کیکشور مکز یغرب

 ی. بررس(Fischer et al., 2005; Sayre et al., 1997)استفاده شد  یاریش یاریروش آب

نشان داد  تیمیگندم و ذرت موسوم به س المللیینب قاتیتوسط مرکز تحق شتریب قاتیو تحق

 82تا  62با عرض  یبسترها یآن منطقه بر رو گندمدرصد  65در حدود  9119که تا سال 

. دیدرصد رس 84مقدار به  نیا 1229اما در سال  شدی( کاشته ماریتا ش اری)ش مترسانتی

 .باشدیآن منطقه م شاورزانمورد توجه ک اریبلند بس یبسترها یاستقبال از کشت رو

 هاي بلندبر روي پشتهگندم كشت مزایاي 

  آب فقط در شیارها  های بلندروش کشت بذر بر روی پشتهکاهش مصرف آب: در
شود، لذا مزرعه نشتی خیس می صورتبهکند و تمام سطح زمین جریان پیدا می
 کند.ابی ندارد و با کاهش تبخیر، بازدهی آبیاری افزایش پیدا میحالت غرق

  ها، حرکت آب کامالً نشتی: به علت بلند بودن پشته صورتبهامکان انجام آبیاری
ها به زیر آب شود و پشتهها انجام میهای بین پشتهآبیاری فقط از درون جویچه

 رود.نمی

 ری نشتی و غرقاب نشدن بسترهای : به دلیل آبیاکاهش سله بندی و خفگی بذر
 کشت.
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 ها: به دلیل غرقاب نشدن بسترهای ی خاک و رشد بیشتر ریشهبهبود در تهویه
ی خاک )تبادل بندی خاک کاهش یافته و تهویهکشت و آبیاری نشتی، سله

 شود.گازها( بهتر می

  فصلی شدید  هاییبارندگکاهش خطر ماندابی در مزرعه: در صورت وقوع
ها در حکم زهکش عمل نموده و رواناب حاصله ای ایجاد شده بین پشتههجویچه

 نمایند.را تخلیه می

  :نشدنبلند به دلیل غرقاب  هایپشتهدر سامانه کشت روی کاهش خطر ورس 
ی بهتر خاک و بهبود تنفس ریشه، کاهش آبشویی کود و دیگر مواد تهویهمزرعه، 
ورس  شده و ترمحکمها ده و ساقهها از رشد بهتری برخوردار بو، بوتهمغذی

 خواهد یافت.اهش کمحصول )خوابیدگی( 

 به دلیل  ،های بلندروش کشت بذر بر روی پشتههای قارچی: در بیماری کاهش
بوته میری گندم کمتر  عاملهای شد قارچر در مزرعه، عدم حالت غرقابی

 شود.می

  دایت آب توسط در منا م پرباران به دلیل ه یژهوبهخاک: کاهش فرسایش
 .فاروهاشیارها یا 

  به دلیل سله نبستن سطح اهش مصرف بذر: کها و سبز شدن بذر درصدافزایش
تر شده و مزرعه یکنواختپوشش سبز  ،زدهدرصد بیشتری از بذرها جوانه ،خاک

و لذا به مقدار بذر گندم  کنندتری ایجاد میهای قویبذرهای سبز شده بوته
 (کیلوگرم در هکتار 912کمتری نیاز است )حدود 

  های در صورتی که کشت گندم روی پشته: هاکشکاهش میزان مصرف علف
هرز قبل از کشت بذر به  یهاعلفحذف کاری انجام شود، نم صورتبهبلند 

 پذیر است.سهولت امکان

  بودن ابعاد  تربزرگبه دلیل سرک:  کودافزایش راندمان مصرف سموم و
توانند برای سمپاشی و های داشت به راحتی میماشین ها،های بین پشتهجویچه

توزیع کود سرک در سطح مزرعه حرکت نمایند )مانند ذرت و دیگر محصوالت 
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نها آ. در این شرایط بازدهی مصرف کود و سم افزایش یافته و مصرف ردیفی(
 شود.کمتر می

 زنی هآماده شدن یک بستر مناسب برای جوان :گندم در هکتارعملکرد  افزایش
مواد مغذی، ر وبت و تهویه های گندم به دلیل بهتر بوتهبذرها و دسترسی 

 شود.، باعث افزایش عملکرد گندم در هکتار میمناسب خاک

  بعدی هایکشت بلند ایجاد شده برای هایپشتهبسترها یا امکان استفاده از 
 ورزیخاکبی صورتبه

 روش  کی ی،اریآب یهابه علت حذف مرز بلند یهاپشته یکاشت گندم رو
 .است نیدار کمبادوست

 

 :نکته

 کشاورزاندارای مزیت است.  بلند از نگاه برداشت کمباینی هایکاشت گندم روی پشته

کنند که محصول را می مجبور را داران کمباین زمین، از کاه حداکثر آوردن دست به برای

نواری و کرتی، با  صورتبهمرسوم کشت گندم  در روشبری محصول کفبر نمایند. کف

 12 وجود مرزهای بلند با ارتفاع حدود ،هاروبرو است. یکی از این محدودیت هاییمحدودیت

 15آبیاری است که برداشت محصول را به ارتفاع حدود  هایکرتدر بین نوارها و  مترسانتی

تفاع برش اقتصادی حاصل از فروش کاه، ار منافع اگر برای حالت، این کند. درمحدود می

 پیشرفته هایکمباین ایمنی سیستم  رف یک ازمحصول توسط کمباین کاهش داده شود، 

 کمباینهای تیغه از  رف دیگر مرتباً کند وبرش را اعالم می کم ارتفاع هشدار مدام  وربه

 واردهمراه با محصول نیز شکند و مقداری خاک می آبیاری مرزهای به برخورد اثر در

 به بلند هایپشته روی گندم این در حالی که در کاشت .(7شکل ) شودمی مخزن کمباین

آبیاری، برداشت محصول با ارتفاع  مرزهای ها و حذفها روی پشتهکشت همه بوته علت

 روش یک خودکار  وربهو  های کمباین با خاک ممکن بودهبسیار کم و بدون برخورد تیغه

 .است کمباین دار دوست
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)راست( و شکستن مکرر  هاي كمباین به مرزها در آبیاري مرسومرخورد تیغهب – 7شکل 

 )چپ( تیغه شانه برش كمباین
 

 هاي بلندانواع پشته
 های بلند موقت )فصلی(پشته -

 یا چند ساله(ند فصلی های بلند دائمی )چپشته -

 هاي بلند موقت )یک فصلي(پشته -9

 هاي بلند موقتپشته هايویژگيتعریف و 

ها هر ساله پس از برداشت های بلند موقتی، پشتهروش کاشت بر روی پشته در 

برای کشت شوند. کاشت محصول بعدی احداث می یمحصول، تخریب شده و مجدداً برا

ورزی و تسطیح بر ، الزم است که ابتدا عملیات خاکبلند موقت یهاپشتهگندم بر روی 

تواند میهای بلند عملیات ایجاد پشته ،سازی زمینپس از آماده. روی زمین انجام شود

توسط ماشین  کشت بذرپس از آن و ( 8)شکل  شدهساز ایجاد توسط یک ماشین پشته

ماشین یک  توسطتواند میهای بلند و کشت بذر کارنده انجام شود. همچنین ایجاد پشته

ن ماشین ای. شودمیانجام  و یا دو ماشین مجزا های بلندکشت روی پشته کارنده ویژه

و  کردهایجاد  مترسانتی 75و پهنای  مترسانتی 12تا  95حدود ی با ارتفاع یهاپشتهکارنده 
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 دهدانجام میرا  خط روی پشته 4یا  3 صورتبهکوددهی نواری و کشت بذر زمان با آن هم

 (.1)شکل 
 

  
 ویژهساز پشتهبلند توسط ماشین  هايپشتهدهي ایجاد و شکل -1شکل 

 

  

 

كارنده ویژه، در زمین  هاي بلند موقت با ماشینگندم كشت شده روي پشته - 1شکل 

 (9314نام، ورزي و تسطیح شده )بيخاک
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کاری )کشت بذر در خشکه صورتبهتواند های بلند موقتی میکشت بذر روی پشته

، کاریروش نم برایکاری انجام شود. خاک خشک و سپس آبیاری اول مزرعه( و یا نم

. پس از سبز شدن شودیم یاریآبو قبل از کشت بذر های بلند پس از ایجاد پشتهمزرعه 

 تیشده و در نهاانجام  واتوریبا استفاده از دستگاه کولترز ه یهاکنترل علفهرز،  یهاعلف

 .شودیانجام م هاپشته یروبا ماشین کارنده در خاک مر وب  بذر کاشت اتیعمل

 :بلند موقت يهاپشتهي مزایا

های بلند موقت نسبت به دیگر که در باال اشاره شد، کشت گندم روی پشته گونههمان

باعث  ویژهبهورزی شده دارای مزایای زیادی است و اککشت گندم در زمین خ هایروش

 .شودکاهش مصرف آب می

 :بلند موقت يهاپشته معایب

انجام به ها برای ایجاد پشته موردنیازخاک  تأمینبرای های بلند موقت ایجاد پشته

 یک بستر نرم شده نیاز دارد. لذا مقدار زیادی از بقایای گیاهی برجای یتهیهورزی و خاک

ورزی از سطح خاک حذف شده و این امر باعث مانده از محصول قبل با انجام عملیات خاک

ورزی حفاظتی در حفظ ر وبت خاک و کاهش مصرف عدم دستیابی به مزایای کامل خاک

 شود.آب می

 )چند فصلي( يهاي بلند دائمپشته -5

 يهاي بلند دائمهاي پشتهتعریف و ویژگي

 هایسالهایی هستند که در سال اول ایجاد شده و برای هپشتهای بلند دائم پشته

ها و در فصل زراعی محصوالت موجود در تناوببذر و بعدی دست نخورده باقی مانده 

ها کشت بر روی آن پشته ورزی نوارییا خاک ورزیخاکبی های بعد به روشسال

ورزی انجام بدهیم تا ناچار هستیم که در سال اول عملیات خاکدر این سامانه شوند. می
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دست  یکشت بعد یها براپشته نیا ، اماها فراهم گرددخاک نرم الزم برای ایجاد پشته

آنها کشت شده و  یبر رو یورزخاکیبه روش ب یمانده و بذر محصوالت بعد ینخورده باق

. بنابراین همه شودیم میشده و ترم زیتم ازیها در صورت نپشته نیب یهاچهیجو

شوند یک بستر ثابت کاشته می روی برشوند، تی که در یک دوره تناوب کشت میمحصوال

 (.92)شکل 

 

 
 شکل دادن مجدد به شیارها یا فاروهاي آبیاري در - 90شکل 

 سامانه بسترهاي بلند دائمي بدون تخریب بسترها

 

نظر  در مترسانتی 75 آنها و پهنای مترسانتی 12، حداقل دائم های بلندپشتهارتفاع 

ساز های جوی پشتهتوسط ماشینابتدا تواند ها میاین پشتهدر سال اول، شود. گرفته می

در زمان مناسب توسط کارنده و سپس کشت بذر  (99ایجاد گشته )شکل )فاروئر( ویژه 

عملیات ایجاد و یا این که  انجام شودخط روی هر پشته  4تا  1 صورتبهمخصوص 

ساز ویژه جوی پشتهکارنده تواند با یک ماشین می هاپشتهوی ربذر  های بلند و کشتپشته

انجام تردد  باریکزمان و با هم  وربه ساخته شده است های بلندکشت روی پشتهکه برای 

 شود.
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 تنظیم قابل شیپر به مجهز هاي بلند با كمبیناتایجاد پشته – 99شکل 

 

 
 براي ایجاد بستر و شیار غلتکياستفاده از فاروئر  -95شکل 

 هاي بلند دائمي در سال اولدر مزرعه براي كشت روي پشته

 :دائميبلند  يهاپشته يمزایا

در بخش ) های بلندکشت گندم روی پشتهدارای مزایای عمومی ذکر شده برای  -
 قبل(

ورزی و حفظ بقایای خاکورزی و بیهای حداقل خاکقابلیت استفاده از روش -
 ح خاکگیاهی در سط

 با حفظ بقایای گیاهی در سطح خاککاهش مصرف آب حفظ ر وبت خاک و  -

ورزی و استفاده از کاهش مصرف انرژی و سوخت به دلیل حذف عملیات خاک -
 در کشت سال اول( جزبههای برجای مانده از محصول قبل )پشته
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 ورزیکاهش هزینه عملیات خاک -
 کشاورزی در مزرعه هایکاهش تراکم خاک به دلیل کاهش تردد ماشین -
های هرز با آبیاری مزرعه کاری و کنترل بهتر علفنم صورتبهامکان کشت بذر  -

ها و هجویچهای هرز در زمان بازسازی فیزیکی علفکنترل و  قبل از کشت
 ها برای کشت محصولپشته

ویژه در امکان کاشت سریع محصول موردنظر بعد از برداشت محصول قبلی، به -
 ای تهیه زمین فرصت کافی وجود نداردمنا قی که بر

 امکان کاشت سریع محصول در مزارع با ر وبت خاک زیاد -
 کاهش فرسایش آبی و بادی -
 افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک -

 :دائميبلند  يهاپشته معایب

 های بلند برای همه محصوالت موجود در تناوب ثابت و یکسان استپهنای پشته -

 ها قبل از کشت محصول در هر فصلهی پشتهدنیاز به بازسازی و شکل -

 بلند يهاپشتهكشت روي گام بهگاماجراي مراحل 
هنگامی که تصمیم به تغییر روش کاشت گندم از روش سنتی به روش کاشت روی 

 تا مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: استبلند گرفتید، الزم  هایپشته

 هاي بلندابعاد پشته انتخاب( 9مرحله 

زیر است که در  یبلند تابع عوامل گوناگون یهاپشته یعرض مناسب براتخاب ان

 توضیح داده خواهد شد:



 ... بلند هاي پشته روي بر گندم مکانیزه كشت 

 

 17 

 در ابعاد پشته هاي خاک مزرعهیژگيواثر -9

ای انجام شود که آب از جویچه های بلند، آبیاری بایستی به گونهدر کشت روی پشته

 ور کامل خیس یا سیاه به ،های نشت کرده و خاک پشته بدون غرقاب شدنبه درون پشته

با توجه به این که سرعت نفوذ آب به داخل پشته تابع بافت و ساختمان خاک است، شود. 

ها خیس نشده و بذرها در خطوط شود که یا کل پشتهها باعث میعرض خیلی زیاد پشته

 میانی روی پشته سبز نشود و یا مقدار آب و زمان مورد نیاز برای آبیاری و خیس شدن

 آبیاریشیارهای داخل توجه به این که با ها بیش از حد زیاد شود. همچنین، کامل پشته

ها کمتر از حد مناسب در نظر عرض پشته شود، اگرها کشت نمیبین پشتهها( جویچه)

و لذا سطح نکاشت مزرعه افزایش ها زیاد شده شود که تعداد جویچهگرفته شود، باعث می

 یابد.در واحد سطح کاهش مییافته و عملکرد محصول 

و  مترسانتی 82تا  52های سنگین و رسی حدود ها در خاککلی بهتر است عرض پشته  وربه

باشد.  922تا  52لوم( حدود -کلی-سیلتیلوم یا -کلیهای با بافت نیمه سنگین )لومی یا در خاک

ابع نیاز محصول یا ها عالوه بر شرایط خاک، تقابل ذکر است که انتخاب دقیم پهنای پشته

 محصوالت موجود در تناب کشت نیز هست.

 آب سطحي ناشي از باران بر ابعاد پشتهاثر میزان روان-5

زیاد بوده و  ناشی از بارندگی پرباران که میزان رواناب سطحی مر وب ودر منا م 

 ها زیادتر و عرضماندگی در مزرعه وجود دارد، بهتر است که ارتفاع پشتهاحتمال آب

و مانع  ها بیشتر باشد تا تخلیه آب باران از مزرعه بهتر انجام شودهای بین پشتهجویچه

 .ها شودها و خفگی بوتهغرقاب شدن پشته

ها )مرکز به مرکز دو پشته مجاور یا مرکز پشته عرضمنا م بهتر است که  در این

و ارتفاع  مترانتیس 32تا  15 ها، عرض جویچهمترسانتی 922تا  52شیار تا شیار( بین 

 باشد. مترسانتی 12ها حدود پشته
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 ابعاد پشتهبر محصول یا محصوالت  ثر نوعا-3

بوده و فقط برای گندم استفاده  از نوع موقتهای بلند مورد استفاده در صورتی که پشته

ها بایستی با لحاظ نوع خاک ها برای محصول بعدی تخریب شوند، عرض پشتهشود و پشته

اما اگر قرار باشد که شود که برای گشت گندم مناسب باشد.  انتخابای ه گونه، بمزرعه

های بلند از نوع دائمی )چند فصلی( بوده و برای کشت دو یا چند محصول مختلف پشته

های انتخاب شود که کشت همه محصوالت ها بایستی به گونهاستفاده شوند، عرض پشته

 باشد. پذیرامکانها بدون تغییر در اندازه پشته موردنظر

 و گندم برای کشت ی دائمی مورد استفادههاپشتهبرای مناسب  فاصلهبر این اساس، 

 جو، گندم، ، سویا، چغندر،ایعلوفه ذرت ،ایدانه ذرت) با گندم تناوب رت دمحصوالانواع 

 باشد:به شرح زیر می ...(و کلزا

 يادانه تناوب گندم با ذرتبراي  دائم هاي بلندابعاد پشته -

ای کشت شود، فاصله مرکز به مرکز در صورتی که قرار باشد که پس از گندم ذرت دانه

قابل . باشد متریسانت 75باید ای بوده و مناسب برای کشت ذرت دانه یفاصله تابعها پشته

  وربهاست که  یادانهکه عامل محدود کننده در اینجا، ماشین برداشت ذرت ذکر است 

 (.93و  94های است )شکل متریسانت 75های دماغۀ آن فاصله ردیفاستاندارد 
 

 
 تهیک ردیف روي پش صورتبه ايدانهكاشت ذرت  –93شکل 

 مترسانتي 72هاي با فاصله ردیف
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فاصله براي  و ماشین برداشت ايدانهكاشت ذرت استاندارد الگوي  – 94شکل 

 مترسانتي 72 هايردیف

 ياعلوفهتناوب گندم با ذرت براي دائم هاي بلند ابعاد پشته -

عرض بهتر است کشت شود،  ایعلوفهذرت  ،که قرار باشد پس از گندم یصورتدر 

و پس از کاشت و برداشت گندم بر روی  باشد متریسانت 75 (فاصله مرکز به مرکز)ها شتهپ

روی پشته  دو خط صورتبهها و بر روی همان پشتهای نیز کشت ذرت علوفهها، این پشته

دو ردیف روی پشته، اگر  صورتبه یاعلوفهکاشت ذرت  صورتدر  (.95شکل شود )انجام 

است( انجام شود،  متریسانت 75آنها  هاییفرد فاصلۀکه اندارد )استبرداشت با چاپرهای 

نسبت به کشت به  رف مرکز خم شده و  اندشدهدر  رفین پشته کاشته  هاساقه ذرتچون 

ها بیشتری از ساقه ول  ، در هنگام برداشت با کمباین استانداردیک ردیف روی پشته

کشت دو ردیف  روش در(. هرچند 96ل ماند )شکدر زمین باقی می (متریسانت 5حدود )

 علوفۀ تن یک معادل زمین، درها ساقه اضافۀ متریسانت 5 این ، باقی ماندنذرت روی پشته

و  مترمکعبکیلوگرم در  1افزایش کارایی مصرف آب به  به با توجه است، اما هکتار در تر
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انی و همکاران، ایو) است پوشی چشم این مقدار قابل ،درصدی عملکرد 42تا  92 افزایش

9383). 

در حال  ،ایعلوفه اهانیذرت و گ قاتی بم آمار بخش تحقالزم به توضیح است که 

 75با فاصله کمتر از هایی روی پشتهکشور  ایعلوفهدرصد ذرت  32حاضر حدود 

چاپر مخصوص مستقل از ای، اگر برای برداشت ذرت علوفه .شودیکشت م متریسانتی

های با وجود کشت دو خط روی پشته، (97 شکل) باشددر دسترس  کشت یهافیفاصله رد

 مترسانتی 5کل محصول علوفه از سطح مزرعه برداشت شده و تلفات ی، مترسانتی 75

برای  هاکمبایندر دسترس بودن این در صورت لذا  نیز وجود نخواهد داشت.ها ساقه اضافۀ

و کاهش یابد  مترسانتی 62تا  52ند به تواهای بلند میعرض پشتهای، برداشت ذرت علوفه

یک ردیف روی  صورتبهای خط روی پشته و کشت ذرت علوفه 3 صورتبهکشت گندم 

 پشته انجام شود.

 

  
 ايعلوفهدر تناوب گندم و ذرت ابعاد باال امکان تهیه بستر با  – 92شکل 
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 ايعلوفهذرت  ردیف دوها در روش كاشت جزئیات هندسيِ برداشت ساقه -90شکل 

 قرمز( نسبت به روش استاندارد كاشت یک ردیف روي هر پشته هاي)ساقه

 مترسانتي 72با فاصله  هایيپشته)ساقۀ سیاه رنگ( بر روي 

 

  
هاي بلندِ گندم ردیف، براي رفع محدودیتِ ابعاد پشته فاصله از مستقل چاپرِ -97 شکل

 ايعلوفهدر تناوب با ذرت 

 ب گندم با سویا و چغندرقندتناوبراي دائم هاي بلند بعاد پشتها -

یک ردیف  صورتبهو  متریسانتی 52ی های با فاصلهکشت چغندر قند روی پشته

(. در 9311، شریفی وشود )منصوری روی پشته باعث افزایش عیار قند و عملکرد ریشه می

های بلند، پس از گندم چغندرقند کشت شود، عرض صورتی که قرار باشد روی پشته

خط  3 صورتبهکاهش یابد و کشت گندم  مترسانتی 62تا  52تواند به ند میهای بلپشته

از لحاظ و  ها انجام شودیک ردیف روی همان پشته صورتبهروی پشته و کشت چغندرقند 

 .کنندکاشت یا برداشت محدودیتی ایجاد نمی هایماشین
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شود، عرض های بلند، پس از گندم سویا کشت در صورتی که قرار باشد روی پشته

خط روی پشته و  4یا  3 صورتبهبوده و کشت گندم  مترسانتی 75تواند های بلند میپشته

 (.98)شکل ها انجام شود دو ردیف روی همان پشته صورتبهکشت سویا 

کار در هر صورت کشت گندم بایستی با ماشین خطیتوجه به این نکته ضروریست که 

چغندرقند و سویا نیز کشت و  (4شکل ) شودند انجام های بلدارای قابلیت کشت روی پشته

 (.9شکل ) شوند انجام کارردیفبا 

 مبارزه جمله از هاردیف بین در مکانیزه داشت عملیات انجام امکانبا این آرایش کشت 

 .است پذیرامکان سمپاشی و کودپاشی و مکانیکی صورتبه هرز هایعلف با

 

 
 ي توسطمترسانتي 72 هايي پشتهكاشت دو ردیف سویا رو -91شکل 

 (9314)تقي نژاد،  كار پنوماتیکيردیف

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

های بلند، پس از گندم جو یا کلزا کشت شود، در صورتی که قرار باشد روی پشته

جود ندارد. زیرا جو و کلزا وگندم،  برای استفاده مورد هایماشینمحدودیتی از نظر 

 هاماشیناین  برای هاپشته مشابهی دارند و اندازۀ هایویژگی تقریباًهای کارنده آنها ماشین
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تعداد خطوط کاشت این محصوالت روی پشته تابع پهنای نیست.  هکنند محدودچندان 

ا هپشته اندازه بنابراین ی توصیه شده بین خطوط کاشت آنها روی پشته است.پشته و فاصله

 است. گیاه نیازهای به وابستهها پشته روی کاشتخطوط  تعداد و

 نکته:

داخل  در که است های بلند ایندر کشت روی پشته اهمیت حائز یکی از نکات

 عمقی نفوذ و شده آب سریع عبور مانع که نشود چرا کاشته چیزی های بین پشتههاچهجوی

 از برخی کردن کور با راحتی به کار اینبرای کشت گندم، (. 91)شکل  دهندمی افزایش را

 (.12شکل ) است حصول قابل کارها خطی سقوطهای لوله

 

 
 بایدگندم، جو و كلزا كشت بر روي پشته با تناوب  هنگام در – 91شکل 

 چیزي كاشته نشود هاجويدقت كرد كه درون 

  

 
 بذر در خطي كار براي هايدریچهبرخي از  بستن – 50شکل 

 هاي آبیاريشیارذر در داخل نکاشتن ب
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 نکته:

از کولتیواتورهای مخصوصی  المقدورحتیاین است که  کولتیواتورهانکته فنی در مورد 

 جلوگیری آن عمقی نفوذ از و داده افزایش را پشته به درون آب جانبی استفاده شود که نفوذ

کف جوی  دهندۀ فشارهای دوار یا صاف جانبی و چرخ نمایند. این کولتیواتورها به تیغهمی

 (.11و  19 هایشکل) هستندمجهز 

 

 
 باید نفوذ وريبهرهبراي كاهش مصرف آب و افزایش  – 59شکل 

 را افزایش و از نفوذ عمقي جلوگیري كرد هاپشتهجانبي 
 

  

اي هكولتیواتورهاي مخصوص، مجهز به چرخ فشارنده كف جوي و تیغه – 55شکل 

 در پشتهبراي افزایش نفوذ جانبي آب  هاسست كننده دیواره جانبي
 

 چرخ فشاری کف

 جوی

اسست کننده های دیواره ه  
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 هاي بلند( انتخاب نوع پشته5مرحله 
های های بلند، بایستی از بین پشتهبرای استفاده از روش نوین کشت گندم روی پشته

های بلند دائمی )چند فصلی یا چند ساله(، یکی انتخاب شود. بر بلند موقت )فصلی( و پشته

های بلند دائمی نسبت به نچه که در مباحث قبلی اشاره شد، استفاده از پشتهآاساس 

را به لحاظ  تریقویاما مدیریت  دارای مزیت بیشتری است. های بلند موقت )فصلی(پشته

بحث که در این خصوص به تفضیل در این کتابچه   لبدمی هاپشته هایاندازهدقت در 

 گردید.

 هاي بلندروي پشتهگندم كاشت  خطوطداد تعنتخاب ا( 3مرحله 

های بلند، با توجه به نوع محصول معموالً بین یک تا چهار در روش کاشت روی پشته

کارها معموالً شامل کودکار شود. خطیمی کشتکار به وسیله خطی بلند پشتههر روی  خط

ر روی بذر استفاده تر خاک بو بذرکار هستند و در انتهای آنها از زنجیر برای پوشش مناسب

ردیف کاشت استفاده  4تا  1(. برای محصوالتی مانند گندم از 14و  13های شود )شکلمی

ردیف گندم  3دهد که کاشت های انجام گرفته در ایران نشان میشود. نتایج پژوهشمی

ردیف کاشت روی  1درصد نسبت به  5/1روی پشته باعث افزایش عملکرد گندم به میزان 

 ه است.پشته شد
 

 
 ضیعر يهاپشته يبذر رو فیكاشت دو رد -53شکل 
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 مورد استفاده هايخطي كاریکي از انواع  -54شکل 

 هاي بلنددر روش كاشت روي پشته

 آبیاري اول )قبل یا بعد از كشت( انتخاب روش( 4مرحله 
ت دو صوریکی از به تواند مزرعه می اولهای بلند، آبیاری کاشت روی پشته روشدر 

 شود:زیر انجام می

 کاری(آبیاری قبل از کاشت )نم -9

 کاری(آبیاری بعد از کاشت )خشکه -1

 (هاي بلند و قبل از كاشتآبیاري مزرعه پس از ایجاد پشته)كاري نم -

کاری در توان از روش نمدهد که میشده در ایران نشان میهای انجامنتایج پژوهش

(. 9314و جوادی،  جوصلحولید گندم آبی استفاده نمود )های بلند برای تکاشت روی پشته

محصول و از  بلند و قبل از کاشت یهاپشته جادیپس از ا در این روش، آبیاری مزرعه

شود. پس از صورت نشتی انجام میهای بلند، بههای قرار گرفته در بین پشته ریم جویچه

وبت خاک تا حد مناسبی برای ر  روز )بستگی به درجه حرارت منطقه( 94تا  92گذشت 

قبل  آنهاکنترل های هرز سبز شده و یابد. در این حالت علفتردد ماشین کارنده کاهش می

 غلتکغازی، فاروئر و که شامل پنجه)ورز مرکب به وسیله کولتیواتور یا خاکاز کاشت بذر، 

را ویچه دهی دوباره جویچه و فشردن کف جهای هرز، شکلبریدن علفی وظیفهو  است
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بذر پس کاشت . س(15)شکل شود ، انجام می(بر عهده دارد برای کاهش نفوذ عمقی آب

عمم کاشت در روش نم  شود.های بلند انجام میگندم توسط ماشین کارنده بر روی پشته

 91تا  7گندم  یبوده و برا شتریبلند نسبت به روش مرسوم ب یهاپشته یرو یکار

 .شودیدر نظر گرفته م مترسانتی

توان باعث بقایای گیاهی، می زدن آتشهمچنین با حفظ بقایای گیاهی و جلوگیری از 

درصد، افزایش عملکرد  5/3درصد، افزایش ماده آلی خاک تا  91کاهش فشردگی خاک تا 

درصد شد. همچنین نتایج تحقیقات  99مصرف آب تا  کاراییدرصد و افزایش  5گندم تا 

روز از تاریخ  19توان زمان انجام عملیات پی آب را حداقل که می داد نشانانجام شده 

 (.9313و دهقانیان،  جوصلحکاشت گندم به تأخیر انداخت )

 

 
 خاک ورز مركب مورد استفاده در روش – 52شکل 

 دائمي هاي بلندكاشت روي پشته

 :هاي بلندروي پشته بذر گندم كارينم مزایاي-

 (16)شکل  قبل از کاشت بذر گندمز های هرعلفبهتر امکان کنترل  -9

 (17های ایجاد شده در بستر بذر )شکل کاهش اندازه کلوخه -1

عدم شستشوی کود پایه توسط آب کاهش تلفات کود اوره در زمان کاشت به علت  -3

 آبیاری
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 محصول و یکنواختی آن شدن سبززودتر  -4

ات کشیاورزی در  هیا و ادو کاهش نیروی کششی الزم و کاهش استهالک ماشیین  -5

 های دائمیبر روی پشته ورزی و کاشت محصولزمان خاک
 

 
 هاي هرز قبل از كاشتدفع مکانیکي علف -50شکل 

 كاريبذر در روش نم
 

 
 استفاده از از بعدتهیه بستر مناسب بذر  – 57شکل 

 كاريخاک ورز مركب در روش نم
 

 (آبیاري بعد از كاشت)كاري بذر گندم خشکه-

ورزی و تسطیح زمین انجام بذر گندم، ابتدا کلیه عملیات خاک کاریخشکهدر روش 

 شود.میآب( انجام کشت) مزرعه اول گرفته و پس از کاشت بذر در خاک خشک، آبیاری
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 هاي بلند:كاري بذر گندم روي پشتهزایاي خشکهم-

ده نباشد نیاز برای کاشت بذر آماکه پس از آماده کردن بستر امکانات موردصورتیدر

 توان کاشت محصول را با تأخیر انجام داد.می

 بذر گندم كاريعایب خشکهم -

 های هرز در زمان کاشتعدم کنترل مناسب علف -

میورد نییاز بیرای ایجیاد شییار و کاشیت بیذر روی        افزایش نیروی کششیی   -

 های بلند دائمیپشته

 های کشاورزیافزایش فرسایش تراکتور و ماشین -

 ی ایجاد شده در بستر بذرهاکلوخه خرد نشدن -

 محصول شدن سبزدیرتر  -

 افزایش احتمال تلفات کود اوره مصرفی در زمان کاشت در اثر آبشویی کود -

 هاي بلندكشت گندم روي پشتهدر مدیریت بقایاي گیاهي( 2مرحله 
در  میزان آنمعموالً و  ماده آلی خاک است کم بودنیکی از مشکالت مزارع ایران، 

های افزایش ماده آلی خاک، باقی یکی از روش. (1) ر از یک درصد استمزارع کشور کمت

(. باقی گذاشتن بقایای 18گذاشتن بقایای گیاهی محصول قبل در مزرعه است )شکل 

گیاهی در مزرعه عالوه بر افزایش درصد ماده آلی خاک، باعث حفظ ر وبت خاک نیز 

های بلند نحوه مدیریت بقایای شود. یکی از عوامل مهم در روش کاشت بر روی پشتهمی

 گیاهی محصول قبل است.

-Limon)های مدیریت بقایای گیاهی در مزرعه به شرح زیر است ترین روشمهم

Ortega et al., 2002): 

 باقی گذاشتن قسمتی از بقایای گیاهی در مزرعه -9

 بقایای گیاهی در مزرعهتمام باقی گذاشتن  -1
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 مخلوط کردن بقایای گیاهی با خاک -3

 مزرعه از گیاهی بقایای کامل کردن جخار -4

 سوزاندن بقایای گیاهی -5

بقایای گیاهی و مدیریت مختلف  هایروش برایعملکرد محصول گندم  تغییرات

نتایج تحقیقات نشان داده است که حفظ  .داده شده استنشان  99در شکل ورزی خاک

چندانی بر عملکرد  یرتأثسال(  5اولیه )گاه تا  یهاسالبقایا در مزرعه ممکن است در 

بیشترین عملکرد گندم محصول نداشته باشد، اما به تدریج و با افزایش مواد آلی خاک، 

کمترین عملکرد مربوط کامل بقایای گیاهی در سطح خاک بوده و  گذاشتن یباقمربوط به 

 .بودبه تیمار سوزاندن بقایای گیاهی 

 

 

 كاشت گندم بر روي بقایاي گیاهي -51شکل 

 شده در مزرعه داشتهنگهذرت 

 

باعث  شود، بلکهگیاهی نه تنها مانع افزایش درصد ماده آلی خاک می بقایایسوزاندن 

زیست و عدم امکان استفاده از بقایای گیاهی برای خوراک دام نیز  محیطتخریب و آلودگی 

ن به تواکنند میترین دالیلی که کشاورزان برای سوزاندن بقایا عنوان میاز مهمشود. می

 موارد زیر اشاره نمود:
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 در زمان کاشت محصول بعدیبرای ماشین کارنده مزاحمت بقایای گیاهی  -

کاشیت محصیول   ورزی و کاهش ر وبت خاک، خاککم بودن فرصت برای  -

 بعدی

ل رنی  محصیو  شیدن  زرد های تجزیه کننده بقایا بیا گنیدم و   رقابت باکتری -

 بقایای گیاهیکشت شده در 

 به کمک آتش هاهرز و بعضی از آفات و بیماری هایعلفاز بین بردن بذر  -

 بلند يهاپشتهگام كشت روي بهخالصه مراحل گام
 های بلند با توجه به موارد زیر:انتخاب ابعاد پشته -9

 های خاک مزرعهویژگی -

 آب سطحی ناشی از بارانمیزان روان -

 مورد کشت در تناوب نوع محصول یا محصوالت -

 های بلند:هانتخاب یکی از انواع پشت -1

 های بلند موقت )فصلی(پشته -

 های بلند دائمی )چند فصلی یا چند ساله(پشته -

 های بلندانتخاب تعداد خطوط کاشت گندم روی پشته -3

 کاری(کاری یا خشکهانتخاب نوع آبیاری اول )نم -4

 مدیریت بقایای گیاهیمناسب انتخاب روش  -5

 

 

 

 به ياریآب يامرزه حذف علت به بلند يها پشته يرو گندم كاشت

 !است نیكمبا داردوست روش کی خودكار طور
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