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 دمهمق

وجود رطوبت خاک در منطقه بذذر، بذرای سذبز شذدن بذذر  ذروری اسذت. انتقذال                 

رطوبذذت خذذاک بذذه منطقذذه بذذذر در مذذزاره دیذذس حذذایز اهمیذذت اسذذت و مذذی توانذذد باعذذ  

افزایش درصذد سذبز و اسذتقرار بهتذر گیذاه در خذاک شذود. مطاجاذات انجذام شذده نشذان            

 ر منطقذذه بذذذر مذذوثر اسذذت ودهذذد کذذه نذذوه شذذیاربازکن در حفذذظ رطوبذذت خذذاک د مذذی

 تواند باع  افزایش درصد سبز محصول گردد.می

 

 گانه بذر در خاکمناطق سه

یکی از عوامذل مذوثر در عمذق ررارگیذری بذذر در داخذل خذاک، اباذاد بذذر  درشذت                 

 10تذا   81، 81تذا   0هذای  باشد. بنذابراین سذه منطقذه بذذر بذه عمذق      یا ریز بودن بذر( می

گانذه ررارگیذری بذذر تایذین و بذه ترتیذ        متذر بذه عنذوان منذاطق سذه     میلذی  11تا  10و 

هذای  هذای متوسذه هماننذد گنذدم و جذو و بذذر      ی ریز مانند کنجد و کلزا، بذذر هابرای بذر

 8(. منطقذه بذذر سذطحی   8شذود  شذکل   بزرگ هماننذد نخذود و جوبیذا در نگذر گرفتذه مذی      

متذر و  میلذی  10تذا   81ق شذامل عمذ   2متذر، منطقذه بذذر میذانی    میلی 81تا  0شامل عمق 

باشذد. همذانطور کذه در شذکل     متذر مذی  میلذی  11تذا   10شذامل عمذق    9منطقه بذر عمقی

تذرین نقطذه سذطح خذاک     نشان داده شده است، شذروه منطقذه بذذر سذطحی از پذایین      8

 باشد.   در شیار می

 

 

                                                 
1- Shallow seed zone 

2- Intermediate seed zone 

3- Deep seed zone 
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راه مناطق ، به همبا شیاربازکن تیغه باریک سطح مقطع پروفیل خاک بعد از خاک ورزی -8شکل 

 (Solhjou et al., 2012گانه بذر )سه

 

 افزایش ذخیره رطوبتی خاک در منطقه بذر

 بذذرای افذذزایش یذذا حفذذظ وخیذذره رطذذوبتی خذذاک در منطقذذه بذذذر و در روش              

 های زیر استفاده نمود:( می توان از روشNo-tillورزی  خاکبی

 های زیرین به منطقه بذرانتقال خاک مرطوب الیه -8

 انتقال خاک خشک سطحی به منطقه بذرکاهش  -2

 حفظ رطوب خاک در منطقه بذر -9

 کاهش انتقال خاک مرطوب به سطح خاک -4

 انجام عملیات کاشت در شرایه مرطوب خاک -1

 کاهش تهویه خاک در منطقه بذر -6

 گیاهی در سطح خاکحفظ بقایای -7

 هاها در کارندهانتخاب آرایش مناس  ررارگیری شیاربازکن -1

   کاشت محصولانتخاب آرایش مناس -3
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 های زیرین به منطقه بذرانتقال خاک مرطوب الیه

درصذذورتیکه در زیذذر منطقذذه بذذذر خذذاک مرطذذوب باشذذد، مذذی تذذوان بذذا انتخذذاب           

شذیاربازکن مناسذذ ، رسذذمتی از خذاک مرطذذوب زیذذرین را بذذه منطقذه بذذذر انتقذذال داد تذذا    

 . زنذذی بذذذر و سذذبز شذذدن محصذذول  فذذراهس شذذود      شذذرایه بهتذذری بذذرای جوانذذه   

متذر( و پنجذه زذازی مذی تواننذد      میلذی  20های تیغذه باریذک  عذرم کمتذر از     شیاربازکن

ورزی، خذذاک زیذذرین را جابجذذا کذذرده و رسذذمتی از خذذاک مرطذذوب  ذذمن عملیذذات خذذاک

هذذای دیسذذکی ایذذن رابلیذذت را زیذذرین را بذذه منطقذذه بذذذر انتقذذال دهنذذد. وجذذی شذذیاربازکن

نطقذذه بذذذر مناسذذ  نمذذی باشذذند  نداشذذته و بذذرای انتقذذال خذذاک مرطذذوب زیذذرین بذذه م 

 (.4تا  2های  شکل

  

 
 باریکشیار بازکن تیغه -۲شکل 
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 شیار بازکن دیسکی -9شکل 

 

 
 شیاربازکن پنجه غازی -۴شکل 

 

 کاهش انتقال خاک خشک سطحی به منطقه بذر

برای افزایش درصذد سذبز محصذول نیذاز اسذت تذا انتقذال خذاک خشذک سذطحی                   

هش یابذد. بذا کذاهش رطوبذت خذاک در مزرعذه،  ذخامت الیذه خذاک          به منطقه بذر کذا 

یابذد.  خشک سذطحی افذزایش یافتذه و احتمذال انتقذال آن بذه منطقذه بذذر افذزایش مذی          

و  81-10، 0-81گانذه بذذر    میزان خذاک خشذک سذطحی انتقذال یافتذه بذه منذاطق سذه        

ملیذات  یابذد. بطوریکذه ع  متر( با افذزایش عمذق در منذاطق بذذر کذاهش مذی      میلی 11-10
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درصذد باعذ  عذدم     3-81هذای مختلذ    هذا و در رطوبذت  کاشت در مزرعه با شذیاربازکن 

شذود. در  متذر( مذی  میلذی  10-11انتقال خذاک خشذک سذطحی بذه منطقذه عمقذی بذذر         

 19هذای تیغذه باریذک بذا زاویذه تمایذل       صورت خشک بودن خذاک سذطحی، شذیاربازکن   

حی را بذه منطقذه بذذر    هذای دیسذکی مذی تواننذد خذاک خشذک سذط       درجه و شذیاربازکن 

هذای دیسذکی رابلیذت    متذر( انتقذال دهنذد.  ذمن اینکذه شذیاربازکن      میلی 0-81سطحی  

متذر( را نیذز دارنذد.    میلذی  81-10انتقال خذاک خشذک سذطحی بذه منطقذه میذانی بذذر         

تواننذذد خذذاک هذذای دیسذذکی بذذا رابلیذذت فشذذردگی خذذاک سذذطحی، مذذیزیذذرا شذذیاربازکن

 هذذایل دهنذذد. از طذذرگ دییذذر شذذیاربازکن خشذذک سذذطحی را بذذه منطقذذه بذذذر انتقذذا  

( و پنجذذه زذذازی خذذاک خشذذک سذذطحی را کمتذذر بذذه منذذاطق بذذذر  1سذذا)  شذذکل کذذج

 سطحی و میانی انتقال می دهند. 

 

 
 ساقشیاربازکن کج  -۸شکل 
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 حفظ خاک مرطوب در منطقه بذر

در شرایطی که خاک منطقذه بذذر مرطذوب باشذد، نیذاز اسذت تذا ایذن رطوبذت در                   

هذذایی ورزی نیذذاز اسذذت از کارنذذدهخذذاکمنطقذذه بذذذر حفذذظ گذذردد. بنذذابراین در روش بذذی

خذوردگی خذاک را ایجذاد مذی کننذد. از آنجاییکذه یکذی از        استفاده شود که کمتذرین بهذس  

 خذذوردگی و مخلذذون شذذدن هذذای مهذذس شذذیاربازکن کذذج سذذا) کذذاهش بهذذس   ویژگذذی

 (.6ود  شکل شهای خاک است، کاربرد آن در این شرایه توصیه میالیه

 

 

 
گانه بذر. شیاربازکن تیغه های خاک به مناطق سهاثر نوع شیاربازکن در جابجایی الیه -۲شکل 

 ساق )شکل پایین(درجه )شکل باال( و شیاربازکن کج ۸9باریک با زاویه تمایل 

(Solhjou et al., 2012 & 2014) 
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 کاهش انتقال خاک مرطوب به سطح خاک

ک مرطوب زیذرین بذه سذطح خذاک باعذ  تلفذات رطذوبتی خذاک شذده          انتقال خا         

-(. مامذوال شذیاربازکن  7و می تواند باعذ  کذاهش درصذد سذبز محصذول گذردد  شذکل        

هذذا کذذس اسذذت مذذی تواننذذد از هذذای خذذاک در آنهذذایی کذذه رابلیذذت مخلذذون کذذردن الیذذه

هذذای زیذذرین بذذه سذذطح خذذاک جلذذوگیری نماینذذد. در ایذذن  انتقذذال خذذاک مرطذذوب الیذذه

سذذا) و دیسذذکی مذذی تواننذذد مناسذذ  باشذذند. هذذای کذذجاسذذتفاده از شذذیاربازکن خصذذو 

هذای مرطذوب زیذرین بذه     زازی و تیغذه باریذک بذا انتقذال الیذه     های پنجهوجی شیاربازکن

 شوند. سطح خاک باع  افزایش تلفات رطوبتی خاک می

 

 
سطح خاک به های زیرین به تلفات رطوبتی خاک حاصل از انتقال خاک مرطوب الیه -۳شکل 

 ورزیخاکهای بیوسیله شیاربازکن تیغه باریک درکارنده
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 انجام عملیات کاشت در شرایط مرطوب خاک

ورزی، رطوبذذت خذذاک مزرعذذه در زمذذان کاشذذت اثذذر مهمذذی در   خذذاکدر روش بذذی 

گانذذه بذذذر  دارد. بذذا کذذاهش درصذذد  میذذزان رطوبذذت خذذاک بذذاری مانذذده در منذذاطق سذذه 

گانذه بذذر   کاشذت، درصذد رطوبذت خذاک در منذاطق سذه      رطوبت خذاک مزرعذه در زمذان    

 کاهش می یابد. 8نیز طبق جدول 

 
 گانه بذراثر رطوبت خاک مزرعه در میزان حفظ رطوبت خاک در مناطق سه -8جدول 

 (893۲)صلح جو و دهقانیان، 

درصد رطوبت خاک مزرعه 

در زمان انجام عملیات با 

 هاشیاربازکن

 متر(میلی ۳-8۳۳)عمق 

 درصد رطوبت خاک در مناطق بذر

 مترمیلی ۸۳-1۸ مترمیلی 8۸-۸۳ مترمیلی 8۸-۳

81-81 10/1 08/82 69/88 

81-82 90/1 10/80 43/80 

82-3 99/4 23/7 32/7 

  

ورزی تذذاثیر خذذاکانتخذذاب رطوبذذت اوجیذذه خذذاک در زمذذان کاشذذت در روش بذذی           

بذذذر دارد. بذذه طوریکذذه انجذذام   گانذذهمهمذذی در میذذزان رطوبذذت خذذاک در منذذاطق سذذه  

درصذذد  3-88درصذذد نسذذبت بذذه رطوبذذت   81-81عملیذذات کاشذذت در رطوبذذت خذذاک  

درصذذد رطوبذذت خذذاک را بذذه ترتیذذ  در منذذاطق     3/98و  9/93، 2/28توانسذذته اسذذت  

متذذر بیشذذتر حفذذظ کنذذد. درصذذد رطوبذذت  میلذذی 10-11و  81-10، 0-81گانذذه بذذذر سذذه

لذذ  رطذذوبتی خذذاک مزرعذذه  در زمذذان خذذاک در منطقذذه بذذذر سذذطحی و در شذذرایه مخت

درصد است. بنذابراین بذرای سذبز شذدن بذذر در منطقذه بذذر سذطحی          6کاشت(، کمتر از 
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باشذد. از طذرگ دییذر بیشذترین میذزان درصذد       نیاز به بارنذدگی و یذا آبیذاری مزرعذه مذی     

متذر( مربذون بذه    میلذی  10-11و  81-10رطوبت خاک در منذاطق بذذر میذانی و عمقذی      

درصذد اسذت کذه احتمذاال بذرای سذبز شذدن بذذر کاشذته           81-81رعذه  رطوبت خذاک مز 

 شده در این مناطق کافی باشد و نیازی به آبیاری یا بارندگی نداشته باشد.

 

 کاهش تهویه خاک در منطقه بذر

در اثر کذارکرد شذیاربازکن در خذاک، میذزان خلذل و فذرد موجذود در الیذه سذطحی           

توانذد منجذر بذه افذزایش تهویذه خذاک و در       یابذد کذه مذی    خاک و منطقه بذر افزایش می

نهایت افزایش تبخیر از سذطح خذاک گذردد. بذرای حفذظ رطوبذت خذاک در منطقذه بذذر          

هذا  هذای فشذاردهنده در پشذت شذیاربازکن    و تماس بهتر بذر بذا خذاک مذی تذوان از  ذر      

 (.1استفاده نمود  شکل 

 

 
 کارهای فشاردهنده در پشت دستگاه خطیچرخ -1شکل 
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 گیاهی در سطح خاکایایحفظ بق

 درصذذد سذذطح زمذذین بذذا   90در کشذذاورزی حفذذانتی نیذذاز اسذذت تذذا حذذدارل              

گیذذاهی در سذذطح خذذاک  ذذمن جلذذوگیری از گیذذاهی پوشذذش یابذذد. حفذذظ بقایذذایبقایذذای

فرسایش خاک، باع  جلذوگیری از تذابش مسذتقیس نذور خورشذید بذه سذطح خذاک شذده          

نطقذذه بذذذر،  افذذزایش درصذذد سذذبز   کذذه نتیجذذه آن حفذذظ بیشذذتر رطوبذذت خذذاک در م  

 (.3های آبی  است  شکل محصول و پایداری محصول در اثر تنش

گیذذاهی در سذذطح خذذاک دارای مزایذذایی اسذذت وجذذی انتقذذال اگر ذذه حفذذظ بقایذذای         

گیذاهی  گیاهی به منطقه بذذر مذی توانذد مشذکرتی را ایجذاد نمایذد. وجذود بقایذای        بقایای

انذد باعذ  کذاهش تمذاس بذذر بذا خذاک و جذذب کمتذر          در منطقه بذذر نذه فقذه مذی تو    

رطوبت خاک برای جوانه زنی بذر شود، بلکذه مذی توانذد باعذ  کذاهش جوانذه زنذی بذذر         

هذایی اسذتفاده شذود کذه     . بنذابراین بهتذر اسذت از شذیاربازکن    شذود ناشی از اثرات اجلوپتی 

. دهنذذدگیذذاهی باریمانذذده در سذذطح خذذاک را بذذه منطقذذه بذذذر انتقذذال نمذذی      بقایذذای

هذذای خذذاک را کمتذذر مخلذذون سذذا) کذذه الیذذههذذایی هماننذذد شذذیاربازکن کذذجشذذیاربازکن

گیذاهی بذه منطقذه بذذر مناسذ  باشذند.       توانند بذرای کذاهش انتقذال بقایذای    کنند، مییم

هذذای خذذاک بذذا زذذازی بذذا توجذذه بذذه مخلذذون کذذردن زیذذاد الیذذه هذذای پنجذذهشذذیاربازکن

هذذای بذذذر را دارنذذد. در شذذیاربازکن گیذذاهی بذذه منطقذذهیکذذدییر، رابلیذذت انتقذذال بقایذذای

توانذذد دیسذذکی نیذذز افذذزایش فشذذار عمذذودی بذذرای نفذذوو دیسذذک بذذه داخذذل خذذاک، مذذی 

-هذا مذی  گیاهی را به منطقه بذذر انتقذال دهذد کذه از ماایذ  ایذن نذوه شذیاربازکن        بقایای

 باشد.   
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 گیاهی در سطح مزرعهبقایای حفظ -3شکل 

 

 هاااا در کارنااادهازکنانتخااااب آرایاااش مناساااب قرارگیاااری شااایارب

 ورزیخاکبی

هذذا بذذر هذذا در کنذذار یکذذدییر و فاصذذله بذذین شذذیاربازکننحذذوه ررارگیذذری شذذیاربازکن      

(. در اثذر حرکذت   80میزان حجس خذاک ررارگرفتذه روی منطقذه بذذر مذوثر اسذت  شذکل        

گذردد کذه   هذا در خذاک، مقذداری از خذاک بذه اطذراگ شذیاربازکن پرتذاب مذی         شیاربازکن

 ه روی منطقذذه بذذذر شذذیار کنذذاری ریختذذه شذذود. ایذذن امذذر  باعذذ  انتقذذال  مذذی توانذذد بذذ

گیذاهی بذه داخذل منطقذه بذذر شذیار کنذاری        های خشک سذطحی خذاک یذا بقایذای    الیه

ورزی بهتذذر اسذذت از خذذاکوکذذاهش درصذذد سذذبز محصذذول مذذی شذذود. بنذذابراین در بذذی 

نذین  هایی اسذتفاده شذود کذه جابجذایی عر ذی خذاک آنهذا کمتذر اسذت. هم          شیاربازکن

هذذا مذذی توانذذد باعذذ  کذذاهش انتقذذال خذذاک بذذه روی  افذذزایش فاصذذله بذذین شذذیاربازکن

سذا) و شذیاربازکن دیسذکی    منطقه بذر شذیار کنذاری گذردد. از آنجاییکذه شذیاربازکن کذج      
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رابلیت کاهش جابجایی عر ی خذاک را دارنذد، اسذتفاده از آنهذا بذرای رفذم ایذن مشذکل         

هذای کاشذت   زایش فاصذله بذین ردیذ    ورزی توصذیه مذی شذود. هم نذین افذ     خاکدر بی

گیذذاهی در بذذین واحذذدهای کارنذذده تذذر بقایذذایهذذا مذذی توانذذد بذذه حرکذذت رواندر کارنذذده

هذذا روی سذذه تیذذرک نسذذبت بذذه دو تیذذرک در کمذذک کنذذد. هم نذذین نصذذ  شذذیاربازکن

گیذاهی در بذین واحذدهای کارنذده     تذر بقایذای  ها می توانذد بذه حرکذت روان   شاسی کارنده

 (.88کمک نماید  شکل 

 

 
 ها بر حجم خاک انتقال یافته به روی منطقه بذراثر آرایش قرارگیری شیاربازکن -8۳شکل 

 (Desbiolles, 2009نوارهای کناری )
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 ها روی سه تیرک  در شاسی دستگاه کارندهآرایش قرارگیری شیاربازکن -88شکل 

 

 شکل بستر محصول

ر منطقذذه بذذذر مذذوثر شذذکل بسذذتر محصذذول مذذی توانذذد روی حفذذظ رطوبذذت خذذاک د 

(. ررار گرفتن بذذر در کذ  شذیار نسذبت بذه روی پشذته یذا سذطح صذاگ          82باشد  شکل 

هذا و کذس شذدن حرکذت بذاد در      می تواند  من کاهش تبخیر در اثر سذایه انذدازی پشذته   

سطح ردیذ  گیاهذان، از کذاهش درصذد رطوبذت خذاک در منطقذه بذذر جلذوگیری کنذد.           

بذذه راحتذذی بذذه منطقذذه بذذذر هذذدایت شذذده و  هم نذذین آب حاصذذل از نذذزوالت آسذذمانی 

هذای فشذاردهنده   شذود. اسذتفاده از  ذر    باع  افزایش رطوبت خاک در منطقذه بذذر مذی   

توانذد  ورزی و بذرای کاشذت بذذر در کذ  شذیار مذی      خذاک هذای بذی  در کارنده Vبا شکل 

 به حفظ رطوبت خاک در منطقه بذر و به ویژه در شرایه دیس کمک نماید.
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 بستر محصول شکل -8۲شکل 

 

 گیری  نتیجه

حفظ رطوبذت خذاک در منطقذه بذذر بذرای سذبز شذدن بذذر و اسذتقرار محصذول در                 

شرایه دیس  روری است. نتایج نشذان مذی دهذد کذه نذوه شذیاربازکن در حفذظ رطوبذت         

ورزی نیذذاز اسذذت تذذا از خذذاکخذذاک در منطقذذه بذذذر مذذوثر اسذذت. بنذذابراین در روش بذذی 

خذوردگی خذاک، رابلیذت حفذظ یذا      شود کذه  ذمن کذاهش بهذس    هایی استفاده شیاربازکن

افزایش رطوبت خذاک در منطقذه بذذر را نیذز داشذته باشذد. بذرای انتقذال خذاک مرطذوب           

زذازی اسذتفاده   هذای تیغذه باریذک و پنجذه    تذوان از شذیاربازکن  زیرین به منطقه بذذر مذی  

نمذذود و بذذرای کذذاهش انتقذذال خذذاک خشذذک سذذطحی بذذه منطقذذه بذذذر مذذی تذذوان از     

زذازی اسذتفاده نمذود. هم نذین بذرای حفذظ رطوبذت خذاک         سذا) و پنجذه  ربازکن کجشیا
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در منطقه بذر و کاهش انتقذال خذاک مرطذوب بذه سذطح خذاک  تلفذات رطوبذت خذاک(،          

سذذا) مناسذذ  اسذذت. از طذذرگ دییذذر شذذرایه رطوبذذت اوجیذذه مزرعذذه در  شذذیاربازکن کذذج

رابلیذذت حرکذذت هذذا روی شاسذذی کارنذذده، زمذذان کاشذذت، آرایذذش ررارگیذذری شذذیاربازکن 

گیذذاهی بذذه منطقذذه بذذذر و گیذذاهی، کذذاهش انتقذذال بقایذذایهذذا در بذذین بقایذذایشذذیاربازکن

هذذا هذذای فشذذاردهنده از دییذذر پارامترهذذای مذذوثر در کذذارکرد شذذیاربازکناسذذتفاده از  ذذر 

سذا) بذا توجذه    در مزرعه است که باید مذد نگذر رذرار گیذرد. در مجمذوه شذیاربازکن کذج       

تواننذد بذرای حفذذظ رطوبذت خذاک در منطقذه بذذذر،      یمذ بذه شذکل هندسذی خذا  خذذود     

گیذذاهی و کذذاهش انتقذذال  خذذوردگی خذذاک، عبذذور راحذذت از بذذین بقایذذای  کذذاهش بهذذس

ورزی و خذاک تذوان از آن در روش بذی  گیاهی بذه منطقذه بذذر مناسذ  باشذد و مذی      بقایای

 به ویژه برای مناطق دیس استفاده نمود.
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