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ABSTRACT
This study was a randomized complete block experimental design with four treatments and four
replications to determine the suitable furrows width for in-furrow grain drill and also wheat yield. Treatments
were planting wheat by in-furrow grain drill with furrows width of 60, 75 and 100 cm and planting wheat on
raised bed by conventional grain drill with furrow width of 60 cm (control). In this project, the effect of infurrow grain drill on EC, seeds germination percent, 1000 seeds weight and crop yield were studied. Results
indicated that in-furrow grain drill affected distribution of salinity (EC) in soil profile, seeds germination
percent and wheat yield. The salt concentration at the top-center of beds and at the sides of the beds increased
by 50.7% and 17.1% compare to mid-furrow, respectively. In-furrow grain drill with furrow width of 75 cm
increased seeds germination (43.1%), 1000 seeds weight (5.9%) and crop yield (39.3%) compare to planting
wheat on raised bed.
Key words: Conventional grain drill, Seed germination percent, 1000 seeds weight
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اثر عرض جويچهسازها در خطیکار کفکار بر عملکرد گندم در خاک شور
علی اکبر صلح جو ،*1سيد ابراهيم دهقانيان ،1سيد منصور علوی منش

1

 .1بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي فارس  ،سازمان
تحقيقات ،آموزش و ترویج كشاورزي ،شيراز  ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/10/16 :تاریخ بازنگري -1399/5/20 :تاریخ تصویب)1399/6/3 :

چکيده
براي تعيين عرض مناسب جویچهسازها در خطيكار كفكار و اثر آن بر عملکرد گندم ،این پژوهش در قالب طرح
آماري بلوک كامل تصادفي با چهار تيمار و چهار تکرار اجرا شد .تيمارها شامل كاشت گندم با دستگاه خطيكار كفكار با
عرض جویچهسازهاي  75 ، 60و  100سانتيمتر و كاشت گندم روي پشته با خطيكار مرسوم با عرض جویچهساز 60
سانتيمتر (شاهد) بود .پارامترهاي شوري خاک ( ،)ECدرصد سبز گندم ،وزن هزاردانه و عملکرد محصول اندازهگيري شد.
نتایج نشان داد كه استفاده از خطيكار كفكار بر توزیع شوري در پروفيل خاک ،درصد سبز و عملکرد گندم موثر است.
شوري خاک در روي پشته و كنار پشته نسبت به كف جوي به ترتيب  50/7و  17/1درصد افزایش داشته است .خطيكار
كفكار با عرض جویچهسازهاي  75سانتيمتري نسبت به روش كاشت گندم روي پشته ،باعث افزایش درصد سبز گندم
( 43/1درصد) ،وزن هزاردانه ( 5/9درصد) و عملکرد گندم ( 39/3درصد) شد.
واژه های کليدی :خطيكار مرسوم ،درصد سبز ،وزن هزاردانه

مقدمه
گندم یکي از قدیميترین و پر ارزشترین گياهان روي زمين است
كه بيش از هر محصول دیگري در دنيا كشت ميشود و بيش از
هر محصول دیگري تامين كالري نموده و بيشترین پروتئين را در
جيره غذایي بشر عرضه ميكند ) .(Amin et al., 2004روشهاي
مختلف خاکورزي و كاشت از طریق تغيير در شرایط فيزیکي
بستر بذر ،یعني مشخصههاي حرارتي ،رطوبتي ،تهویهاي و
مقاومتي خاک ميتوانند بر نحوه سبز شدن بذر موثر باشد
) .(Godwin, 1990جوانهزني و سبزشدن سریع و كامل بذر گندم،
احتمال دستيابي به عملکرد خوب را بهبود ميبخشد .گياهاني كه
زودتر سبز ميشوند نسبت به گياهاني كه دیرتر در سطح خاک
ظاهر ميشوند ،سهم بيشتري در عملکرد محصول دارند
).(Hemmat, 1996
ارائه یك روش كمخاکورزي و بيخاکورزي براي دو
محصول در یك سال زراعي تحت تاثيرات متقابل شکل بستر و
سازگاري گياه با آن ،شرایط خاک ،اقليم و فاكتورهاي مدیریتي
است ) .(Sharma et al., 2004هنوز بحث بين استفاده از
روشهاي بدون خاکورزي ،خاکورزي حفاظتي و خاکورزي
مرسوم در حال پيشرفت و بهبود است ،زیرا براي همه موقعيت ها
یك راه حل وجود ندارد ) .(Guerif et al., 2001با توجه به طرح
هاي جدید ارائه شده به وسيله كارخانههاي سازنده خطيكارها
* نویسنده مسئولa.solhjou@areeo.ac.ir :

نياز است تا آنها در مناطق مختلف كشور بررسي و ارزیابي شوند.
محققين در بررسي عملکرد خطيكارهاي متداول در ایران
در منطقه زرقان فارس به این نتيجه رسيدند كه از لحاظ عملکرد
گندم ،اختالف معنيداري بين تيمارها مشاهده نشد (Afzalinia
) .et al., 2012استفاده از روش كاشت روي پشتههاي عریض باعث
كاهش عمليات خاکورزي ،دفع مکانيکي علفهاي هرز ،افزایش
عملکرد محصول و افزایش بهرهوري مصرف آب شد (Amin et
al., 2004; Solhjou and Dehganian, 2014; Limon-Ortega et

) .al., 2000نتایج حاصل از یك پژوهش نشان ميدهد كشاورزاني
كه در مکزیك ،گندم را روي پشته هاي عریض كشت ميكنند،
نسبت به كشاورزاني كه گندم را به صورت سنتي و بر روي سطح
صاف ميكارند 8 ،درصد افزایش عملکرد محصول و  25درصد
كاهش هزینه عملياتي داشتهاند ).(Sayre, 2000
تنش شوري یکي از مهمترین عوامل محيطي است كه باعث
كاهش رشد محصول ،توسعه گياه و عملکرد محصول ميشود
;(Afsharmanesh and Aien, 2014; Dong et al., 2008

) .Razzouk and Whittington, 1991حدود  20درصد از مساحت
زیر كشت دنيا و حدود  50درصد از مزارع آبياري متاثر از شوري
خاک است ) .(FAO, 2008; Zhu, 2001مناطق خشك كه براي
توليد محصول نياز به آبياري دارند ،قابليت شور شدن بيشتر خاک
را دارند ) .(Brady and well, 2008حدود  2درصد از مزارع دیم
جهان به اراضي شور تبدیل شدهاند كه براي كشاورزي مناسب
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نميباشند ) .(FAO, 2008در مزارع تحت آبياري ،نمك به همراه
آب در مزارع باال آمده و پس از تبخير آب در قسمت الیه باالیي
پروفيل خاک تجمع ميكند (Devkota et al., 2015; Cuevas et
) .al., 2019براي مدیریت شوري ،آبياري مزرعه در شب براي
كاهش تبخير ) ،(Rhoades, 1999انجام كشت نشایي جهت
جلوگيري از جوانه زني بذر در شرایط شوري و بهبود روشهاي
كاشت همانند كاشت روي پشتههاي عریض (Egamberdiev,
) ،2007; Sayre, 2007; Baker et al., 2010افزایش ميزان بذر
مصرفي ) ،(Minhas, 1996افزایش نياز به كودهاي نيتروژن و
پتاسيم ) (Minhas, 1996; Tanji and Kielen, 2002و حفظ
بقایايگياهي در سطح خاک (Egamberdiev, 2007; Pang et
) al., 2009; Bezbordov et al., 2010پيشنهاد گردیده است.
تحقيقات انجام شده بر روي پشتههاي عریض نشان ميدهد
كه شوري خاک به سمت باال حركت كرده و در مركز پشتهها
متمركز ميشود ( .)Memon et al., 2020همچنين نتایج
تحقيقات انجام شده نشان ميدهد كه ميانگين شوري خاک در
عمق  0-30سانتيمتري ،در زمان كاشت و در مركز باالي پشته،
 53/63درصد نسبت به مركز فاروئر افزایش داشته است .این
افزایش در زمان برداشت گندم  59/67درصد بوده است .همچنين
ميانگين شوري خاک در عمق  0-30سانتيمتر ،در زمان كاشت
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و در پهلوي شيار  3/35درصد نسبت به مركز فاروئر افزایش داشته
است .این افزایش در زمان برداشت گندم به  30/43درصد رسيده
است .در ضمن نتایج نشان داد كه عملکرد گندم در روش كاشت
در كف شيار (فاروئر)  4/09تن در هکتار و براي روش كاشت روي
پشته  4/04تن در هکتار بود .ولي براي روش كاشت روي سطح
صاف  3/37تن در هکتار بود ) .(Choudhary et al., 2008از
آنجائيكه تحقيقات محدودي بر روي تأثير عرض جویچهسازها
(فاروئرها) در خطيكار كفكار بر توزیع شوري خاک و عملکرد
گندم انجام گرفته است ،نياز است تا این تحقيق در مزرعه انجام
و اثر عرض جویچه سازها در خطيكار كفكار بر توزیع شوري در
پروفيل خاک و عملکرد گندم تعيين شود.

مواد و روشها
این تحقيق در شهرستان فسا و در جنوب استان فارس اجرا
گردید .فسا در طول جغرافيایي  53درجه و  50دقيقه شرقي و
عرض جغرافيایي  28درجه و  37دقيقه شمالي واقع گردیده است.
ارتفاع از سطح دریا  1153متر و ميانگين بارندگي ساليانه آن
 280ميليمتر است .بافت خاک مزرعه مورد آزمایش لوم شني و
مشخصات آن در جدول  1آورده شده است.

جدول  -1مشخصات خاک مزرعه مورد آزمايش در فسا

عمق نمونه
گيري

اسيدیته
گل اشباع

شوري عصاره اشباع خاک
 EC(دسي زیمنس بر متر)

نسبت جذب
سدیم
()S.A.R

درصد
كربن آلي

رس
()%

سيلت
()%

شن
()%

30-0
60-30

7/7
7/8

5/46
4/32

6/20
6/44

0/36
0/36

14/2
12/4

26/2
28/.

59/6
59/6

)(cm

این تحقيق در قالب طرح آماري بلوکهاي كامل تصادفي
با چهار تيمار و چهار تکرار انجام شد .تيمارهاي این آزمایش شامل
كاشت گندم با دستگاه خطيكار كفكار ماشين برزگر همدان
(شکل  )1با عرض جویچهسازهاي ) 75 ،60 (Wو  100سانتيمتر
(شکل  )2و كاشت گندم روي پشته با خطيكار جوي و پشته كار
ماشين برزگر همدان (شاهد) انجام شد .علت انتخاب این سه
عرض جویچهساز ،این است كه كارخانه توليد كننده خطيكار
كفكار ،دستگاهها را در این سه عرض توليد ميكند .مشخصات
فني خطيكارهاي مورد استفاده در این تحقيق در جدول  2آورده
شده است .آزمایشها در پالتهایي به ابعاد  4متر عرض و 20
متر طول و به فاصله  5متر از یکدیگر انجام شد .عمليات خاک-
ورزي با گاوآهن برگرداندار و به عمق  20-25سانتيمتر به همراه

بافت خاک

لوم شني
لوم شني

یك بار سيکلوتيلر و لولر در آبان ماه انجام شد .مزرعه در سال
قبل زیر كشت چغندرقند بوده و ميزان كود مصرفي فسفات
آمونيم و اوره به ترتيب  250و  210كيلو گرم در هکتار بود كه
كود فسفات آمونيم در قبل از كاشت و كود اوره در دو مرحله
پنجهزني و ساقهزني و به همراه آب آبياري به مزرعه داده شد.
براي كاشت گندم از رقم سيروان و به ميزان  250كيلوگرم در
هکتار استفاده شد .قبل از انجام آزمایش نمونه آب چاه و همچنين
خاک مزرعه از عمقهاي  0تا  30و  30تا  60سانتيمتري جهت
تعيين خصوصيات شيميایي آب و خاک گرفته شد و به آزمایشگاه
ارسال شد .شوري آب آبياري مزرعه برابر  6/480دسي زیمنس بر
متر بود .نتایج شوري خاک در قبل از انجام آزمایش در جدول 1
قابل مشاهده است.
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شکل  -1دستگاه خطیکار کفکار مورد استفاده در تحقيق

W

شکل  -2عرض جويچهها ( )Wدر خطیکار کفکار
جدول  -2مشخصات فنی ماشينهای مورد استفاده در تحقيق

ردیف

نوع ماشين

عرض كار
(متر)

مشخصات

1

خطيكار كفكار با عرض
60
جویچهسازهاي
سانتيمتر

2/40

سوارشونده ،عرض جویچهها  60سانتيمتر 4 ،خط كاشت گندم در كف هر جوي.

2

خطيكار كفكار با عرض
75
جویچهسازهاي
سانتيمتر

2/25

3

خطيكار كفكار با عرض
100
جویچهسازهاي
سانتيمتر

3/0

4

خطيكار جوي و پشته
كارر با عرض جویچه-
سازهاي  60سانتيمتر

3/0

سوارشونده ،عرض جویچهها  75سانتيمتر 5 ،خط كاشت گندم در كف هر جوي.

سوارشونده ،عرض جویچهها  100سانتيمتر 7 ،خط كاشت گندم در كف هر جوي.

سوارشونده ،عرض بين پشتهها  60سانتيمتر 4 ،خط كاشت گندم روي پشته.
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براي بررسي فاصله مناسب بين جویچهسازها در خطيكار
كفكار قبل از پي آب و همچنين قبل از برداشت گندم ميزان
شوري خاک اندازهگيري شد .براي تعيين ميزان شوري خاک ،سه
نمونه خاک در هر پالت از عمق  0-30سانتيمتري خاک و از
مکانهاي كفجوي ،كنار پشتهها و روي پشتهها گرفته شد (شکل
 .)3براي تعيين اثر تيمارهاي آزمایش بر نحوه توزیع شوري خاک
در مکانهاي كف جوي ،كنار پشته و روي پشتهها از طرح آماري
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كرتهاي دو بار خرد شده با چهار تکرار استفاده شد .كرت اصلي
عرض جویچهسازها با چهار سطح 75 ،60و  100سانتيمتر و
كاشت گندم روي پشته با خطيكار مرسوم (شاهد) ،كرت فرعي،
زمان اندازهگيري نمونه خاک براي تعيين شوري در دو سطح قبل
از پيآب ( )T1و قبل از برداشت گندم ( )T2و كرت فرعي_فرعي
محل نمونهگيري خاک در سه سطح كفجوي ( ،)P1كنار پشته
( )P2و روي پشته ( )P3بودند.

شکل  -3مکانهای نمونهگيری شوری خاک

براي تعيين درصد سبزشدن گندم ،تعداد بذرهاي
سبزشده در فاصله طولي یك متر به ازاي هر پالت اندازهگيري
شد و سپس با توجه به رابطه ( ،)1درصد سبز گندم ( )Gمحاسبه
گردید (:)Solhjou and Dehganian, 2014
(رابطه یک با فرمول نویسی درج شود)
كه در آن:
 :gتعداد بذرهاي سبز شده
 :nتعداد بذرهاي كاشته شده
 :mقوه ناميه بذر
 :Pدرصد خلوص بذر
براي تعيين عملکرد گندم در هر تيمار ،حاشيههاي هر
كرت حذف شده و به فاصله طولي  10متر و عرض دو جویچهساز
( ،)2wعمليات برداشت انجام شد و پس از انجام عمليات تناسب،
ميزان عملکرد گندم در هر هکتار محاسبه شد .در ضمن وزن
هزاردانه نيز تعيين شد .تجزیه و تحليل دادهها توسط نرم افزار
 SAS 9.1انجام ومقایسه ميانگينها با استفاده از آزمون چند
دامنهاي دانکن انجام شد.

نتايج و بحث
شوری خاک

نتایج نشان ميدهد كه اختالف خاصي بين شوري خاک در
عرضهاي مختلف جویچهسازها وجود ندارد (جدول  .)3این نشان
ميدهد كه ميانگين شوري خاک در مزرعه براي هر تيمار تقریبا
یکسان بوده است و اختالف خاصي بين تيمارها نبوده است .شکل
 4نشان ميدهد كه شوري خاک در مرحله قبل از پيآب ( )T1با
ميزان  3/79دسي زیمنس بر متر بيشتر از قبل از برداشت محصول
گندم ( )T2با ميزان  3/00دسي زیمنس بر متر است .علت آن را
ميتوان به بارندگي مناسب در طول فصل زراعي و بارش 125
ميليمتري بارآن در فروردین ماه و همچنين آبياري مزرعه و نفوذ
امالح به عمق خاک مزرعه دانست .آب آبياري و بارآن باعث حل
شدن نمك و انتقال آن به عمق خاک زراعي ميشود .همچنين
وجود حجم زیاد بقایايگياهي گندم در قبل از برداشت گندم باعث
كاهش تبخير از سطح خاک نسبت به زمان قبل از پيآب (مزرعه
فاقد بقایايگياهي) شده است كه در نهایت باعث كاهش شوري
خاک در زمان قبل از برداشت گندم نسبت به زمان قبل از پيآب
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شده است .دیگر محققين نيز نشان دادهاند كه وجود بقایايگياهي
در سطح خاک باعث كاهش شوري خاک ميشود

عمليات خاکورزي ،كلوخههاي كمتري ایجاد شده و تهيه بستر
بذر مناسبتري را براي محصول بعدي فراهم ميكند.

(Egamberdiev, 2007; Pang et al., 2009; Bezorodov et al.,
) .2010بنابراین پيشنهاد ميشود كه بالفاصله بعد از برداشت

جدول  -3مقايسة ميانگين شوری خاک ( )ECبا توجه به عرض جويچهسازها

محصول گندم ،عمليات خاکورزي و تهيه بستر بذر براي محصول
بعدي انجام شود تا لولههاي موئين موجود در خاک قطع شده و
از انتقال بيشتر نمك به سطح خاک جلوگيري گردد .این موضوع
ميتواند از شوري بيشتر الیه سطحي خاک جلوگيري بعمل آورد.
از طرف دیگر خاک مزرعه در بعد از برداشت محصول هنوز
مرطوب است و كامال خشك نشده است ،بنابراین پس از انجام

در خطیکار کفکار

تيمارها

W60

W75

W100

C

شوري خاک
(دسي زیمنس بر متر)

3/36a

3/46a

3/41a

3/33a

در هر ستون ميانگين هايی که دارای حروف مشترک نمی باشند ،اختالف
معنی دار دارند ( دانکن .)%5

شکل  -4اثر زمان نمونهگيری خاک ( )Tبر ميزان شوری خاک ()EC

نتایج نشان ميدهد كه با افزایش ارتفاع محل نمونهگيري
خاک ،ميزان شوري خاک نيز افزایش یافته است (شکل .)5
بيشترین ميزان شوري خاک با ميانگين  4/17دسي زیمنس بر
متر مربوط به مکان روي پشته ( )P3و كمترین آن با ميانگين
 2/77دسيزیمنس بر متر مربوط به مکان كفجوي ( )P1است.
ميزان شوري خاک در روي پشته و كنار پشته نسبت به كفجوي
به ترتيب  50/7و  17/1درصد افزایش داشته است .دیگر محققين
نيز نشان دادهاند كه شوري خاک در كفجوي كمتر از روي پشته
است ;(Solhjou et al., 2016; Choudhary et al., 2008
) .Devkota et al., 2015در مزارع تحت آبياري ،نمك به همراه
آب در مزرعه باال آمده و پس از تبخير آب در قسمت الیه باالیي
پروفيل خاک تجمع ميكند ) ،(Devkota et al., 2015بنابراین
این موضوع باعث افزایش ميزان شوري در روي پشته نسبت به
كفجوي در روش كاشت با خطيكار كفكار ميشود.
اثرات متقابل زمان نمونهگيري خاک و محل نمونهگيري

شوري نشان ميدهد كه بيشترین ميزان شوري خاک با ميانگين-
هاي  4/24و  4/10دسيزیمنس بر متر به ترتيب مربوط به روي
پشته و در مراحل قبل از پيآب و قبل از برداشت گندم است
(جدول  .)4همانطور كه قبال نيز اشاره شد پس از آبياري مزرعه،
نمك به همراه آب باال آمده و پس از تبخير آب در قسمت الیه
باالیي پروفيل خاک تجمع ميكند ،بنابراین شوري خاک در روي
پشتهها بيشتر از كفجوي ميشود .از طرف دیگر شستشوي خاک
با آب آبياري باعث كاهش شوري در كفجوي ميشود.
جدول  5اثر متقابل عرض جویچهسازها و زمان نمونهگيري
شوري خاک را نشان ميدهد .بيشترین ميزان شوري با ميانگين
 3/87دسي زیمنس بر متر مربوط به تيمار عرض  60سانتيمتري
جویچهسازها و در قبل از پيآب است كه با دیگر تيمارهاي عرض
جویچهسازها در مرحله قبل از پيآب در یك گروه آماري قرار
گرفتهاند و كمترین آن با ميانگين  2/85دسيزیمنس بر متر
مربوط به تيمار عرض  60سانتيمتري جویچهسازها و در قبل از
برداشت گندم است كه با دیگر عرضهاي جویچهسازها در مرحله
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قبل از برداشت گندم در یك گروه آماري قرار گرفتهاند .همانطور
كه قبال نيز اشاره شد ،علت آن را ميتوان به بارندگي مناسب در
طول فصل زراعي و بارش  125ميليمتري بارآن در فروردین ماه
و همچنين آبياري مزرعه و نفوذ امالح به عمق خاک مزرعه
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دانست .نتایج نشان ميدهد كه اثر زمان نمونهگيري بر ميزان
شوري خاک بسيار موثر است .دیگر محققين نيز نظرات مشابهي
داشتهاند ).(Solhjou et al., 2016; Choudhary et al., 2018

شکل  -5اثر مکان نمونهگيری خاک ( )Pبر ميزان شوری خاک ()EC
جدول  -4مقايسه ميانگين شوری خاک ( )ECبا توجه به زمان نمونهگيری ( )Tو محل نمونهگيری ()P

تيمارها

T1P1

شوري خاک
(دسي زیمنس بر
متر)

3/47b

T1P2

T1P3

3/65b

T2P1

4/24a

T2P2

2/06d

T2P3

4/10a

2/83c

در هر ستون ميانگين هايی که دارای حروف مشترک نمی باشند ،اختالف معنی دار دارند ( دانکن .)%5
 = P1کف جوی
P2

= کنار پشته

 = T1قبل از پیآب
 = T2قبل از برداشت گندم

 = P3روی پشته
جدول  -5مقايسه ميانگين شوری خاک ( )ECبا توجه به عرض جويچه سازها ( )Wو زمان نمونه گيری ()T

تيمارها

T1W60

T1W75

T1W100

T1C

T2W60

T2W75

T2W100

T2C

شوري خاک
(دسي زیمنس بر متر)

3/87a

3/77a

3/76a

3/75a

2/85b

3/16b

3/06b

2/91b

در هر ستون ميانگين هايی که دارای حروف مشترک نمی باشند ،اختالف معنی دار دارند ( دانکن .)%5
 = W60جويچهساز با عرض  60سانتیمتر

 = T1قبل از پیآب

 = W75جويچهساز با عرض  75سانتیمتر

 = T2قبل از برداشت گندم

 = W100جويچهساز با عرض  100سانتیمتر
 = Cکاشت روی پشته

اثر متقابل عرض جویچهسازها و محل نمونهگيري شوري خاک
در شکل  6نشان داده شده است .بيشترین ميزان شوري خاک با
ميانگين  4/20دسي زیمنس بر متر مربوط به روي پشته و عرض

جویچهساز  75سانتيمتري است ( )P3W75كه با دیگر تيمارهاي
عرض جویچهسازها و منطقه روي پشته در یك گروه آماري قرار
گرفتهاند و كمترین آن با ميانگين  2/69دسي زیمنس بر متر
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مربوط به كفجوي و روش كاشت روي پشته است ( )P1Cكه با
دیگر تيمارهاي خطيكار كفكار با عرض جویچهسازهاي مختلف
در یك گروه آماري قرار گرفتهاند .نتایج نشان ميدهد كه با
افزایش ارتفاع خاک در مزرعه از كفجوي تا كنار پشته و درنهایت

روي پشته ،ميزان شوري خاک افزایش یافته است (شکل .)6
یافتهها نشان ميدهد كه اثر مکان نمونهگيري خاک در مزرعه بر
ميزان شوري خاک اثرگذار است .دیگر محققين نيز بيان نمودهاند
كه شوري خاک در روي پشته بيشتر از كفجوي است (Solhjou
).et al., 2016; Choudhary et al., 2018

شکل  -6اثر عرض جويچهسازها ( )Wو محل نمونهگيری خاک ( )Pبر ميزان شوری خاک ()EC

بيشترین درصد سبز گندم با ميانگين  59/90درصد مربوط
به عرض  75سانتيمتري جویچهسازها است كه با دیگر عرضهاي
جویچهساز در خطيكار كفكار در یك گروه آماري قرار گرفتهاند
و كمترین آن با ميانگين  41/86درصد مربوط به كاشت گندم
روي پشته (شاهد) است (جدول  .)6كاشت گندم در كفجوي و
با خطيكار كفكار نسبت به كاشت گندم روي پشته باعث افزایش
درصد سبز گندم به ميزان  43/1درصد شده است .علت آن را
ميتوان از یك طرف ناشي از تمركز بيشتر شوري خاک روي پشته
نسبت به كفجوي و از طرف دیگر رسيدن راحتتر رطوبت خاک

به بذرهاي قرارگرفته در كفجوي نسبت به روي پشته دانست.
كشاورزان معموال براي كاشت گندم به روش مرسوم در مزارع
داراي شوري خاک از ميزان بذر بيشتري (تا حدود  500كيلوگرم
در هکتار) استفاده ميكنند ) .(Solhjou et al., 2016این موضوع
نشان ميدهد كه كشاورزان به موضوع كاهش درصد سبز گندم
در اراضي شور آگاه هستند و به همين علت ميزان بذر مصرفي را
افزایش ميدهند .درحاليكه اگر از روش كاشت با خطيكار كف-
كار استفاده شود ،ميزان بذر مصرفي گندم حداقل به حدود نصف
كاهش پيدا ميكند.

جدول  -6مقايسه ميانگين درصد سبز ،وزن هزاردانه و عملکرد گندم با توجه به عرض جويچهسازها در خطیکار کفکار

عرض جویچه سازها

درصد سبز

وزن هزاردانه
(گرم)

عملکرد گندم
(كيلوگرم در هکتار)

W60

59/74a

47/63a

4297/50b

W75

59/90a

50/45a

4516/89a

W100

57/98a

49/50a

4168/00b

C

41/86b

48/05a

3243/75c

در هر ستون ميانگين هايی که دارای حروف مشترک نمی باشند ،اختالف معنی دار دارند ( دانکن .)%5

وزن هزاردانه

بيشترین وزن هزاردانه گندم با ميانگين  50/45گرم مربوط به
عرض  75سانتيمتري جویچهسازها و كمترین آن با ميانگين
 47/63گرم مربوط به عرض  60سانتيمتري جویچهسازها

ميباشند كه با دیگر تيمارها در یك گروه آماري قرار گرفتهاند
(جدول  .)6كاشت گندم در كفجوي و با خطيكار كفكار نسبت
به كاشت گندم روي پشته با خطيكار مرسوم باعث افزایش 5/9
درصدي وزن هزاردانه گندم شده است .دیگر محققين نيز نشان
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دادند كه روشهاي خاکورزي و كاشت تاثير معنيداري بر وزن
هزاردانه گندم نداشتهاند ( Afzalinia et al., 2012; Asoodar et
.)al., 2018
عملکرد گندم

بيشترین عملکرد گندم با ميانگين  4516/89كيلوگرم در هکتار
مربوط به عرض  75سانتيمتري جویچهسازها و كمترین آن با
ميانگين  3243/75كيلوگرم در هکتار مربوط به كاشت گندم روي
پشته است (جدول  .)6این نشان ميدهد كه عملکرد گندم در
روش كاشت در كفجوي با خطيكار كفكار  39/3درصد نسبت
به روش كاشت گندم روي پشته افزایش داشته است .در مجموع
نتایج نشان ميدهد كه كاشت گندم در كفجوي با عرضهاي
مختلف جویچهسازها در خطيكار كفكار باعث افزایش عملکرد
گندم نسبت به روش كاشت گندم روي پشته ميشود (جدول .)6
علت آن را ميتوان به سبز شدن یکنواخت گندم در مزرعه و
كاهش اثر شوري خاک در سبز شدن گندم و رشد آن دانست.
زیرا پس از آبياري مزرعه ،نمك به همراه آب در مزرعه باال آمده
و پس از تبخير آب در قسمت الیه باالیي پروفيل خاک (پشته ها)
تجمع ميكند .از آنجائيكه خطيكار كفكار قابليت كاشت گندم
در كفجوي را دارد ،باعث ميشود تا اثر شوري خاک بر روي سبز
شدن بذرهاي گندم و رشد آنها كاهش و در نهایت باعث افزایش
عملکرد محصول شود .دیگر محققين نيز نظرات مشابهي داشتهاند
).(Solhjou et al., 2016; Choudhary et al., 2018

نتيجه گيری و پيشنهادات
با توجه به بررسي بعمل آمده مشخص گردید كه استفاده از خطي-
كار كفكار بر توزیع شوري خاک در پروفيل خاک ،درصد سبز و
عملکرد گندم موثر است .آبياري مزرعه باعث حل شدن نمك و
انتقال آن به عمق خاک زراعي ميشود .از طرف دیگر وجود
بقایايگياهي گندم در قبل از برداشت محصول باعث كاهش
تبخير از سطح خاک نسبت به زمان قبل از پيآب (مزرعه فاقد
بقایايگياهي) ميشود كه در نهایت باعث كاهش شوري خاک در
زمان قبل از برداشت گندم نسبت به زمان قبل از پيآب ميگردد.
ميزان شوري خاک با افزایش ارتفاع در پروفيل خاک ،افزایش
یافته است .به طوريكه شوري خاک در روي پشته و كنار پشته

نسبت به كفجوي بهترتيب  50/7و  17/1درصد افزایش داشته
است .این نشان ميدهد كه شرایط كاشت محصول در كفشيار به
دليل كاهش شوري خاک نسبت به روي پشته ،مناسبتر است.
روش كاشت گندم بر روي پشته و یا كفجوي بر درصد
سبز گندم موثر است .كاشت گندم در كفجوي و با خطيكار
كفكار نسبت به كاشت گندم روي پشته با خطيكار مرسوم باعث
افزایش درصد سبز گندم به ميزان  43/1درصد شده است .بنابراین
براي افزایش درصد سبز محصول در مزارع داراي شوري خاک،
استفاده از خطيكار كفكار توصيه ميشود .افزایش درصد سبز
محصول با استفاده از دستگاه خطيكار كفكار مي تواند باعث
جلوگيري از مصرف زیاد بذر در روش مرسوم به وسيله كشاورزان
گردد .به طوريكه ميزان بذر مصرفي با استفاده از دستگاه خطي-
كار كفكار ميتواند به حدود نصف روش مرسوم كاهش یابد.
بيشترین عملکرد گندم با ميانگين  4516/89كيلوگرم
در هکتار مربوط به عرض  75سانتيمتري جویچهسازها و كمترین
آن با ميانگين  3243/75كيلوگرم در هکتار مربوط به كاشت گندم
روي پشته است .بنابراین عملکرد گندم در روش كاشت بذر در
كفجوي با خطيكار كفكار  39/3درصد نسبت به روش كاشت
گندم روي پشته افزایش داشته است.
در این راستا پيشنهاد ميشود:
 -1با توجه به افزایش عملکرد گندم ،از دستگاه خطيكار
كفكار در اراضي شور استفاده شود.
 -2پيشنهاد ميشود در مزارع شور ،بالفاصله بعد از برداشت
محصول گندم ،عمليات خاکورزي و تهيه بستر بذر براي محصول
بعدي انجام شود تا لولههاي موئين خاک قطع شده و امالح
(شوري) نتوانند به مرور زمان از عمق خاک به الیهسطحي خاک
انتقال یابند و باعث شور شدن الیه سطحي خاک در مزرعه شوند.
از آنجائيكه پس از برداشت محصول گندم ،خاک هنوز مرطوب
است و كامال خشك نشده است ،بنابراین انجام عمليات خاکورزي
بالفاصله بعد از برداشت محصول باعث كاهش كلوخه ایجاد شده
در مزرعه شده و بستر بذر مناسبتري را براي كاشت محصول
بعدي ایجاد ميكند.
هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد.
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