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 شخصات طرحم 

 استان فارس  و فسا در کار بر عملکرد گندم در شهرستان الرکار کفیکاربرد خط ریتاث  عنوان طرح :

 اجراکنندکان :

 مجري مسئول : – الف  

 فارس  مهندسی کشاورزي عضوهیئت علمی بخش تحقیقات فنی و –علی اکبرصلح جو  .1

 : انمجری –ب   

 فارس  مهندسی کشاورزي عضوهیئت علمی بخش تحقیقات فنی و -سید ابراهیم دهقانیان  .1

 کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي فارسآوري هاي مکانیزه رئیس اداره فن -علیرضا پرویزي .2

 آوري هاي مکانیزه کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي فارسکارشناس اداره فن -نادر شکري .3

 همکاران: -ج  

 مدیر عامل تعاونی تولید سبز دشت کلون جویم الر -ابوذر جوکاري .1

 کارشناس مسئول واحد مکانیزاسون کشاورزي الر -رحمان رهسپاري .2

 کارشناس مسئول واحد مکانیزاسون کشاورزي فسا -یل پورعبدالرحیم اسماع .3

                                         کارشناس مسئول واحد زراعت کشاورزي فسا  -ابراهیم علیزاده .4

 سال 5/1به مدت  1394ازسال  مدت اجرا : تاریخ شروع و 

 هاي الر و فساشهرستان اجرا : محل

 تهیه شده توسط:

 وزارت جهاد کشاورزي

 سازمان جهاد کشاورزي استان فارس

 منابع طبیعی استان فارس و  کشاورزي و آموزش مرکزتحقیقات
 

 

 



 

 

 کیده:                     چ 

ضی      سب براي این ارا ستگاه خطی کار منا ستان فارس، نیاز به یک د شوري در مزارع ا سالی هاي اخیر و افزایش  شک با توجه به خ
 می باشد. از خطی کارهاي مناسب براي این اراضی می توان به خطی کار کف کار اشاره نمود که می تواند به جاي کاشت روي پشته،

 عملیات کاشت گندم را در کف جوي انجام دهد.

ــتفاده ازکود پاش      ــوم (اس ــه آن با روش مرس ــتگاه خطی کار کف کار بر عملکرد گندم و مقایس ــت با دس در این پروژه تاثیر کاش
زمین، عملیات  سانتریفیوژ) در منطقه جویم الر و منطقه شیب کوه فسا در استان فارس انجام گرفت. جهت این بررسی پس از انتخاب

شاورزان سان ک سپس با مدیریت یک شد و  ستر بذر انجام  سبت به اعمال تیمارهاي  ،خاك ورزي و تهیه ب صالحی و بازیاري ن آقایان 
 کاشت با خطی کار کف کار و بذرپاش سانتریفیوز اقدام نمودند.

ان بذر مصرفی، نوع عملیات خاك ورزي و تهیه جهت بررسی تاثیر کارکرد دستگاه خطی کار کف کار و مقایسه آن با روش مرسوم میز
 بستر بذر، شوري آب و خاك و عملکرد محصول اندازه گیري و درآمد کشاورز نیز محاسبه شد.

درصدي عملکرد گندم در مناطق  7/15و   9/23داد که استفاده از دستگاه خطی کار کف کار به ترتیب باعث افزایش نتایج نشان      
سا و افزای شاورزان به ترتیب به میزان الر و ف ستگاه  11میلیون ریال و  22ش درآمد ک ستفاده از د ست. بنابراین ا شده ا میلیون ریال 

 خطی کار کف کار در اراضی شور توصیه می شود.

 : مقدمه 

بیش از هر  شود وترین گیاهان روي زمین است که بیش از هر محصول دیگري در دنیا کشت میترین و پر ارزشگندم یکی از قدیمی
هاي ). روش1383( امین و همکاران ،  کندگري تامین کالري نموده و بیشترین پروتئین را در جیره غذایی بشر عرضه مییمحصول د

اي و مقاومتی خاك حرارتی، رطوبتی، تهویه ویژگی هايورزي و کاشت از طریق تغییر در شرایط فیزیکی بستر بذر، یعنی مختلف خاك
زنی و سبزشدن سریع و کامل بذر گندم، احتمال دستیابی به عملکرد ). جوانه1990( گودوین،  حوه سبز شدن بذر موثر باشدتوانند بر نمی

سهم بیشتري در  شوند،یشوند نسبت به گیاهانی که دیرتر در سطح خاك ظاهر مبخشد. گیاهانی که زودتر سبز میخوب را بهبود می
 ).1375( همت،  عملکرد محصول دارند

شکل بستر و سازگاري گیاه  یک سال زراعی تحت تاثیرات متقابلورزي براي دو محصول در خاكورزي و بیخاكیک روش کم ارائه
ورزي ورزي، خاكهاي بدون خاك). استفاده از روش2004با آن، شرایط خاك، اقلیم و فاکتورهاي مدیریتی است ( شارما و همکاران، 

). با 2001حال پیشرفت و بهبود است، زیرا براي همه موقعیت ها یک راه حل وجود ندارد  ( گوئریف،  مرسوم در رزيوحفاظتی و خاك
و  یها در مناطق مختلف کشور بررس است تا آن ازیکارها ن یسازنده خط ه هايکارخان لهیارائه شده به وس دیجد يتوجه به طرح ها

 شوند.  یابیارز

 



 

 

که از  دندیرس جهینت نیدر منطقه زرقان فارس به ا رانیمتداول در ا ی کارهايعملکرد خط ی) در بررس1378و همکاران ( این یافضل
خود چهار روش کاشت گندم را با هم  قاتی) در تحق1375( یمشاهده نشد. تاک مارهایت نیب يداریلحاظ عملکرد گندم، اختالف معن

 ضیعر يهاپشته يمشاهده نشد. استفاده از روش کاشت رو مارهایت نیاز لحاظ عملکرد محصول ب يدارینمود که اختالف معن سهیمقا
 نی(ام شودیمصرف آب م يوربهره  شیعملکرد محصول و افزا شیهرز، افزا يهاعلف یکیدفع مکان ،يورزخاك اتیباعث کاهش عمل

مکزیک، گندم را روي پشته هاي  ). کشاورزانی که در2000همکاران،  وارتگا -مونیو ل 1393 ان،ی، صلح جو و دهقان1383و همکاران، 
درصد افزایش عملکرد  8 کارند،یکه گندم را به صورت سنتی و بر روي سطح صاف م یکنند، نسبت به کشاورزانعریض کشت می

 ). 2000 ،يریاند ( سادرصد کاهش هزینه عملیاتی داشته 25محصول و 

(افشارمنش  شودیو عملکرد محصول م اهیاست که باعث کاهش رشد محصول، توسعه گ یطیعوامل مح نیتراز مهم یکی يشور تنش
و  2008خاك است (فائو،  يمتاثر از شور ياریدرصد از مزارع آب 50و حدود  ایکشت دن ریدرصد از مساحت ز 20). حدود 2014 ن،یو ال

و ول،  يخاك را دارند (براد شتریشور شدن  ب تیند، قابلدار ياریبه آب ازیمحصول ن دیتول ي). مناطق خشک که اکثرأ برا2001ژائو، 
). در مزارع 2008باشند (فائو،  یمناسب نم يکشاورز برايشده اند که  لیشور تبد یجهان به اراض میدرصد از مزارع د 2). حدود 2008

کند (دوکوتا  یخاك تجمع م لیپروف ییباالي هیآب در قسمت ال ریاز تبخ سنمک به همراه آب در مزارع باال آمده و پ ،ياریتحت آب
در مزارع اثرگذار است (دونگ و همکاران،  يکشاورز يداریو پا تیفیرشد محصول، عملکرد، ک يخاك رو ي). شور2015و همکاران، 

 ریکاهش تبخ يمزرعه در شب برا ياریآبانجام شده است:  ریز شنهاداتیپ ،يشور تیریمد ي). برا1991 نگتون،یتی، رازوك و و2008
 يکاشت همانند کاشت رو يشود و بهبود روش ها يریجلوگ يشور طیبذر در شرا یتا از جوانه زن، یی)، انجام کشت نشا1999(رودس، 
 شیافزا)، 1996هز،  نی(م یبذر مصرف زانیم شی)، افزا2010و همکاران،  کریو ب 2007 ،يری، سا2007 و،ی(اگامبرد ضیعر يپشته ها

، 2007 و،یدر سطح خاك (اگامبرد یاهیگ يای) و حفظ بقا2002 لن،یو ک ی، تانج1996هز،  نی(م میو پتاس تروژنین يبه کودها ازین
 ). 2010، بزبورودوف و همکاران، 2009پانگ و همکاران، 

پشته  يباالمرکز در زمان کاشت و در  ،يمتر یسانت 0-30خاك در عمق  يشور نیانگیدهد که م یانجام شده نشان م قاتیتحق جینتا
 نیانگیم نیدرصد بوده است. همچن 67/59در زمان برداشت گندم  شیافزا نیداشته است. ا شیدرصد نسبت به مرکز فاروئر افزا 63/53

 نیداشته است. ا شیدرصد نسبت به مرکز فاروئر افزا 35/3 اریش يمتر، در زمان کاشت و در پهلو یسانت 0-30خاك در عمق  يشور
 ارینشان داد که عملکرد گندم در روش کاشت در کف ش جیاست. در ضمن نتا دهیدرصد رس 43/30گندم به  در زمان برداشت شیافزا

تن  37/3سطح صاف  يروش کاشت رو يبرا یدر هکتار بود. ول نت 04/4پشته  يروش کاشت رو يتن در هکتار و برا 09/4(فاروئر) 
 ). 2008و همکاران،  يدر هکتار بود (چادهار

راي این تحقیق بررسی کاشت گندم در اراضی شور با دستگاه خطی کار کف کار و تاثیر آن بر عملکرد گندم و همچنین هدف از اج    
 . بررسی میزان درآمد آن در مقایسه با روش کاشت مرسوم است

 

 



 

 

 ها  مواد و روش: 

ستان        شت حدود  الرشهر سطح زیر ک شرقی در جنوب  گندمهکتار  20496با  ستان فارس و در بین طول  دقیقه  11 درجه و 53ا
 ).3( دقیقه واقع شده است 21درجه و  28 دقیقه و 18 درجه و 27دقیقه و عرض شمالی  44درجه و  55

سی       سانتریفیوژ به منظوربرر ستگاه کودپاش  شت با د سه آن با روش کا شور با خطی کار کف کار و مقای ضی  شت گندم در ارا کا
ستر بذر براي هر (روش مر شد. عملیات خاك ورزي و تهیه ب ستان فارس انجام  ستان الر در ا شهر سوم)، این تحقیق در منطقه جویم 

دو روش کاشت یکسان و شامل شخم با گاوآهن برگردان دار + دیسک + لولر بود. عملیات کاشت بذر و توزیع کود در روش کاشت با 
و با دســتگاه فوق انجام گرفت ولی در روش مرســوم با اســتفاده از دســتگاه کودپاش دســتگاه خطی کار کف کار به صــورت همزمان 

کیلوگرم در هکتار و در روش کاشــت با  250ســانتریفیوژ انجام شــد. میزان بذر مصــرفی گندم در روش کاشــت با خطی کار کف کار 
سانتریفیوژ  شت با کیلوگرم در هکتار بود. در ضمن براي روش مرسوم ا 500دستگاه کودپاش  شد ولی براي روش کا ستفاده  ز فاروئر ا

شده با خطی کار  شته  شد. در کنار مزرعه کا ستفاده ن شیارها از فاروئر ا سان آب در داخل  خطی کار کف کار به علت حرکت راحت و آ
ا با مدیریت یکسان هکتار) نیز در نظر گرفته شد (کاشت با دستگاه کودپاش سانتریفیوژ) ت 3/2هکتار)، مزرعه شاهدي ( 4/1کف کار (

و توسط یک کشاورز معین (آقاي صالحی) کلیه امور مربوط به آن ها انجام شود. جهت کاشت گندم از رقم چمران استفاده شد. بافت 
ــنتی  ــت گندم در روش س ــیلت دار و تاریخ کاش ــی س ــتگاه خطی کار کف کار  9/8/94خاك مزرعه لوم رس ــت با دس و در روش کاش

 کیلوگرم در هکتار و در سه مرحله پنجه زنی، ساقه روي و خوشه دهی به مزرعه داده شد.  150ه به میزان بود. کود اور 15/8/94

 54 دقیقه و 20 درجه و 53استان فارس و در بین طول شرقی در جنوب  گندمهکتار  12502با سطح زیر کشت حدود  فساشهرستان 
 ).3( دقیقه واقع شده است 25درجه و  29 دقیقه و 30 درجه و 28دقیقه و عرض شمالی  15درجه و 

سی       سانتریفیوژ به منظوربرر ستگاه کودپاش  شت با د سه آن با روش کا شور با خطی کار کف کار و مقای ضی  شت گندم در ارا کا
ر براي کوه شهرستان فسا در استان فارس نیز انجام شد. عملیات خاك ورزي و تهیه بستر بذمرسوم)، این تحقیق در منطقه شیب (روش

هر دو روش کاشت یکسان و شامل شخم با خاك ورز مرکب + دیسک + لولر بود. عملیات کاشت بذر و توزیع کود در روش کاشت با 
دســتگاه خطی کار کف کار به صــورت همزمان و با دســتگاه فوق انجام گرفت ولی در روش مرســوم با اســتفاده از دســتگاه کودپاش 

شد. میزان بذر سانتریفیوژ  سانتریفیوژ انجام  ستگاه بذرپاش  شت با د شت با خطی کار کف کار و کا صرفی گندم در روش کا  300م
ستفاده شد ولی براي روش کاشت با خطی کار کف کار به علت حرکت  کیلوگرم در هکتار بود. در ضمن براي روش مرسوم از فاروئر ا

هکتار)، مزرعه شاهدي  5/2زرعه کاشته شده با خطی کار کف کار (راحت و آسان آب در داخل شیارها از فاروئر استفاده نشد. در کنار م
شاورز معین (آقاي  5/2( سط یک ک سان و تو سانتریفیوژ) تا با مدیریت یک ستگاه کودپاش  شت با د شد (کا هکتار) نیز در نظر گرفته 

شد. ستفاده  سیروان ا شت گندم از رقم  شود. جهت کا کیلوگرم در  200کود اوره به میزان  بازیاري) کلیه امور مربوط به آن ها انجام 
ضمن  شد. در  ساقه روي به مزرعه داده  سرك و همراه با  10هکتار در هر دو مرحله پنجه زنی،  صورت  سولفات آمونیم به  کیلو گرم 

 کیلوگرم نیز به صورت محلول پاشی به مزرعه داده شد.  10آب آبیاري و 

 



 

 

 دستگاه خطی کار کف کار 

شت گندم د      شد براي کا ستفاده  شین برزگر همدان ا شرکت ما سیله  شده به و ساخته  ستگاه خطی کار کف کار  ر کف جوي از د
مالحظه می شود،  2آورده شده است. همانطور که در شکل  1). مشخصات فنی دستگاه خطی کار کف کار در جدول شماره 1(شکل 

 د و عملیات کاشت بذر در کف جوي انجام می شود.دستگاه خطی کار کف کار قابلیت ایجاد جوي و پشته در مزرعه را دار

 

 دستگاه خطی کار کف کار از پشت -1شکل 

 

 دستگاه خطی کار کف کار از جلو -2شکل 



 

 

 مشخصات فنی دستگاه خطی کار کف کار -1جدول 

 

 شوري آب و خاك 

ستگاه  سط د شوري آب آبیاري تو شوري خاك، نمونه   ECاندازه گیري  متر پرتابل در محل چاه اندازه گیري گردید اما جهت تعیین 
شوري  10تا  0هایی از عمق  شگاه  سه موقعیت کف جویچه، کنارجویچه ها و روي جویچه ها تهیه و در آز مای سانتی متري خاك از 

 خاك اندازه گیري گردید. 

 عملکرد گندم 

شت    سبه کل وزن  و گندمپس از بردا شده بازاء هر تیمار گندممحا شده ، عملکرد  تولید  سیم آن بر مساحت کشت  در هر  گندماز تق
 .شدهکتار محاسبه 

 درآمد کشاورز 

درآمد کشاورز در اثر استفاده از دستگاه خطی کار کف کار و استفاده از دستگاه کود پاش سانتریفیوژ از طریق عملکرد گندم بازاي      
شت گندم انجام گرفته هر هکتار و هزینه هاي آن  ستر بذر و کا ست که این هزینه ها براي عملیات تهیه ب شد. الزم به ذکر ا ها انجام 

        است و سایر هزینه ها (عملیات داشت و برداشت محصول) به علت یکسان بودن آن ها ثابت درنظر گرفته شده است.

 نتایج 

 شهرستان الر

ملیات تهیه بستر بذر و کاشت گندم در روش استفاده از دستگاه کودپاش سانتریفیوژ (روش هزینه هاي انجام شده براي ع 2جدول     
ــان می دهد. جمع کل هزینه هاي فوق  ــوم) را در منطقه الر نش ریال بازائ هر هکتار بود. همچنین جمع کل هزینه  15220000مرس

ستگاه خطی کار کف ستفاده از د شت گندم در روش ا ستر بذر و کا ست (جدول  7655000کار  هاي تهیه ب شان 3ریال ا ). این جدول ن
 درصدي هزینه هاي تهیه بستر بذر و کاشت گندم نسبت به 7/49می دهد که استفاده از دستگاه خطی کار کف کار باعث کاهش 

 عرض کار نوع ماشین

(cm) 

فاصله عرضی بین  تعداد فاروئرها
 فاروئرها

(cm) 

 دستگاهوزن  تعداد خطوط کاشت

(kg) 

 کارخانه سازنده

دستگاه 

خطی کار کف 

 کار

300 5 60 23 790 
شرکت ماشین 

 برزگر همدان



 

 

ف میزان بذر روش مرسوم شده است. از آنجاییکه دستگاه خطی کار کف کار قابلیت کاشت گندم همراه با کود را داراست، از یک طر 
ست که در مجموع باعث کاهش  شینی را براي توزیع بذر و کود را کم کرده ا و کود مصرفی را کاهش داده و از طرف دیگر عملیات ما

 هزینه ها در روش استفاده از خطی کار کف کار شده است. 

کود پاش سانتریفیوژ براي هزینه هاي تهیه بستر بذر و کاشت گندم در روش سنتی و با استفاده از -2جدول 
 هر هکتار در منطقه الر

 هزینه عملیات (هکتار/ریال) نوع عملیات ردیف

 770000 شخم با گاوآهن برگردان دار (یک دفعه) 1

 840000 دیسک (دو دفعه) 2

 420000 لولر (یک دفعه) 3

 200000 بذرپاشی با دستگاه کودپاش سانتریفیوژ 4

 200000 پاش سانتریفیوژکود پاشی با دستگاه کود  5

 940000 فاروئر و مرزبند 6

 7450000 کیلو گرم) 500بذر گندم ( 7

 2000000 کیلوگرم) 200کود سوپرفسفات تریپل ( 8

 2400000 کیلوگرم) 200کود سولفات پتاسیم ( 9

 15220000 جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

دستگاه خطی کار کف کار براي هر هکتار در هزینه هاي تهیه بستر بذر و کاشت گندم  با استفاده از  -3جدول 
 منطقه الر

 

 شوري آب و خاك 

می  مترمیکر وموس بر سانتی  4200اندازه گیري شوري آب آبیاري نشان می دهد که شوري در مزرعه انتخابی جویم الرستان برابر 
به دلیل کم  در منطقه جویم و در مزرعه آقاي صالحی  متاسفانه نتایج نمونه هاي گرفته شده توسط کارشناسان شهرستان الرباشد. 

بودن حجم نمونه ها قابل اعتماد نبوده و به همین علت از ارائه آن ها خودداري شده است. اما در مزارع دیگر این شهرستان، نمونه هاي 
 آورده شده است. 5و  4ر کشت با استفاده از دستگاه خطی کار کف کار در جداول گرفته شده از شوري خاك د

 

 

 

 

 

 

 هزینه عملیات (هکتار/ریال) نوع عملیات ردیف

 770000 شخم با گاوآهن برگردان دار (یک دفعه) 1

 840000 دیسک (دو دفعه) 2

 420000 لولر (یک دفعه) 3

 800000 کاشت با دستگاه خطی کار کف کار 4

 3725000 کیلو گرم) 250بذر گندم ( 5

 500000 کیلوگرم) 50کود سوپرفسفات تریپل ( 6

 600000 کیلوگرم) 50کود سولفات پتاسیم ( 7

 7655000 جمع کل



 

 

 ECمتري خاك در مزرعه آقاي مهر آور منطقه نیمه الر  سانتی 10اطالعات شوري خاك در عمق  -4جدول 
 متر میکرو زیمنس بر سانتی 7200آب آبیاري 

Ec pH  مشخصات خاك 
شماره 
 نمونه

73/0  99/7  
 محل کف جويکف کار 

تاریخ  -دشت نیمه الر  -آقاي انور مهر آور
25/9/94 1 

36/1  98/7  
 کف کار کنار جوي

تاریخ  -دشت نیمه الر  -آقاي انور مهر آور
25/9/94 2 

16/3  82/7  
 کف کار روي پشته

تاریخ  -دشت نیمه الر  -آقاي انور مهر آور
25/9/94 3 

81/3  9/7  
 کف کار محل کف جوي

تاریخ  -دشت نیمه الر  -آور آقاي انور مهر
28/11/94 4 

62/6  7/7  
 کف کار کنار جوي

تاریخ  -دشت نیمه الر  -آقاي انور مهر آور
28/11/94 5 

47/13  44/7  
 کف کار روي پشته

تاریخ  -دشت نیمه الر  -آقاي انور مهر آور
28/11/94 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

آبیاري قطره اي  (مزرعه آقاي کاروانی     خاك در  يمتر یسانت 10خاك در عمق  ياطالعات شور -5جدول 
 .متر میکرو زیمنس بر سانتی 5100آب آبیاري  ECمنطقه نیمه الر  )نواري

Ec pH  مشخصات خاك 
شماره 
 نمونه

87/2  93/7  
 کف جویچه

تاریخ  -صحراي نیمه الر  -آقاي ابراهیم کاروانی
15/10/94 1 

96/11  18/7  
 کنار جویچه

تاریخ  -صحراي نیمه الر  -کاروانیآقاي ابراهیم 
15/10/94 2 

17/3  91/7  
 روي پشته

تاریخ  -صحراي نیمه الر  -آقاي ابراهیم کاروانی
15/10/94 3 

1/3  75/7  
 کف جویچه

تاریخ  -صحراي نیمه الر  -آقاي ابراهیم کاروانی
28/11/94 4 

14/6  5/7  
 کنار جویچه

تاریخ  -صحراي نیمه الر  -آقاي ابراهیم کاروانی
28/11/94 5 

49/4  57/7  
 روي پشته

تاریخ  -صحراي نیمه الر  -آقاي ابراهیم کاروانی
28/11/94 6 

 

نتایج بدست آمده نشان می دهد که در آبیاري سطحی به دلیل خیس شدن پشته ها، حرکت امالح و تجمع در پشته ها در بعد از آبیاري 
خاك روي پشته ها حدود سه برابر کف جویچه ها و محل استقرار گیاه می باشد. در آبیاري   ECمشهود و بارز است. به گونه اي که 

قطره اي نواري به دلیل اینکه آب مصرفی باعث خیس شدن کامل پشته ها نمی شود تجمع نمک بیشتر در کنار پشته ها می باشد که 
 باز هم شوري از منطقه ریشه دور شده است.

 

 

 

 

 

 



 

 

 ر روي پشته ها و خارج از محیط ریشه قابل مشاهده است.تجمع امالح ب  3در شکل  

  

 تجمع نمک روي پشته ها در کشت گندم -3شکل 

 عملکرد محصول 

ــنتی  ــتگاه خطی کار کف کار  4870میانگین عملکرد گندم در روش س ــت با دس کیلوگرم در  6035کیلوگرم در هکتار و در روش کاش
شکل  ست ( ستگاه خطی کار کف کار باعث افزایش ). این 4هکتار در منطقه الر ا شت گندم در کف جوي با د شان می دهد که کا ن

شوري  9/23 شدن یکنواخت گندم در مزرعه و کاهش تاثیر  سبز  ست. علت این افزایش را می توان به  شده ا صدي عملکرد گندم  در
همراه آب در مزرعه باال آمده و پس از  ). زیرا پس از آبیاري مزرعه، نمک به5خاك در ســبز شــدن گندم و رشــد آن دانســت (شــکل 

شت گندم در کف  شته ها) تجمع می کند از آن جاییکه خطی کار کف کار قابلیت کا سمت الیه باالیی پروفیل خاك (پ تبخیر آب در ق
شد آن ها کاهش و در نهایت باعث افز شدن بذر هاي گندم و ر سبز  شوري خاك بر روي  شود تا تاثیر  ایش جوي را دارد باعث می 

 عملکرد محصول شود.

ستگاه خطی کار کف کار  14795500کیلوگرم در هکتار ( 1165با توجه به افزایش عملکرد گندم به میزان  شت با د ریال) در روش کا
ریال در روش کاشت با خطی  7565000نسبت به روش سنتی و همچنین کاهش هزینه هاي تهیه بستر بذر و کاشت گندم به میزان 

سبت به روش سنتی، می توان بیان داشت که استفاده از دستگاه خطی کار کف کار نسبت به روش سنتی، باعث کاهش کار کف کار ن
شاورزان به میزان  ستر بذر و افزایش درآمد ک ستگاه  22360500هزینه هاي تهیه ب ستفاده از د ست. بنابراین ا شده ا ریال در هر هکتار 

 شور توصیه می شود. خطی کار کف کار براي کاشت گندم در اراضی

 

 



 

 

 

 تاثیر روش هاي مختلف کاشت بر عملکرد گندم در منطقه الر -4شکل 

 

 

 سبز شدن یکنواخت گندم در روش کاشت با خطی کار کف کار -5شکل 

 

 

 



 

 

 شهرستان فسا 

سانتریفیوژ (روش  6جدول  ستگاه کودپاش  ستفاده از د شت گندم در روش ا ستر بذر و کا شده براي عملیات تهیه ب هزینه هاي انجام 
ریال بازاء هر هکتار بود. همچنین جمع کل هزینه هاي  3250000مرسوم) را در منطقه فسا نشان می دهد. جمع کل هزینه هاي فوق 

ستر بذر و کاشت گندم در  ستفاده از دستگاه خطی کار کف کار تهیه ب ست (جدول  2490000روش ا شان می دهد که 7ریال ا ). این ن
ستگاه خطی کار کف کار باعث کاهش  ستفاده از د سوم  4/23ا سبت به روش مر شت گندم ن ستر بذر و کا صدي هزینه هاي تهیه ب در

شت گندم همرا ستگاه خطی کار کف کار قابلیت کا ست. از آنجایی که د ست، از یک طرف میزان کود مصرفی را شده ا ه با کود را دارا
کاهش داده و از طرف دیگر عملیات ماشینی را براي توزیع بذر و کود را کم کرده است که در مجموع باعث کاهش هزینه ها در روش 

 استفاده از خطی کار کف کار شده است. 

     

سنتی و با استفاده از دستگاه کود پاش هزینه هاي تهیه بستر بذر و کاشت گندم در روش  -6جدول 
 سانتریفیوژ براي هر هکتار در منطقه فسا

 هزینه عملیات (هکتار/ریال) نوع عملیات ردیف

 850000 شخم با خاك ورز مرکب (یک دفعه) 1

 840000 دیسک (دو دفعه) 2

 420000 لولر (یک دفعه) 3

 200000 بذرپاشی با دستگاه کودپاش سانتریفیوژ 4

 940000 فاروئر و مرزبند 5

 3250000 جمع کل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هزینه هاي تهیه بستر بذر و کاشت گندم  با استفاده از دستگاه خطی کار  -7جدول 

 کف کار براي هر هکتار در منطقه فسا

 

 شوري آب و خاك 

می   مترمیکر وموس بر سانتی  6500اندازه گیري شوري آب آبیاري نشان می دهد که شوري در مزرعه انتخابی شهرستان فسا برابر 
شان داد که در روش کاشت با دستگاه خطی کار کف کار در کف جویچه ها حدود یک سوم شوري  شد. اندازه گیري شوري خاك ن با
بر روي پشته ها می باشد. به دلیل اینکه محیط ریشه در کف جویچه واقع می باشد، اثر شوري بخصوص در مراحل ابتدایی رشد کمتر 

فارویی تقریبا شوري روي پشته ها دو برابر کف جویچه ها می باشد که به دلیل استقرار گیاه روي  می باشد. اما در روش کشت مرسوم
 پشته، تجمع امالح باعث صدمه به گیاه می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزینه عملیات (هکتار/ریال) نوع عملیات ردیف

 850000 شخم با خاك ورز مرکب (یک دفعه) 1

 420000 دیسک (یک دفعه) 2

 420000 لولر (یک دفعه) 3

 800000 کاشت با دستگاه خطی کار کف کار 4

 2490000 جمع کل



 

 

 نتایج شوري خاك در شهرستان فسا در کشت مرسوم فارویی و کشت با ردیفکار کف کار -8جدول 

Ec pH  مشخصات خاك 
شماره 
 نمونه

48/2  19/7  
 کف جویچه کشت فاروئی

فسا  -پشت کوه -آقاي بازیاري
 1 19/9/94تاریخ

47/4  8 
 روي پشته کشت فاروئی

فسا  -پشت کوه -آقاي بازیاري
 2 19/9/94تاریخ

17/3  66/7  
 کف جویچه خطی کار کف کار

فسا  -پشت کوه -آقاي بازیاري
 3 19/9/94تاریخ

52/2  13/8  
 کنار پشته خطی کار کف کار

فسا  -پشت کوه -آقاي بازیاري
 4 19/9/94تاریخ

19/9  97/7  
 روي پشته خطی کار کف کار

فسا  -پشت کوه -آقاي بازیاري
 5 19/9/94تاریخ

2 99/7  
 کف جویچه کشت فاروئی

فسا  -پشت کوه -آقاي بازیاري
 6 14/11/94تاریخ

07/4  72/7  
 روي پشته کشت فاروئی

فسا  -پشت کوه -آقاي بازیاري
 7 14/11/94تاریخ

83/3  07/8  
 کف جویچه خطی کار کف کار

فسا  -پشت کوه -آقاي بازیاري
 8 14/11/94تاریخ

6/3  97/7  
 کنار پشته خطی کار کف کار

فسا  -پشت کوه -آقاي بازیاري
 9 14/11/94تاریخ

46/4  7/7  
 روي پشته خطی کار کف کار

فسا  -پشت کوه -آقاي بازیاري
 10 14/11/94تاریخ

 

 

 

 



 

 

 عملکرد محصول 

ــنتی  ــتگاه خطی کار کف کار  5100میانگین عملکرد گندم در روش س ــت با دس کیلوگرم در  5900کیلوگرم در هکتار و در روش کاش
شکل  ست ( سا ا ستگاه خطی کار کف کار باعث افزایش 6هکتار در منطقه ف شت گندم در کف جوي با د شان می دهد که کا ). این ن

شده 7/15 صدي عملکرد گندم  شوري  در شدن یکنواخت گندم در مزرعه و کاهش تاثیر  سبز  ست. علت این افزایش را می توان به  ا
). زیرا پس از آبیاري مزرعه، نمک به همراه آب در مزرعه باال آمده و پس از 7خاك در ســبز شــدن گندم و رشــد آن دانســت (شــکل 

که خطی کار کف کار قابلیت کاشت گندم در کف جایی. از آنتبخیر آب در قسمت الیه باالیی پروفیل خاك (پشته ها) تجمع می کند
شد آن ها کاهش و در نهایت باعث افزایش  شدن بذر هاي گندم و ر سبز  شوري خاك بر روي  شود تا تاثیر  جوي را دارد باعث می 

 عملکرد محصول شود.

ــتگاه خطی کار کف کار ریال 10160000کیلوگرم در هکتار ( 800با توجه به افزایش عملکرد گندم به میزان  ــت با دس ) در روش کاش
شت گندم به میزان  ستر بذر و کا سنتی و همچنین کاهش هزینه هاي تهیه ب سبت به روش  شت با خطی  760000ن ریال در روش کا

 کار کف کار نسبت به روش سنتی، می توان بیان داشت که استفاده از دستگاه خطی کار کف کار نسبت به روش سنتی، باعث کاهش
شاورزان به میزان  ستر بذر و افزایش درآمد ک ستگاه  10920000هزینه هاي تهیه ب ستفاده از د ست. بنابراین ا شده ا ریال در هر هکتار 

 خطی کار کف کار براي کاشت گندم در اراضی شور توصیه می شود.

 

 

 تاثیر روش هاي مختلف کاشت بر عملکرد گندم در منطقه فسا -6شکل 

 

 

 



 

 

 

 شدن یکنواخت گندم در روش کاشت با خطی کار کف کارسبز  -7شکل 

 

 

 دستگاه خطی کار کف کار در حین عملیات کاشت گندم در مزرعه -8شکل 

 

 



 

 

 توصیه ها و پیشنهادات 

 کاربرد دستگاه خطی کار کف کار می تواند باعث کاهش هزینه ها و افزایش عملکرد محصول گندم شود. -1

 براي اراضی شور مناسب است.استفاده از دستگاه خطی کار کف کار  -2

با توجه به کلوخه اي بودن بعضی اراضی، پیشنهاد می گردد تا فاصله بین چرخ هاي انتهایی تا شیاربازکن هاي انتهایی دستگاه   -3
 افزایش یابد.

شد ( -4 سازها (فاروئرها) در خطی کار کف کار متفاوت می با ضی بین جویچه  صله عر نتی متر)، سا 100و  75، 60با توجه باینکه فا
صرفی انجام  سب بین فاروئرها بر عملکرد گندم و بهره وري آب م ضی منا صله عر صوص فا شود تا تحقیقاتی در خ شنهاد می  پی

 شود.

ستفاده از نوار تیپ  -5 با توجه به کمبود آب آبیاري و لزوم صرفه جویی در آب مصرفی، پیشنهاد می گردد تا تحقیقاتی در خصوص ا
 رند ه هاي کف کار و مقایسه آن با روش مرسوم آبیاري انجام شود.براي آبیاري گندم در کا

با توجه به شرایط مختلف اقلیمی و وضعیت شوري خاك در نقاط مختلف کشور، پیشنهاد می شود تا تحقیقات مشابهی در سایر  -6
 قطب هاي کشاورزي کشور انجام شود.

  منابع مورد استفاده 
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