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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 in-

furrow 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.  
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 کار بر عملکرد گندم در خاک شور کار کفسازها در خطیاثر عرض جويچه

 1سيد منصور علوی منش ،1، سيد ابراهيم دهقانيان*1علی اکبر صلح جو

سازمان  فارس ،منابع طبيعي  كشاورزي وو آموزش  مركز تحقيقات، مهندسي كشاورزي بخش تحقيقات فني و. 1

 ایران.،  تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي، شيراز

 (3/6/1399تاریخ تصویب:  -20/5/1399تاریخ بازنگري:  -16/10/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده

پژوهش در قالب طرح  نیگندم، ا کردبر عمل اثر آن و كاركف كاريدر خط سازهاچهیعرض مناسب جو نييتع يبرا       

 با كاركف كارخطي شامل كاشت گندم با دستگاه مارهايو چهار تکرار اجرا شد. ت ماريبا چهار ت يبلوک كامل تصادف يآمار

 60ساز با عرض جویچه مرسوم كاريپشته با خط يو كاشت گندم رو متريسانت 100 و 75،  60 سازهايچهجوی عرض

شد.  يرگيعملکرد محصول اندازه و ، وزن هزاردانهگندم سبز (، درصدECخاک ) يشور ي)شاهد( بود. پارامترها مترسانتي

است.  موثرعملکرد گندم  و خاک، درصد سبز ليدر پروف يشور عتوزی بر كاركف كاريكه استفاده از خط دادنشان  جینتا

 كاريداشته است. خط شیدرصد افزا 1/17و  7/50 بيبه ترت يپشته و كنار پشته نسبت به كف جو يخاک در رو يشور

درصد سبز گندم  شیپشته، باعث افزا ينسبت به روش كاشت گندم رو مترييسانت 75 سازهايچهجوی عرض با كاركف

 درصد( شد.  3/39) دمعملکرد گن و درصد( 9/5درصد(، وزن هزاردانه ) 1/43)

 وزن هزاردانه  درصد سبز،، كار مرسومخطيواژه های کليدی: 

 مقدمه
ترین گياهان روي زمين است ترین و پر ارزشگندم یکي از قدیمي

شود و بيش از كه بيش از هر محصول دیگري در دنيا كشت مي

هر محصول دیگري تامين كالري نموده و بيشترین پروتئين را در 

هاي . روش(Amin et al., 2004) كندجيره غذایي بشر عرضه مي

ورزي و كاشت از طریق تغيير در شرایط فيزیکي مختلف خاک

اي و هاي حرارتي، رطوبتي، تهویهبستر بذر، یعني مشخصه

 توانند بر نحوه سبز شدن بذر موثر باشدمقاومتي خاک مي

(Godwin, 1990)زني و سبزشدن سریع و كامل بذر گندم، . جوانه

بخشد. گياهاني كه ا بهبود مياحتمال دستيابي به عملکرد خوب ر

شوند نسبت به گياهاني كه دیرتر در سطح خاک زودتر سبز مي

 سهم بيشتري در عملکرد محصول دارند شوند،يظاهر م

(Hemmat, 1996). 

ورزي براي دو خاکورزي و بيخاکارائه یك روش كم

محصول در یك سال زراعي تحت تاثيرات متقابل شکل بستر و 

با آن، شرایط خاک، اقليم و فاكتورهاي مدیریتي  سازگاري گياه

. هنوز بحث بين استفاده از (Sharma et al., 2004)است 

ورزي خاک وورزي حفاظتي ورزي، خاکهاي بدون خاکروش

مرسوم در حال پيشرفت و بهبود است، زیرا براي همه موقعيت ها 

ه طرح . با توجه ب(Guerif et al., 2001)یك راه حل وجود ندارد 

كارها يسازنده خط هايكارخانه لهيارائه شده به وس دیجد يها
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 شوند.  يابیو ارز ياست تا آنها در مناطق مختلف كشور بررس ازين

 رانیمتداول در ا كارهاييعملکرد خط يدر بررس محققين

كه از لحاظ عملکرد  دنديرس جهينت نیدر منطقه زرقان فارس به ا

 Afzalinia) مشاهده نشد مارهايت نيب يداريگندم، اختالف معن

et al., 2012)باعث  ضیعر يهاپشته ي. استفاده از روش كاشت رو

 شیهرز، افزا يهاعلف يکيدفع مکان ،يورزخاک اتيكاهش عمل

 Amin et) مصرف آب شد يوربهره شیعملکرد محصول و افزا

al., 2004; Solhjou and Dehganian, 2014; Limon-Ortega et 

al., 2000) .كشاورزاني دهد نتایج حاصل از یك پژوهش نشان مي

كنند، كه در مکزیك، گندم را روي پشته هاي عریض كشت مي

كه گندم را به صورت سنتي و بر روي سطح  ينسبت به كشاورزان

درصد  25درصد افزایش عملکرد محصول و  8 كارند،يصاف م

 .(Sayre, 2000)اند كاهش هزینه عملياتي داشته

است كه باعث  يطيعوامل مح نیتراز مهم يکی ينش شورت

 شوديو عملکرد محصول م اهيكاهش رشد محصول، توسعه گ
(Afsharmanesh and Aien, 2014; Dong et al., 2008; 

Razzouk and Whittington, 1991) درصد از مساحت  20. حدود

 يمتاثر از شور ياريدرصد از مزارع آب 50و حدود  ايكشت دن ریز

 يبرا كه. مناطق خشك (FAO, 2008; Zhu, 2001)خاک است 

خاک  شتريشور شدن  ب تيدارند، قابل ياريبه آب ازيمحصول ن ديتول

 میدرصد از مزارع د 2. حدود (Brady and well, 2008)را دارند 

مناسب  يكشاورز براياند كه شده لیشور تبد يجهان به اراض
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نمك به همراه  ،ياريتحت آب. در مزارع (FAO, 2008) باشندينم

 یيباال هیآب در قسمت ال ريآمده و پس از تبخ آب در مزارع باال

 Devkota et al., 2015; Cuevas et) كنديخاک تجمع م ليپروف

al., 2019)يمزرعه در شب برا ياريآب ،يشور تیریمد ي. برا 

جهت  یي، انجام كشت نشا(Rhoades, 1999) ريكاهش تبخ

 هايو بهبود روش يشور طیبذر در شرا ياز جوانه زن جلوگيري

 ,Egamberdiev) ضیعر هايپشته يكاشت همانند كاشت رو

2007; Sayre, 2007; Baker et al., 2010)بذر  زانيم شی، افزا

و  تروژنين يبه كودها ازين شی، افزا(Minhas, 1996) يمصرف

حفظ و  (Minhas, 1996; Tanji and Kielen, 2002) ميپتاس

 Egamberdiev, 2007; Pang et)در سطح خاک  ياهگييایبقا

al., 2009; Bezbordov et al., 2010) .پيشنهاد گردیده است  

دهد هاي عریض نشان ميتحقيقات انجام شده بر روي پشته

ها كه شوري خاک به سمت باال حركت كرده و در مركز پشته

 جینتاهمچنين (. Memon et al., 2020شود )متمركز مي

خاک در  يشور نيانگيكه م دهديانجام شده نشان م قاتيتحق

 ،پشته يدر زمان كاشت و در مركز باال ،مترييسانت 0-30عمق 

 نیداشته است. ا شیدرصد نسبت به مركز فاروئر افزا 63/53

 نيدرصد بوده است. همچن 67/59در زمان برداشت گندم  شیافزا

در زمان كاشت  متر،يسانت 0-30خاک در عمق  يشور نيانگيم

داشته  شیدرصد نسبت به مركز فاروئر افزا 35/3 اريش يو در پهلو

 دهيدرصد رس 43/30در زمان برداشت گندم به  شیافزا نیاست. ا

نشان داد كه عملکرد گندم در روش كاشت  جیاست. در ضمن نتا

 يروش كاشت رو يتن در هکتار و برا 09/4)فاروئر(  اريدر كف ش

سطح  يروش كاشت رو يبرا يتن در هکتار بود. ول 04/4پشته 

ز ا .(Choudhary et al., 2008)تن در هکتار بود  37/3صاف 

 سازهاچهیبر روي تأثير عرض جو يكه تحقيقات محدودآنجائي

عملکرد  و خاک توزیع شوري بر كاركف كاري)فاروئرها( در خط

در مزرعه انجام  قيتحق نیگندم انجام گرفته است، نياز است تا ا

توزیع شوري در بر  كاركار كفخطي عرض جویچه سازها در و اثر

 شود.   نييعملکرد گندم تعپروفيل خاک و 

 ها مواد و روش
این تحقيق در شهرستان فسا و در جنوب استان فارس اجرا      

دقيقه شرقي و  50درجه و  53گردید. فسا در طول جغرافيایي 

دقيقه شمالي واقع گردیده است.  37درجه و  28عرض جغرافيایي 

متر و ميانگين بارندگي ساليانه آن  1153ارتفاع از سطح دریا 

و  شني لوم آزمایش مورد مزرعه خاک بافت. است مترميلي 280

 آورده شده است. 1مشخصات آن در جدول 

 

 زمايش در فسامشخصات خاک مزرعه مورد آ -1جدول 

عمق نمونه 

 گيري
(cm) 

 اسيدیته

 گل اشباع

عصاره اشباع خاک  يشور

- EC 

 بر متر( منسیز ي)دس

نسبت جذب 

 میسد

(S.A.R) 

 درصد

 كربن آلي

 رس

)%( 

 سيلت

)%( 

 شن

)%( 
 بافت خاک

30-0 

60-30 

7/7 

8/7 

46/5 

32/4 

20/6 

44/6 

36/0 

36/0 

2/14 

4/12 

2/26 

/.28 

6/59 

6/59 

 لوم شني

 شنيلوم 

 

هاي كامل تصادفي این تحقيق در قالب طرح آماري بلوک

با چهار تيمار و چهار تکرار انجام شد. تيمارهاي این آزمایش شامل 

برزگر همدان  نماشي كاركف كاريكاشت گندم با دستگاه خط

متر سانتي 100و  60 ،75 (W) سازهايچهی( با عرض جو1)شکل 

و پشته كار  يجو كاريپشته با خط ي( و كاشت گندم رو2)شکل 

علت انتخاب این سه  )شاهد( انجام شد.  نبرزگر همدا نيماش

كار ساز، این است كه كارخانه توليد كننده خطيعرض جویچه

مشخصات  كند.ها را در این سه عرض توليد ميكار، دستگاهكف

آورده  2در جدول  قيقتح نیمورد استفاده در ا كارهاييخط يفن

 20متر عرض و  4هایي به ابعاد ها در پالتشده است. آزمایش

-خاک اتيانجام شد. عمل گریکدیمتر از  5متر طول و به فاصله 

 همراهبه  مترسانتي 20-25 عمق به و داربا گاوآهن برگردان ورزي

و لولر در آبان ماه انجام شد. مزرعه در سال  لريکلوتيبار س كی

فسفات  يكود مصرف زانيكشت چغندرقند بوده و م ریزقبل 

 گرم در هکتار بود كه لويك 210و  250 بيو اوره به ترت ميآمون

 كود اوره در دو مرحله كود فسفات آمونيم در قبل از كاشت و

به مزرعه داده شد.  ياريو به همراه آب آب زنيزني و ساقهپنجه

در  لوگرميك 250 زانيو به م روانيكاشت گندم از رقم س يبرا

 نينمونه آب چاه و همچن شیهکتار استفاده شد. قبل از انجام آزما

جهت  مترييسانت 60تا  30و   30تا  0 هايخاک مزرعه از عمق

 شگاهیآب و خاک گرفته شد و به آزما یيايميش اتيخصوص نييتع

 بر منسیز يدس 480/6مزرعه برابر  ياريآب آب يارسال شد. شور

 1در جدول  شیخاک در قبل از انجام آزما يشور جیتامتر بود. ن

 قابل مشاهده است.
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 کار مورد استفاده در تحقيق کار کفدستگاه خطی  -1شکل 

 

 
 کارکار کف( در خطیWها )عرض جويچه  -2شکل 

 

 های مورد استفاده در تحقيقمشخصات فنی ماشين -2جدول 

 عرض كار نوع ماشين ردیف

 )متر(

 مشخصات

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 عرض با كاركف كاريخط

 60 سازهايچهجوی

 رمتيسانت

 

 عرض با كاركف كاريخط

 75 سازهايچهجوی

 رمتيسانت

 

 عرض با كاركف كاريخط

 100 سازهايچهجوی

 رمتيسانت

 

جوي و پشته  كاريخط

-چهجوی عرض با كارر

 رمتيسانت 60 سازهاي

40/2 

 

 

 

25/2 

 

 

 

0/3 

 

 

 

0/3 

 

 

 

 .يخط كاشت گندم در كف هر جو 4 متر،يسانت 60 هاچهیعرض جو سوارشونده،

 

 

 ي.خط كاشت گندم در كف هر جو 5 متر،يسانت 75 هاچهیعرض جو سوارشونده،

 

 

 .يخط كاشت گندم در كف هر جو 7 متر،يسانت 100 هاچهیعرض جو سوارشونده،

 

 

 .روي پشتهخط كاشت گندم  4 متر،يسانت 60 هابين پشتهعرض  سوارشونده،

 

W 
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 كاريدر خط سازهاچهیجو نيبررسي فاصله مناسب ببراي 

 زانيقبل از برداشت گندم م نيآب و همچن پي از قبل كاركف

سه  ،خاک يشور زانيم نييتع يشد. برا يرگيخاک اندازه يشور

خاک و از  مترييسانت 0-30از عمق  نمونه خاک در هر پالت

 شکل) شد گرفته هاپشته يها و روكنار پشته ،جويكف هايمکان

خاک  يشور عیبر نحوه توز شیآزما يمارهاياثر ت نييتع براي(. 3

 آماري طرح از هاپشته يكنار پشته و رو ،يكف جو هايدر مکان

 يدو بار خرد شده با چهار تکرار استفاده شد. كرت اصل هايكرت

و  متريسانت 100و  75، 60با چهار سطح سازهاچهیعرض جو

 ،ي(، كرت فرعهدمرسوم )شا كاريپشته با خط يكاشت گندم رو

در دو سطح قبل  يشور نييتع ينمونه خاک برا يرگيزمان اندازه

 يفرع_يكرت فرع( و T2( و قبل از برداشت گندم )T1) آبياز پ

(، كنار پشته P1) يجوخاک در سه سطح كف يرگيمحل نمونه

(P2و رو )ي ( پشتهP3    .بودند ) 
 

 
 گيری شوری خاکهای نمونهمکان -3شکل 

       

تعيين درصد سبزشدن گندم، تعداد بذرهاي  يبرا   

 گيريهر پالت اندازه يسبزشده در فاصله طولي یك متر به ازا

( محاسبه G) گندم سبز درصد ،(1) رابطه به توجه با سپس و شد

 :(Solhjou and Dehganian, 2014) دیگرد
 )رابطه یک با فرمول نویسی درج شود( 

 كه در آن:

gسبز شده هاي: تعداد بذر 

nكاشته شده هاي: تعداد بذر 

mبذر هي: قوه نام 

Pدرصد خلوص بذر : 

هر  هايهيحاش مار،يعملکرد گندم در هر ت نييتع يبرا         

 سازچهیمتر و عرض دو جو 10 يكرت حذف شده و به فاصله طول

(2wعمل ،)تناسب،  اتيبرداشت انجام شد و پس از انجام عمل اتي

عملکرد گندم در هر هکتار محاسبه شد. در ضمن وزن  زانيم

 افزار نرم توسط هال دادهيو تحل هیشد. تجز نييتع زيهزاردانه ن

SAS 9.1 با استفاده از آزمون چند  هانيانگيم سهیانجام ومقا

 دانکن انجام شد. ايدامنه

 نتايج و بحث

 شوری خاک

خاک در  يشور نيب ياختالف خاصدهد كه نتایج نشان مي    

نشان  نی(. ا3)جدول  وجود ندارد سازهاچهیمختلف جو هايعرض

 بایتقر ماريهر ت يخاک در مزرعه برا يشور نيانگيكه م دهديم

نبوده است. شکل  مارهايت نيب يبوده است و اختالف خاص کسانی

( با T1) آبيخاک در مرحله قبل از پ يكه شور دهدينشان م 4

از قبل از برداشت محصول  شتريبر متر ب منسیز يدس 79/3 زانيم

بر متر است. علت آن را  منسیز يدس 00/3 زاني( با مT2گندم )

 125بارندگي مناسب در طول فصل زراعي و بارش  به توانيم

مزرعه و نفوذ  ياريآب متري بارآن در فروردین ماه و همچنينميلي

باعث حل  ي و بارآناريامالح به عمق خاک مزرعه دانست. آب آب

 ني. همچنشوديم يشدن نمك و انتقال آن به عمق خاک زراع

گندم در قبل از برداشت گندم باعث  ياهگييایبقا ادیوجود حجم ز

)مزرعه  آبياز سطح خاک نسبت به زمان قبل از پ ريكاهش تبخ

 يباعث كاهش شور تی( شده است كه در نهاياهگييایفاقد بقا

 آبيندم نسبت به زمان قبل از پخاک در زمان قبل از برداشت گ
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 ياهگييایبقا ودوج كه اندنشان داده زين نيمحقق گریشده است. د

 شوديخاک م يدر سطح خاک باعث كاهش شور
(Egamberdiev, 2007; Pang et al., 2009; Bezorodov et al., 

كه بالفاصله بعد از برداشت  شوديم شنهاديپ نی. بنابرا(2010

محصول  يبستر بذر برا هيو ته ورزيخاک اتيمحصول گندم، عمل

موجود در خاک قطع شده و  نيموئ يهاانجام شود تا لوله يبعد

موضوع  نیگردد. ا يرينمك به سطح خاک جلوگ شترياز انتقال ب

بعمل آورد.  يريخاک جلوگ يسطح هیال شتريب ياز شور توانديم

 خاک مزرعه در بعد از برداشت محصول هنوز گریاز طرف د

پس از انجام  نیمرطوب است و كامال خشك نشده است، بنابرا

بستر  هيشده و ته جادیا يكمتر هايكلوخه ورزي،خاک اتيعمل

 .كنديفراهم م يمحصول بعد يرا برا تريبذر مناسب

 

 سازهاچهي( با توجه به عرض جوECخاک ) یشور مقايسة ميانگين -3جدول 

   رکاکف رکایدر خط

 W60 W75 W100 C تيمارها

 شوري خاک

 )دسي زیمنس بر متر(
a36/3 a46/3 a41/3 a33/3 

در هر ستون ميانگين هايی که دارای حروف مشترک نمی باشند، اختالف      

 (.%5معنی دار دارند ) دانکن 

 
 (EC( بر ميزان شوری خاک )Tگيری خاک )اثر زمان نمونه  -4شکل 

 

 يرگيارتفاع محل نمونه شیكه با افزا دهدينشان م جینتا

(. 5است )شکل  افتهی شیافزا زيخاک ن يشور زانيخاک، م

بر  منسیز يدس 17/4 نيانگيخاک با م يشور زانيم نیشتريب

 نيانگيآن با م نی( و كمترP3پشته ) يمتر مربوط به مکان رو

( است. P1) جويبر متر مربوط به مکان كف منسزیيدس 77/2

 جويپشته و كنار پشته نسبت به كف يخاک در رو يشور زانيم

 نيمحقق گریداشته است. د شیدرصد افزا 1/17و  7/50 بيبه ترت

پشته  يكمتر از رو جويخاک در كف شوري كه اندنشان داده زين

 ;Solhjou et al., 2016; Choudhary et al., 2008)است 

Devkota et al., 2015) .نمك به همراه  ،ياريمزارع تحت آب در

 یيباال هیآب در قسمت ال ريآب در مزرعه باال آمده و پس از تبخ

 نی، بنابرا(Devkota et al., 2015) كنديخاک تجمع م ليپروف

پشته نسبت به  يدر رو يشور زانيم شیموضوع باعث افزا نیا

 .شودمي كاركف كاريدر روش كاشت با خط جويكف

 يرگيخاک و محل نمونه يرگياثرات متقابل زمان نمونه

-نيانگيخاک با م يشور زانيم نیشتريكه ب دهدينشان م يشور

 يمربوط به رو بيبر متر به ترت منسزیيدس 10/4و  24/4 هاي

و قبل از برداشت گندم است  آبيپشته و در مراحل قبل از پ

مزرعه،  ياريشد پس از آب هاشار زيقبال ن(. همانطور كه 4)جدول 

 هیآب در قسمت ال رينمك به همراه آب باال آمده و پس از تبخ

ي خاک در رو يشور نیبنابرا كند،يخاک تجمع م ليپروف یيباال

خاک  يشستشو گری. از طرف دشوديمجوي از كف شتربي هاپشته

 .شوديم جويدر كف يباعث كاهش شور ياريبا آب آب

 يرگيو زمان نمونه سازهاچهیاثر متقابل عرض جو 5جدول 

 نيانگيبا م يشور زانيم نیشتريدهد. بيخاک را نشان م يشور

 مترييسانت 60عرض  ماريبر متر مربوط به ت منسیز يدس 87/3

عرض  يمارهايت گریاست كه با د آبيو در قبل از پ سازهاچهیجو

قرار  يگروه آمار كیدر  آبيدر مرحله قبل از پ سازهاچهیجو

بر متر  منسزیيدس 85/2 نيانگيآن با م نكمتری و اندگرفته

و در قبل از  سازهاچهیجو مترييسانت 60عرض  ماريمربوط به ت

در مرحله  سازهاچهیجو هايعرض گریبرداشت گندم است كه با د
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همانطور  .اندقرار گرفته يگروه آمار كیقبل از برداشت گندم در 

توان به بارندگي مناسب در كه قبال نيز اشاره شد، علت آن را مي

متري بارآن در فروردین ماه ميلي 125طول فصل زراعي و بارش 

و همچنين آبياري مزرعه و نفوذ امالح به عمق خاک مزرعه 

 زانيبر م يرگيكه اثر زمان نمونه دهدينشان م جنتای دانست.

 ينظرات مشابه زين نيمحقق گریموثر است. د اريخاک بس يشور

      .(Solhjou et al., 2016; Choudhary et al., 2018) اندداشته

 

 
 (EC( بر ميزان شوری خاک )Pگيری خاک )اثر مکان نمونه  -5شکل 

 
 (Pگيری )محل نمونه( و Tگيری )( با توجه به زمان نمونهECمقايسه ميانگين شوری خاک ) -4جدول 

 T1P1 T1P2 T1P3 T2P1 T2P2 T2P3 تيمارها

 شوري خاک

)دسي زیمنس بر 

 متر(

b47/3 b65/3 a24/4 d06/2 c83/2 a10/4 

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

P1        کف جوی =          T1 آب= قبل از پی 

P2     کنار پشته =           T2 قبل از برداشت گندم = 

P3                                          روی پشته =  

           
 (T( و زمان نمونه گيری )W( با توجه به عرض جويچه سازها )ECمقايسه ميانگين شوری خاک ) -5جدول 

 T1W60 T1W75 T1W100 T1C T2W60 T2W75 T2W100 T2C تيمارها

 شوري خاک

 )دسي زیمنس بر متر(
a87/3 a77/3 a76/3 a75/3 b85/2 b16/3 b06/3 b91/2 

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

W60 متر                                            سانتی 60ساز با عرض = جويچهT1 آب= قبل از پی 

W75 مترسانتی 75ساز با عرض = جويچه                                  T2 قبل از برداشت گندم = 

W100 متر سانتی 100ساز با عرض = جويچه 

C                                                   کاشت روی پشته = 
    

خاک  يشور يرگيو محل نمونه سازهاچهیاثر متقابل عرض جو 

خاک با  يشور زانيم نیشترينشان داده شده است. ب 6در شکل 

پشته و عرض  يبر متر مربوط به رو منسیز يدس 20/4 نيانگيم

 يمارهايت گری( كه با دP3W75است ) مترييسانت 75 سازچهیجو

قرار  يگروه آمار كیپشته در  يو منطقه رو سازهاچهیعرض جو

بر متر  منسیز يدس 69/2 نيانگيآن با م نكمتری و اندگرفته
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( كه با P1Cپشته است ) يو روش كاشت رو جويمربوط به كف

مختلف  سازهايچهجوی عرض با كاركف كاريخط يمارهايت گرید

كه با  دهدينشان م جنتای. اندقرار گرفته يگروه آمار كیدر 

 تنهایتا كنار پشته و در جويمزرعه از كف رارتفاع خاک د شیافزا

(. 6است )شکل  افتهی شیخاک افزا يشور زانيپشته، م يرو

خاک در مزرعه بر  يرگيكه اثر مکان نمونه دهدينشان م هاافتهی

 اندنموده انيب زين نيمحقق گردی. است گذارخاک اثر يشور زانيم

 Solhjou)است  جوياز كف شتريپشته ب يخاک در رو شوري كه

et al., 2016; Choudhary et al., 2018). 

 

 

 (EC( بر ميزان شوری خاک )Pخاک )گيری ( و محل نمونهWسازها )اثر عرض جويچه  -6شکل 

 

درصد مربوط  90/59 نيانگيدرصد سبز گندم با م نیشتريب

 هايعرض گریاست كه با د سازهاچهیجو مترييسانت 75به عرض 

 اندقرار گرفته يگروه آمار كی در كاركف كاريدر خط سازچهیجو

درصد مربوط به كاشت گندم  86/41 نيانگيآن با م نكمتری و

و  جويدر كف گندم(. كاشت 6پشته )شاهد( است )جدول  يرو

 شیپشته باعث افزا روي گندم كاشت به نسبت كاركف كاريبا خط

درصد شده است. علت آن را  1/43 زانيدرصد سبز گندم به م

پشته  يخاک رو يشور شترياز تمركز ب يطرف ناش كیاز  توانيم

 خاک رطوبت ترراحت دنيرس گریو از طرف د جويكفنسبت به 

پشته دانست.  ينسبت به رو جويقرارگرفته در كف يذرهاب به

كاشت گندم به روش مرسوم در مزارع  يكشاورزان معموال برا

 لوگرميك 500)تا حدود  يشتريبذر ب زانيخاک از م يشور يدارا

موضوع  نی. ا(Solhjou et al., 2016) كننديدر هکتار( استفاده م

درصد سبز گندم  هشدهد كه كشاورزان به موضوع كاينشان م

را  يبذر مصرف زانيعلت م نيو به هم هستندشور آگاه  يدر اراض

-كف كارياگر از روش كاشت با خط كهي. درحالدهنديم شیافزا

گندم حداقل به حدود نصف  يبذر مصرف زانمي شود، استفاده كار

 .كنديم دايكاهش پ
 

 کارکار کفسازها در خطیمقايسه ميانگين درصد سبز، وزن هزاردانه و عملکرد گندم با توجه به عرض جويچه -6جدول 

 درصد سبز عرض جویچه سازها
 وزن هزاردانه

 )گرم(

 عملکرد گندم

 )كيلوگرم در هکتار(

W60 a74/59 a63/47 b50/4297 

W75 a90/59 a45/50 a89/4516 

W100 a98/57 a50/49 b00/4168 

C b86/41 a05/48 c75/3243 

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

 وزن هزاردانه

گرم مربوط به  45/50 نيانگيوزن هزاردانه گندم با م نیشتريب

 نيانگيآن با م نیو كمتر سازهاچهیجو مترييسانت 75عرض 

 سازهاچهیجو مترييسانت 60گرم مربوط به عرض  63/47

 اندقرار گرفته يگروه آمار كیدر  مارهايت گریكه با د باشنديم

نسبت  كارفك كاريو با خط جويكف در گندم كاشت(. 6 جدول)

 9/5 شیمرسوم باعث افزا كاريپشته با خط يبه كاشت گندم رو

دیگر محققين نيز نشان  وزن هزاردانه گندم شده است. يدرصد
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داري بر وزن ورزي و كاشت تاثير معنيهاي خاکدادند كه روش

 Afzalinia et al., 2012; Asoodar etاند )هزاردانه گندم نداشته

al., 2018 .)  

 عملکرد گندم            

در هکتار  لوگرميك 89/4516 نيانگيعملکرد گندم با م نیشتريب

آن با  نیو كمتر سازهاچهیجو مترييسانت 75مربوط به عرض 

 يكاشت گندم رو هدر هکتار مربوط ب لوگرميك 75/3243 نيانگيم

كه عملکرد گندم در  دهدينشان م نی(. ا6پشته است )جدول 

 نسبت درصد 3/39 كاركف كاريبا خط جويروش كاشت در كف

داشته است. در مجموع  شیپشته افزا روي گندم كاشت به روش

 هايبا عرض جويكه كاشت گندم در كف دهدينشان م جینتا

عملکرد  شیباعث افزا ارككف كاريدر خط سازهاچهیمختلف جو

(. 6)جدول  شوديپشته م يگندم نسبت به روش كاشت گندم رو

گندم در مزرعه و  کنواختیبه سبز شدن  توانيعلت آن را م

خاک در سبز شدن گندم و رشد آن دانست.  يكاهش اثر شور

مزرعه، نمك به همراه آب در مزرعه باال آمده  ياريپس از آب رایز

خاک )پشته ها(  ليپروف یيباال هیقسمت ال رآب د ريو پس از تبخ

كاشت گندم  تيكار قابلكف كاريخط كهي. از آنجائكنديتجمع م

سبز  يخاک بر رو يتا اثر شور شوديرا دارد، باعث م ويجدر كف

 شیباعث افزا تیگندم و رشد آنها كاهش و در نها يشدن بذرها

 اندداشته ينظرات مشابه زين نيمحقق گریعملکرد محصول شود. د

(Solhjou et al., 2016; Choudhary et al., 2018). 

 نتيجه گيری و پيشنهادات
-يآمده مشخص گردید كه استفاده از خطبا توجه به بررسي بعمل 

 و خاک، درصد سبز ليخاک در پروف يشور عتوزی بر كاركف كار

مزرعه باعث حل شدن نمك و  ياريعملکرد گندم موثر است. آب

وجود  گری. از طرف دشوديم يانتقال آن به عمق خاک زراع

در قبل از برداشت محصول باعث كاهش  ندمگ ياهيگيایبقا

آب )مزرعه فاقد يح خاک نسبت به زمان قبل از پاز سط ريتبخ

خاک در  يباعث كاهش شور تیشود كه در نهاي( مياهگييایبقا

. گرددمي آبيزمان قبل از برداشت گندم نسبت به زمان قبل از پ

 شیاخاک، افز ليارتفاع در پروف شیخاک با افزا يشور زانيم

پشته و كنار پشته  يخاک در رو يشور كهياست. به طور افتهی

داشته  شیدرصد افزا 1/17و  7/50 بيترتبه جوينسبت به كف

به  اريشكاشت محصول در كف طیكه شرا دهدينشان م نیاست. ا

 .است ترپشته، مناسب يخاک نسبت به رو يكاهش شور ليدل

بر درصد  جويكف ایپشته و  يروش كاشت گندم بر رو      

 كاريو با خط جويدم در كفسبز گندم موثر است. كاشت گن

مرسوم باعث  كاريپشته با خط روي گندم كاشت به نسبت كاركف

 نیدرصد شده است. بنابرا 1/43 زانيدرصد سبز گندم به م شیافزا

خاک،  يشور يدارادرصد سبز محصول در مزارع  شیافزا يبرا

درصد سبز  شی. افزاشوديم هتوصي كاركف كارياستفاده از خط

تواند باعث  مي كاركف كاريمحصول با استفاده از دستگاه خط

كشاورزان  لهيبذر در روش مرسوم به وس ادیاز مصرف ز يريجلوگ

-يبا استفاده از دستگاه خط يبذر مصرف زانيم كهيگردد. به طور

 .ابدیبه حدود  نصف روش مرسوم كاهش  تواندمي كاركف كار

 لوگرميك 89/4516 نيانگيعملکرد گندم با م نیشتريب      

 نیو كمتر سازهاچهیجو مترييسانت 75در هکتار مربوط به عرض 

در هکتار مربوط به كاشت گندم  لوگرميك 75/3243 نيانگيآن با م

عملکرد گندم در روش كاشت بذر در  نیپشته است. بنابرا يرو

كاشت نسبت به روش  صددر 3/39 كاركف كاريبا خط جويكف

 داشته است.  شیپشته افزا يگندم رو

 :شوديم شنهاديراستا پ نیدر ا

 كاريعملکرد گندم، از دستگاه خط شیبا توجه به افزا  -1

 . شودشور استفاده  يكار در اراضكف

در مزارع شور، بالفاصله بعد از برداشت  شوديم شنهاديپ -2

محصول  يبستر بذر برا هيو ته ورزيخاک اتيمحصول گندم، عمل

خاک قطع شده و امالح  نيموئ هايانجام شود تا لوله يبعد

خاک  سطحيهی( نتوانند به مرور زمان از عمق خاک به الي)شور

خاک در مزرعه شوند.  يسطح هیو باعث شور شدن ال ابندیانتقال 

پس از برداشت محصول گندم، خاک هنوز مرطوب  كهياز آنجائ

 ورزيخاک اتيانجام عمل نیبرااست و كامال خشك نشده است، بنا

شده  جادیبالفاصله بعد از برداشت محصول باعث كاهش كلوخه ا

كاشت محصول  يرا برا يتردر مزرعه شده و بستر بذر مناسب

 .كنديم جادیا يبعد

   ان وجود ندارد. تعارض منافع بين نويسندگهيچگونه 
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