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  مقدمه
 زراعي است كه با توليد محصول ارتباط تنگاتنگ تهايعمليات كاشت يكي از مهمترين فعالي

بستگي دارد به  و بازدهي توليد ، توليدةدر دورار ، اطمينان به كشت و كافزايش عملكرد. دارد
  . بوته در واحد سطحبهينهتعداد موقع استقرار يكنواخت و به
 اول اصالح گياه و ؛ استقرار گياه در خاك قابل بررسي استةسازي مرحلدو منظر در بهينه

  و فراهم آورندباال بذرهاي با كيفيتخواهد بود تا كنندگان بذر مينأتبا آن مسئوليت كه  بذر
 گياه ةاز نيازهاي زراعي براي استقرار مطلوب و بهينكه بايد وم مديران مزرعه و كارشناسان د

 ةو مديريت هم، انتخاب، تنظيمرا براي  اطالعات مؤثرتحليل توانايي  و اشنددر خاك آگاه ب
  . باشندداشته ها خصوص كارندهبهو كشاورزي نهاي ماشي

زراعي براي استقرار گياه در خاك مرور و به نقش آنها در در كتاب حاضر نيازهاي 
 ضروريات كاري ماشين ،بر اساس اين اطالعات. ها اشاره خواهد شدمديريت و انتخاب كارنده

اجزاي توزيع و تحويل و كاشت كامل با ذكر جزئيات مربوط به درگيري با خاك، كنترل عمق، 
نيازهاي اين عملي شدن انواع وسايلي كه براي  ،همچنين. شود توضيح داده مي) به خاك(بذر 

بررسي شوند تشريح و ارتباط بين آنها براي استقرار محصول در خاك نيز كاري استفاده مي
ت هايي است كه براي توليد محصوال كيد بر اجزاي كارندهأ تبيشتر در اين كتاب .شوندمي

  . نه محصوالت مرتعيروند   ميكار بهزراعي 

 



2  اصول كاركرد ادوات كاشت حفاظتي

  
  
  
  
  

2  
  ار محصولاستقر

  
  
   مروري بر استقرار محصول در خاك1ـ2

بر است مشتمل و از نظر بيولوژيكي، استقرار محصول در خاك بخشي از زندگي گياه 
  . به مرحلة بلوغ برسد گياهچه گياه تا حدي كه ة و توسع،زني بذر، خروج جوانه از خاك جوانه

 ،)هوايي و  آبشرايط( خاك، اقليم  بذر،ةرات متقابل و پيچيديثأتاستقرار محصول به روابط و 
  . 1)112 (زمان بستگي داردطي  و ماشيني ،عوامل مديريتي

 ،) ريسكعنوان به(، شرايط تحميلي آب و هوايي ) وروديعنوان به(توجه به مديريت و ماشين 
احتمال براي درصد يهاي اساس تشكيل منحن) 34 ()سريع يا طوالني( استقرار در خاك ةو دور

دهد طبيعت  نشان مي كه )1شكل (اي توليد محصول و مراتع هستند مهياه در سيستاستقرار گ
ريسك  ــورودي باال « به » استقرار طوالنيــريسك باالـ ـ اي پايينيهاز ورود«سيستم كاشت 

ايجاد مرتع ) ريسك باال(مزارع ديم و خشك وسيع . كند تغيير پيدا مي» استقرار سريعــ كم
بدون استفاده از بذر ي بدون بهبود بستر بذر و بذرپاش استفاده از با) طوالني و ممتد(

كشت متراكم و ). 1شكل (نزديك به حالت اوليه و ابتدايي است ) ورودي پايين(شده  اصالح
و تزريق آب هاي دقيق   استفاده از كارندهبا) سريع(در استقرار محصول ) ريسك پايين( آبي

). 1 در شكل 6منحني شمارة (دهد  نحني را ارائه ميحد نهايي طرف ديگر م) ورودي باال(
هايي هستند از نتايج استقرار در ديمزارها در مزارع نمونه) 4 و 3(حد وسط يهاي منحن

  ).77(اي در ايالت كوينزلند استراليا آفتابگردان و ذرت خوشه
                                                 

  . ـ م.اعداد داخل پرانتز، شمارة منابع پاياني كتاب است. 1

 



3 استقرار محصول

  .)34(اي احتمال براي استقرار محصول يهمنحن .1شكل 

كاهش عملكرد، عبارت است از ر حالت بهينه بر سودآوري مزرعه  استقرار محصول زيةنتيج
جلوگيري از رشد  فرصتت بذرپاشي، كاهش اهاي واكاري، از دست رفتن زحمهزينهباال رفتن 

  ).12 (هاي ثانويه زني رات مستقيم و غيرمستقيم جوانهيثأت و ،هرزفهاي عل
  :زير تقسيم كردتوان به سه گروه  ميرااستقرار گياه  مؤثر بر متغيرهاي

  ؛ارقام مورد استفادهيهاي بذر و ويژگ ●
 ؛ و  و زيستي،محيط فيزيكي، شيميايي ●
 .عوامل مديريتي ●

مانند (بسياري از عوامل مديريتي . متغيرهاي مديريتي و محيطي ارتباط نزديك با يكديگر دارند
 برخي اقدامات مانند دهند و محيط زيست گياه را تغيير مي )غيره و ،آبياري، كوددهي، سمپاشي

ممكن است مستقيماً مانند آنها  و ،وري بذر قبل از كاشتاروش برداشت، انبارداري بذر، فر
 و عملكرد ماشين كاشت مستقيماً ،انتخاب، تنظيم). 34 (ثير قرار دهندأويژگي بذر را تحت ت

 دهند كه از دهند و حتي ممكن است خصوصيات بذر را نيز تغيير شرايط بستر بذر را تغيير مي
  .كردبذر اشاره شده به مكانيكي واردهاي به خسارتتوان ميآن جمله 

كاشت بستگي پيش از  پتانسيل استقرار گياه اصوالً به شرايط ،در سيستمهاي توليد محصول
 و خاك ،وهوايي  متقابل عوامل زيستي، آبة بستر بذر كه بنابر رابط نيز كيفيت بذر و؛دارد



4  اصول كاركرد ادوات كاشت حفاظتي

 استقرار گياه ة و در كنار آنها وضعيت اقليم در طول دورهستند اثرگذار شود، بسيارتعيين مي
.  جدي داردثيرأتمعموالً ماشين كاشت در استقرار محصول ). 112، 60(دارد نيز اهميت 

 ةدهند كه در نتيجميقرار در بستر را بذر و اي كاشت شرايط اوليه بذر و خاك را تغيير نهماشي
از نيازهاي ضروري براي . تواند بهتر يا بدتر شود بذر مياين عمل شرايط قبلي خاك و

با درك اين .  و خاك است، اصلي و روابط ماشين، بذري ماشين، شناسايي اجزامؤثرمديريت 
 بهترين ها برنامه و اجراي صحيح،توانند با انتخاب، تنظيم متصديان عمليات كاشت مي،روابط

در بخش بعدي در مورد نيازهاي زراعي براي . )93 (كنندشرايط را براي استقرار گياه فراهم 
ما  ارائه و مطالعه شوند ا جزئياتةم آن نيست كه ههدف. استقرار محصول بحث خواهد شد

  : عبارت خواهد بود از و خاك ،شناسايي ارتباط اصلي بين ماشين، بذرنتايج 
  ؛اي كاشتنه ماشييو عملكرداي ي وظيفهتعيين نيازها ●
 ؛ و  ماشين مرتبط با نيازهاي سيستم توليديانتخاب اجزا ●
 .تنظيم و مديريت ماشينهاي كاشت ●

  ازهاي زراعي براي استقرار محصولي ن2ـ2
 اين ،ترين حالتدر كلي. تفاوت استيندهاي مااستقرار گياه در خاك شامل همبستگي بين فر

اين همبستگي ). 34 (بدياخاتمه مينسل بعد استقرار شود و با ميپيوستگي با توليد بذر شروع 
 و استقرار گياه در ،زني، خروج از خاك مشخص شامل جوانهنةجداگابه زبان ساده به مراحل 

 ةكه مرحلتوان به اين موضوع اشاره كرد  ميدي بن اين تقسيمل ياز دال. شودخاك تقسيم مي
دوديت اين مح. اندآساني در اين حلقه قابل شناسايي زني و خروج جوانه از خاك بهجوانه
  هستندگذاراثرطور عمده  ه مراحل بة كه بر هماستبندي فاكتورهاي مربوط به بذر تقسيم

)32.(  

  زنيازهاي زراعي براي جوانهي ن1ـ2ـ2
فرايند . شود  و هنگامي است كه رشد گياه نمايان ميگياهچه ةزني يكي از مراحل توسع جوانه
عموالً به طويل شدن محور جنيني ريشه و مشود مي بذر شروع درزني با جذب آب  جوانه
متر از   ميلي2-3 ة آنشود كه ريش زده تلقي مي جوانهزماني در عمل بذر ). 11(انجامد  مي

كند و   فيزيكي، آب جذب ميييندافردر  ؛بذر در ابتدا). 112 ( بذر خارج شده باشدةپوست
در اين . يابد افزايش ميبه اكسيژن نياز زني  مراحل جوانهو با پايان گرفتن  يندا با اين فرمانمزه

 سرعت زني و  جوانهةهر دو مرحل). 27 (نيازي به مواد غذايي موجود در خاك نيست ،مرحله



5 استقرار محصول

توانند به  زني نيز مي نيازهاي زراعي اصلي براي جوانه. دارنددماي محيط جذب آب بستگي به 
ند تقسيم اثرگذاراكسيژن آب و به  دسترسي  وفاكتورهاي بذر و فاكتورهاي محيطي كه بر دما

  .شوند

  فاكتورهاي بذر
 زني اثرفاكتورهاي اصلي هستند كه بر جوانهاز اي قبل از كاشت بذر تهكيفيت بذر و مراقب

  .گذارند مي

  كيفيت بذر 
 ة زندگي، قوةخلوص، قدرت ادام: اند ازبذر براي كشت عبارتكيفيت  ةكنند چهار عامل تعيين

و ) 73(كشت  رقم مورد عيب نسبت وزني بذرهاي بي،لوصخ). 16( و سالمت بذر ،ناميه
. دارنداثر زني بر جوانهكه از قبل ) 16(عامل بيماريزاست سالمت بذر عاري بودن از آفات و 

دهد، به احتمال بيشتر  زندگي خود را از دست ميةديده، اضافه بر اينكه قدرت ادام بذر آسيب
گيرد زيرا پوستة  مورد حملة عوامل بيماريزا قرار ميبه هنگامي كه در انبار يا در مزرعه است
 دليل  بهخورده   تركةپوست). 66(يست ناست سالم يهبذر كه يكي از موانع مهم در برابر آلودگ

  ). 16 (زني بذر را كاهش دهدتواند جوانهجذب آب ميفرايند خالل ها در تراوش الكتروليت
. كنند  مي توليدمعموليهاي  گياهچه ،يط مطلوبدرصد بذرهايي است كه تحت شراقوة ناميه، 

در اغلب . دشو تحت شرايط آزمايشگاهي تعيين ميو زني استاندارد  جوانهآزمون  ناميه از ةقو
مكدانلد و . د داردضعيفي وجواي وابستگي  زني و عملكرد مزرعه  بين نتايج آزمون جوانه،موارد

اي خوب براي  زني پايه جوانهاي نهآزموند كه تيجه گرفتايشان نيه در بررس)1987سال (هسلهرت 
با محدوديت وضع مقررات مربوط به تجارت بذر هستند، اما نقش آنها در توليد كشاورزي 

   .يا نهاست آيا بذر درست كاشته شده توان مشخص كرد كه  مواجه است زيرا نمي
ه سطح پتانسيل اي بذر كيهجمع كل ويژگ: شود گونه تعريف مي اين بذرقدرت ادامة زندگي

). 73 (كنند زني و خروج جوانه از خاك تعيين ميجوانهبه هنگام فعاليت و عملكرد بذر را 
تواند براي مديريت بذر در انبار و كه ميكند فراهم مي اطالعاتي قدرت ادامة زندگي، آزمون

تعددي فاكتورهاي م  كهدهد ميتحقيقات نشان ). 44( ي استفاده شودبذركارتحت شرايط ويژه 
 دورةتاريخ كاشت گياه والد، شرايط محيطي در : از قبيلاثرگذارند  بذر قدرت ادامة زندگيبر 

عمال قبل از اَا و ته و مراقب،توليد بذر، زمان برداشت، روش برداشت، شرايط انبار، سن بذر
  ). 73، 16، 3(كشت بذر 
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 ةال توسعه است انداز هنوز در حقدرت ادامة زندگي بذر بيني پيشاي نهدر حالي كه آزمو
  ). 15(ت  شناخته شده اسقدرت ادامة زندگي در عامل مهميبذر 

مطالعات متعدد توجهي دارند و  بذر تنوع قابل ةشكل و اندازاز لحاظ اغلب ارقام گياهي 
 بنجامين مطالعات. تر است مطلوب ،رگتاستقرار گياهان حاصل از بذرهاي بزركه دهد  نشان مي

 تمايل بهتر و بيشتري براي رگترهاي بزران داد كه در بين ارقام مختلف، بذنش) 31، 10(و فنر 
تر  ، سريعوندش ميزودتر از خاك خارج ؛ اين بذرها تر دارند  و موفقرگتبزري ها گياهچهتوليد 

ارج  براي خرگتبزربذرهاي . كنند ميبذر بيشتري توليد يابند، و در پايان مرحلة بلوغ  مياستقرار 
 تر  در كشت عميقآميز موفقيت توانايي آنها در استقرار دليل از خاك مستعدترند و جوانه كردن 

  . استنيز همين

  ي قبل از كشت بذراتهمراقب
 كار به و خاكي ،اي رطوبتي، اقليميشهاي گوناگوني براي حذف تنته مراقب،قبل از كشت بذر

 جذب ةبخشند اصوالً بر پاي ي فيزيولوژيكي كه عملكرد بذر را بهبود مياتهمراقب. شود برده مي
ممكن ي غير فيزيولوژيكي اتهمراقب. قرار دارندبذر با يا بدون اضافه كردن مواد شيميايي در آب 
طور مستقيم يا غيرمستقيم  هو بكنند  و خاك را حذف ،ي محيطي، مكانيكياشهتن است
 بذر، ةراش دادن پوست شامل خاتهمراقب بعضي از اين ؛ و استقرار گياه را بهبود بخشندزني جوانه

 اين ة در هم).51( است  با مواد شيميايي بيواكتيو، و تيمار)قرصي كردن( كردن بذردار ششپو
تحريك بذر با تكيه بر منابع خود يا تقويت آن با منابع خارجي عبارت است از موارد هدف 

  .براي رسيدن به بيشترين و بهترين استقرار گياه
 زني جوانه ميزان و پتانسيل هن مانند يك تيم شرايط خود را ببذر و فاكتورهاي مربوط به آ

گذارد زيرا دخالت آفات،  ميدار معنيثير أ نهايي تةنتيجبر  زني جوانهميزان . كنند ميديكته 
  .و در خيلي مواقع  دسترسي به رطوبت همه وابسته به زمان هستندعوامل بيماريزا، 

   محيطيفاكتورهاي
كسيژن ا آب و و نيز مناسب، ييدما  رژيم بايد اطراف بذر دخرمحيط زني موفق،  جوانهبراي 

بذر ). 101(دارد رورت ض تعداد كمي از ارقام گياهي زني جوانه نور نيز براي .آوردكافي فراهم 
تا هنگام بروز تنشهاي محيطي مثل خشكي خاك و كند بايد به ميزان كافي آب جذب 

، به حداقل آب دسترسي  هستندزني اثرگذارجوانهايند فرا و آفات كه بر يهمبتالشدن به بيمار
  ). 90 (داشته باشد
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ي ي بذرها، است؛ در بين ارقام گياهي متفاوتزني جوانه ةمرحلبراي اكسيژن مورد نياز ميزان 
در ). 101، 20(اند  بسيار حساس اين عنصر به كمبوداست كم آنها  حجم هنسبت سطح بكه 
در  از هواي موجود در بافت بذر يا خاك حتي تواند مي كهت  نياز به اكسيژن كم اس،ابتدا

 ميزان تنفس افزايش ، درست قبل از جوانه زدن.شودمين أشرايط اشباع شدن بذر با آب ت
اگر منابع اكسيژن  رو و از اين شود ميسرعت مصرف   و اكسيژن موجود در خاك بهيابد مي

 در حال ةگياهچه سطح خاك پر نشوند، هاي متصل بموجود در خاك دوباره از طريق روزنه
را غلب بسترهاي بذر مقدار اكسيژن كافي ا ،با وجود اين. شود ميچه نابود  سبز شدن يا ريشه

ل بسترهاي بذر خيلي متراكم  هم هست مثالبته استثناهايي. كنند  سريع فراهم ميزني جوانهبراي 
  ). 101، 90، 27 (بسته  آب يا بسترهاي سلهباشده  يا اشباع

اهميت بااليي  موفق زني جوانهمنظور  بهبراي بذر آن مين أتزمان و مدت رطوبت ميزان 
مقدار رطوبت و نيز به فاكتورهاي بذر و خاك  بستگي دارد مين رطوبتأاين ميزان ت. دارد
يابد اما به  خاك افزايش ميمقدار رطوبت مين رطوبت براي بذر با افزايش أتميزان . خاك

رطوبت و  مقدار  بينةرابطنيز بستگي دارد از جمله اي متفاوت كه در خاويژگيهاي رطوبت
در . چگالي خاك نقش مهمي در انتقال رطوبت در خاك دارد). 102 (پتانسيل جذب رطوبت

دليل   ه ب،اي با جرم مخصوص ظاهري كمتركه قابليت هدايت رطوبت در خا،شرايط اشباع
رطوبت خود را از (شود   كه خاك غيراشباع ميداشتن تخلخل زياد، بيشتر است؛ اما همچنان

هدايت رطوبت در خاك به تعداد نقاط تماس بين ذرات خاك بستگي پيدا ) دهد دست مي
 و شرايط در خاكي مشخصدر تحقيقات خود نتيجه گرفت كه ) 90(سو ، بر اين اساس .كند مي

  به رطوبت را در چگالي خاك وجود دارد كه نياز بذرة يك حد بهين،فيزيكي حاكم بر آن
كند   آبي كه بذر جذب ميمقدار. سازدبرآورده مي به بهترين وجه هاي رطوبتي مزرعهمحدوده

 و سطح تماس بذر با خاك ، بذرةمانند پتانسيل رطوبت دروني آن، نفوذپذيري پوستبه عواملي 
، )90 ،83 (است تحت بررسي  اثر سطح تماس خاك و بذرةلئدر حالي كه مس. نيز بستگي دارد

 ،خارباما توافق عمومي بر اين است كه نقل و انتقال رطوبت به بذر در داخل مايع، نسبت به 
  . استتر  سريع

اي كه بذر قرار دارد  خاك در ناحيهةآب اولي به مقدار آب براي بذربه دسترسي زمان مدت 
دسترسي بذر براي افزايش .  بستگي داردتغييرات بعدي در اثر نفوذپذيري يا خشك شدنو به 

 ، از خاك جوانهزني، خروج  موجب بهبود جوانهد كهوجود دار، راهكارهايي متعدد به رطوبت
 خاك هنگام كاشت امكان از خوردگي مه  كم كردن به،مثالراي ب. و استقرار گياه خواهد شد
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زدن خاك باعث مخلوط  مه اوالً بهزيرا دهد   بذر كاهش ميةدر منطقرا دست رفتن رطوبت 
قتي در مرطوب وشود، ثانياً خاك   بذر ميةتر با خاك منطق هاي خاك سطحي خشكاليهشدن 

ريختگي خاك جرم مخصوص   مه  و ثالثاً به،شود سرعت خشك مي گيرد بهسطح قرار مي
 مثال خاك پوك يا عنوان به(چگالي پايين اي با كهخادر . دهد ميظاهري بستر بذر را كاهش 

 ،م بين اجزاي خاككدليل تماس   همچنين بها كه؛ در اين خا است تبخير بيشتر)اي كلوخه
لذا وقتي بذر در عمقي از . شود هاي باالتر محدود مي هاي زيرين به اليهجريان رطوبت از اليه

خاك كاشته شود كه تلفات رطوبت ناشي از تبخير باال و اتصال بين ذرات خاك كم باشد، 
  ).109 ،42 (شوددسترسي بذر به رطوبت محدود مي

 داراي پتانسيلي براي افزايش نفوذپذيري و كاهش دادن ي محصوالت،بقايا حاصل از هاي مالچ
زني و استقرار گياه در خاك و طوالني  بر بهبود جوانهها  تأثير اين مالچ. تلفات تبخيري رطوبت هستند

در ايي كه شهرو). 101، 75، 56، 42 ( ثابت شده است،مؤثركردن زمان كاشت بعد از يك بارندگي 
دارند ايي ته مزيباشد پوشش خاك روي بذر فراهم ةتر با حفظ مقدار بهين امكان كاشت عميقآنها 

كمتر شدن تر بذر باعث  و كشت عميقاست  رطوبت خاك معموالً در عمق خاك بيشتر مقدار). 32(
ر، تماس بين ذب ةتر بذر و بهينه كردن چگالي خاك در ناحي كشت عميق. خشكي خواهد شدآثار منفي 

  ). 32 (كند  به انتقال رطوبت از خاك به بذر كمك ميكهبخشد  خاك و بذر را بهبود مي
در . رود دار در تمامي مراحل استقرار محصول به شمار مي  مهم و معنييدماي خاك عامل

 اي است با نطقهمچه  مناسب يمحصولند كه چه ك ميتوان گفت كه دما تعيين  تر مي بعد وسيع
 مراحل رشد ةويژه با توجه به اينكه هم بهه، آن منطقدر  كاشت ةجغرافيايي ويژه و دورشرايط 

العمل  عكس.  و حداكثر براي رشد و نمو دارند، دمايي حداقل، بهينهةمحصول يك محدود
تقريباً معمول گياه با افزايش دما از يك مقدار آستانه تا ماكزيمم با يا بدون داشتن شرايط پايدار 

يابد و در ادامه بعد از مقدار ماكزيمم نيز يك كاهش خطي خواهد افزايش مي خطي صورتبه
شده بستگي به دما دارد  در مراحل ابتدايي جذب آب توسط بذر، مقدار آب جذب). 10 (داشت
 محسوس در اي دما به گونه). 27 ( كه رشد جوانه و ريشه نيز وابسته به آن استطور همان

  .  استمؤثرجذب و تحليل آنها در گياه سرانجام در به گياه و انتقال مواد غذايي خاك 
راهبردهاي مديريتي براي اصالح هاي  و غيره پايه،ورزي، آبياريهاي سطحي، خاكمالچ

افتد و دما   سطحي اتفاق مية تغييرات دمايي روزانه بيشتر در الي،در عمل. دماي خاك هستند
نوسان دما ممكن . يابدمي  سطحي كاهشة دما در اليتدريج بعد از تغيير در عمقهاي بيشتر به

و شده   باشد اما در اغلب ارقام كشتيهاي مرتعي ضرورزني برخي از گونهاست براي جوانه
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  ).10 ( خواهد داشت، اين پديده اثر بسيار كمي قابل قبول حداقل و حداكثر دماةدر محدود
زني  آوري روي جوانه زيانمقاومت خاك و وجود مواد سمي در خاك ممكن است اثر 

 مقاومت خاك ممكن ، در خاكهايي با جرم مخصوص زياد پيرامون بذر،براي مثال. داشته باشند
زني را   و سرعت جوانهكندجذب آب ايجاد محدوديت فرايند  بذر در ةاست براي توسع

  ). 90 (كاهش دهد
د يا حتي كنند كُرا نزديك به بذر قرار داده شود، ممكن است سرعت جوانه زدن اگر كود 

ند  هستثيرگذارأفاكتورهاي اصلي كه بر مسموميت كودي ت. دشو گياهچهموجب مرگ 
رطوبت خاك بستر بذر، بافت ميزان مقدار كود، ميزان مجاورت آن با بذر،  نوع و:  ازاند عبارت
  ). 28، 21 ( و رقم بذر مورد استفاده،خاك
اين پديده وقتي .  باشد سمي براي رشد گياهتواند بقاياي محصول ميةآب ناشي از تجزي زه

 در حال ةگياهچنزديك به بذر يا و تجزيه شدن بقايا در سطح خاك فرايند  كه شود ديده مي
 براي .د مستعد اين پديده استودر ميان بقاياي غالت كشت شويژه كه بهرشد باشد؛ گندمي 

 يا كنار زدن بقايا از محل ر سطح خاكب پخش يكنواخت بقايا كاهش اين تأثيرات نامطلوب،
  ).30 (شودشده توصيه مي اي بذر كاشتهفهردي

   عملكرد كارندهضرورتهاي منطقي در
 اشاره زني از منظر عملكرد كارندهمرتبط با نيازهاي زراعي براي جوانهدر زير به فاكتورهايي 

  .شود مي

  فاكتورهاي بذر 
افزايش قابل . ويل بذر به خاك است توزيع و تحيالزامات اصلي براي اجزااز كيفيت بذر 

ويژه موزع  بهو  موزع بذر يتواند به اجزا  آن ميقوة نامية پايينتوجه در ميزان بذر براي جبران 
  ).69، 40، 4( آسيب رساندكارها دقيق

اي موزع دقيق مه بعضي سيست؛ استمؤثر بذر نيز بر عملكرد كارنده ةتنوع در شكل و انداز
 به يكنواخت بودن شكل و كرد مطلوب نيازعمل  بهبراي حصول ) ايحهمخصوصاً نوع صف(بذر 
 بذر را ةاي از شكل و انداز، محدوده)اي نيوماتيكيعهمثل موز(انواع ديگر .  بذر دارندةانداز

) ترد(بذرهاي بزرگ و شكننده ). 114، 45(كنند بدون كاهش در عملكرد موزع تحمل مي
 رگتدر مزيت بذرهاي بزر) 1992(فنر . وزع صدمه ببينندآساني بر اثر سيستم م ممكن است به

 رين بذرهاي لوبيا از لحاظ مكانيكيگت درصد از بزر10گويد  با در نظر گرفتن قوة نامية آنها مي
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با ارزيابي ) 1982( نوريس . درصد آنها قابليت توليد دارند80و بنابراين بينند  صدمه مي
اي بردارنده براي بادام يهو انگشت، دار ة خأل مايل، صفحةاي مخروط چرخان، صفحعهموز

  : زميني نتيجه گرفت كه
  ؛يابد  بذر و سرعت موزع، صدمه به بذر افزايش ميةبا افزايش انداز ●
 يابد؛ و  كاهش ميعملكرد موزع بذر،  بذر و سرعت خطيةبا افزايش انداز ●
سرعت كاري ماكزيمم  شوند، مي درشت از قبيل بادام زميني كشت بذرهايوقتي  ●

 .شود  شديداً محدود مياي خألييعهاي بردارنده و موزيهاي با انگشتعهشدة موز توصيه

كرد عمل  بهدن ان باعث بهتر شدن يا بعضاً صدمه رستواند ميي قبل از كشت بذر اتهمراقب
بذرهاي سبك يا كوچك براي افزايش اندازه و )  كردندار پوشش(قرص كردن . دشوموزع بذر 
 براي كاشت دقيق مفيد ويژه به اين عمل ؛ باعث بهبود عملكرد موزع شودتواند يموزن آنها 

 بهي قبل از كشت را مراقبتهاتوان  ميبك كشت شوند،  قرار است بذرهاي س وقتي).86(است 
 قبل از كشت، ها خيساندن بذر).53 (بردكار  بهكرد سيستم موزع عمل  به بهبود بخشيدن منظور 

يرتر شوند، پذ ي بيشتري پيدا كنند يا از لحاظ صدمات مكانيكي آسيباگر موجب شود چسبندگ
شده  كار گرفته  بهبرخي از مواد). 76 (ممكن است باعث عملكرد نامناسب سيستم موزع شود

 .در عمليات و مراقبتهاي قبل از كشت بذر ممكن است عملكرد موزع بذر را كاهش دهند
هاي صفحات موزع ممكن است باعث ا و حفرههخ انباشتگي بقايا در سورا، مثالعنوان به

تر كارايي  افزايش اصطكاك و در نتيجه عاملي براي تسريع فرسايش شود يا به عبارت ساده
 .بذر را كاهش دهدبرداشتن و توزيع 

   محيطيعوامل
 .مهم هستندزني بذر   درگير با خاك در بهينه كردن فاكتورهاي محيطي براي جوانهياجزاها،  در كارنده

  . شود  بررسي ميكنند  كارنده كه در مجاورت با بذر و در خاك عمل ميي اثر اجزا،در اين قسمت
در ، بذر را كند باز شيار، كارنده بايد يك زني جوانهبراي دسترسي بهتر رطوبت مورد نياز 

ا ايجاد شيار اين امكان ر. كندحكم م و بستر بذر را ،پوشاندبقرار دهد، روي بذر را با خاك آن 
شرايط رطوبتي كاشته شود كه نسبت به سطح خاك آورد كه بذر در عمقي   ميوجود  به

 بعد از ، معموالً است كه در نواحي با تبخير زياد مهمتوجه به اين نكته. مساعدتري دارد
پوشاندن بذر و فشردن خاك . )55( يابد  سطحي توسعه ميةبارندگي خشكي سريع از الي

پرندگان و  و آن را از ديد كندرطوبت كمك ميبذر به  دسترسي اطراف آن به تثبيت دما و
  . كندديگر جانداران دور ميها و  مورچهحملة 
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 مهم بر ي اطراف بذر اثرةخوردگي خاك در ناحي مه  ميزان به، باز كردن شيارةدر مرحل
 ه بخاكخوردگي  مه  بهةچگونگي و درج. زني بذر دارد قابل دسترسي مورد نياز جوانه رطوبت

 اول ةاستقرار محصول در درجوقتي ). 109 (كن استشياربازطور وسيع تابعي از طراحي  
به حداقل الزم  يدخاك براي قرار دادن و پوشاندن بذر باخوردگي  مه اهميت قرار دارد ميزان به

  يا كُند شدن رشدخيرأاطمينان از تماس كافي خاك و بذر طوري عمل شود كه اثر تبرسد و با 
براي طور كلي  بهتر  كوچكبذرهاي ). 72، 59، 58 ( سخت بهبود داده شودهايكدر خا
خوردگي بيش از حد  مه  به).39(تر نياز دارند   به بسترهاي نرمتر زني و استقرار مطلوب جوانه

  :شود خاك احتماالً باعث بروز موارد زير مي
  ؛)58 (از بين رفتن رطوبت نواحي اطراف بذر با افزايش تبخير ●
 ؛ و)109 ( قرارگيري بذرةخشك در ناحي اختالط خاك مرطوب و ●
 ).42 (تر خاك كاهش قابليت هدايت آب از اعماق پايين ●

دن كف شيار كر سفت منظور  بهتواند فقط  در بسترهاي عميق و سست ميشيارباركن 
ين تر خواهد بود كه ا انتخاب شود و در اين صورت قرارگيري بذر در يك نوار عمودي باريك

 مد دكن موارد زير بايشياربازدر طراحي . بخشد مي بهبود طحبه سرا از عمق كار حركت آب 
  :نظر قرار گيرد

  قرار داده شود؛ وبذر در كف شيار و خاك مرطوب  ●
 .بالفاصله روي بذر قرار نگيرد خاك خشك ، پوشاندن بذرةر مرحلد ●

 ة و ابزار پوشانندكنشيارباز ،شود اجرا ميوقتي عمليات كاشت در بقاياي محصول قبلي 
 ةاختالط بقايا با خاك داخل شيار، درج.  داخل شيار بذر مخلوط كنند بقايا را با خاكِدبذر نباي

 و ،كند  پوشش بذر ايجاد مانع ميةدر مرحل). 101 (دهدتماس بين خاك و بذر را كاهش مي
  . دهد افزايش ميگياهچه بر بذر و  رارات سمييثتأامكان بروز 

براي برقراري   بستر بذر بايد بر اين اساس انتخاب و تنظيم شوند كهةكنند  تثبيتهايبزارا
 رطوبت  و كمينه كردن تلفات،سمت بذررطوبت به  و خاك، تسهيل حركت تماس خوب بين بذر

تثبيت بستر ). 85، 77، 42(در منطقة بذر بتوانند چگالي خاك را در اين منطقه بهبود بخشند 
و از بيرون آمدن بذر بر ) 66(دهد سارت ناشي از حملة حشرات را كاهش ميبذر همچنين خ

  ).101(كند اثر بزرگ شدن ريشه جلوگيري مي
 خوردگي خاك در عمليات كاشت هنگامي مورد نياز است كه موضوع كنترل هم بيشترين به

  ت بذر براي جلوگيري از كاش.  كاشت در ميان باشدزمانعلفهاي هرز در تمام عرض كاشت و 
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  .ورزي اصول جداسازي عمليات بذركاري و خاك. 2شكل 

ورزي   عمليات كاشت و خاك، بايدنخورده شخمخورده و   مرز ميان خاك شخمةدر منطق
كنند  كن عمل ميشياربازعنوان   ه كه بييهاابزارو از اين رو كار از يكديگر جدا شوند،  با عمق

). 12(كنند عمل ) سطحي(ورز  تر از ابزار صرفاً خاك يقنحوي تغيير داده شوند كه كمي عم   بهدباي
  .  آورده شده است2ورزي در شكل  اين مفهوم كلي براي جداسازي عمق بذركاري و خاك

 قرارگيري بذر ةكن اثر بسيار ناچيزي در دماي ناحيشيارباز كه طرح دهد ميتحقيقات نشان 
  ).109، 93 (دارد

 بذر ازهاي زراعي براي سبز شدن ي ن2ـ2ـ2
رين وقايع قابل ت نيكي از آسا) 112 (شود  در حال رشد از سطح خاك خارج ميگياهچةوقتي 

زني و سبز شدن، بذر بايد به حد  بين مراحل جوانه). 10 ( رشدونمو گياه استةمشاهده در دور
ت و قابليآن توسعه يابد  ةكه ريشكند اي رشد  كافي داراي مواد غذايي باشد تا بتواند به اندازه

شده داشته   بذر بايد به حد كافي كربن ذخيره،همچنين. جذب مواد غذايي از خاك را داشته باشد
  ). 5 (تداوم بخشدكننده فتوسنتزاندامهاي رشد را تا زمان خروج ساقه و فرايند  تا بتواندباشد 

مراحل بعدي نيز ايفاي نقش  زني، در اين مرحله و بيشتر نيازهاي زراعي براي جوانه
 ساقه و ة رشد و توسع،ويژگي اصلي اين مرحله. شود در زير دربارة آنها بحث مينند كه ك مي

 آنجا ، قرارگيري بذرةناحياضافه بر  در رشد و حركت ريشه و ساقه اثرگذارعوامل . ريشه است
  .ند هستثيرگذارأ ريشه تةيابند كه بر تأمين و جذب مواد غذايي و توسعاهميت مي

  شهيتوسعه و رشد ر
 حتي. زني است جوانهعوامل محدودكنندة ريشه نيز مشابه ة رشد و توسعةامل محدودكنندعو

ايي ناشي از كمبود منابع آب و ته ممكن است محدودياگر دما و مواد غذايي كافي باشد
  ). 90 ( و وجود مواد سمي ظاهر شوند،اكسيژن، مقاومت و سفتي بيش از حد خاك
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اما بين ) 14(دازه و شكل ريشه شناخته شده است ساختمان خاك عاملي اثرگذار در ان
در اي ريشه مهسيستزيرا . وجود دارداي كمي يهوابستگعملكرد محصول و ساختمان خاك 

دهند  العمل نشان نمي عكسخاك فرج  تغييرات جرم مخصوص ظاهري يا مقدار خلل وبرابر 
 مقاومت ظاهري ريشه مرتبط دماي خاك ياميزان هوا، قدار رطوبت، ممقدار ا تغيير بمگر اينكه 

  ).17، 14 (باشند
پتانسيل رطوبت بذر . كند زني كامل شد، الگوي مصرف آب تغيير مي  جوانهةوقتي مرحل

شود و بنابراين ميزان جذب رطوبت تقليل  خاك مجاور آن ميپتانسيل رطوبت نزديك به 
طور گسترده از طريق  ه آب مورد نياز براي رشد ساقه و ريشه ب،در اين زمان). 5 (يابد مي

آب و نياز به همچنان كه . شود دست آورده مي هبهي گرهاي  پس از آن ريشههاي اوليه و  ريشه
ستجو جاين مواد را از بخشهاي جديد خاك ها مجبورند  يابد، ريشه مواد غذايي افزايش مي

 استفاده  مناسب موجود در خاكةهاي با انداز ها از روزنه براي حركت در خاك، ريشه. كنند
 وجود  بههاي جديد  روزنهخودكنند يا با غلبه كردن بر مقاومت خاك با عبور و رشد نوك مي
 در حال توسعه، ةگياهچ ي بقا، در شرايط ديگر شرايط مساعدجز در ،طور كلي هب. ورندآمي

به شكلي كه جلوتر از جبهة در حال خشك شدن نيمرخ  بستگي دارد به طويل شدن ريشه
 و اسيديته بيش از حد ،هاي خشك، هوادهي ناكافي مقاومت مكانيكي، اليه. ايين برودخاك به پ

 مقاومت ،اي  در شرايط مزرعه).43 (اند شناخته شدهخاك از عوامل محدود كردن رشد ريشه 
مقاومت مكانيكي يا . استتر رشد ريشه ، محدوديت شايع خاك خشكةظاهري مكانيكي يا الي

 ي كه و اين افزايش در شرايطشود مي زياد  آنجرم مخصوص ظاهريمقاومت خاك با افزايش 
  .ستنيز هتر ، سريع استكمتر درصد رطوبت

طور غيرمستقيم بر رشد ريشه اثر دارد و اين اثر از  هرطوبت خاك بقدار  كاهش م،بنابراين
 ةو الي) مقاوم(وجود خاك سفت ). 90(خواهد بود طريق افزايش مقاومت و سفتي خاك 

  . براي انتخاب و مديريت ماشينهاي كاشت هستنديي مهماك، فاكتورهاخشك خ

   ساقه و سبز شدنةتوسع
 ريشه ةتوسعمحدوديتهاي ايي مشابه تهسطح خاك محدوديبه آن ساقه تا رسيدن  رشد تداوم
عمق كاشت و ، )90( از آنجا كه ساقه حساسيت بيشتري به مقاومت مكانيكي خاك دارد .دارد

   . اصلي اثرگذار بر ميزان سبز شدن و درصد سبز كل محصول هستندمقاومت خاك عوامل
تشكيل شود، رشد آن به ذخاير آن  فتوسنتز مؤثر سبز و سيستم ةگياهچتا زماني كه 

تمام گياهچه اگر بذر عميق كاشته شود، ذخاير آن قبل از سبز شدن . اي بذر بستگي دارد تغذيه
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 كه طول ساقه متناسب با عمق كاشت طور همان ،رود؛ مضافاً  از بين ميگياهچهشود و  مي
) تابيدن(تمايل به پيچيدن و نيز رات مركب كاهش سطح مقطع عرضي بذر يثتأيابد،  افزايش مي
خروج در موضوع . دياب از خاك كاهش گياهچهخروج بر  مؤثرنيروي محوري شود  باعث مي
ظرفيت اعمال نيروي محوري ذخاير انرژي بذر و  بودن با محدود) سبز شدن( از خاك گياهچه

هاي  شوند، براي سبز شدن و خروج از اليهتر كشت ميبذرهايي كه عميقتوان گفت كه  مي
  . دارندفرصتي اندكباال ) سفتي(خاك با مقاومت 

 تا ،هاي خاك خيلي سفت در اليهگياهچهتوانايي بذر در سبز شدن از عمق خاك يا نفوذ 
، خروج گياهچه از ايلپه هاي تكدر گونه. ستگي داردب) گياهك(حدي به نوع اندام جنين 

دراز شدن اي حاصل هاي دولپهو در گونهدراز شدن كولئوپتيل يا مزوكوتيل حاصل خاك 
  ). 15(است ) كوتيلاپي(يا محور باالي لپه ) هيپوكوتيل(محور زيرلپه 

كولئوپتيل،  ة توسع مستلزم،جو و گندماي از گياهان مثل  در پاره زني مراحل بعد از جوانه
در رسيدن به سطح خاك قبل از كولئوپتيل اگر . نخستين برگ استپوشش محافظ يعني 

شود زيرا  ها براي خروج برگ شكست بخورد، انتظار سبز شدن خيلي ضعيف ميشكافتن لپه
طور ژنتيكي  هبكولئوپتيل طول . برگ توانايي خيلي كمي در نفوذ كردن به داخل خاك دارد

ارها سبز نشدن ارقام پا كوتاه گندم ب). 15 (شود و با ارتفاع گياه ايجادشده مرتبط استكنترل مي
  ). 81، 74، 12(كاشت بذر بوده است  عمق بيش از حد ة در خيلي موارد نتيجكهگزارش شده 

 ةتوسعاين گياه يابد و راه اصلي سبز شدن  كمتر توسعه مي، كولئوپتيل ايدر ذرت خوشه
از خود نشان  مزوكوتيل اي تنوع زيادي در طول هاي ذرت خوشه ونهگ. مزوكوتيل است

طويل ). 55 (اي بيشتر نيز متفاوت استقهدهند و بنابراين توانايي آنها در سبز شدن از عم مي
به دماي خاك حساس است و معموالً كاهش طول در دماهاي باال اتفاق مزوكوتيل شدن 

 در مورد ويژه بهنهايي شدن تواند بر درصد سبز  ميبنابراين دماي باالي بستر بذر . افتد مي
  ). 15 (تر اثرگذار باشدكشتهاي عميق

 و رسيدن آن به سطح خاك از طريق طويل شدن محور باالي گياهچه ا توسعةيهالپهدر دو 
ها  لپهدر حالت اول .  است)ياالرضخروج سطح( محور زير لپه يا) ياالرض خروج تحت(لپه 

 آن فشار  خاك بهخارج شدن ازها براي  در حالت دوم، لپهگيرند و  ميزير سطح خاك قرار
حال استقرار دشوار است و   درةگياهچها به خاكهاي مقاوم براي  عمال فشار لپهاِِ. كنند وارد مي

  ).15 (آيد براي استقرار محصوالتي از قبيل سويا محدوديت به حساب مي
بخشد   زير سطح خاك بهبود مي را ازپهل خروج  نفوذ نور در آندليل  بهخاك سست روي بذر 
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) سبزشدن( در خروج از خاك ناكاميشود،   و برگ نمايان ميشكافد مي كولئوپتيل هنگامي كه). 12(
 سطحي ةمين نيروي كافي براي خروج از اليأرگها در ت؛ دليل اين موضوع ناتواني باستمعمول 

  . كند ي ايجاد ميجديدمسائل ندد يا سله بوقتي خاك سخت شود . استخاك 
  و فقر مواد آلي خاك مرتبط است،شنيريز  يسيلت، اجزازياد سخت شدن خاك با مقدار 

ه به چسبيدن بذرات ا ضعيف است و هنگام مرطوب شدن تمايل كهبندي در اين خا دانه). 90(
 اي كنند و توده  را پر ميتر بزرگذرات نرم و سبك فضاهاي بين ذرات . شودزياد مييكديگر 
؛ شود سرعت سفت مي در شرايط خشكي، سطح خاك به. آورند وجود ميبه متراكم  وفشرده

  . كندميايجاد براي سبز شدن و نفوذپذيري بعدي محدوديت سفتي خاك 
باران است كه بعد هاي  ها بر اثر قطرخهسله بستن سطح خاك مشابه شرايط شسته شدن كلو

  .شود  نازك و محكم در سطح تشكيل مييااز بارندگي هنگام خشك شدن خاك پوسته
رصد سبز شدن پايين ببندد دو سله شود بذر سفت جوانه زدن وقتي سطح خاك قبل از 

 نزديك سطح تادر اطراف بذر آماده شده باشد و  نرم هاي با دانهبستر بذر اگر ). 90، 6 (آيد مي
ايجاد سله را كاهش ميزان خشك شدن و خطر باشد پوشيده شده تر   درشتيها با دانهخاك 

  ).6 (دهد مي

   كارنده ضرورتهاي عملكردي در
براي جوانه زدن موفق و سريع بذر، عمق كاشت و شرايط خاك اطراف محل قرارگيري بذر 

چنانچه قابليت . دشوبهينه ، بايد  با در نظر گرفتن قابليت دسترسي به رطوبتخصوص به
ي دشوار باشد، شرايط خاك و عمق كاشت  استقرار گياه خيلةدسترسي بذر به رطوبت در دور

اهميت موارد ذكرشده . آيندعوامل مهمي در رشد ريشه و خروج ساقه از خاك به حساب مي
  .شودتوضيح داده ميبراي عملكرد كارنده در زير 

  كنترل عمق كاشت 
شرايط  از خاك است و از اين رو يكي از گياهچه خروج ةكنند شت يكي از عوامل تعييناعمق ك

دانند  خوبي مي بهكشاورزان و محققان ). 80 (رود شمار مي هب) كارنده(مهم  ماشين كاشت ضروري و 
). 81، 57(است  اي كاشتنه ماشيةنقص عمد ها در كارندهكاشت كنترل عمق دقيق نبودن كه 

اي كاشت كه قادر به حفظ يكنواخت عمق كاشت تحت شرايط مزرعه باشند، چالش نهطراحي ماشي
شود و دليل آن  مضاعف ميويژه در شرايط كاشت مستقيم  هاين امر ب). 96، 49 (حان استاصلي طرا

 ةبهينعمق ). 64، 8(ست  متغير بقايامقاديرو  ،اي متفاوت خاكته باف وجود،سفتي سطح خاك
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 خاك است و ةعمق شيار كه متناسب با سطح اولييكي : بذر شامل دو بخش مهم استكاشت 
و رطوبت  مقدار ، خاكةعمق بر مبناي سطح اولي. پوشاند كه بذر را مي استاكي ديگري ارتفاع خ

بر خروج پوشاند  ميخاكي كه بذر را ارتفاع كند و  طول مدت دسترسي بذر به رطوبت را تعيين مي
 سطحي خاك موجود باشد، عمق ةوقتي رطوبت كافي در الي.  استمؤثر) سبز شدن(بذر از خاك 

كه بذر پيدا شود وقتي ضرورت . اندن بذر براي سبز شدن تنظيم شودتواند بر مبناي پوش شيار مي
تواند  پوشاندن بذر ميارتفاع تر كاشته شود،  براي اطمينان از قرارگيري در خاك مرطوب عميق

خاك ئله چند روش وجود دارد، از جمله اينكه براي حل اين مس. سبزشدن آن را محدود سازد
نصب كن شياربازدر جلو كه  مناسب يابزاربه كمك گيرد اضافي كه قرار است روي بذر قرار 

  .دهد اين راهكار را نشان ميكلي مفهوم ، 3شكل . انتقال يابدرديفها به فضاي بين شود  مي
خشك  هاي جايي اليه هشود قابليت جاب هاي عريض و بلند كشت مي حصول در پشتهموقتي 

عالوه،   به.يابد  افزايش مي،افهد رديدليل وجود فضاي بين رديفها يا روي خو ه ب،خاك سطحي
) سطحدر مقايسه با كشت م (شوند ميها زودتر گرم و خشك   پشته،شرايط سرد و مرطوبدر 

  ).42 (شودآغاز تواند زودتر از روشهاي ديگر  و لذا عمليات كشت در اين روش مي
 هوشش بذر نيز بتوانند عالوه بر تثبيت بستر بذر براي تغيير عمق پي فشاردهنده مياخهچر

كار گرفته   بهدر جايي كه كولتيواتور عريض براي كنترل علف هرز در زمان كاشت . كار روند 
دهند و باعث يكنواختي بيشتر در  كاهش ميعمالً وشش بذر را ارتفاع پي فشار اخهچرشود،  مي

بستر  روي ي فشاراخهچرتورفتگي ناشي از عبور ). 106، 80، 12(شوند  بذر ميارتفاع خاك روي 
 از بارندگيهاي سبك بذر ممكن است مزيتهايي نيز داشته باشد؛ پروفيل سطحي خاك، آب حاصل

 بذر قرار دارند  بستر بااليمذكور كه در واقع) شيارهاي كوچك (يمدت را به تورفتگيها و كوتاه

 قرار دادن بذر در تر براي حصول اطمينان از منظور تسهيل كاشت عميق  تغيير پروفيل خاك سطحي به .3شكل 
  .خاك مرطوب
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 در حال سبزشدن را بهبود ةگياهچكند و اين عمل وضعيت رطوبتي اطراف هدايت مي
اي بذر فه، تمركز رطوبت باالي رديباال باشدبارندگي وقتي ميزان ). 106، 12 (بخشد مي

 ،وهعال  به.ها شود گياهچهو ممكن است باعث مرگ كند ي ايجاد ميشده شرايط غرقاب كاشته
را باال پوشش بذر ارتفاع ها در اثر فرسايش، ممكن است  جايي خاك به داخل تورفتگيهجاب

  ).80(كند سبز شدن بذر را محدود برد و 
رديفهاي كشت خيلي وقتي شود يا كار گرفته بهكولتيواتور با عرض كامل بين رديفي وقتي 

ارتفاع اور باعث غيريكنواختي ي مجها بازكنشيارنزديك به هم هستند، همپوشاني خاك بين 
جايي خاك از   جابه،در ماشين چندرديفه. دشو پوشش بذر در رديفهاي مجاور مي

 راشده  پوشش باالي بذرهاي كاشتهارتفاع تواند  ي مجاور روي محور جلو ميها بازكنشيار
يي جا  كاهش جابهمنظور  بهي باريك ها نبازكشياراستفاده از ) 87 (محور عقبي تغيير دهد

ميانگين عمق كاشت با ميانگين اگر . باشد براي مشكل مذكور يحل  هتواند را ميجانبي خاك 
  ).71(است تسطيح مجدد بستر بذر بعد از كاشت بذر راه حل ديگر باشد پوشش بذر يكسان 

 قرار منظور بهها  شياربازكني مختلف احهطرعامل ايجاد اختالل ديگر، اختالف در قابليت 
يي بذر يا جا جابه). 108، 80، 24 ( مشخص متناسب با شيار ايجادشده استةناحيدادن بذر در 

شده و طرح سيستم   شكل شيار ايجادة نتيج،پراكندگي عمودي آن از عمق متوسط كشت
  ).70، 68، 4(است  بذر در خاك قراردهيتحويل و 

  شرايط خاك 
، كنشياربازهدف از طرح و انتخاب همين دليل    و بهكند ميكن شرايط بستر بذر را بهينه شيارباز

 نه بخشند مي له است كه اين تغييرات شرايط سبز شدن بذر را بهبودئاطمينان از اين مسحصول 
خوردگي  مه قابل حصول است كه بهوقتي  اين امر ،در اغلب موارد. اينكه به آن آسيب برسانند

  .حداقل باشدبستر بذر 
ي شيار ها ديوارهبر مبناي فشردن كف يا را كن شيارباز، نبايد در بسترهاي سفت و محكم

در . شود ميي مجاور خاك محدود اتهقسم ريشه به ةتوسعحالت در اين كرد زيرا انتخاب 
يي كه رس آنها زياد است، از چسبناكي و فشردگي اكه خادرخصوص   و بهبسترهاي مرطوب

شوند و  مي سريع خشك ،چسبيده هم بهي ها اليه. ي شيار بايد اجتناب شودها ديوارهكف و 
ي گياه در ها ريشه ،در حالت بحراني. كنند ايجاد مي نازك با سفتي و مقاومت زياد اي يهال

براي كاهش دادن مقاومت  بو جذب آبدون بارندگي ) 23 (شوند ميمحصور مرزهاي شيار 
  . احتمال استقرار گياه ضعيف خواهد بود،ي چسبيده و متراكمها اليهاين 
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، )85 (حدوديت ايجاد كندگياه م براي سبز شدن تواند ميبذر روي ز حد خاك فشردگي بيش ا
 سطحي هنگام خشكي تمايل به سخت شدن ةكه اليشود  ديده مي در شرايطي ويژه بهاين حالت 

طراحي و تنظيم چرخ فشار با شكل شيار مرتبط است و نوع خاك و بذر فاكتورهاي اصلي . دارد
 وري بهرهبراي دست يافتن به حداكثر ). 105 (ورزي بستر بذر هستند  خاكةاثرگذار بر شرايط بهين

از اين جهت كه ) 62(شده حائز اهميت است  ي كاشتهرديفها بر اخهچري فشار، اثر اخهچراز 
  . كن باشندشياربازداراي يك پروفيل مقطع عرضي هماهنگ و مشابه با شكل شيار ايجادشده توسط 

ي مديريتي از اكهتكني ،شودسخت  سطحي ةاليان ببارد و بالفاصله باربعد از كشت وقتي 
  ).90 (سبز شدن بذر را به حداقل برساندپيش روي منفي آثار  تواند مي سطحي زني قبيل ديسك

  اهيازهاي زراعي براي استقرار گي ن3ـ2ـ2
 د شد وابسته خواهاساساًآن  و بقاي شود ميمستقل  غذايي بذر ة از اندوختگياهچهدر فاز استقرار، 

به توانايي در وفق دادن خود با تغييرات محيط بيرون و درون زمين و رقابت با گياهان ديگر براي 
 گياه اثر ة بر اين مرحله از توسع، زمينسازي آمادهي اشهرو.  و نور،دسترسي به آب، مواد غذايي

 ةزير ناحيدر يك ي يا ترافورز خاكي اشهروة حاصل از ي فشردها اليهبراي مثال، اثر  ؛اساسي دارند
بايد مواد غذايي خاك اما در مورد . دساز ميقرارگيري بذر، رشد ريشه و انتقال رطوبت را محدود 

  . شده به خاك و نوع محصول قبلي گفت كه اين موضوع ارتباط دارد با ميزان كود داده

  اهيرقابت گ
م در استقرار گياه نكات مهاز نور و  ،دسترسي به آب، مواد غذاييراي برقابت بين گياهان 

كه وقتي گياهان براي دستيابي به منابع در مطالعاتش نتيجه گرفت ) 1990سال (بنجامين . است
 از خاك عامل مهمي در اختالف وزن گياهچهتغيير زمان خروج كنند،  رشد شروع به رقابت مي

زمان .  داردچهگياه ة زمان سبز شدن اثر زيادي در انداز در تفاوت؛ آيد ميگياه بالغ به حساب 
 سرعت رشد ها گياهچهسطح زير كشت زياد است، سبز شدن وقتي بيشترين اثر را دارد كه 
  .  زمان رشد تا برداشت كوتاه استة و فاصل،نسبتاً بااليي دارند، تراكم گياهي باالست

  ازيتراكم محصول و فضاي مورد ن
 بين  رقابتة است و درجاثرگذارن  رقابت گياهاةبر درج) واحد سطحتعداد گياه در (تراكم محصول 

 نيازهاي انفرادي گياهان بايد در مقابل ،در عمل.  خواهد بوداثرگذارگياهان نيز بر استقرار آنها 
 كه اند داده زراعي نشان ياشهآزماي). 113( شود نيازهاي بيشينه كردن عملكرد محصول متعادل




