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مقدمه

لوبیا یکی از پرمصرف ترین حبوبات جهان است که حدود 50 درصد آن را انسان 
مستقیماً مصرف می کند. روش کشت مرسوم در ایران همانند غالت و ریز دانه  ها 
به صورت مسطح است. اما باید توجه کرد که لوبیا اساساً گیاهی وجینی است، بنابراین 
باید توسط  نیز به صورت ردیفی است و عملیات کشت آن عمدتاً  روش کشت آن 
ردیف  کارهای مکانیکی یا بادی انجام شود. در کشاورزی گاهی با تغییر الگوی کشت 
می توان تحولی در تولید یک محصول ایجاد کرد. لو بیا نیز از این قاعده مستثنا نیست. 
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روش های کاشت غالت و حبوبات 

قبل از پرداختن به این موضوع بهتر است روش های کاشت غالت و حبوبات بررسی شود. 
در زراعت غالت و حبوبات کاًل سه نوع روش کاشت وجود دارد که شامل روش پخشی، 

خطی کاری و ردیف کاری است )شکل 1(. 

شکل 1- روش های کشت غالت و حبوبات: الف( روش خطی، 
ب( روش پخشی، ج( روش ردیفی

روش کشت پخشی 

در این روش که با استفاده از نیروی کارگری یا بذر پاش گریز از مرکز انجام می شود، 
فاصله طولی و عرضی بذور قابل تنظیم نیست. از گذشته  های بسیار دور این روش متداول 
بوده است و حتی درحال حاضر نیز در برخی نقاط ایران از این روش استفاده می شود. در 
این روش پس از شخم ثانویه، بذور توسط دست یا دستگاه پخش کننده گریز از مرکز 
روی سطح زمین پخش می شوند و بعد از آن بذرها با استفاده از ماله یا کولتیواتور 
نقاط مختلف مزرعه  بذر در  قرار گیری  این روش عمق  با خاک مخلوط می شوند. در 
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متفاوت است. تعدادی از بذور روی سطح خاک باقی می  مانند و تعداد دیگری در عمق 
خیلی زیاد قرار می گیرند. در این روش درصد سبز شدگی و رشد بوته  ها یکنواخت نیست. 

روش کشت خطی

در این روش با استفاده از ماشین  های خطی کار، بذور به صورت تصادفی و نامنظم در 
داخل بستر بذر قرار داده می شوند. فاصله عرضی بین خطوط کاشت قابل تنظیم است؛ 
اما فاصله طولی بذور بر روی یک خط قابل تنظیم نیست و فاصله بین بذور متغیر است. 

روش کشت ردیفی 

این روش در گیاهان وجینی )همچون ذرت، چغندر قند و پنبه( استفاده می شود و 
در ایران کم تر در زراعت غالت و حبوبات استفاده می شود. فاصله طولی بذور بر روی خط 
قابل تنظیم است، ضمن اینکه انجام مکانیکی عملیات داشت شامل ریشه کنی علف های  هرز، 
کود دهی، سله  شکنی و همچنین خاک  دهی پای بوته به راحتی امکان پذیر است. توجه 
به این نکته ضروری است که لوبیا نیز به صورت ردیفی کشت می شود. در این روش از 

ردیف کارهای مکانیکی یا بادی استفاده می شود. 
خطی کاری و  روش های  از  یک  هر  محیطی،  شرایط  و  آبیاری  مدیریت  به  بسته 
ردیف کاری را می توان به صورت مسطح یا پشته ای )الگوی یک، دو و سه ردیف روی 
پشته( یا کشت در کف جویچه انجام داد. کشت بر روی پشته در مناطقی استفاده می شود 
که آبیاری به صورت جوی و پشته است. در زراعت دیم، الگوی کشت داخل شیار 
)روی کف شیار( توصیه می شود. اجرای کشت مسطح در مورد حبوبات و حتی غالت 
توصیه نمی شود. در سال های اخیر با توجه به توسعه آبیاری نواری )قطره  ای( برای کشت 
محصوالت زراعی، روش کشت بر روی پشته توصیه می شود. اکثر کشاورزان از الگوی کاشت 
سه ردیف یا چهار ردیف بر روی پشته استفاده می کند. با این حال بهترین الگوی کاشت در 

هر دو روش آبیاری جوی و پشته ای و نواری، دو ردیف روی پشته است.
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مزیت کشت ردیفی و جوی و پشته ای در لو بیا

بزرگ ترین مزیت کشت ردیفی لوبیا، امکان مبارزه مکانیکی با علف های هرز و 
سایر عملیات داشت به صورت مکانیزه است. انجام آبیاری نواری )تیپ( در روش کشت ردیفی 
در مقایسه با کشت مسطح با سهولت بیش تری انجام می شود. از سوی دیگر، مصرف 
بذر در روش کشت ردیفی تقریباً به نصف کاهش می یابد؛ به نحوی که عماًل می توان 
تراکم کشت را تا 100 کیلو گرم در هر هکتار و حتی کم تر کاهش داد. آزمایش هایی 
که در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک و ایستگاه تحقیقات خمین انجام شده است، 
نشان می دهد عملکرد محصول در لوبیا چیتی در تراکم 100 تا 110 کیلوگرم در هر هکتار 
با روش سطحی )روش متداول هیرم کاری(  با روش ردیفی، معادل عملکرد محصول 
با تراکم ۲۲0 کیلوگرم در هکتار است. با این حال، تراکم کشت در برخی نقاط استان 
مرکزی تا ۲80 کیلو گرم در هر هکتار نیز هست. کاهش مصرف بذر در زمان کاشت، به 
کاهش هزینه تولید به میزان تقریبی  ۲,۲00,000 تومان در هر هکتار منجر می شود. 
قرار دهی نوار های آبیاری )تیپ( به روش مکانیزه در کشت ردیفی و جوی و پشته ای در 
مقایسه با روش مسطح آسان تر و همچنین یکنواختی توزیع رطوبت در این روش بیش تر 
است )شکل های ۲ و 3(. از طرفی، با توجه به توسعه روش  های خاک  ورزی حفاظتی، امکان 
کشت لوبیا بر روی بستر های دائم در سال  های بعد با سهولت بیش تری انجام می شود. 
در این روش در سال اول پشته  هایی به فاصله 75 سانتی متر با عرض 30 سانتی متر 
ایجاد شده  بر روی پشته  بعد صرفاً  ایجاد می شود. عملیات کشت در سال های 
نوار  داده می شود.  قرار  تا 7 سانتی متری خاک  در عمق 5  تیپ  معموالً  انجام می شود. 
تیپ معموالً در قسمت میانی پشته قرار می گیرد و خطوط کشت لوبیا در اطراف نوار 
تیپ قرار می گیرند. در سال  بعد می توان غالت را در کناره  های پشته )اطراف نوار تیپ( 
مجدداً کشت کرد. مدت زمان ماندگاری تیپ ها معموالً 3 سال است. با استفاده از تیغه 
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پنجه غازی، ضمن ترمیم پشته ها، علف های هرز نیز معدوم می شوند. در صورت وجود 
علف های هرز بر روی پشته ها معموالً از علف کش عمومی استفاده می شود. 

 

شکل ۲- کشت ردیفی لوبیا با استفاده از کارنده های معمولی با الگوی دو ردیف 
بر روی پشته و امکان وجین مکانیکی 

 

شکل 3- امکان پخش نوار تیپ به روش مکانیزه هم زمان با عملیات کاشت 



14
روش اجرای کشت مکانیزه ردیفی و جوی  و  پشته ای لوبیا 

کشت ردیفی با استفاده دستگاه ردیف کار پنوماتیک )بادی( 

یکی از محاسن استفاده از ردیف کار، یکسان بودن فاصله طولی بین بذور و در نتیجه 
یکنواختی بیش تر در سرعت رشد، بهره مندی از آب و مواد مغذی است )شکل ۴(. در 
روش کشت ردیفی، تراکم برحسب تعداد بوته در هر مترمربع یا در هر هکتار بیان می شود. 
آرایش کشت معموالً به صورت یک یا دو ردیف روی پشته است. عرض روی پشته ها در 
حدود 30 سانتی متر است. مناسب ترین الگوی کشت برای لوبیا و سویا، روش دو ردیف 
روی پشته است. در این روش مقدار بذر مصرفی در حدود 110 تا 1۲0 کیلوگرم در 
هر هکتار توصیه می شود. با این حال، روش یک ردیف روی پشته نیز توصیه می شود که 

می توان مصرف بذر را 70 تا 80 کیلوگرم در هکتار کاهش داد. 
 

شکل ۴- کشت لوبیا با استفاده از ردیف کار پنوماتیکی با آرایش یک ردیف
 روی پشته و فاصله 75 سانتی متر بین پشته  ها

برای تسهیل در اجرای وجین مکانیکی با تراکتور های مرسوم، فاصله بین پشته  ها باید 
75 سانتی متر باشد. فاصله بین بذور در روش »دو ردیف روی پشته« تقریباً 9 سانتی متر 
است. با این حال، باتوجه به اینکه وزن 100 دانه ارقام لوبیا متفاوت است، برای دستیابی 
به فاصله 9 تا 10 سانتی متر، با آرایش کشت دو ردیف روی پشته و فاصله 75 سانتی متر 
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بین پشته  ها، می توان از فرمول زیر مقدار بذر در هر هکتار را محاسبه کرد. 

 )1( ۲/96 × وزن 100 دانه )گرم( = مقدار بذر مورد نیاز در مرحله کاشت )کیلوگرم در هکتار( 

برای مثال اگر وزن 100 دانه لوبیا چیتی محلی خمین ۴0 گرم باشد، تراکم بذر 
در مرحله کاشت 118 کیلوگرم در هکتار خواهد شد )118=۲/96 ×۴0(. در مورد 
لوبیا سفید با وزن 100 دانه تقریبی 3۲ گرم، مقدار بذر در زمان کاشت در حدود 
9۴ کیلوگرم است. باتوجه به توضیحات ذکرشده، در هر متر روی پشته تعداد ۲۲ بذر 
باید کاشته شود. برای اندازه گیری تعداد بذر های سقوط کرده از موزع، در ابتدا محیط 
چرخ را با استفاده از متر اندازه گیری می کنیم. فرض کنید محیط چرخ ۲/5 متر باشد. 
عدد ۲/5 را در ۲۲ ضرب می کنیم که حاصل می شود 55 بذر. بنابر این با چرخش هر 
دور چرخ محرک، تعداد بذر های ریخته شده باید 55 عدد باشد. در روش کشت دو ردیف 
بر روی پشته، نوار تیپ را به راحتی می توان توسط دست یا به صورت مکانیزه هم زمان 
به صورت  لوبیا  کشت  درصورتی که  داد.  قرار  کشت  ردیف  دو  بین  کاشت  عملیات  با 
یک ردیف بر روی پشته باشد، مقدار بذر مصرفی در ارقام چیتی در حدود 70 تا 
80 کیلوگرم بذر در هر هکتار است. در این صورت فاصله طولی در حدود 8 سانتی متر 
است. مقدار بذر مورد نیاز در مرحله کاشت برای رسیدن به این فاصله از طریق فرمول 

زیر محاسبه می شود.

)۲( 1/67 × وزن 100 دانه)گرم( = مقدار بذر مورد نیاز در مرحله کاشت )کیلوگرم در هکتار(

در  بذر  تراکم  باشد،  لوبیا چیتی محلی خمین ۴0 گرم  فرض کنید وزن 100 دانه 
مرحله کاشت با آرایش یک ردیف روی پشته و فاصله 75 سانتی متر بین پشته  ها، در 
حدود 67 کیلوگرم در هکتار خواهد بود. در این حالت تعداد بذر ریخته شده در هر متر 
کاشت باید 13 عدد باشد. مشابه مثال ذکرشده، اگر محیط چرخ ۲/5 متر باشد، تعداد 
بذر ریخته شده به ازای هر دور چرخ باید در حدود 33 عدد باشد. با تغییر چرخ دنده ها 
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می توان به تراکم مد نظر دست یافت. توضیح اینکه راهنمای انتخاب چرخ دنده ها بر اساس 
فاصله بین دو بذر روی دِر جعبه دنده یا بدنه دستگاه درج شده است )شکل 5(. برای کشت 
از موزع مخصوص ذرت استفاده شود. تعداد سوراخ  های این نوع موزع ۲6 عدد و قطر آن 

حدود ۴/5 میلی متر است )شکل 6(. 
 

شکل 5- با تغییر چرخ دنده های جعبه دنده می توان فاصله بین بذر ها را تنظیم کرد

 

شکل 6- موزع مورد استفاده برای ارقام متداول لوبیا
)تعداد سوراخ ها ۲6 عدد با قطر ۴/5  میلی متر(
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اجرای کشت جوی وپشته ای با خطی کارهای متداول

اکثر لوبیا  کاران منطقه خمین و کشور برای کشت لوبیا از خطی کار استفاده می کنند. 
با نصب فاروئر در جلوی دستگاه یا در قسمت عقب دستگاه می توان لوبیا را بر روی 
توصیه می شود  با این حال،  کرد.  تا 75 سانتی متر کشت  فاصله 60  به  پشته   هایی 
آرایش کشت یک و  دو  نیز  این حالت  در  و  باشد  بین ردیف 75 سانتی متر  فاصله 
دو ردیف روی پشته را می توان اجرا کرد )شکل 7(. یکی از مشکالت اجرای کشت 
به روش پشته ای، متناسب نبودن فاصله بین پشته  ها و فاصله بین چرخ  های تراکتور 
است. عرض کار دستگاه  های متداول کارنده لوبیا مضرب صحیحی از 75 سانتی متر 
نیست و در نتیجه برای انجام عملیات وجین و خاک  دهی پای بوته الزم است از 
چرخ  های رینگ باریک استفاده شود. استفاده از چرخ  های رینگ باریک ضمن اینکه 
هزینه زیادی برای کشاورز به دنبال دارد، زمان بر است و کشاورزان مایل به انجام 
این کار نیستند. بنابراین برای اجرای وجین مکانیکی با چرخ های معمولی بهترین 

فاصله بین ردیف ها 75 سانتی متر است. 

شکل 7- کشت ردیفی لوبیا با استفاده از کارنده لوبیا 
)سمت راست: یک ردیف بر روی پشته؛ سمت چپ: دو ردیف بر روی پشته(

برای مثال اگر عرض دستگاه ۲ متر باشد، باید طول محور عرضی )محوری که فاروئر 
بر روی آن نصب می شود( از هر طرف در حدود 15 سانتی متر اضافه شود. در این صورت 
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می توان ۴ شاخه فاروئر را به نحوی روی دستگاه نصب کرد که اوالً چرخ تراکتور درست 
در داخل جوی قرار گیرد، ثانیاً یکی از فاروئرها درست پشت سر چرخ قرار گیرد؛ بدین 
فاصله  روش  این  در  البته  می شود.  جلوگیری  جوی  داخل  خاک  فشردگی  از  ترتیب 
طولی بین بذر ها بر روی پشته یکسان نیست و نمی توان گفت حالت ردیف کاری 
به صورت 100 درصد ایجاد می شود. میزان تراکم بذر در این روش بر اساس کیلوگرم 
در هر هکتار بیان می شود. در این روش نیز می توان دو الگوی کشت یک ردیف روی 
بر  بین ردیف  های کشت  فاصله  داد.  انجام  به راحتی  را  و دو ردیف روی پشته  پشته 
روی پشته در حدود ۲0 سانتی متر است. با نصب فاروئر در قسمت جلو یا عقب دستگاه 
فاروئر در قسمت عقب دستگاه و در  از محاسن نصب  ایجاد کرد. یکی  می توان پشته 
مجاورت شیار باز کن این است که فرایند پوشش بذر به خوبی انجام می گیرد. با این حال 
درصورتی که عمق فاروئر به درستی تنظیم نشود، ممکن است عمق قرار گیرِی بذر 
بیش ازحد باشد. عمق بهینه در لوبیا معموالً 3 تا 5 سانتی متر است. اگر عمق بذر بیش تر 
از این مقدار باشد، درصد سبز شدگی کاهش می یابد. برعکس، قرار گیری بذر در قسمت 

سطحی خاک نیز درصد سبزشدگی را کاهش می دهد. 
باتوجه به اینکه در روش پشته ای در مقایسه با روش مسطح، رطوبت خاک با سرعت 
بیش تری کاهش می یابد، درصورتی که بذر در قسمت سطحی خاک قرار گیرد، جوانه 
ممکن است با تنش خشکی مواجه شود و به دنبال آن درصد سبزشدگی کاهش یابد. 
اجرای کشت یک ردیف روی پشته معموالً با خطی کار امکان پذیر نیست؛ زیرا در این 
روش 13 دریچه خروجی بذر باید به 3 دریچه خروجی کاهش یابد. خروج کامل این 
باید  این مشکل  برای حل  نیست.  امکان پذیر  از سه دریچه خروجی عماًل  بذر  مقدار 
از چرخ  دنده  های با قطر زیاد استفاده کرد که اوالً هزینه بر است و ثانیاً در برخی 
موارد اجرای آن مشکل است. برای حل این مشکل می توان دو واحد کارنده را دقیقاً 
پشت سرهم نصب کرد، به نحوی که تعداد دریچه خروجی بذر به 6 واحد افزایش یابد. 
در این حالت دو لوله سقوط دقیقاً پشت سرهم، بذور را بر روی یک ردیف قرار می دهند. 
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به این ترتیب هر دو واحد ریزش، بذور را داخل یک بستر بذر و در امتداد یکدیگر 
قرار می دهند )شکل 8(.

شکل 8- قراردهی شیاربازکن  ها در امتداد یکدیگر در روش کشت یک ردیف 
بر روی پشته، به منظور خروج مقدار کافی بذر از موزع ها

شیار بازکن مورد استفاده در روش جوی و پشته ای

انتخاب نوع شیار باز کن در کشت ردیفی خیلی مهم است. در صورت استفاده از 
بیلچه  ای، عمق قرار گیری بذر بیش ازحد می شود و درصد سبز شدگی  شیار  باز کن  های 
کاهش می یابد. شیارباز کن نوع کفشکی مخصوص خشکه کاری است و برای کشت گندم و 
جو استفاده می شود. در کشت به روش پشته ای نیز از این نوع شیار باز کن استفاده می شود. 
خاک  دهی زیاد ممکن است بذور را در قسمت عمقی خاک قرار دهد؛ لذا عمق کارنده ها 

نباید خیلی زیاد باشد. 
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نباشد، می توان شیار  باز کن های  اختیار  در  نوع کفشکی  درصورتی که شیار  بازکن 
نوع بیلچه  ای را جدا کرد. در این حالت بذر ها مستقیماً از طریق لوله سقوط به داخل 
خاک و  با  سقوط  لوله  کاشت،  نحوه  این  در  است  بدیهی  می کنند.  سقوط  بذر  بستر 
کلوخه مسدود می شود. برای جلوگیری از مسدودشدن لوله سقوط بر اثر ورود کلوخ و 
ذرات خاک، باید جهت آن عوض شود )شکل 9(. در این روش انتهای لوله سقوط بر 
روی خاک کشیده نمی شود و هم زمان با ریزش بذر، تیغه پنجه  غازی خاک  دهی روی 

بذر انجام می دهد.

شکل 9- جداکردن لوله های سقوط در صورت دردسترس نبودن شیار باز کن کفشکی 
)جهت لوله سقوط تغییر کرده است( 

وجین مکانیکی و خاک  دهی پای بوته، مکمل روش کشت ردیفی و 
جوی  و  پشته ای

یکی از عوامل مهم در افزایش عملکرد دانه در روش کشت ردیفی یا کشت بر روی پشته، 
انجام صحیح وجین مکانیکی و خاک  دهی پای بوته است. نتایج تحقیقات نشان می دهد 
وجین مکانیکی عالوه بر ریشه کنی علف های هرز، عملکرد محصول را افزایش می دهد. 
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همچنین به کارگیری این روش باعث کاهش بیماری  های خاکزی ریشه می شود. بهترین 
زمان وجین مکانیکی، بعد از تشکیل سه برگچه سوم و اطمینان از مدفون نشدن بوته 
لوبیاست. با این حال در نهایت تا قبل از مرحله گل دهی باید این عملیات انجام شود. 
عملیات وجین مکانیکی باید با استفاده از وجین کن نوع پنجه  غازی انجام شود. برای 
اطمینان از مناسب بودن رطوبت خاک، زمان آبیاری را باید ۲ تا 3 روز به تأخیر انداخت. 
انجام گیرد. در لوبیای نوع  باید آبیاری  بالفاصله بعد از خاک  دهی و وجین مکانیکی، 
رونده به سبب گسترِش ساقه گیاه تعداد انجام وجین مکانیکی با محدودیت همراه است. 
در صورت تأخیر در اجرای وجین مکانیکی، به دلیل رشد بیش ازحد بوته  ها، ممکن است 
اجرای آن امکان پذیر نباشد. عموماً در این نوع لوبیا نمی توان عملیات وجین و خاک  دهی 
پای بوته را بیش تر از یک مرحله انجام داد. اما در فرم های ایستاده، محدودیت ذکرشده 
کم تر است و می توان عملیات وجین را تا دو مرحله انجام داد. در مبارزه مکانیکی نباید 
علف های هرز بیش ازحد رشد کرده باشند و همان گونه که ذکر شد، اگر شرایط ظاهری 

محصول اجازه دهد، باید در اولین فرصت وجین مکانیکی انجام شود )شکل 10(. 
 

شکل 10 - امکان وجین مکانیکی در کشت ردیفی لوبیا
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گاهی ممکن است به نظر برسد علف هرزی در مزرعه وجود ندارد؛ ولی علف های هرز 
در مراحل اولیه جوانه  زنی هستند و با ریشه کنی آن ها، درصد هجوم علف های هرز به شدت 
کاهش می یابد و احتماالً نیازی به وجین مجدد نیست. با این حال در وجین مکانیکی، 
علف  های  هرز روی پشته سرپا باقی می مانند که می توان به صورت دستی یا شیمیایی 

آن ها را از بین برد.

مزایا و معایب روش کشت هیرم کاری )نم کاری(

این  لوبیا به صورت هیرم کاری است. در  در منطقه خمین )استان مرکزی( کشت 
آبیاری  است،  شده  زده  دیسک  و  که شخم  زمینی  از کشت،  قبل  5 روز  تا   3 روش، 
می شود. به محض گاورو شدن زمین، عملیات کشت انجام می شود. در فاصله زمانی بین 
آبیاری و عملیات کاشت، علف های هرز شروع به جوانه زنی می کنند که با تردد ماشین 
کاشت و به هم خوردن خاک، علف های هرز جوانه زده نابود می شوند و تا حدود زیادی 
علف های هرز کنترل می شوند. با این حال کشت هیرم دارای معایبی است که به آن  ها 

اشاره می شود:
1- باتوجه به رطوبت باالی خاک، میزان فشردگی خاک در مقایسه با روش خشکه کاری 
به شدت افزایش می یابد. افزایش فشردگی خاک، ضمن اینکه عملکرد محصول را کاهش 
می دهد، باعث افزایش تعداد عملیات در مرحله آماده سازی زمین می شود. به عبارت دیگر 
برای خرد کردن کلوخه ها ی بزرگ، باید شدت عملیات آماده سازی زمین را در سال بعد 

افزایش داد. 
۲- ممکن است فاصله زمانی بین آبیاری و کاشت زیاد شود و خاک بیش ازحد سفت 

شود و امکان کاشت وجود نداشته باشد. 
3- امکان وجین مکانیکی در روش مسطح وجود ندارد. 
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نتیجه گیری

کشت متداول و مرسوم لوبیا در ایران روش هیرم کاری و به صورت مسطح است. در 
این روش به دلیل تردد تراکتور و ادوات در خاک مرطوب، خاک مزرعه فشرده می شود. 
از طرفی، میزان مصرف بذر )رقم چیتی( در این روش بیش از ۲50 کیلو گرم در هکتار 
است که در نتیجه هزینه تولید محصول افزایش می یابد. استفاده از ردیف کار های 
پنوماتیکی یا مکانیکی میزان مصرف بذر را تا بیش از 50 درصد کاهش می دهد. از طرف 
دیگر، مبارزه مکانیکی با علف های  هرز و خاک  دهی  پای بوته در این روش امکان پذیر 
است. در صورت نبود دستگاه ردیف کار می توان با نصب فاروئر بر روی دستگاه کارنده 
معمولی، کشت را به صورت جوی و پشته ای انجام داد. در این حالت نیز میزان مصرف 
بذر بیش از 50 درصد کاهش می یابد. وجین مکانیکی و خاک  دهی پای بوته یکی از 
الزامات کشت ردیفی  و  جوی و پشته ای است که قبل از مرحله گل دهی باید انجام شود. 
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