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  1چکیده

 88هاي در سالبذر در زراعت جو طی کاشت شده و مقدار عملکرد محصول در  سوخت مصرف  
صورت  ي دو سال بههاورزي با یکدیگر مقایسه شدند. دادهسه روش خاك در شهرستان شهریار 89و 

ورزي زیه واریانس سوخت مصرف شده در سه روش خاكتج نتایجمورد تجزیه قرار گرفت. مرکب 
لیتر در  48/58سوخت مصرف شده در روش مرسوم برابر  دار شد. میانگینمعنی درصد 1در سطح 

دست آمد. نتایج  هلیتر در هکتار ب 62/15ورزي  خاك و در روش بی 35/28ورزي خاك  ، روش کمهکتار
دار شد. میانگین معنی درصد 1ورزي در سطح خاكاي در سه روش تجزیه واریانس عملکرد مزرعه

تن در  5/3ورزي خاك و در بی 9/4ورزي  خاك  ، در کم01/5ورزي مرسوم  محصول در خاك عملکرد
و  هاي زراعیورزي در شرایط مختلف فیزیکی زمین خاك  روش کماستفاده از دست آمد.  ههکتار ب

- جاي خاك بهو نیز کاهش فشردگی خاك مزرعه لحاظ کاهش تردد و سوخت تراکتور  مزارع آبی به

  شود. میپیشنهاد ورزي خاك ورزي مرسوم و بی
  

  ورزي، ماشین چندکاره کشاورزيخاك ورزي مرسوم، کمورزي، خاكخاك بی هاي کلیدي: هواژ
  

                                                
 abbasakbarnia@yahoo.com مسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
 نینو يها روش کار بستن به د،یتول يهانهیمحصول در واحد سطح و کاهش هزتولید  شیافزا يبرا  

صنعتی و توسعه یافته در راستاي کاهش تردد در  کشورهايباشد. یضروري م يامر ونیزاسیکانم
این روند  که طوري بهکنند هاي مرکب استفاده میاز ماشینمزرعه و به حداقل رساندن عملیات زراعی 

ي، مرکب کاهش مصرف انرژ هاي از جمله نتایج استفاده از ماشین .یابدهر ساله رواج بیشتري می
از  جلوگیريو  دگیبه حداقل رسیدن فشر ،عملیات زراعی، افزایش تولید در واحد سطح کاهش هزینه

 يانرژ درصد 60 يورزخاك اتیعمل ،گزارش کرد )1991(الر  يبهروز .است خاك مزرعهفرسایش 
طی ) 1995و همکاران (ي بونار .دهدیرا به خود اختصاص م يکشاورز اتیدر عمل شده مصرف

 ورزيکم خاكو عملکرد محصول در روش مرسوم ها و نرخ رشد دانه ،ندادگزارش د پژوهشی
 55( اتیموجب کاهش قابل توجه زمان عمل ورزيروش کم خاك .نکرد دایپ يداریاختالف معن

سوجکا و . نسبت به روش مرسوم شد دیتول نهیو هز ازین مورد يکاهش)، مصرف سوخت، انرژ درصد
خاك و عملکرد محصول جو  یکیزیخواص ف يرو قیو شخم عم یم سطح) اثر شخ1997همکاران (

اما در  داشت شی، بازده سبز مزرعه افزاعمیق انجام شد شخمدر قطعاتی که ند. اددمورد مطالعه قرار را 
) طی مقایسه 2003خسروانی و همت ( دست آمد. هعملکرد محصول مقدار کمتري ب ،سطحی شخم

ورزي بر عملکرد گندم نشان دادند که عملکرد دانه در خاكورزي سطحی و مرسوم روش خاك
ورزي مرسوم ضمن مصرف انرژي و زمان بیشتر، ورزي مرسوم است. خاكخاك درصد 92سطحی 

ورزي مرسوم بیشترین مقدار و در کل انرژي مصرفی در عملیات خاك .شودموجب افزایش هزینه می
 ).2006 ،باشد (رزاقی و همکارانحداقل مقدار میهرس بشقابی سنگین یک زانویی و گاوآهن قلمی 

ورزي در کشت گندم را مورد بررسی قرار دادند. ) اثر سه روش خاك2006گنگ وار و همکاران (
ورزي مرسوم و بی داري باعث افزایش عملکرد گندم در مقایسه با خاكطور معنی ورزي نواري بهخاك
در منطقه فریدن را روش تهیه زمین بر عملکرد گندم اثر چهار ) 2008اسحق بیگی ( ورزي شد.خاك

نشان داد استفاده از گاوآهن قلمی ضمن مصرف انرژي کمتر، سرعت   . نتایجدادمورد بررسی قرار 
) گزارش کردند که 2009نیا و همکاران (افضلی. دهدورزي را نیز افزایش میانجام عملیات خاك

نیاز جهت  و زمان مورد درصد 77میزان  ف سوخت بهجویی در مصرورزي حفاظتی باعث صرفهخاك
دلیل کاهش تعداد عملیات تهیه  ورزي حفاظتی بههاي خاكروش شود.می درصد 84میزان  تهیه زمین به

شوند بستر و یا حذف کامل آن، باعث کاهش مصرف انرژي در تولید محصوالت کشاورزي می
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ورزي حفاظتی بر عملکرد محصول در کشت خاكمنظور بررسی اثر  به ).2012 ،(حسینی و همکاران
ورز حفاظتی) مورد مقایسه ورزي (خاكخاك ورزي و بیخاك ورزي مرسوم، کمجو آبی سه تیمار خاك

ورز حفاظتی باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سیستم خاك
   ).2012 ،نیاشود (دهقانیان و افضلیاي مؤثر میظرفیت مزرعه

ورزي عنوان بیشترین عملیات خاك مرسوم به ورزيدهد که عملیات خاكنشان می ها پژوهش وندر  
سوخت مصرف شده در  زانیبررسی عملکرد محصول جو و م پژوهشاز این  هدفباشد. مطرح می

 ،با در نظر گرفتن مصرف سوخت بهینه ورزيخاكروش ترین مناسبمعرفی و ورزي خاك روشسه 
  .باشد می و عملکرد محصول قل تردد تراکتور در مزرعهحدا

 
  اهو روش مواد
در شهرستان شهریار انجام شد. تیمارهاي این آزمایش سه  1389و  1388هاي در سال پژوهش نیا  

روش  -2 يورزخاك اتیعنوان حداکثر عمل ورزي بهروش مرسوم خاك - 1 ؛شامل ورزيروش خاك
براي این منظور . بودندورزي خاك بیروش  -3و  يورز خاك اتیعملعنوان حداقل  ورزي بهخاك کم

  روش مرسوم شامل: عبارت بودند ازورزي در هر روش خاكهاي مورد استفاده ادوات و ماشین
کودپاش  - 4تسطیح (لولر)  -3سک اول و دوم دی -2 مترسانتی 30با عمق کار  دارگاوآهن برگردان -1
این منظور از  برايورزي که  خاك کم روشو   بذر کار  -6کود) دیسک سوم (زیر خاك کردن  -5

 زدندر مزرعه اعمال شخم عبوردر یک نوبت  یاد شدهماشین چندکاره کشاورزي استفاده شد. ماشین 
  د. دارا انجام  متر)، تهیه بستر، کاشت، پوشش و تثبیت بذرسانتی 20در عمق (با گاوآهن چیزل 

کشور ترکیه  شرکت ازدوك از دستگاه کشت مستقیم ساخت روش این درورزي که  خاك روش بی  
نظر براي کاشت  آن، شیار مورد شاسی در جلوي اي موجودهاستفاده شد. در این دستگاه توسط چیزل

  .د و توسط غلتک موجود در پشت دستگاه روي بذور پوشیده و تثبیت شدگردیبذر ایجاد 
مساحت هر کرت یک هکتار  .تکرار اجرا شدهاي کامل تصادفی با سه صورت بلوك طرح به  

و رطوبت  خاك مزرعه لومیبود.  3140 منبع تأمین توان، تراکتور جاندیر روشسه هر  درانتخاب شد. 
ارانی ب ،آبیاريگیري شد. روش  اندازه درصد 10- 14بین  ورزيخاك عملیات هنگامخاك مزرعه در 

با درجه  حانهیررقم  ،جو کشت شدهد. بوی پاش پران چرخش با استفاده از سیستم آب تحت فشار
شروع  با .بودکیلوگرم در هر هکتار  180 و مقدار مصرف بذر درصد 95قوه نامیه ، درصد 90 خلوص
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کل  يبرا کسانیطور  داشت به اتیعمل د.شثبت و خاتمه عملیات در هر قطعه سوخت مصرف شده 
 با ساخت یک چارچوب به ابعاد یکت پس از گذشت زمان رشد، در فصل برداش نجام گرفت.امزرعه 

 وزن کردن ماده خشکو ي بردارنسبت به نمونهمتر از جنس چوب و پرتاب تصادفی در سطح مزرعه 
 نییتعمنظور  بهو وزن کل دانه  وزن هزار دانه ،)درصد 14با رطوبت  هسنبلو  برگ (شامل ساقه، بوته

با صورت مرکب  بهي دو سال هاداده. ورزي اقدام شدهاي مختلف خاكمحصول در روشعملکرد 
آزمون با نظر  صفات مورد مقایسه میانگین .نددشتجزیه و تحلیل  SAS ver.6.12افزار  استفاده از نرم

  . رفتانجام گدرصد  1در سطح  ندانکاي چند دامنه
  

 بحث نتایج و
گیري شده صفات اندازه رزي براي هیچ کدام ازوخاك ر سال و اثر متقابل سال درثا ،نشان دادنتایج   

 وزنصفات هاي مختلف در تیمارها نشان داد که اثر نتایج تجزیه مرکب داده ).1جدول ( دار نبودمعنی
دار معنیدرصد  1سطح آماري در  بوته، عملکرد محصول، وزن هزار دانه و سوخت مصرفی خشک

  د. بو
سوخت وزن هزار دانه و ، عملکرد محصول، بوته ماده خشک وزنمیانگین مقایسه  2جدول   

سوخت مصرف شده به روش مرسوم حدود دو برابر سوخت مصرف  دهد.را نشان می مصرف شده
ورزي است. ورزي و حدود چهار برابر سوخت مصرف شده در روش بی خاكشده در روش کم خاك

ش کم هاي ذکر شده است. در رواین امر ناشی از تعدد عملیات در روش مرسوم نسبت به سایر روش
ورزي . اما در روش بی خاكوجود داردورزي مرسوم نسبت به خاكورزي عملکرد مشابهی خاك

که در هر سه  با توجه به اینرا نشان داد. ورزي مرسوم نسبت به خاكکاهش عملکرد  درصد 40حدود 
میزان  کاشت با توجه بهورزي و خاكهاي هزینه ولیطور یکسان عمل شد  تیمار عملیات داشت به

 ها بیشتر شدورزي مرسوم از سایر روشدر تیمار خاك کشاورزي بیشتر ادوات سوخت مصرفی
  ). 2(جدول 

  
  
  
  



  1392) 1)، شماره (20هاي تولید گیاهی ( مجله پژوهش

207 

در سه روش  سوخت مصرف شدهماده خشک بوته، عملکرد محصول، وزن هزار دانه و تجزیه واریانس  -1 دولج 
  .89و  88ورزي و کاشت در دو سال زراعی خاكعملیات 

  آزادي درجه  منابع تغییر
  میانگین مربعات

  وزن خشک بوته
  (تن در هکتار)

  عملکرد محصول
  (تن در هکتار)

  وزن هزاردانه
  (گرم)

  سوخت مصرفی
  (لیتر در هکتار)

  n.s 64/0  n.s 37/0  n.s 48/6  n.s 67/0  1  سال
  69/0  56/1  07/0  44/0  4  1خطا 

  85/2906 **  26/63 **  25/4 **  45/9 **  2  ورزيخاك
  n.s 14/0  n.s 11/0  n.s 24/0  n.s 54/2  2  رزيوخاك ×سال

  31/2  29/0  19/0  34/0  8  2خطا 
          17  کل

  دار  غیر معنی n.s ،دارمعنی درصد 1در سطح  **
  

در سه روش  مصرف شده سوخت، عملکرد محصول، وزن هزار دانه و بوته ماده خشک وزنمیانگین  -2 جدول
   .89و  88ی دو سال زراع درورزي و کاشت خاكعملیات 

  هاي سیستم
  ورزيخاك

  بوتهوزن خشک 
  (تن در هکتار)

  عملکرد محصول
  (تن در هکتار)

  وزن هزاردانه
  (گرم)

  سوخت مصرفی
  (لیتر در هکتار)

  a  30/14  a  01/5  a  90/26  a  48/58  ورزي مرسومخاك
  a  50/14  a  90/4  a  30/26  b  35/28  ورزيکم خاك
  b  23/14  b  50/3  b  00/21  c 62/15  ورزيبی خاك

  

 هاي نهیو کاهش هز ياز زمان، مکان، انرژ نهاستفاده بهی جهتدهد که نشان می ها پژوهشروند   
مزرعه . شودیضرورت محسوب م کهاي زراعی یمرکب در فعالیت هاينیاستفاده از ماش دیتول

تاً زیاد ماشین برداشت وزن نسب و بود ياذرت علوفه تحت کشت پژوهش نیانجام ا يانتخاب شده برا
 حدود در مجموعو کند ویژه کامیونی که در کنار چاپر و تراکتور در مزرعه حرکت می اي بهذرت علوفه

 اتیعمل ییهانیزم نیدر چن این بنابر .گردیده استخاك مزرعه  یموجب فشردگ دارندتن وزن  24
 دیخارج کرده، سست و نرم نمادگی فشرباشد که خاك مزرعه را از حالت  يابه گونه دیبا يورزخاك

جذب آب و  يبرا اهیگ یدوان شهیخاك بهتر شده و ر یهواده د،یتا امکان تماس بذر با خاك فراهم آ
جدول  به توجهعملکرد محصول خواهد شد. با  شیامر موجب افزا نیشود. ا شتریآن ب ازین مواد مورد
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ذکر شده محصول  لیدال بنا به يورزخاك و کم يورزخاك بیشتر روش شود دریمالحظه م 2شماره 
  به دست آمده است.  يورزخاك یب روشنسبت به  يشتریب

علت افزایش تردد ادوات  ورزي به هاي مرسوم خاك گیري نمود که روش نتیجه گونه توان این لذا می  
 هاي مربوط به استهالك آنها و در نهایت فشردگی خاك کشاورزي در مزرعه باعث افزایش هزینه

که در  پژوهشمورد استفاده در این  با توجه به فشردگی خاك در مزارعی مانند مزرعه گردد. مزرعه می
ي را نسبت به عملکرد کمتر در ابتدا ورزيخاك استفاده از روش بی ،شوندسال دو نوبت کشت می

لحاظ تردد  را بهورزي خاك ان روش کمتومیدست آمده  هنتایج ب د. با توجه بهده ها نشان میسایر روش
که عملکرد قابل قبول حصول و  خاك یفشردگ کاهش ،کاهش مصرف سوخت ،محدود در مزرعه

در شرایط مختلف فیزیکی  را شود و افزایش درآمد می هاي تولید منجر به کاهش بخشی از هزینه
   توصیه نمود. ورزي خاك و بی عنوان روشی مناسب و جایگزین روش مرسوم بههاي زراعی  زمین

  

  يسپاسگزار
ین وسیله ا هب لذا هاي علمی و صنعتی ایران انجام گرفته است،با حمایت سازمان پژوهش پژوهشاین 
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Abstract1 
 In order to investigate fuel consumption for soil preparation and sowing 
operation in barley farms, three tillage methods were considered for a period of two 
years (2009-2010). Results from analysis of variance for fuel consumption of the 
three tillage methods showed a significant difference at 1% level. Mean value of 
the fuel consumption in conventional tillage was 58.48 (lits/ha), whereas for 
reduced tillage was 29.67 and in No-till was 14.33 liters per hectare, respectively. 
Results from analysis of variance for field performance in three tillage methods 
showed a significant difference at 1% level. Mean value of crop yield in 
conventional tillage was 5.01 (tons/ha), in reduced tillage 4.9 and in No-till 3.5 ton 
per hectare were obtained. Reduced tillage method in condition that irrigated field 
due to reduced traffic (which uses less cost and more profits, saving in time, 
optimum fuel and also less compaction) is suggested instead of conventional and 
No tillage. 
 
Keyword: Conventional tillage; Multi task agricultural machine; No Tillage; 
Reduced Tillage.  
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