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  دیم گندم عملکرد و مصرفی سوخت وري بهره بر حفاظتی ورزي خاك اثر بررسی

  *زین العابدین شم آبادي

 کشاورزي، و ترویج آموزش تحقیقات، سازمان ،)شاهرود(سمنان  استان کشاورزي تحقیقات مرکز، بخش تحقیقات فنی و مهندسی

  ایران ،شاهرود

  

  چکیده

در قالب طرح  یآزمایش، تی بر استفاده بهینه از سوخت و بارندگیورزي حفاظ خاك  روشبه منظور بررسی اثر 

آوري  بدون جمع رایج با و کشت، RT)( ورزي خاك ، کم)NT(مستقیم تیمار کشت  4هاي کامل تصادفی با  بلوك

انجام سال در منطقه کالپوش شاهرود  4و به مدت  آفتابگردان -تکرار در تناوب گندم 5در  CT2) و (CT1  کلش

. وجود داشت) >01/0P( دار تالف معنیخاحفظ بقایا بین تیمارهاي مختلف آزمایش از نظر  نتایج نشان داد. شد

در سال اول آزمایش بین تیمارهاي . بودندحفظ بقایا بیشترین و کمترین مقدار داراي و روش رایج  مستقیم کاشت

یمارهاي کشت رایج و مستقیم به ترتیب ت. بودندار  معنی، خاكاعماق مختلف اختالف رطوبت موجود در آزمایش 

 5-20در سال چهارم، محتواي رطوبت خاك در عمق ). >05/0P(و کمترین عملکرد گندم را داشتند  بیشترین

به ترتیب وري سوخت  بهره و نیزذخیره رطوبت مقدار بیشترین وکمترین . نشان داددار  اختالف معنی ،سانتیمتري

احتالف  عملکرد بین تیمارهادر سال چهارم هرچند از نظر . بودروش رایج و  مربوط به تیمارهاي کاشت مستقیم

 رایج روش و ورزي خاك کم مربوط به تیماربه ترتیب  گندم عملکرد وکمترین ولی بیشترین ،وجود نداشتدار  معنی

کاشت ار در مقداز نظر مصرف سوخت و زمان انجام عملیات، بیشترین مقدار مربوط به روش رایج و کمترین . بود

و به منظور حفظ رطوبت در این تحقیق وري مصرف سوخت  با توجه به روند عملکرد محصول و بهره. مستقیم بود

ورزي و  خاك کم(ورزي حفاظتی  هاي خاك خاك و استفاده بهینه از سوخت در شرایط دیم، استفاده از روش

  .شود توصیه میگاوآهن برگرداندار  با شخمبه جاي  )کاشت مستقیم

  

  ورزي، رطوبت خاك، عملکرد گندم وري سوخت، خاك بهره: هاي کلیدي واژه

                                                              

  10/4/1394: تاریخ پذیرش              2/12/1393: تاریخ دریافت            zshamabadi@gmail.com: مسئولنگارنده   *
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  مقدمه 

درصد انرژي  60انجام شده در حدود   طبق تحقیقات

مکانیکی مورد مصرف درکشاورزي  مکانیزه مربوط 

دقت در نوع استفاده . باشد ورزي می به عملیات خاك

از ادوات و مراتب ورود به مزرعه براي هر نوع از 

ورزي داراي اهمیت باالیی است  ادوات خاك

  ).1387عباسی و همکاران، (

استفاده از گاوآهن برگردان دار در آماده سازي زمین  

عالوه بر مصرف انرژي زیاد،  به دلیل زیر و رو کردن 

مداوم خاك موجب اتالف رطوبت، تسریع 

اکسیداسیون مواد آلی و تخریب ساختمان خاك 

استفاده از گاو آهن  عالوه براین. گردد می

باعث خواهد شدکه تمام بقایاي گیاهی دار  برگردان

وارد خاك شده و از دسترس خارج شود و در نتیجه 

خاك در معرض فرسایش شدید آبی و خاکی قرار 

گیرد که براي برخورد و جلوگیري از چنین وضعیتی 

ورزي حفاظتی به  در بسیاري از کشورهاي دنیا خاك

. موثر مورد توجه قرار گرفته استعنوان یک راهکار 

ورزي حفاظتی در  هاي خاك بکارگیري سیستم

کشاورزي، در اواخر  بسیاري از کشورهاي پیشرو در 

هاي مربوط  میالدي آغاز گردید و نگرانی 1980دهه 

ورزي  به حفاظت خاك در مقابل فرسایش و خاك

جویی در انرژي، سوخت و زمان   رویه و صرفه بی

این   ورزي مرسوم، موجب ادامه ي خاكبکاررفته برا

روند با سرعت بیشتري گردید، در حال حاضر 

یافته و درحال  بسیاري از کشورهاي کمتر توسعه

توسعه نیز درحال بکارگیري و گسترش انواع 

آسودار و (باشند  ورزي حفاظتی می هاي خاك سیستم

  ).1387زار،  سبزه

 ي،ورز هاي سوخت در عملیات خاكیش هزینهافزا

ورزي و هاي خاكکشاورزان را مجبور به تغییر روش

. ورزي اقتصادي کردهاي خاكیافتن روش

هستند  هاییورزي و کاشت مستقیم از روشاكخ کم

که که اخیراً کشاورزان به منظور کاهش فرسایش و 

با توجه به اثرات منفی . برندهزینه سوخت بکار می

خاك و  کاشت متراکم، براي ایجاد شرایط طبیعی

تر کاربرد کاشت مستقیم ضروري پوشش گیاهی،

Yalcin and , 2006; et al. Bayhan. (باشد می

 Cakir, 2006 .(  

ورزي شامل   هاي مختلف خاك در آزمایشی اثر روش

ورزي و  خاك ورزي مرسوم، کم خاك

ورزي بر خواص خاك، مصرف سوخت،  خاك بی

دم ورزي و عملکرد گن زمان موردنیاز عملیات خاك

نتایج نشان داد که . مورد بررسی قرار گرفت

جویی در مصرف  ورزي حفاظتی باعث صرفه خاك

درصد و زمان موردنیاز عملیات  77سوخت به میزان 

درصد نسبت به   84ورزي به میزان  خاك

عملکرد گندم در روش . شود ورزي مرسوم می خاك

دار با هم  ورزي و مرسوم اختالف معنی خاك بی

  ).Afzalinia et al., 2009( نداشتند

ورزي عالوه بر افزایش پایداري و هاي  خاكروش

وري زراعی، بایستی اثر منفی بر محیط زیست بهره

به همین علت، کشاورزي پایدار و . نداشته باشند

ورزي رایج ورزي حفاظتی در مقایسه با خاك خاك

هاي تولید بسیار به دلیل کاهش مصرف انرژي و هزینه

  ) .De Vita et al., 2007( ه قرار گرفتندمورد توج

ورزي  ورزي حفاظتی در مقایسه با روش خاك خاك

شود،  مرسوم موجب کاهش تعداد عملیات زراعی می

افت رطوبت و تخریب . که منافع زیادي دارد
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ساختمان خاك و اکسیداسیون بقایاي آلی کاهش 

ها موجب  این مسئله عالوه بر کاهش هزینه. یابد می

 ,.Kamil et al)شود  ش کارآیی مصرف آب میافزای

2005) .  

ورزي مرسوم و  هاي خاك در آزمایشی اثر روش

در  عملکرد آفتابگردان بر) ورزي خاك کم(حفاظتی 

در روش . تناوب با گندم در شرایط دیم مطالعه شد

مرسوم از گاوآهن برگرداندار و در روش حفاظتی از 

دیسک استفاده  گاوآهن قلمی و قبل از کاشت گندم از

سال  5ورزي حفاظتی پس از  نتایج نشان داد، خاك. شد

موجب افزایش ماده آلی در سطح خاك شد و عملکرد 

سالی بهبود بخشید  محصول را در دوره خشک

(Murillo et al., 998).  

ورزي سهم قابل توجهی در مقدار  عملیات خاك

محصوالت  یک سیستم تولید درانرژي ورودي 

ورزي به نحوي  کاهش عملیات خاك .زراعی دارد

برآورده ساخته و ضمن  ورزي را که اهداف خاك

جلوگیري از فرسایش و تخریب ساختمان خاك، 

مورد نیاز جهت تهیه بستر بذر را  زمان و انرژي

 کاهش دهد، از جمله اهداف کشاورزي پایدار

ورزي باید به  در این راستا ادوات خاك. باشد می

مصرف حداقل  د که ضمناي انتخاب شون گونه

زنی و رشد ریشه  انرژي، شرایط مناسب جهت جوانه

به منظور ارزیابی . فرآهم آورند را در حد مطلوب

تولید  ورزي بر انرژي مصرفی در تأثیر کاهش خاك

تهیه بستر  مختلف   روش  اي، با اعمال سه ذرت علوفه

دو بار دیسک، گاوآهن + دار گاوآهن برگردان( بذر

 آزمایشی) دیسک +  بار دیسک و دیسک دو+ قلمی 

هاي کامل تصادفی با سه تکرار  در قالب طرح بلوك

هاي مختلف تهیه  نتایج نشان داد که روش. انجام شد

کل انرژي ورودي به مزرعه داراي  بستر بذر از نظر

که  بودند، به طوري 1%داري در سطح  اختالف معنی

و  ندگردان برنمیادواتی که خاك را استفاده از 

 ورزي مرسوم در مقایسه با خاك ورزي خاك کم

باعث ذخیره انرژي در قالب سوخت و عملیات 

بستر بذر از  هاي مختلف تهیه روش. ماشینی گردید

دار  نظر کل انرژي خروجی از مزرعه تفاوت معنی

  ).1386رزاقی و همکاران، ( ندادند آماري نشان

دم عملکردگنبر ورزي خاك اثر روش بی درآزمایشی،

ورزي مرسوم  در سه سال متوالی با روش خاك

ورزي  خاك نتایج نشان داد که در بی. مقایسه شد

ورزي باعث  خاك عملکرد محصول بیشتر بود و بی

 ).De Vita et al., 2007(تبخیر کمتر آب شد 

حفظ بقایا اغلب اغلب ذخیره رطوبت در خاك را 

همه محققین در این موضوع اتفاق . دهد افزایش می

هاي خاك ورزي حفاظتی  نظر دارند که سیستم

بهترین روش هستند و اختالف نظر کمی در توصیه 

کنندکه  گرچه برخی ادعا می. بخش کشاورزي دارند

روي  در افزایش درآمد، ممکن است اندکی زیاده

  .(Freebairn and Silburn, 2004)شده باشد

ترین عامل محدودکننده زراعت در مناطق  آب مهم

ورزي و تناوب  خاك. خشک است نیمهخشک و 

هاي مدیریتی هستند که در ذخیره و  زراعی روش

ورزي  در مقایسه با خاك. جذب رطوبت موثر هستند

به واسطه ورزي حفاظتی  خاك هاي  وم، روشمرس

کاهش تبخیر و افزایش نفوذپذیري، موجب کارآیی 

 ,.Robert et al)شوند  بیشتر ذخیره آب بارندگی می

2006) .  

رطوبت خاك عامل محدودکننده در تولید 

توجه به . شود محصوالت دیم محسوب می
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ورزي،  خاك هاي نوین خاك از جمله کم مدیریت

. با هدف حفاظت از منابع خاك و آب ضروري است

سازي و  آمادهورزي، با تغییر در روش  عملیات خاك

 موثر استشرایط خاك، مستقیماً بر رطوبت خاك 

  ).1385 محمودي و محمدي،(

یکی از مشکالت کاهش تولیدات کشاورزي در 

مناطق خشک و نیمه خشک، پایین بودن میزان مواد 

هاي مطلوبی  آوري کاربرد فن .آلی خاك است

به عنوان یکی از ) ورزي حفاظتی خاك  سیستم(

تواند در  هاي کاربردي در کشاورزي پایدار می روش

داري در ها و افزایش پای کند کردن روند تخریب زمین

با توجه به اهمیت بقایا و حفظ آن در . کشاورزي باشد

تواند در  ورزي می سطح خاك استفاده از خاك

عباسی و (افزایش عملکرد گندم تاثیرگذار باشد 

  ).1387همکاران، 

اثر مثبت حفظ رطوبت خاك با حفظ بقایاي گیاهی 

در سطح خاك کامالً مورد تایید کارشناسان قرار 

ایاي پوشش خاك توسط بقایا شامل مز. گرفته است

ذخیره رطوبت خاك، بهبود مواد آلی خاك، 

بازیافت مواد غذایی و موجب حفاظت خاك در برابر 

 Hatfield et(شود فرسایش آبی و بادي می

al.,1998; Lipiec et al., 2006; Lopez et al., 

2003 .(  

ورزي  این مطالعه به منظور بررسی اثرات مثبت خاك

، عملکرد محصول خاك رطوبت حفظ برحفاظتی 

  .انجام شدسوخت مصرف  وري گندم و بهره

  

  ها  مواد و روش

وري  ورزي حفاظتی بر بهره به منظور بررسی اثر خاك

این آزمایش انرژي و عملکرد گندم در شرایط دیم، 

، )NT(مستقیم  شتاک ؛چهار تیمار شامل با

و بدون رایج با ورزي  خاك ،)RT(ورزي خاك کم

در ) CT2 و  CT1(بقایاي محصول قبلی   آوري معج

 5هاي کامل تصادفی با  قالب طرح آماري بلوك

آفتابگردان در منطقه کالپوش -تکرار در تناوب گندم

 MF285کلیه عملیات با تراکتور . شاهرود اجرا شد

اعمال  اول آزمایش بعد از  در پاییز سال. انجام شد

اك از تمام ورزي و تهیه نمونه خ تیمارهاي خاك

متري گندم  سانتی 20- 40و 5- 20تیمارها از اعماق

با استفاده از مستقیم  کاشت تیمار  .کشت گردید

حهت نفوذ در  1وارونه تی شیاربازکن بذرکار مجهز به

در تیمار حداقل .اجرا شد خوردهخاك شخم ن

انجام دیسک توسط زمین سازي  آماده ورزي خاك

براي انجام . دشد و سپس کشت با بذرکار انجام ش

هاي  ورزي به روش رایج، ابتدا کرت عملیات خاك

مورد نظر توسط گاوآهن برگرداندار سه خیش شخم 

ورزي  شد و سپس توسط دیسک عملیات خاك زده

تابستان سال دوم پس از در  .ثانویه انجام گردید

 10پس از حذف حاشیه در سطح (برداشت گندم 

هاي  کرت). شدانجام  مترمربع از هر تیمار برداشت

 بهار سال و در ندآزمایشی به حالت آیش باقی ماند

آفتابگردان سوم طبق تناوب منطقه در همه تیمارها 

برداشت آفتابگردان در مهرماه  پس از. کشت گردید

 چهارمدر تیر ماه سال . گردید بالفاصله گندم کشت

هاي الزم در  برداري یادداشت. گندم برداشت شد

و میزان سوخت مصرفی در  لزمینه عملکرد محصو

هاي مربوطه با استفاده از  گیري و داده اندازههر روش 

  .تحلیل گردید افزارهاي کامپیوتري تجزیه و نرم

میزان ( راي بررسی اثر نوع مدیریت بقایاي گیاهیب

 طوبتدرصد رطوبت خاك، حفظ بر  )برگردانی بقایا

                                                              
1 - Inverted T 
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 40-20و  20-5از اعماق  )پایه خشک(خاك 

ها در آون به مونهبرداري شد و ن نمونه متري سانتی

 .درجه قرار گرفتند 105ساعت در دماي  24مدت 

  : محاسبه گردید 1درصد رطوبت از رابطه 

 )1(  100
W

WWw
M

d

d 


 

به     Wdو  Ww ، (%)رطوبت خاك   M :که در آن

  .باشند می) گرم(ترتیب وزن خاك مرطوب و خشک 

فاده از یک کادر چوبی میزان برگردانی خاك با است

براي این . گیري شد متر اندازه سانتی 50مربعی به ابعاد

منظور قبل و بعد از انجام عملیات شخم در تیمارهاي 

گیاهی تعیین  نقطه متفاوت تعداد بقایاي 4مختلف، در

میزان برگردانی خاك در  2شد، و با استفاده از رابطه 

 ,Anonymous(گردید محاسبه تیمارهاي مختلف 

1995:(  

)2(  100
W

WW
F

P

EP 


 

    WEو  WP  ،شاخص برگردانی خاك  F :که در آن

هاي هرز یا بقایاي محصول در  علفبه ترتیب وزن 

  .باشند شخم  می و بعد از واحد سطح قبل

گیري میزان سوخت مصرفی در  به منظور اندازه

ورزي، از روش باك پر  تیمارهاي مختلف خاك

در این روش قبل و بعد از انجام . دشو استفاده می

. شود عملیات شخم، مخزن سوخت تراکتور پر می

گیري میزان سوخت  میزان سوخت مصرفی با اندازه

اضافه شده به مخزن بعد از عملیات شخم مشخص 

زمان انجام عملیات با استفاده از کرونومتر . شد

گیري زمان انجام  به منظور اندازه. گیري شد اندازه

هاي استاندارد  ت و سوخت مصرفی از کرتعملیا

  .(Sessiz et al., 2008)استفاده شد ) متر 105×5/66(

 الزم زمان گیرى با اندازه کاشت عملیات سرعت

 زیر 3رابطه  از استفاده با متر 30 مسافت طى جهت

  .)1383بختیاري، (شود  محاسبه می

)3(  6.3
t

X
S   

 X ،)ساعت بر کیلومتر(پیشروى  سرعت S: که در آن

مسافت  طى زمان tو ) متر(شده  پیموده مسافت 

  .باشند می) ثانیه(

اي، قطعه زمین  به منظور محاسبه بازده مزرعه

انتخاب و کاشت توسط ) هکتار 5/0(مشخصی 

کل زمان الزم .شود بذرکارهاي مختلف انجام می

هاي  براي کاشت این سطح، زمان مفید و زمان

گیري  اندازه) دن و پر کردن مخزندور ز(غیرمفید 

اي محاسبه  مزرعه  بازده 4شده و با استفاده از رابطه 

  :گردد می

)4(  100
T

T
e

t

u   

  ، )درصد(اي  بازده مزرعه  e: که در آن

Tu  دقیقه(زمان مفید ( وTt  زمان کل)دقیقه (

  .باشند می

 کار عرض و تراکتور با توجه به سرعت پیشروي

شد  محاسبه  5اي موثر از رابطه  مزرعهرفیت ظادوات 

  ). 1387الماسی و همکاران، (

)5(  e
10

wS
Ce 


  

هکتار بر (اي موثر  ظرفیت مزرعه  Ce: که در آن

 )  ساعت در کیلومتر(پیشروى  سرعت S  ، )ساعت

w  باشند می) متر(عرض کار.  

با استفاده از ي انرژي سوخت مصرفی رو هرهشاخص ب

  ):1387الماسی و همکاران، ( محاسبه شد  3بطه را

)3(  
F

Y
p  
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ي انرژي سوخت رو هرهشاخص ب P،که در آن

کیلوگرم در (عملکرد محصول  Y، )کیلوگرم بر لیتر(

  . باشد می)  لیتر(میزان سوخت مصرفی  Fو ) هکتار

  

  ورزي و ادوات مورد استفاده در آزمایش هاي خاك روش -1جدول

  ورزي و کاشت روش خاك  ورزي و کاشت ادوات مورد استفاده  جهت خاك

  کشت مستقیم  بذرکار کاشت مستقیم

 شخم کشت با حداقل  کار  خطی+ دیسک

 کلش آوري کشت رایج با جمع کار خطی+ دیسک+گاوآهن برگرداندار

 کلش آوري جمعبدون کشت رایج  کار خطی+ دیسک+گاوآهن برگرداندار

  

  نتایج و بحث

  اي و میزان مصرف سوخت ظرفیت مزرعه

اي و میزان مصرف سوخت ادوات و  مزرعه  ظرفیت

نشان  2هاي مورد استفاده در آزمایش در جدول ماشین

بیشترین و کمترین مقدار ظرفیت . داده شده است

زراعی به ترتیب مربوط به دیسک وگاوآهن 

اي  نظر به این که ظرفیت مزرعه. باشد برگرداندار می

، عرض کار وسیله و راندمان  عی از سرعت عملیاتتاب

ظرفیت زراعی بیشتر در مورد دیسک . باشد زراعی می

مربوط به عرض کار و سرعت عملیات بیشتر نسبت به 

ظرفیت زراعی کمتر در . باشد ادوات دیگر می

گاوآهن برگرداندار به سرعت عملیات و عرض کار 

) خمخواه بودن عملیات ش به دلیل انرژي(کمتر 

میزان مصرف سوخت و زمان انجام عملیات  .باشد می

نشان داده   3در تیمارهاي مختلف آزمایش در جدول

بیشترین و کمترین مقدار مصرف سوخت و . شده است

زمان انجام عملیات در هکتار، به ترتیب مربوط به 

بر خالف . باشد روش مرسوم و کاشت مستقیم می

ش کاشت مرسوم، مصرف سوخت کمتر در رو روش

بدلیل (مستقیم مربوط به کاهش زمان انجام عملیات 

  .باشد می) انجام همزمان عملیات

  

  میزان بقایا در سطح خاك 

ورزي  نتایج آزمایش نشان داد که بین تیمارهاي خاك

از نظر میزان حفظ بقایا در سطح خاك، اختالف 

کاشت مستقیم . وجود داشت%) 1درسطح (دار  معنی

دار به ترتیب  با گاوآهن برگردانورزي رایج  و خاك

بیشترین و کمترین مقدار حفظ بقایا در سطح خاك 

حفظ بقایاي محصول قبلی و ). 1شکل(را دارا بودند 

برگردانی کمتر بقایا موجب پوشش سطح خاك و 

جلوگیري از تبخیر سطحی و حفظ رطوبت خاك 

نتایج مشابه توسط پژوهشگران دیگر گزاش . شود می

  ).u and Yalcin, 2007Gencsoyl(شد 

  

  محتواي رطوبت خاك 

ي مربوط به درصد رطوبت ها تجزیه واریانس داده

 20-40و   5- 20( هاي مختلف موجود خاك در عمق

پس از برداشت گندم در سال اول آزمایش ) متر سانتی

دار از لحاظ  بین تیمارها اختالف معنینشان داد که 

چون در سال اول آزمایش  .آماري وجود نداشت

اثرات مثبت پوشش سطحی و . بارندگی بیشتر بود

  .حفظ رطوبت خاك مشاهده نشد
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ي مربوط به درصد رطوبت ها تجزیه واریانس داده

پس از برداشت  هاي مختلف موجود خاك در عمق

گندم در سال چهارم آزمایش نشان داد که در عمق 

 دار بین تیمارها اختالف معنیمتري  سانتی 5- 20

و بیشترین و کمترین مقدار  شتآماري وجود دا

رطوبت به ترتیب مربط به تیمارهاي کاشت مستقیم و 

  ).   2شکل (روش رایج بود 

   
  

  اي، زمان انجام یک هکتار عملیات و مصرف سوخت ظرفیت مزرعه -2جدول

  اي ظرفیت مزرعه نوع ماشین

)hah-1(  

  زمان انجام عملیات 

 )hha-1(  

 مصرف سوخت

)Lha-1( 

  2/11  5/1  68/0  مستقیمماشین کاشت 

  6/5  8/0  25/1  دیسک

 24 5/3  3/0 گاوآهن برگرداندار

  4/8  2/1  83/0  بذرکار

  

  ورزي و کاشت هاي مختلف خاك اي و مصرف سوخت در روش متوسط  ظرفیت مزرعه -3جدول

تیمارهاي 

 آزمایش

  اي  ظرفیت مزرعه

  )هکتار بر ساعت(

  زمان انجام عملیات

  )ساعت بر هکتار(

  ختمصرف سو

 )لیتر بر هکتار( 

  عملکرد محصول

/ کیلوگرم(

  )هکتار

وري مصرف  بهره

/ کیلوگرم(سوخت 

  )لیتر

NT 68/0  5/1  2/11  5/3186 5/284  

RT 4/0  8/2  6/19  5/3141 3/160  

CT1  8/0  5/5  38 5/3305 87  

CT2  8/0  5/5  38 5/3340 88  

=NT  ،کشت مستقیم=RT  شخم کشت با حداقل ،=CT1 ش وکل آوري معکشت رایج با ج=CT2   کلش آوري جمعبدون کشت رایج  

  

  

  
  میزان بقایا در سطح خاك در تیمارهاي مختلف -1شکل 

=NT  ،کشت مستقیم=RT  شخم کشت با حداقل ،=CT1 ش وکل آوري کشت رایج با جمع=CT2   کلش آوري جمعبدون کشت رایج  

a

c
c

b
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رطوبت بیشتر در الیه سطحی خاك در تیمارهاي 

ل برگردانی کمتر خاك و حفظ بقایاي حفاظتی به دلی

بیشتر در سطح خاك و جلوگیري از تبخیر سطحی 

نتایج مشابه توسط پژوهشگران دیگر گزاش شد . بود

)et al., Lipiec Gencsoylu and Yalcin, 2007; 

2006; Lopez et al., 2003 .( 20-40در عمق 

دار از لحاظ  بین تیمارها اختالف معنیمتري  سانتی

  .وجود نداشتآماري 

  عملکرد گندم 

ورزي از  در سال اول آزمایش، بین تیمارهاي خاك

اختالف )  عملکرد اقتصادي(نظر عملکرد دانه 

تیمارکشت . وجود داشت%) 5در سطح (دار  معنی

ورزي به ترتیب بیشترین وکمترین  خاك رایج و بی

نتایج . عملکرد دانه را در بین تیمارها دارا بودند

ي مربوط به عملکرد ها واریانس داده حاصل از تجزیه

بین نشان داد که در سال چهارم آزمایش  دانه

 دار وجود نداشت و معنیاختالف تیمارهاي مختلف 

ورزي و روش رایج به ترتیب  خاك تیمارهاي کم

بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه را داشتند 

  ).4جدول شماره(

  
  ي مختلف  هامیانگین رطوبت خاك در عمق -2شکل

   

  نتایج  میانگین عملکرد دانه در تیمارهاي آزمایشی   -4جدول

 تیمارهاي آزمایش
  عملکرد محصول

  سال چهارم  سال اول

NT   b3173    a3200  

RT   ab3557   a3536  

CT1   a3880  a2731  

CT2   a3787  a2894  

  .آماري دارنددار  معنیارقام با حروف غیرمشترك اختالف 

  

٠

٢

۴

۶

٨

١٠

١٢

NT RT CT1 CT2

ك 
خا

ت 
وب

ط
ر

(%
)
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5-20 20-40
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ول هرچند بیشترین عملکرد محصول مربوط در سال ا

به تیمار روش رایج بود، اما تیمار روش رایج کمترین 

). 4و  3شکل (وري سوخت را دارا بود  مقدار بهره

ورزي، نه تنها  سال اعمال تیمارهاي خاك 3پس از 

دار آماري  بین تیمارها از نظر عملکرد اختالف معنی

تیمارهاي وجود نداشت، بلکه عملکرد محصول در 

از ) ورزي خاك کاشت مستقیم و کم(حفاظتی 

این نتیجه با ). 3شکل (هاي رایج بیشتر بود  روش

هاي انجام شده توسط  هاي حاصل از آزمایش یافته

و شرما و ) 2004(، اود )1994(دکی و همکاران 

با دقت بیشتر در . مطابقت دارد) 2011(همکاران 

اظتی شود در تیمارهاي حف مالحظه می 3شکل 

هاي اول و آخر آزمایش تقربیاً ثابت  عملکرد در سال

بوده ولی در تیمارهاي رایج عملکرد در سال چهارم 

این  .نسبت به سال اول کاهش محسوس داشته است

ورزي حفاظتی در  موضوع بیانگر اثرات مثبت خاك

با توجه به این که کشور ما در . باشد درازمدت می

ترین  شده و آب مهمخشک واقع  منطقه خشک و نیمه

دلیل شرایط عامل محدودکننده زراعت بوده و به 

روزهاي آفتابی و شدت زیاد تابش (اقلیمی حاکم 

، تبخیر از سطح خاك، دلیل عمده هدررفت )خورشید

اقدامات مرتبط با مدیریت زراعی و . باشد آب می

بهبود ظرفیت آب در خاك، تا حدودي اثرات منفی 

ب بارش را تعدیل نموده و در میزان و پراکنش نامناس

نتایج مشابه توسط . بهبود عملکرد موثر خواهد بود

 ;Lipiec et al., 2006(سایر پژوهشگران گزارش شد 

, Gencsoylu and Yalcin2003; et al., Lopez 

شود  مالحظه می 4چنانچه در شکل  ).2007 

وري مصرف سوخت همییشه در تیمارهاي رایج  بهره

به دلیل (اي حفاظتی کمتر بوده است نسبت به تیماره

همچنین ). هاي رایج مصرف سوخت بیشتر در روش

وري سوخت در تیمارهاي حفاظتی تقریباً  میزان بهره

) بدلیل ثبات در عملکرد محصول(ثابت بوده است 

ولی در تیمارهاي رایج درسال چهارم نسبت به سال 

وري  آزمایش به دلیل کاهش عملکرد بهرهاول 

فریبرزي و . اي داشته است بل مالحظهسوخت قا

و کن و ) 2003(، لوپز و همکاران )2005(همکاران 

. نتایج مشابهی گزارش کردند) 2004(همکاران 

ورزي حفاظتی بدلیل انجام همزمان  عملیات خاك

زمان انجام عملیات  عملیات، نه تنها موجب کاهش

جویی قابل مالحظه در  و صرفه) انجام بموقع عملیات(

شوند، بلکه با ایجاد بستر مناسب،  رف سوخت میمص

حفظ و ذخیره بارش و کنترل تلفات ناشی از تبخیر، 

. سهم بسزایی در پایداري تولید محصوالت دیم دارند

حفظ بقایاي گیاهی در سطح خاك عالوه بر کاهش 

تبخیر، باعث افزایش نفوذ آب به خاك و جلوگیري 

رسایش جلوگیري از ف(از جاري شدن آب باران 

شودکه نتیجه آن افزایش عملکرد و   می) خاك

  .وري سوخت باشد بهره

نتایج مشابه توسط پژوهشگران دیگرگزارش شد 

)Yalcin and Cakir, 2006;  et al.,Bayhan 

هاي حفاظتی در  بنابراین با اعمال روش ).2006

جویی در زمان و  توان عالوه بر صرفه شرایط دیم، می

طور  رندگی را حفظ  و بهسوخت، آب حاصل از با

  .صحیح در تولید محصول از آن استفاده کرد

  

  گیري  نتیجه

ورزي حفاظتی موجب کاهش مصرف سوخت  خاك 

کاهش . شود وري مصرف سوخت می و افزایش بهره

ها، موجب  مصرف سوخت عالوه بر کاهش هزینه

در  .شود هاي زیست محیطی نیز می کاهش آلودگی
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اظتی موجب حفظ ورزي حف شرایط دیم، خاك

بقایاي گیاهی، رطوبت خاك و افزایش عملکرد 

همچنین حفظ بقایاي گیاهی، عالوه . شود محصول می

بر کاهش فرسایش خاك، از ایجاد گرد و غبار و 

. کند آلودگی محیط زیست جلوگیري می

جویی در زمان  ورزي حفاظتی موجب صرفه خاك

انجام عملیات و انجام بموقع عملیات کشاورزي 

 .شود یم

    

  

  

  

  وري سوخت در دو سال مقایسه میانگین بهره -4شکل  مقایسه میانگین عملکرد محصول در دو سال -3شکل

  

  منابع

سازمان تحقیقات، آموزش و ). ترجمه(ورزي حفاظتی  هاي خاك سیستم. 1387.زار هومن آسودار محمد امین، سبزه
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  . شناختی ایران دومین همایش ملی کشاورزي بوم. اي انرژي مصرفی در تولید ذرت علوفه

ورزي حفاظتی بر خصوصیات  اثر خاك. 1387. عالمی سعید ،فرد محمد عباسی فاطمه، آسودار محمد امین، سعادت

  .مشهد. هاي کشاورزي و مکانیزاسیون پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین. فیزیکی خاك
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Abstract 

      In order to study the effect of conservation tillage on fuel consumption productivity and soil 

moisture conservation, this research was conducted in wheat-sunflower rotation in Shahrood 

region for 4 years. Four different tillage systems (no-till planting (NT), reduced tillage (RT), 

conventional sowing with and without residue removal (CT1 and CT2) were randomized in 

RCBD with 5 replications. Results showed that there was significant difference among the 

treatments on plant residue maintenance, and the maximum and minimum of plant residue were 

observed in CT and NT treatments, respectively. In the first year, soil moisture content was not 

affected by tillage treatments. Maximum and minimum of grain yields were observed in CT and 

NT treatments, respectively. In the 4th year, soil moisture content (in 5-20 cm depth) differed 

among the treatments, and maximum and minimum soil moisture were observed in NT and CT, 

respectively. Grain yield did not significantly differ among the treatments, but maximum and 

minimum yield obtained from RT and CT, respectively. Maximum and minimum fuel 

consumption and operation time were observed in CT and NT treatments, respectively. In other 

words, NT treatments had the maximum fuel consumption productivity. It can be concluded that, 

in comparison with conventional tillage (moldboard plough), conservation tillage methods 

(reduced tillage & direct seeding) could improve fuel consumption productivity and soil water 

conservation in rainfed areas. 
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