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  چکيده
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  مقدمه 
گندم يکي از محصوالت راهبردي است که از نظر ارزش 
غذايي داراي اهميت بسيار بااليي است. اين گياه يکي از 

گياهان زراعي جهان است. ترين ترين و پر مصرفمهم
بيشترين مطالعات در بخش کشاورزي نسبت به ساير 

شود. با توجه به گياهان زراعي بر روي گندم انجام مي
نقش گندم در تأمين غذا، هر گونه تالش در جهت افزايش 

هاي توليد، توليد گندم در واحد سطح يا کاهش هزينه
د که اين نقش مهمي در اقتصاد کشاورزي ايفا خواهد نمو

نيز به نوبه خود يکي از بسترهاي رسيدن به خوداتکائي در 
). Zamani et al., 2007توليدات کشاورزي خواهد بود (

کننده  ترين تأمينمهم عنوان بهاستفاده بهينه از خاک 
وري الزم از توليدات زراعي را تواند بهرهمنابع غذايي، مي

). امروزه Sadeghi Nejad & Eslami, 2006(افزايش دهد 
منظور به حداقل رساندن  ورزي بههاي خاک از فناوري

شود که موجب کاهش صدمات محيطي استفاده مي
ورزي است. عمق شخم و تعداد عمليات خاکگير  چشم

کاشت  هايورزي و روشهاي صحيح خاکاجراي شيوه
 & Sadeghi Nejad(  تأثير بسيار زيادي در توليد دارد

Eslami, 2006هاي ). عالوه بر نگاه اقتصادي در فعاليت
رژي نيز ويژه توليدات کشاورزي، بررسي ميزان انتوليدي به

هاي اخير، به علت . در سالدر توليدات حائز اهميت است
نام گرفته، مديريت » بحران جهاني انرژي«اي که پديده

مصرف انرژي اهميت زيادي پيدا کرده است و ارزيابي 
ترين عوامل در سنجش پايداري يکي از مهم عنوان بهانرژي 

مرحله هاي کشاورزي مورد توجه قرار گرفته است.  نظام
هاي اوليه و ثانويه) ورزي(انجام خاک سازي بستر بذر آماده

 نظير غالت کشور هاي اصليرحله کاشت در زراعتو نيز م
بيشتري را مصرف انرژي  هاي نوين نسبت به روش

 کليه مراحل شخم نمايد. اين امر به اين علت است که مي
صورت جداگانه در  هبذرکاري ب زدن ومالهديسک،  همچون
به اين  شود.انجام مي کشور ورزيرايج خاک هاي سامانه
 زياد شده و موجب تور در مزارعتعدد حرکت تراک علت،
(نظير  بر ساختمان خاک مخربيگذاشتن اثرات  برجا

افزايش ميزان فشردگي خاک، کاهش نفوذپذيري آب و هوا 
ميزان  باعث افرايش جهيگردد و در نت مي در خاک و ...)

هاي متنوع  امروزه ادوات و ماشين .شود ميمصرف گازوئيل 
ورزي و  خاک هاي کم سامانهکشاورزي موجود در دنيا براي 

کارها در راستاي ثرترين راهؤاز بهترين و مورزي  خاک بي

ويژه از منظر  هايجاد تحوالت بنيادي در کشاورزي ب
  . استکشاورزي پايدار 

بر  يسنتورزي و شخم خاک اثر طوالني مدت بي
خصوصيات خاک و عملکرد گياهان زراعي در نظام کشت 

) ٢٠٠٩-١٩٩٨ساله ( ١١ گندم در طول يک دوره-ذرت
در شمال چين مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که 

و فسفات خاک براي  ماده آلي خاک، نيتروژن در دسترس
در اليه  يسنتورزي در مقايسه با شخم خاکسامانه بي

درصد،  ٥/١٦ ترتيب به) متر سانتي ١٠-٠سطحي خاک (
عملکرد گندم يابد.  درصد افزايش مي ٦/٢٩درصد و  ٣١

درصد  ٤/١درصد و  ٥/٣زمستانه و ذرت تابستانه به ميزان 
 Jin(است   يسنتورزي بيشتر از شخم خاکدر سامانه بي

et al., 2011 با انتخاب و اجراي صحيح يک سامانه .(
توان ورزي و تأثير مناسب بر شرايط فيزيکي خاک ميخاک

وسعه بستر بذر مناسبي را جهت سبزشدن گياه، رشد و ت
دست آوردن عملکرد باال فراهم کرد آن و در نهايت به

)Barzegar et al., 2004a; Licht & Al-kaisi, 2005 .(
تنها نياز به انرژي نهاده نه يسنتورزي  هاي خاکسيستم

هاي مناسب  بيشتري دارند، بلکه در دراز مدت ويژگي
کنند فيزيکي خاک را تخريب و آن را دچار فرسايش مي

)Helm, 2005; Fery et al., 2003 از طرفي استفاده از .(
ورزي باعث کاهش خاکورزي و بيخاکهاي کمسامانه
هاي ناشي از مصرف انرژي، کاهش فرسايش و هزينه

دست آمدن عملکرد معادل و در برخي تخريب خاک و به
 ,.katsviro et alشوند (مي يسنتموارد بيشتر از سامانه 

2002; Barzegar et al., 2004aيسنتورزي ). اثر خاک ،
بر ويژگي فيزيکي خاک  زينورزي خاک ورزي و بيخاککم

 ,.Barzegar et alگرفت ( ن قراريتوجه محققرد موز ين

2004b)خشک ايران، نشان داد که در نواحي نيمه . نتايج
ورزي در مقايسه با خاکورزي و کمخاکهاي بي سامانه

اثرات بهتري بر بهبود ويژگي  يسنتورزي سامانه خاک
هاي  فيزيکي خاک دارد. بر اين اساس آنها سامانه

هاي مؤثر  عنوان سامانه ورزي را به خاک ورزي و بي خاک کم
و مفيد در کشت گندم زمستانه براي استفاده کشاورزان 
معرفي نمودند. زمان انجام عمليات، مصرف سوخت، انرژي 

درصد  ٥٥ورزي خاکمورد نياز و هزينه در شرايط کم
ورزي بر عملکرد دانه و  خاک در حالي که کمابد ي يمکاهش 

ورزي . خاک)Bonari et al., 1995( محصول اثري ندارد
از نظر کارايي انرژي  ورزيخاکورزي و بيخاک، کميسنت
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 ,.Hernanz et al( شدنددر منطقه مرکزي اسپانيا مقايسه 

ورزي و خاک. نتايج آنها نشان داد که کم)(1995
درصدي  ٢٠و  ١٨باعث افزايش  ترتيب بهورزي  خاک بي

در کشت گندم و  يسنتورزي کارايي انرژي نسبت به خاک
ورزي هاي مختلف خاک جو شده است. بررسي تأثير سامانه

هاي  در اسلووني نشان داد که انرژي مصرفي در سامانه
و  ٥/٣٧ ترتيب بهورزي  خاک ورزي حفاظتي و بي خاک

 Kosuticباشد ( مي يسنتدرصد کمتر از خاک ورزي  ١/٨٥

et al., 2005 .(  
مين غذايي کشور، أبا توجه به نقش مهم گندم در توليد و ت

ورزي و کاشت گياه  هاي مختلف خاک بررسي اثر روش
گندم بر بهبود عملکرد و کاهش مصرف سوخت و بيالن 

در استان  ١٣٩٠-١٣٩١در سال زراعي انرژي مصرفي 
  باشد. هدف اين پژوهش مين خوزستا

  
  ها مواد و روش

اين پژوهش در شهرستان دزفول در استان خوزستان، با 
ثانيه شمالي  ٣٨دقيقه و  ١٤درجه و  ٣٢عرض جغرافيايي 

ثانيه شرقي  ٣٢دقيقه و  ٣٨درجه و  ٤٨و طول جغرافيايي 
هاي متر از سطح دريا در قالب طرح بلوک ٧٣و ارتفاع 

تکرار اجرا گرديد. اين منطقه  ٣تيمار و  ٦کامل تصادفي با 
خشک با  از لحاظ آب و هوايي جزء مناطق گرم و نيمه

متر در سال است.  ميلي ٢٥٠متوسط بارندگي کمتر از 
رسي است. آب مزرعه از -بافت خاک در اين منطقه لومي

شود. براي امکان استفاده از  طريق چاه عميق تامين مي
کاشت، سطح هر کرت  هايورزي و ماشينادوات خاک

حذف  يو برامتر  ٦×٥٠مترمربع با ابعاد  ٣٠٠آزمايشي 
متر فاصله بين هر کرت در  ١ات تيمارها بر همديگر اثر

نظر گرفته شده است. براي امکان حرکت تراکتور و 
ورزي و کاشت و ايجاد جوي آب براي هاي خاکماشين

ه يتعبمتر فاصله  ٨انجام عمليات آبياري بين هر تکرار 
. زمين مورد استفاده قبل از کشت گندم، به کشت ديگرد

اي اختصاص داشت که پس از برداشت ذرت، ذرت دانه
. تيمارهاي مورد شدتيمارهاي آزمايشي در مزرعه اجراء 

کشت سنتي با استفاده از  - ١آزمايش عبارت بودند از: 
): شامل گاوآهن برگرداندار، ديسک ١Tگاوآهن برگرداندار (

ردکردن کلوخه)، بذرپاش و کودپاش سانتريفوژي، (براي خ

کشت  -٢؛ ١ديسک (زير خاک کردن بذر و کود)، فاروئر
): شامل سه ٢Tسنتي بدون استفاده از گاوآهن برگرداندار (

مرتبه ديسک (براي خرد کردن بقايا)، بذرپاش و کودپاش 
): شامل ٣Tورزي (خاککم -٣سانتريفوژ، ديسک، فاروئر؛ 

، مرزبند؛ ٢ک، کودپاش سانتريفوژ+ کامبيناتدو مرتبه ديس
): شامل کارنده ٤T% بقايا (١٠٠ورزي بر روي  خاک بي -٤

کشت مستقيم، مرزبند (مرزبند فقط به منظور تفکيک 
ورزي بر خاکبي -٥کرت هاي آزمايشي استفاده شد)؛ 

% بقايا (بقايا قبل از کاشت از مساحت معيني از ٦٠روي 
% ٦٠ه و توزين مي گردد و سپسزمين کامالً برداشت شد

بقايا معادل کل بقاياي جمع آوري شده به زمين برگردانده 
 - ٦): شامل کارنده کشت مستقيم، مرزبند؛ ٥Tشود)؛ ( مي
): شامل ٦Tورزي بر روي زمين عاري از بقايا (خاکبي

  ٣Tو  ٢T، ١Tکارنده کشت مستقيم، مرزبند. در تيمار 
. ميزان ندبقايا به روش دستي از روي زمين جمع آوري شد

به مقدار  ٢Tو  ١T) در تيمار ٣بذر مصرفي (رقم وريناک
کيلوگرم  ٢٠٠کيلوگرم در هکتار و در ساير تيمارها  ٢٧٠

به صورت  ٢Tو  ١Tدر هکتار بود. روش آبياري در تيمار 
جوي و پشته و در ساير تيمارها به صورت غرقابي انجام 

ديد. ارزيابي اقتصادي براساس ميزان ارزش محصول گر
دانه گرم در قيمت تضمين خريداري شده توسط دولت و 

ها براساس مقدار و يا ميزان هر واحد ماده محاسبه  هزينه
ورزي و کاشت بعد از برداشت شده است. عمليات خاک

اي و پس از رسيدن رطوبت خاک به حد محصول ذرت دانه
انجام شد و عمليات  ٣٠/٠٩/١٣٩٠ريخ ظرفيت مزرعه در تا

انجام  ١٨/٠٢/٩١برداشت پس از رسيدن گندم در تاريخ 
ها و ادوات استفاده شده در  گرفت. مشخصات ماشين

مشخصات فيزيکي و  ٢آورده شده است. جدول  ١جدول 
  .دهد شيميايي خاک محل آزمايش را نشان مي

كش   هاي هرز باريک برگ، از علفبراي مبارزه با علف
هاي هرز پهن برگ، از و براي كنترل علف ٤تاپيك

) در مرحله ٥كش تري بنورون متيل (گرانستار علف
استفاده شد.  ٦پاش اتومايزرزني با استفاده از سم پنجه

رابر ب ٣Tو  ٢T، ١Tکش تاپيک براي تيمارهاي ميزان علف
گرم در هکتار، و  ٢٠ليتر در هکتار و گرانستار ميلي ٧٥٠

                                                
1- Furrower 
2- Combinate 
3- Verinak 
4- Topik 
5- Granstar 
6- Automotive Sprayer 



  هاي مختلف زراعي بر مصرف سوخت، انرژي مصرفي و عملکرد گندم زمستانه اثر نظام                                                                         ٩٢

 

تراکم بيشتر  دليل به ٦Tو  ٥T ،٤T يبراي تيمارها
ليتر در هکتار و گرانستار  ١کش تاپيک هاي هرز، علف علف
گرم در هکتار استفاده گرديد. کود سرک اول در  ٣٠

کيلوگرم در هکتار و کود  ١٠٠زني به ميزان مرحله پنجه
 ١٠٠سرک دوم در مرحله ظهور سنبله نيز به ميزان 

  شد.کيلوگرم در هکتار استفاده 
  

  ها و ادوات مورد استفادهمشخصات ماشين -١جدول 
فنيمشخصات  (cm)عرض کار  نوع ماشين  

  مترسانتي ٤٠عرض برش هر خيش  -خيش ٣-سوار شونده  ١٢٠  دارگاوآهن برگردان
  مترسانتي ٥٠ها قطر بشقاب -پره ٢٨کششي   ٣٠٠  ديسک

  کيلوگرم ٢٥٠ظرفيت مخزن  - سوارشونده  ٨٠٠  بذرپاش سانتريفوژ

  ٣٠٠  کامبينات
تعداد واحدهاي کارنده -متر۳کار  عرض -سوار شونده- ALIANTEکامبينات ساخت شرکت گاسپاردو ايتاليا مدل 

و سيستم توزيع بذر پنوماتيک و موزع استوانه  -داراي شياربازکن کفشکي -واحدي) ۱۲(دو رديف  واحد ٢٤
  مجهز به سيکلوتيلر -شياردار

اد واحدهاي کارنده تعد -مترسانتي ٣٠٦کششي عرض کار  - Diretta corsa 300ساخت شرکت گاسپاردو ايتاليا مدل   ٣٠٠  خطي کار کشت مستقيم
  مترسانتي ١٨عرض کار هر واحد  -واحد عقب) ٨واحد جلو و  ٩عدد (  ۱۷

  مترسانتي ٦٢ارتفاع شاسي  -مترسانتي ١٨عمق کار  -رديفه ٦ - AMمدل   ٣٠٠  فاروئر
  مترسانتي ٨٠ها  قطر بشقاب -سوار شونده  -  مرزبند
  سوارشونده  ١٤٠  نهرکن

  متر ٦عرض کار  -ليتر ٤٠٠ظرفيت مخزن  - سوار شونده -پشت تراکتوري  ۶۰۰  پاشسم
  اسب بخار ١١٠سيلندر داراي قدرت  MF-399 - ۶  -  تراکتور
  اسب بخار ١٥٥سيلندر و قدرت  ٦ - New Holland- TM 155  -  تراکتور
  اسب بخار ١٥٠سيلندر و قدرت  ٦ - Laser 150تراکتور سام ساخت ايتاليا مدل   -  تراکتور
  ٩٥٥جاندير  کمباين  -  کمباين

  
  متريسانتي ۳۰- ۰مشخصات فيزيکي و شيميايي خاک محل آزمايش در عمق  -۲جدول 

 E.C مشخضات
(dS/m) pH 

O.C  
(%) 

N  
(%) 

P 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

Cu 
(ppm) 

Fe 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

  رس
(%) 

  سيلت
(%) 

  شن
(%) 

 ۱۶ ۵۶ ۲۸ ۴/۱ ۶/۳ ۲/۴ ۸/۰ ۱۶۸  ۱۱ ۱۵ ۲/۱ ۴۵/۷ ۸/۴ اندازه

 
مصرف سوخت (مصرف گازوئيل)، زمان انجام هر عمليات و 

ورزي و کاشت گندم براي هر کل زمان انجام عمليات خاک
يک از تيمارهاي آزمايشي، انرژي مصرفي عمليات 

ورزي و کاشت (انرژي استهالک تراکتور و ادوات  خاک
ورزي و کاشت، انرژي سوخت مصرفي، بذر و کود و خاک

رصد سبز شدن گندم (حاصل تقسيم نيروي انساني)، د
تعداد بوته سبزشده در مترمربع بر حاصلضرب سه فاکتور، 
تعداد بذور کاشته شده در مترمربع، درصد خلوص بذر و 

هاي هرز هاي هرز (تعداد علفقوه ناميه بذر)، تراکم علف
قبل از عمليات سم پاشي)، تعداد سنبله در مترمربع 

شت)، دانه در سنبله و دانه در (تعداد سنبله ها قبل از بردا
سنبلک، عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه گندم، شاخص 
برداشت گندم (نسبت عملکرد دانه به عملکرد بيولوژيک)، 
وزن هزار دانه، انرژي ورودي (نيروي انساني و بذر، انواع 

کش، الکتريسيته، دام، آب، پمپاژ آب، کش و علفکود، آفت
شده براي توليد ماشين و  سوخت ديزل و انرژي صرف

سيستم پمپاژ و انتقال آب) و انرژي خروجي (انرژي 
گيري بودند. همچنين  عملکرد دانه) پارامترهاي مورد اندازه

انرژي ويژه يا شدت انرژي، افزوده خالص انرژي، کارايي يا 
 معادالتطبق  ترتيب بهوري انرژي نيز بازده انرژي و بهره

ها و اطالعات حاصل از داده) تعيين شدند. ٤) تا (١(
طرح آماري بلوک کامل تصادفي با سه  براساسآزمايش 

مورد تجزيه و تحليل قرار  SASفزار  تکرار با استفاده از نرم
ها از آزمون چند دامنه گرفت و براي مقايسه ميانگين

  :(Eidi Kohanaki, 2014)دانکن استفاده گرديد 
ژهيو ي= انرژ يورود ينرژا -يخروج ي)                  انرژ۱(  
يخالص = افزوده خالص انرژ يانرژ � يورود ي)        انرژ۲(  
يا بازده انرژي يي= کارا يخروج ي/ انرژ يورود ي)      انرژ٣(  
يانرژ يور / عملکرد محصول = بهره يورود ي)          انرژ٤(  
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  نتايج و بحث
هاي که اثر روش دنده مينشان ج ينتا ٣با توجه به جدول 

ورزي و کاشت بر سوخت مصرفي، زمان و مختلف خاک
ورزي و کاشت گندم در انرژي مصرفي در مرحله خاک

دار درصد براي تيمارهاي آزمايشي معني ١سطح احتمال 
هاي سوخت مصرفي، بين ميانگين ٤طبق جدول . است

ورزي و کاشت گندم زمان و انرژي مصرفي در مرحله خاک
ورزي خاکبه جزء تيمارهاي بيبراي تيمارهاي مختلف 

. سوخت مصرفي، زمان و دار وجود دارداختالف معني
کاهش  ٣Tتا  ١Tورزي و کاشت گندم از تيمار انرژي خاک

، ٤Tورزي  خاک براي سه تيمار بيکه  يحالدر  افته استي
٥T  ٦وT  دليل اصلي باال بودن مصرف استيکسان .

دار و برگردان، استفاده از گاوآهن T1سوخت در تيمار 
استفاده مکرر از ديسک جهت تهيه بستر بذر نسبت به 

. ميزان سوخت مصرفي، زمان و انرژي استتيمارهاي ديگر 
در تيمارهاي کشت سنتي بيشتر از تيمارهاي 

استفاده  دليل بهورزي است که خاکورزي و بي خاک کم
ورزي و کاشت در مزرعه مکرر از تراکتور و ادوات خاک

همچنين مصرف بذر بيشتر نيز يکي ديگر از  باشد.مي
هاي سنتي در داليل اصلي باال بودن مصرف انرژي سيستم

ورزي است. خاکورزي و بيخاکمقايسه با سيستم کم
ليتر در هکتار يعني  ٤/٣٥، ١Tنسبت به تيمار  ٢Tتيمار 

دقيقه در هکتار يعني  ١٢٥در مصرف سوخت و  ٨/٣٧%
مگاژول در هکتار  ٢٤٧٣ين در زمان کار و همچن ٣/٣٧%

ورزي و کاشت صرفه  در انرژي مصرفي خاک ٧/١٤يعني %
به علت عدم استفاده گاوآهن برگرداندار در که جويي شد. 

  .بود ١Tنسبت به تيمار  ٢Tتيمار 
هاي مختلف دهد که اثر روشنشان مي ٥نتايج جدول 

بذرها، تراکم ورزي و کاشت بر درصد سبزشدن نهالخاک
هرز در مترمربع، تراکم سنبله در واحد سطح و  هايعلف

تعداد دانه در سنبله براي تيمارهاي آزمايشي در سطح 

دار است ولي براي تعداد دانه در درصد معني ١احتمال 
باشد. عدم دار نميسنبلک و تعداد سنبلک در سنبله معني

دار نشدن تعداد دانه در سنبلک و تعداد سنبلک در  معني
ورزي و کاشت به اين هاي مختلف خاکر روشسنبله بر اث

علت است که تعداد دانه در سنبلک و تعداد سنبلک در 
سنبله يک صفت ژنتيکي بوده که بيشتر به نوع بذر و 
خصوصيات ژنتيکي بذر مصرفي گندم بستگي دارد. با 

، باالترين درصد سبزشدن متعلق به ٦توجه به جدول 
ن به تهيه مناسب بستر توااست. اين امر را مي ٣Tتيمار 

بذر همراه با عمق مناسب و يکسان بذور با استفاده از 
درصد، داراي  ٦٥/٥٩با  ١Tکامبينات نسبت داد. تيمار 

کمترين درصد سبزشدن است. دليل پايين بودن درصد 
نسبت به ساير تيمارها را  ٢Tو  ١Tسبزشدن در تيمارهاي 

استفاده از  دليل توان در عدم يکنواختي عمق بذور بهمي
بذرپاش و ديسک زدن براي زير خاک کردن بذور دانست. 

ترين تراکم نسبت به ديگر تيمارها داراي کم ١Tتيمار 
توان به علف هرز در مترمربع است. علت اين امر را مي

هاي دار و از بين بردن بذر علفاستفاده از گاوآهن برگردان
داراي  ٥Tهرز از طريق دفن عمقي نسبت داد. تيمار 

هرز در مترمربع  است. باال بودن تراکم بيشترين تراکم علف
) ٦Tو  ٥T، ٤Tورزي ( علف هرز در تيمارهاي بي خاک

ورزي براي نسبت به ديگر تيمارها به علت عدم انجام خاک
بيشترين تراکم سنبله در  ١Tتهيه بستر بذر است. تيمار 

واحد سطح و تعداد دانه در سنبله را دارد که دليل آن را 
توان به تهيه مناسب بستر بذر همراه با باال بودن ميزان  مي

بذر کاشته شده نسبت به ساير تيمارها بيان کرد. تيمار 
٤T  کمترين تراکم سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در

ورزي و تهيه بستر بذر ام خاکسنبله را دارد. عدم انج
ترين دليل پايين بودن تراکم سنبله در واحد سطح و مهم

 ٥T، ٤Tورزي (خاکتعداد دانه در سنبله در تيمارهاي بي
 است. ٣Tو  ٢T، ١T) نسبت به تيمارهاي ٦Tو 

  
  ورزي و کاشت گندمتجزيه واريانس سوخت، زمان و انرژي مصرفي مرحله خاک - ۳جدول 

 ميانگين مربعات انرژي ميانگين مربعات زمان ميانگين مربعات سوخت درجه آزادي منابع تغيير

٢٤/٠  ۲ تکرار ns ٢٢/٤ ns ٢٠/٨٢٩ ns 

٠٤/٣١٢٠ ۵ تيمار ** ٩٩/٤١٨٣٠ ** ٨٠/٢١٠٢٧٨٤٩ ** 

١٠٠/٢  ۱۰ خطا  ٦٨٩/٣٢  ١/٨٧٢١  

(%)CV - ٥٩/٣  ١٣/٤  ٧٦/٠  
nsو  **

 باشد.دار ميو عدم اختالف معني درصد ١دار در سطح احتمال گر اختالف معنينشان ترتيب به:  
 



  هاي مختلف زراعي بر مصرف سوخت، انرژي مصرفي و عملکرد گندم زمستانه اثر نظام                                                                         ٩٤

 

  مصرفي در مرحله خاک ورزي و کاشت گندم هاي سوخت، زمان و انرژيمقايسه ميانگين - ۴جدول 
 )MJ/haانرژي مصرفي در مرحله خاک ورزي و کاشت ( )min/haزمان ( )L/haسوخت ( تيمارهاي آزمايشي

T۱ ٦٧/٩٣ a* ٣٣٥a ١٦٧٧٣a 

T۲ ٢٧/٥٨ b ٢١٠b ١٤٣٠٠b 

T۳ ٨٣/٤٦ c ١٥٠c ١٢١٩١c 

T۴ ٥٧/١٤ d ٤٥d ١٠١٦٨d 

T۵ ٥٧/١٤ d ٤٥d ١٠١٦٨d 

T۶ ٥٧/١٤ d ٤٥d ١٠١٦٨d 

  باشد.دار ميعدم تفاوت معنيحروف متشابه در هر ستون بيانگر *
  

  خالصه تجزيه واريانس صفات رشدي و عملکردي گندم - ۵جدول 
منابع 
 تغيير

درجه 
 آزادي

ميانگين درصد 
 سبز شدن

ميانگين تراکم علف هرز 
 مترمربعدر 

ميانگين تعداد سنبله 
 در واحد سطح

ميانگين تعداد دانه 
 در سنبله

ميانگين تعداد دانه 
 در سنبلک

تعداد ميانگين 
 سنبلک در سنبله

۹۴/۵ ۲۲ تکرار ns ۵۱/۱ ns ۶۸/۲ ns ۷۵/۰ ns ۰۱/۰ ns ۲۷/۰ ns 

۴۶/۱۵۷ ۵ تيمار ** ۸۰/۶۱ ** ۸۹/۲۵۸ ** ۷۶/۸ ** ۰۲/۰ ns ۱۲/۰ ns 

۱۳/۸ ۱۰ خطا  ۲۶/۱  ۴۷/۹۵  ۵۱/۰  ۰۱/۰  ۲۶/۰  
CV 
(%) --- ۱۶/۴  ۰۸/۴  ۴۴/۲  ۶۶/۱  ۸۵/۲  ۰۷/۴  

nsو  **
 باشد.دار ميو عدم اختالف معني درصد ١سطح احتمال  دار درگر اختالف معنينشان ترتيب به:  

 

  هاي پارامترهاي عملکردي گندممقايسه ميانگين - ۶جدول 

 مترمربعدر  تراکم علف هرز درصد سبز شدن تيمارهاي آزمايشي
تعداد سنبله در 

 واحد سطح

تعداد دانه در 
 سنبله

تعداد دانه در 
 سنبلک

تعداد سنبلک در 
 سنبله

T۱ ۶۵/۵۹ c* ۲/۲۱ c ۴۰/۴۳۸ a ۶۱/۴۵ a ۵۵/۳ a ۸۸/۱۲ a 

T۲ ۶۴/۶۰ c ۸/۲۵ b ۶۰/۴۱۳ b ۳۵/۴۴ ab ۵۱/۳ ab ۶۵/۱۲ a 

T۳ ۶۰/۷۸ a ۸/۲۳ b ۷۳/۴۲۱ ab ۵۲/۴۳ bc ۴۳/۳ ab ۷۱/۱۲ a 

T۴ ۱۱/۶۹ b ۴۷/۳۱ a ۹۳/۳۶۲ d ۱۰/۴۱ d ۳۳/۳ ab ۳۳/۱۲ a 

T۵ ۱۲/۷۱ b ۹۳/۳۱ a ۴۷/۳۷۳ cd ۷۵/۴۱ d ۳۷/۳ ab ۳۸/۱۲ a 

T۶ ۱۱/۷۲ b ۸۷/۳۰ a ۰۰/۳۹۰ c ۲۷/۴۲ cd ۳۹/۳ b ۵۰/۱۲ a 
  .باشددار ميحروف متشابه در هر ستون بيانگر عدم تفاوت معني*
  

تجزيه واريانس وزن هزاردانه، عملکرد بيولوژيک، عملکرد 
نشان داده شده است.  ٧دانه و شاخص برداشت در جدول 

ورزي و کاشت هاي مختلف خاک، اثر روش٧طبق جدول 
وزن هزاردانه، عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه و شاخص بر 

درصد براي تيمارهاي مختلف  ١برداشت در سطح احتمال 
، بيشترين وزن هزار ٨دار است. با توجه به جدول معني

) و کمترين در ٢Tو  ١Tدانه در تيمارهاي کشت سنتي (
) است. باالترين و ٦Tو  ٥T، ٤Tورزي (خاکتيمارهاي بي
در  ترتيب بهلکرد بيولوژيک و عملکرد دانه کمترين عم

آمد. کمترين و بيشتريت  دست به ٤Tو در تيمار  ١Tتيمار 
 ٤Tو در تيمار  ١Tدر تيمار  ترتيب بهشاخص برداشت 

است. دليل اصلي برتري عملکرد و اجزاء عملکردي گندم 
ورزي نسبت به  خاک در تيمارهاي کشت سنتي و کم

توان به تهيه مناسب بستر يورزي را مخاک تيمارهاي بي

بذر، تهويه مناسب خاک و سست کردن خاک و رشد بهتر 
  ريشه نسبت داد.

طبق نتايج تجزيه واريانس انرژي ورودي و خروجي و 
مختلف  يها، اثر روش٩هاي انرژي در جدول شاخص

 ١ورزي و کاشت بر اين صفات در سطح احتمال خاک
است. دار گرديده درصد براي تيمارهاي آزمايشي معني

دهد که باالترين انرژي ورودي و  ينشان م ١٠جدول 
و کمترين انرژي ورودي و T ١انرژي خروجي در تيمار 

است. دليل اصلي باال بودن انرژي  ٤Tخروجي در تيمار 
(تيمارهاي کشت  ٢Tو  ١Tتوليد گندم در تيمارهاي 

ورزي  خاک ورزي و بيخاکسنتي) نسبت به تيمارهاي کم
استفاده مکرر از تراکتور و  دليل بهسوخت باال بودن مصرف 

ورزي و کاشت و همچنين مصرف بذر ساير ادوات خاک
وري و افزوده خالص، بهرهبيشترين  ٣Tبيشتر است. تيمار 
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بازده انرژي و کمترين شدت انرژي را نسبت به ساير 
توان به باال بودن تيمارها دارد. علت اصلي آن را مي

ي انرژي ورودي نسبت به ساير عملکرد و پايين بودن نسب
در  ٢Tو  ١Tتيمارها مرتبط دانست. اگرچه تيمارهاي 

مقايسه با ساير تيمارها داراي عملکرد باالتري  هستند اما 
وري و باالتر بودن انرژي ورودي باعث پايين آمدن بهره

شود.  بازده انرژي اين تيمارها نسبت به ساير تيمارها مي
و  ٥T، ٤T، ٣Tورزي (خاکبيورزي و خاکتيمارهاي کم

٦T) ١) در مقايسه با تيمارهاي کشت سنتيT  ٢وT (
وري و بازده انرژي باالتر و شدت انرژي کمتر داراي بهره

باشند. کارايي انرژي سيستم را مي توان به دو روش مي
هاي ورودي با رعايت الگوي کاهش انرژي -١بهبود داد. 

کم انرژي به جاي هاي مصرف انرژي و جايگزيني نهاده
هاي پرانرژي است. در اين روش مي توان به استفاده نهاده

ورزي و کاشت نوين از جمله هاي خاک از روش
هاي سنتي که ورزي به جاي روشخاکورزي و بي خاک کم

 - ٢کنند اشاره کرد. انرژي، هزينه و زمان زيادي مصرف مي
افزايش عملکرد محصول هم جهت با افزايش انرژي 
خروجي محصوالت توليدي از سيستم نيز باعث افزايش 

شود. فقط حذف گاوآهن برگرداندار در  بازده انرژي مي
باعث کاهش انرژي ورودي  ١Tنسبت به تيمار  ٢Tتيمار 

شده است،  ٤/٧مگاژول در هکتار يعني % ٢٤٠٨به مقدار 
در حاليکه اين امر باعث کاهش انرژي خروجي به مقدار 

نيز گرديده است. به  ٥/٦هکتار يعني %مگاژول در  ٤٨٠٢
عبارت ديگر کاهش انرژي ورودي در سيستم باعث کاهش 

توان گفت که کاهش  انرژي خروجي نيز شده است. مي
  نيست. انرژي ورودي به منزله افزايش انرژي خروجي

 

 

  

  هاي عملکردي گندمخالصه تجزيه واريانس شاخص - ۷ جدول

  درجه آزادي  منابع تغيير
  ميانگين مربعات

  وزن هزار دانه
(g) 

 عملکرد بيولوژيکي
)kg/ha( 

 عملکرد دانه
)kg/ha( 

 شاخص برداشت

  (درصد)
۱۴/۰  ۲ تکرار ns ۱۷/۲۸۷۸۱  ns ۳۹/۱۰۴۹  ns ۰۴/۰  ns 

۷۸/۰ ۵ تيمار ** ۶۳/۱۰۵۶۵۳۶۴ ** ۴۶/۳۸۱۳۴۰ ** ۰۹/۶ ** 

۱۰/۰  ۱۰ خطا  ۹/۱۹۷۱۲  ۴۶/۱۷۹۹  ۰۱/۰  

(%)CV - ۹۰/۰  ۹۲۸/۰  ۹۳/۰  ۳۶/۰  
nsو  **

 *باشد.دار ميو عدم اختالف معني درصد ١احتمال دار در سطح گر اختالف معنينشان ترتيب به:  
  

  هاي عملکردي گندمهاي شاخصمقايسه ميانگين - ۸جدول 

 تيمارهاي آزمايشي
  وزن هزار دانه

)g( 

  عملکرد بيولوژيکي
)kg/ha( 

  عملکرد دانه
)kg/ha( 

  شاخص برداشت
 (درصد)

T۱ ۶۹/۳۶ a* ۷/۱۷۶۳۳ a ۳۳/۵۰۷۸ a ۸۰/۲۸ f 

T۲ ۴۶/۳۶ a ۷/۱۵۹۳۲ c ۶۷/۴۷۴۶ c ۷۹/۲۹ d 

T۳ ۳۳/۳۶ ab ۷/۱۶۶۳۶ b ۶۷/۴۸۴۰ b ۰۷/۲۹ e 

T۴ ۴۴/۳۵ c ۷/۱۲۹۴۵ f ۴۱۶۳f ۱۶/۳۲ a 

T۵ ۵۹/۳۵ c ۱۳۵۷۱e ۶۷/۴۲۹۶ e ۶۶/۳۱ b 

T۶ ۷۹/۳۵ bc ۳/۱۴۰۲۳ d ۳۳/۴۳۸۶ d ۲۸/۳۱ c 
 باشد.دار ميحروف متشابه در هر ستون بيانگر عدم تفاوت معني*

با توجه به هزينه توليد گندم و کاه، براي هر کدام از 
 براساستيمارهاي آزمايشي و ميزان فروش گندم و کاه 

عملکرد در هر يک از تيمارها، ميزان سود حاصله بر حسب 
شمسي) براي  ١٣٩١ريال در هکتار در سال اجراي طرح (

  ).١١(جدول  تيمارهاي مختلف آزمايشي محاسبه گرديد
ميزان ارزش محصول دانه گندم در قيمت تضمين 
خريداري شده توسط دولت محاسبه گرديده است 

قيمت سال اجراي طرح در  براساسهمچنين قيمت کاه 
  آن منطقه بوده است.

ميليون ريال  ٤/١٥با مبلغ  ١T، تيمار ١١جدول  براساس
ميليون ريال  ٨/١١با مبلغ  ٤Tدر هکتار بيشترين و تيمار 

در هکتار کمترين سود حاصل از توليد گندم را دارا بودند. 
درصدي مصرف انرژي توليدي در  ١٥با کاهش  ۳Tتيمار 

ميليون ريال در هکتار  ١/١٥، با سود ١Tمقايسه با تيمار 
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ريال سود به  ٥٤٥با  ۳Tقرار دارد. تيمار  ١Tبعد از تيمار 
ل انرژي ورودي بهترين و تيمار ازاي مصرف هر يک مگاژو

۲T  ريال سود به ازاي مصرف هر يک مگاژول  ٤٦٨با
توان  ترين نتايج را نشان داد. ميانرژي ورودي ضعيف

ورزي و  خاک هاي کم نتيجه گرفت که در سامانه
ورزي به ازاي مصرف هر يک مگاژول انرژي براي  خاک بي

ي به هاي سنت توليد گندم، سود بيشتري نسبت به روش
توان نتيجه گرفت که پايين  دست آمده است. در آخر مي

هاي انرژي در ايران همچون قيمت  بودن قيمت نهاده
سوخت و کارگر، سود روش سنتي را نسبت به روش کم 

 ورزي بيشتر نموده است.خاکورزي و بي خاک

 
هاي انرژيخالصه تجزيه واريانس انرژي ورودي و خروجي و شاخص -۹جدول   

  درجه آزادي  تغييرمنابع 

  ميانگين مربعات

دي
ورو

ي 
نرژ

ا
جي 

خرو
ي 

نرژ
ا

ژي 
 انر

ص
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هره
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ژي
 انر

ري
و

 

ژي
 انر

دت
ش

 

ژي
 انر

زده
ا با

ي ي
اراي

ک
 

۲/۸۲۹ ۲ تکرار ns ۲/۲۱۹۷۸۸ ns ۷/۲۴۵۵۶۵ ns ۰۰۰۰۰۱۹/۰ ns ۰۰۲۷/۰ ns ۰۰۰۳۵/۰ ns 

۸/۲۷۲۵۲۱۴۵ ۵ تيمار ** ۸/۷۹۹۵۳۸۱۷ ** ۲۰۸۲۰۰۱۹** ۰۰۰۱۶۳۸/۰ ** ۲۲۲۵/۰ ** ۰۳۴۶۲/۰ ** 

۱/۸۷۲۱ ۱۰ خطا  ۵/۳۷۷۵۵۳  ۵/۳۳۱۵۹۱  ۰۰۰۰۰۱۹/۰  ۰۰۲۴۶/۰  ۰۰۰۳۸/۰  

(%) CV - ۳۴/۰  ۹۳/۰  ۴۹/۱  ۸۳/۰  ۸۲/۰  ۸۱/۰  

nsو  **
  باشد.دار ميو عدم اختالف معني درصد ١دار در سطح احتمال گر اختالف معنينشان ترتيب به:  

  
عملکردي گندمهاي پارامترهاي مقايسه ميانگين -۱۰جدول   

 تيمارهاي آزمايشي
  انرژي ورودي

)MJ/ha( 

  انرژي خروجي
)MJ/ha( 

  افزوده خالص انرژي
)MJ/ha( 

  بهره وري انرژي
)kg/MJ(  

  شدت انرژي
)MJ/kg(  

  انرژي کارايي يا بازده
 (%)  

T۱ ۳۲۴۱۲a* ۷۳۵۳۴a ۴۱۱۲۳b ۱۵۶۷/۰ d ۳۸/۶ a ۲۷/۲ d 

T۲ ۳۰۰۰۴b ۶۸۷۳۲c ۳۸۷۲۸c ۱۵۸۲/۰ d ۳۲/۶ a ۲۹/۲ d 

T۳ ۲۷۶۹۱c ۷۰۰۹۳b ۴۲۴۰۲a ۱۷۴۸/۰ a ۷۲/۵ d ۵۳/۲ a 

T۴ ۲۵۰۲۰e ۶۰۲۸۰f ۳۵۲۶۰ ۱۶۶۴/۰ c ۰۱/۶ b ۴۱/۲ c 

T۵ ۲۵۱۰۴e ۶۲۲۱۶e ۳۷۱۱۲d ۱۷۱۱/۰ b ۸۴/۵ c ۴۸/۲ b 

T۶ ۲۵۷۰۱d ۶۳۵۱۵d ۳۷۸۱۴cd ۱۷۰۷/۰ b ۸۶/۵ c ۴۷/۲ b 
  .باشددار ميحروف متشابه در هر ستون بيانگر عدم تفاوت معني*

 
  حاصل براي تيمارهاي مختلف بر حسب ريال در هكتار در سال اجراي طرحميزان فروش، هزينه و سود  -۱۱جدول 

 تيمارهاي آزمايشي
  فروش

  (ريال در هکتار)
  هزينه

  (ريال در هکتار)
  سود

  (ريال در هکتار)
  سود بر انرژي ورودي

  (ريال بر مگاژول)
T۱ ۲۷۴۰۰۰۰۰ a* ۱۲۰۰۰۰۰۰a ۱۵۴۰۰۰۰۰a ۴۷۵c 
T۲ ۲۵۶۰۰۰۰۰c ۱۱۵۵۰۰۰۰b ۱۴۰۵۰۰۰۰b ۴۶۸c 
T۳ ۲۶۱۰۰۰۰۰b ۱۱۰۰۰۰۰۰b ۱۵۱۰۰۰۰۰a ۵۴۵a 
T۴ ۲۲۴۵۰۰۰۰d ۱۰۶۵۰۰۰۰c ۱۱۸۰۰۰۰۰d ۴۷۲c 
T۵ ۲۳۲۰۰۰۰۰d ۱۰۶۵۰۰۰۰c ۱۲۵۵۰۰۰۰d ۵۰۰b 
T۶ ۲۳۶۵۰۰۰۰d ۱۰۶۵۰۰۰۰c ۱۳۰۰۰۰۰۰c ۵۰۶a 

  دارحروف متشابه در هر ستون بيانگر عدم تفاوت معني*
 

    



  ٩٧                                                             ١٣٩٨/ بهار و تابستان ١/ شماره ٨هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 

  گيرينتيجه
هاي کشت سنتي با تکيه بر استفاده متعدد از تراکتور نظام

ورزي و کاشت باعث سهولت در تهيه و ادوات مختلف خاک
ترين دليل استفاده  بستر بذر شده و همين موضوع، مهم

رغم هزينه توليد باالتر ها علي گونه سيستم کشاورزان از اين
 ورزي حفاظتي و خصوصاًهاي خاکدر مقايسه با سيستم

ورزي گرديده است. اگرچه تيمارهاي کشت سنتي خاکبي
ورزي خاکورزي و بيخاکدر مقايسه با تيمارهاي کم

مصرف انرژي باالتري دارند، اما به نسبتي که انرژي 
مصرفي آنها باالتر است ميزان توليد و نهايتاً درآمد حاصله 

ورزي و خاکهاي کمباشد. سيستم بيشتر نمي
جويي در مصرف سوخت،  ث صرفهورزي باع خاک بي

استهالک تراکتور و ادوات خاک ورزي و کاشت، زمان، 
و از اين طريق، مصرف شود  يم نيروي انساني، بذر و آب 

گيري انرژي در جريان توليد گياهان زراعي را به طور چشم
تيمار  دهند.هاي کشت سنتي کاهش مي نسبت به سيستم

ديسک، کودپاش  ورزي (شامل دو مرتبه       خاک کم
سانتريفوژ+ کامبينات، مرزبند) بهترين نتايج را از لحاظ 

ها و انرژي جويي در مصرف نهادهعملکرد دانه گندم، صرفه
و نهايتاً درآمد حاصله را نسبت به ساير تيمارها نشان داد. 

ورزي و کشت با استفاده از خاکبنابراين روش کم
ها و انرژي هادهجويي در مصرف ن کامبينات به علت صرفه

ورودي و همچنين رضايت بخش بودن عملکرد گندم و 
هاي  روش جايگزين براي سيستم عنوان بهسود حاصل 

شود. در استان خوزستان  سنتي براي کشاورزان توصيه مي
اي  با توجه به اينکه کاشت گندم پس از برداشت ذرت دانه

ي و فرصت کافي به علت همزماني با بارندگشود  يانجام م
براي کشت سنتي در بيشتر مواقع وجود ندارد، بنابراين 

ورزي همزمان با برداشت خاککاشت گندم به روش بي
دليل  ي از زيان و خسارتي که ممکن است به ا ذرت دانه

عدم کاشت گندم براي کشاورز به وجود بيايد جلوگيري 
  کند. مي
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