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  پژوهشي مقاله
  

 و بذر استقرار يکنواختي يها شاخص يرو بر کشت عمق و ميمستق کشت يها روش ريتأث يبررس
  ميد گندم کشت در يزراع يها شاخص يبرخ

  
  ٣يو محمد گهر ٢پور يتيابوالفضل هدا، *١يمنا طهماسب

 
  

  دهيچک
  
 در يشيآزما ،ميد طيشرا در ريمتغ کاشت عمق و متفاوت يايبقا زانيم در گندم ميمستق کشت روش ريتأث يبررس منظور به

 در .شد اجرا تکرار سه در يتصادف کامل يها بلوک طرح قالب در ،کرت خورد شده صورت به ٩٨- ٩٩ و ٩٦-٩٧ يزراع يها سال
 به نيکمبا يانتها از شده خارج يايبقا انتقال و ستادهيا يايبقا حفظ -۱( ياهيگ يايبقا زانيم ياصل يها کرت شيآزما نيا
 - ٢ ک،يبار يا لچهيب - ١( ميتقمس کشت دستگاه اربازکنيش نوع يفرع کرت مزرعه، در ايبقا تمام حفظ -٢ و مزرعه از رونيب
 از قيتحق نيا در شد. گرفته نظر در )متر يسانت ٦-٨ و متر يسانت ٤-٦( کشت عمق يفرع کرت و )يسکيد - ٣ و پهن يا لچهيب

 کشت جهت تاکا) و ايآر صنعت رانيج همدان، برزگر ني(ماش يمرکز استان در استفاده مورد جيرا ميمستق کشت يها کارنده
 شد. گرفته درنظر يفرع کرت هر در شاهد عنوان به زين استان در مرسوم کاشت و يورز خاک روش شد. استفاده ميد گندم
 عملکرد و مزرعه سبزشدن درصد خاک، يبرگردان شاخص بذر، يافق عيتوز يکنواختي بيضر کاشت، عمق يکنواختي بيضر

 .است دار يمعن %٥ يآمار سطح در عملکرد بر تکاش عمق و اربازکنيش نوع ريتأث که داد نشان جينتا شدند. يريگ اندازه محصول
 بوده کساني آن اثر نحوه که دهد يم نشان و نشد دار يمعن شده يريگ اندازه صفات و عملکرد بر کشت سال دو در ايبقا زانيم اثر

 عملکرد نيشتريب کارقيعم دستگاه با مرسوم کشت روش که يحال در داد نشان را يتر نييپا عملکرد ميمستق کشت روش .است
 عمق در بازکن اريش نوع که است آن دهنده نشانو دار يمعن %١ يآمار سطح در بذر يعمود عيتوز يکنواختي بيضر داشت. را

 داد نشان ها افتهي .افتي کاهش دانه عملکرد و بذر سبزشدن درصد کشت، عمق شيافزا با .است هبود گذارريتأث بذر يريقرارگ
 شده مرسوم روش با سهيمقا در درصد ٧٥ زانيم به سوخت مصرف ييجو صرفه باعث اتيعمل زمان کاهش ضمن ميمستق کشت
   است.

  
  .ميد گندم عملکرد کشت، عمق م،يمستق کشت ،استقرار بذر :يديكل يها واژه
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  مقدمه
 و خشک مناطق در ژهيو به و رانيا در ميد گندم ديتول

 را محصول نيا کشت مناطق نيشتريب که خشک نيمه
 راتييتغ است. بوده همراه سكير با همواره رد،يگ يدربرم

 به يسال از خشک مناطق در يبارندگ پراکنش و زانيم
 شيافزا باعث رکهياخ يها يخشکسال وقوع و گريد سال
 ميد محصول عملکرد کاهش شده، يندگبار راتييتغ بيضر
 در رطوبت رهيذخ کي وجود نيبنابرا است. دربرداشته را

 هنگام در تر نييپا و متر يسانت ٢٥ عمق در ژهيو به خاک
 زانيم بودن باال .ستيضرور خاک در ميد گندم استقرار

 برابر ٨ از شي(ب خشک مهين و خشک مناطق در ريتبخ
 نامناسب ساختمان و خاک در يآل مواد کمبود )،يبارندگ
 تيظرف کاهش و خاک يرينفوذپذ بيضر کاهش باعث

 هيرو يب يچرا نيهمچن شود. يم خاک در آب ينگهدار
 در نيزم هيته مرسوم يها روش و ميد ياراض در دام
 کردن نرم و بهار در برگردان شخم يبرمبنا که زارها ميد

 شود يم انجام ...) و يقلم گاوآهن و سکي(د زييپا در خاک
 در رطوبت رفت هدر و خاک يآل ماده ديشد کاهش باعث
 ,Heidari & Soltani( گردد يم ياراض نيا در شيآ سال

2016(.   
 و داريپا يکشاورز توسعه جهت يعمل يراهکارها از يکي

 ساختار است. يحفاظت يکشاورز ،آب و خاک منابع حفظ
 در ياهيگ يايبقا حفظ اصل سه بر يحفاظت يکشاورز
 تناوب ياجرا و خاک يخوردگ بهم حداقل ن،يزم سطح
 و داريپا يکشاورز به يدسترس نيبنابرا .است استوار يزراع
 اصول يساز ادهيپ مستلزم آن از حاصل منافع ولحص

 ,Corsi & Muminjanov( است توأم صورت به مذکور

 در ديبا خاک سطح يبررو ياهيگ يايبقا مقدار ).2019
 ,Sadeghnejad( دهد پوشش را خاک درصد ٣٠ حدود

 و نامناسب و ديشد يورز خاک اتيعمل ياجرا ).2017
 نقش تنها نه سوممر روش در دار برگردان گاوآهن با شخم

 يآل ماده نيهمچن و خاک رطوبت درصد کاهش در ياديز
 ادوات يکشش مقاومت شيافزا ليدل به بلکه دارد، خاک
Sharma ( شود يم يانرژ شتريب هدررفت به منجر ورز خاک

2005 Helm, 2011; .,al te.( يبرا يمختلف يها روش 
 رانيا در که است شده يمعرف يحفاظت يورز خاک ياجرا
 )ميمستق (کشت يورز خاک يب و يورز خاک کم روش دو

 روش مرسوم، يورز خاک يها روش برخالف .است متداول
 باعث يورز خاک اتيعمل حذف ليدل به ميمستق کشت

 نديفرآ در که نيا ضمن شود، يم ديتول يها نهيهز کاهش
 بهبود خاک، رطوبت حفظ خاک، يآل ماده شيافزا

 فايا را يمهم نقش زيست محيط حفظ و خاک ساختمان
 قابل ريمقاد سال هر م،يد يزراع يها خاک در .دينما يم

 نيزم از کلش و کاه صورت به خاک ييغذا مواد از يتوجه
 يايبقا تيريمد و حفظ رسد يم نظر به که شود يم خارج

 شيافزا و خاک رطوبت حفظ بر عالوه زارها ميد در ياهيگ
 مزرعه در تردد و يانرژ مصرف کاهش موجب نآ يآل ماده

  ).al et Chaghazardi,. 2015( شود يم
 در افتهي توسعه و يصنعت يکشورها در ر،ياخ يها دهه در

 اتيعمل رساندن حداقل به و مزارع در تردد کاهش يراستا
 گسترش حال در مرکب يها نيماش از استفاده ،يزراع
 کاهش ها نيماش نيا از استفاده جينتا جمله از .است

 نهيهز کاهش سطح، واحد در ديتول شيافزا ،يانرژ مصرف
 و خاک يفشردگ کردن نهيکم ،يکشاورز اتيعمل

 ,Akbarnia( است مزرعه خاک شيفرسا از يريجلوگ

 درصد ٦٠ ،يورز خاك اتيعمل ها، گزارش طبق ).2013
 اختصاص خود به را ينيماش اتيعمل در شده مصرف يانرژ
  ).Behrouzilar, 1991( دهد يم
 يها روش اي و نينو يورز خاک يها روش از استفاده با

 مصرف در يا مالحظه قابل کاهش توان يم ميمستق کشت
 استفاده با يورز خاک روش در معموالً نمود. مشاهده يانرژ
 شخم، اتيعمل انجام زمان کاهش بر عالوه يقلم گاوآهن از

 Bonari( شود يم ييجو صرفه سوخت زانيم در درصد ٥٠

et al., 1995.( اختالف دادند، گزارش نيمحقق نيا 
 و مرسوم روش دو در محصول عملکرد در يدار يمعن
 كاشت يها نيماش .شود ينم مشاهده يورز خاك کم

 ـدنيبر به قادر ديبا يورز خاك يب سامانه در ميمـستق
 يها ساقه نيب از ايبقا دادن عبور نخورده، شـخم خـاك

 بــذر نيبــ مناســب استمــ جــاديا و هـا اربازكنيش
 نيهمچن و خاک نوع به توجه با باشــند. خــاك بــا
 نيا در سوخت ييجو صرفه زانيم ،ياهيگ يايبقا تيوضع
 هکتار در تريل ٥٠ تا ٢٠ نيب زين هکتار هر در کشت روش

  ).El Titi , 2002( است شده گزارش
 ،)Sharma & Behra )2014 يها پژوهش جينتا مطابق

 مصرف در ييجو صرفه زانيم خاک، طيشرا براساس
 مرسوم روش با سهيمقا در ميمستق کشت روش در سوخت

 نيا در نيهمچن .است هکتار هر در تريل ٧٠تا ٤٠ زانيم به
 در ييجو صرفه بر عالوه موضوع نيا که شد گزارش قيتحق
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 طيمح به شده وارد دکربنياکس يد مقدار سوخت، مصرف
 لوگرميک ٦/٢ سوخت تريل (هر دهد يم کاهش را
گزارش شد  گريد ياز سو ).کند يم ديتول دکربنياکس يد
 راتيتعم يها نهيهز ميمستق کشت روش ياجرا که

 چهار اثر .دهد يم کاهش يريگ چشم طور به را تراکتور
 مورد گريد يقيدر تحق گندم عملکرد رب نيزم هيته روش
 داد نشان جينتا .)Isaac Beigi, 2008گرفت ( قرار يبررس

 سرعت کمتر، يانرژ مصرف ضمن يقلم گاوآهن از استفاده
 نيهمچن .دهد يم شيافزا زين را يورز خاك اتيعمل انجام

 دار برگردان و يقلم گاوآهن يمارهايت عملکرد نيانگيم
 يدر پژوهش .شد گزارش شتريب مارهايت ريسا به نسبت

Afzalinia et al. (2009) يورز خاك که کردند گزارش 
 ٧٧ زانيم به سوخت مصرف در ييجو صرفه باعث يحفاظت
 ٨٤ زانيم به نيزم هيته جهت ازين مورد زمان و درصد
 رب يحفاظت يورز خاك اثر يبررس منظور به .شود يم درصد

 يورز خاك ماريت سه يآب جو کشت در محصول عملکرد
 يورز (خاك يورز خاك يب و يورز خاك کم مرسوم،
 & Dehghaneian( گرفتند قرار سهيمقا مورد )يحفاظت

Afzalinia, 2012؛ Akbarnia, 2013(. که داد نشان جينتا 
 و سوخت مصرف کاهش باعث يحفاظت ورز خاك ستميس

 نيهمچن .شود يم مؤثر يا مزرعه تيظرف شيافزا
Akbarnia )2013( تردد لحاظ به را يورز خاك کم روش 

 يفشردگ کاهش سوخت، مصرف کاهش مزرعه، در محدود
 کاهش به منجر که قبول قابل عملکرد حصول و خاك
 در را شود يم درآمد شيافزا و ديتول يها نهيهز از يبخش
 يروش عنوان به يزراع يها نيزم يکيزيف مختلف طيشرا

 هيتوص يورز خاك يب و مرسوم روش نيگزيجا و مناسب
 يها روش در محصول عملکرد نيگنايم نيهمچن .نمود
 يورز خاک  يب و يورز خاک کم مرسوم، يورز خاک

 .است هشد گزارش هکتار در تن ۵/۳ و ۹/۴ ،۰۱/۵ بيترت به
 بر )يورز خاک يب و يورز خاک (کم يحفاظت يورز خاک اثر

 و سوخت مصرف ،يا رعهمز تيظرف خاک، اتيخصوص
 Afzalinia( ديگرد يبررس ذرت با تناوب در گندم عملکرد

et al., 2019.( يها روش که داد نشان قيتحق نيا جينتا 
 مرسوم يورز خاک به نسبت يورز خاک يب و يورز خاک کم
 درصد ٨٠ و ٥٨ زانيم به بيترت به سوخت مصرف در

 يبرا مؤثر يا مزرعه تيظرف نيهمچن است. داشته کاهش
 و يورز خاک کم يمارهايت در وکاشت نيزم هيته
 ٦ و ٣ بيترت به مرسوم يورز خاک به نسبت يورز خاک يب

 قيتحق نيا اول سال سه در گندم عملکرد .ديگرد برابر
 ،است بوده يورز خاک يها روش دار يمعن ريتأث تحت

 يبرا عملکرد نيشتريب ها، سال نيا اکثر در که يطور به
 سال در اما .است شده گزارش مرسوم يورز خاک روش
 روش با يحفاظت يمارهايت نيب يدار يمعن اختالف آخر

 نشان که هنشد مشاهده گندم عملکرد نظر از مرسوم
 يورز خاک مداوم ياجرا زمان مدت چنانچه دهد يم

 نيا در گندم عملکرد باشد، يکاف اندازه به يحفاظت
   شود. يم تر کينزد مرسوم يورز خاک روش به ها روش
 يرو بر يحفاظت يورز خاک يها روش ريتأث يپژوهش در

 خاک ييايميش و يکيزيف خواص يبرخ ،يانرژ مصرف
 Hedayatipour et( کردند يبررس را ميد گندم محصول

al., 2015.( در يانرژ مصرف نيکمتر که داد نشان جينتا 
 يها روش ريتأث اما آمد دسته ب ميمستق کشت روش
 اثر نبود. دار يمعن خشک نهدا عملکرد يرو بر يورز خاک
 يبرخ سوخت، مصرف بر يورز خاک مختلف يها روش

 محصول عملکرد و خاک ييايميش و يکيزيف خواص
 ديگرد يبررس ياميم شهرستان در گندم) و (آفتابگردان

)Omid-Mehr, 2018.(  
 در يکشاورز قاتيتحق يالملل نيب مرکز در يقيتحق در

 ريتأث شد مشخص هيسور در )ICARDA( خشك مناطق
 و بوده دار يمعن گندم عملکرد بر يورز خاک روش
 عملکرد شيافزا در را ريتأث نيشتريب نهيکم يورز خاک
 يها پژوهش در نيهمچن ).Arnon, 2012( دارد گندم

 متفاوت يها سامانه بلندمدت ريتأث يبررس نةيزم در گريد
 نشان جينتا ،گندم عملکرد ياجزا و عملکرد بر يورز خاک

 بر يدار يمعن ريتأث يورز خاک کم روش اگرچه دهد يم
 & Hemmat( است داشته گندم عملکرد ياجزا و عملکرد

Eskandari, 2006( ميمستق کشت روش اما 
 عملکرد توجه قابل شيافزا موجب زين )يورز خاک يب(

 ميد طيشرا در مرسوم روش به نسبت درصد) ٦٦( گندم
  ).Mejahed & Sander, 1998( است دهيگرد

 از مرسوم يورز خاك يها روش در كاشت جهت معموالً
 الزم يياكار كه گردد يم استفاده يكفشك يها اربازكنيش

 جهت است بهتر لذا ندارند را ياهيگ يايبقا در كار جهت
 استفاده مناسب يها بازکن اريش از ياهيگ يايبقا در كاشت
 يريجلوگ اربازکنيش يجلو در ايبقا يشدگ جمع از تا گردد
 در شوند. کاشته نظر مورد عمق دو در کود و بذر و شده
 از استفاده اديز يايبقا يدارا يها نيزم در موارد اکثر
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 شنهاديپ دار کنگره ژهيو به و يسكيد يها اربازکنيش
 عملکرد ).Hedayatipoor et al., 2021( گردد يم

 مانند ييفاکتورها به يبستگ ميمستق کشت يها دستگاه
 يرو بر ياهيگ يايبقا مقدار و نوع جمله از مزرعه طيشرا

 دارد شده کشت محصول و اربازکنيش يطراح خاک، سطح
)2002 Morrison,.( نقش اربازکنيش اتيخصوص واقع در 

 اشاره محققان از ياريبس و دارد بذر يزن جوانه در را يمهم
 مانند يزن جوانه ميتنظ در مهم اريبس عوامل که نمودند

al et Lindstrom,. ( حرارت درجه خاک، کيماتر تيقابل

1985 Gupta, & Schneider 1976;( کاشت عمق و 
)1998 .,al et Mahdi 1971; Power, & Alessi( تحت 
 ياريبس .رديگ يم قرار خاک و اربازکنيش نيب تعامل ريتأث
 نوع به ميمستق کشت روش در بذر بستر يها يژگيو از
 استفاده که يطور به ،دارد يبستگ مورداستفاده اربازکنيش
 و يا لچهيب اربازکنيش يعني يصلا اربازکنيش نوع دو از
 گردد يم بذر بستر يريگ شکل در ييها تفاوت باعث يسکيد
)1983 .,al et Wilkins.( آب طيشرا براساس ها اربازکنيش 
 نيا که دهند پوشش را هدف نيچند ديبا خاک، و ييهوا و

 کاشت فاصله و (عمق کاشت يکنواختي از عبارتند اهداف
 تعامل يبرا بذر تربس در نرم خاک يکاف مقدار ديتول بذر)،
 بذر تماس از يريجلوگ آب، تلفات کاهش خاک، و بذر بهتر

 توسط خاک تراکم از يريجلوگ و ياهيگ يايبقا اي کود با
 دينما مختل را شهير رشد است ممکن که اربازکنيش
) 1994; Mullins, & Tsegaye 2002; .,al et Bueno

1986 Willatt,.( ظهور بر يتوجه قابل ريتأث اربازکنيش نوع 
محققان در  ).al et McLeod,. 1992( دارد اهيگ استقرار و

 به منجر ها اربازکنيش مختلف انواع که افتنديدر يپژوهش
 & Chaudhry( شد خواهد جو رشد مختلف يالگوها

1988 Baker,(. در نيگزيجا عنوان به گر،يد يقيتحق در 
 زليچ زل،يچ مانند ييها اربازکنيش ،يورز خاک يب روش

 خرد بهتر را يرسطحيز يايبقا وس،معک شکل T و دار باله
 بهتر يينها استقرار و بهتر رشد سرعت به منجر که کرده
 نوع ريتأث يقيتحق در ).Chaudhuri, 2001( شد خواهد بذر
 کشت يها کارنده در فشار يها چرخ تيموقع و اربازکنيش

 کاشت نيماش ييکارآ و محصول يزن جوانه بر ميمستق
 شده يبررس يحفاظت يورز خاک يها ستميس در ميمستق
 جينتا .)Gashtasb, Khosravani & Roozbeh 2018( است
 چرخ وجود عدم اي وجود و اربازکنيش نوع که داد نشان
 يعمود يکنواختي کاشت، عمق بر يدار يمعن ريتأث فشار
  .است داشته گندم عملکرد و يزن جوانه سرعت بذر، عيتوز
 در يحفاظت يکشاورز ياجرا تياهم به توجه با

 ،خاک و آب منابع تيتقو و يانرژ و وقت در ييجو صرفه
 زانيم و ميد گندم عملکرد يبررس قيتحق نيا از هدف

 سهيمقا و ميمستق کشت روش در سوخت مصرف
 مورد ميمستق کشت يها دستگاه جيرا يها اربازکنيش

 يعمود و يافق استقرار در يمرکز استان مزارع در استفاده
 .است گريکدي با ها آن سهيمقا و بذر

 
  ها روش و مواد

 نوع نيهمچن و ميمستق کشت يها روش سهيمقا منظور به
 دو منطقه يکشاورز مزارع از يکي در يشيآزما کن، باز اريش

 و E050.26868 و N34.32883 مختصات با انيآشت گوش
-٩٦ يزراع يها سال يط ايدر سطح از متر ٢٠٩٧ ارتفاع
 يبارندگ متوسط شد. اجرا ٩٨- ٩٩ و ٩٧- ٩٨ ،٩٦-٩٧ ،٩٥
 درجه ٨/١١ و متر يليم ٩/٢٥٧ بيترت به انهيسال يدما و

 بوده ٪٤٦ انيآشت انهيسال رطوبت متوسط .است وسيسلس
 براساس و خشک مهين مياقل دومارتن يبند طبقه براساس و

 .است سرد و خشک مياقل يدارا آمبرژه يبند طبقه
 در مارهايت اعمال از قبل شيآزما محل خاک مشخصات

  ).١ (جدول ديگرد نييتع متر يسانت ٣٥ عمق تا و اول سال
  

   شيآزما انجام محل خاك يكيزيف و يائيميش شيآزما جينتا -۱ جدول

 سال
  شيآزما

  )Sandy clay loam( بافت
 تيهدا
  يکيالکتر

 گل تهيدياس
  اشباع

 يخنث مواد
  (%) شونده

 کربن
  (%) يآل

 کل ازت
ppm)(  

 قابل فسفر
  )(ppm جذب

 قابل ميپتاس
 رس  )(ppm جذب

(%)  
 شن
(%)  

 لتيس
(%)  

  ۲۲۰  ۶  ۰۴/۰  ۴/۰  ۸  ۸۷/۷  ۶۲۵/۰  ۴/۱۲  ۲/۶۶  ۴/۲۱  اول
  

و کشت گندم در  ميد طيدر شرا شيآزما ياجراباتوجه به 
در  ،ي) در مزرعه انتخاب١٣٩٤پروژه ( يسال قبل از اجرا

. ديگرد ينگهدار شيسال اول پروژه مزرعه به صورت آ

 يها (سال شيدر سال دوم و چهارم آزما مارهايت نيبنابرا
) به صورت کرت خورد شده در ٩٨-٩٩و  ٩٦-٩٧ يزراع

در سه تکرار اجرا شد.  يل تصادفکام يها بلوک طرحقالب 
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(حفظ  ياهيگ يايبقا زانيم ياصل يها کرت شيآزما نيدر ا
 يخارج شده از انتها يايو انتقال بقا ستادهيا يايبقا

در مزرعه  اياز مزرعه و حفظ تمام بقا رونيبه ب نيکمبا
در سطح مزرعه  زين نيکمبا يخارج شده از انتها ياي(بقا

دستگاه کشت  اربازکنينوع ش ي))، کرت فرعديپخش گرد
 - ٣ اي پهن و بيلچه -٢باريک،  يا لچهيب -١( ميمستق

 ٦- ٨و  ٤- ٦عمق کشت ( يفرع ي) و کرت فرعيسکيد
 يها از کارنده قيتحق ني) در نظر گرفته شد. در امتر يسانت

مورد استفاده در استان جهت کشت  جيرا ميکشت مستق
ران يبرزگر همدان، ج نيماش يها (شرکت ميگندم د

  صنعت و تاکا) استفاده شد.
و  ميکاشت مستق يها مدل دستگاه ٢در جدول 

تاکا،  يها آنها آورده شده است. کاشت با کارنده اتيخصوص
 يها ماه سال آبان ليبرزگر در اوا نيصنعت و ماش رانيج

 يانتخاب نيانجام شد. با توجه به عرض زم ١٣٩٨و  ١٣٩٦
 م،يکشت مستق  کارنده يها عرض کار دستگاه نيو همچن

متر درنظر گرفته شد و در هر  ٥/٤ يفرع يها عرض کرت
 متر يسانت ٦-٨و  ٤-٦عمق کاشت  يمارهايت يکرت فرع
  اجرا شد.

با استفاده از گاوآهن  هياول يورز در روش شاهد، خاک
 واتوريتوسط کولت هيثانو يورز خاک اتيدار و عمل برگردان

کاشت  .انجام شد يمتر يسانت ٢٥در عمق  يغاز پنجه
کار مناسب براي کشت ديم مدل گندم با دستگاه عميق

  ) انجام شد. ٢جاندير (جدول 
 زانيبه م مارهايتراکم بذر گندم مورد استفاده در تمام ت

در نظر گرفته شد. بذر  کسانيدر هکتار و  لوگرميک ١٠٠
کش  قارچشده با  يضدعفون يرقم سردار يمادر

 دنديويد با نام تجاري )Difenoconazole( فنوکونازوليد
)Dividend ( نيدر هزار استفاده شد. همچن ٢و با دوز 

 ش،ي% بود. براساس تراکم آزما٩٠حداقل خلوص بذر 
کارنده انجام  يها دستگاه متما يبرا ونيبراسيکال اتيعمل
  شد.

  
  کاشت جهت استفاده مورد يها نيماش اتيخصوص -۲ جدول

  )cm( کشت فيرد نيب فاصله  اربازکنيش تعداد  اربازکنيش نوع  ميمستق کشت کارنده مدل  شرکت نام
  ۲۰  ۱۱  کيبار يا لچهيب  Rock  تاکا

  ۱۸  ۱۳  پهن يا لچهيب JSA  صنعت رانيج
  ۱۷  ۱۶  يسکيد  SPDe 3000  همدان برزگر نيماش

  ۲۰  ۱۰  يمعمول يا لچهيب  کارقيعم  ريجاند
  

 يکنواختي بيضر چون هم يصفات کاشت، اتيعمل از پس
 درصد بذر، يافق عيتوز يکنواختي بيضر کاشت، عمق

 و برداشت شاخص برداشت، از پس و مزرعه سبزشدن
 محاسبه منظور به شدند. يريگ اندازه محصول عملکرد
 يها سنبله کل ها، کرت هيحاش حذف از پس دانه، عملکرد
 دست با کرت هر در مترمربع کي طحس از شده برداشت
 شد. محاسبه هکتار کي يمبنا در عملکرد و يکوب خرمن
 يها دانه کل وزن برداشت، شاخص محاسبه يبرا نيهمچن
 ستيز جرم بر مذکور) مترمربع کي سطح (در شده خشک
   د.يگرد ميتقس )شده خشک يها خوشه کل( توده
 افزار نرم از استفاده با شيآزما يها داده انسيوار ليتحل

MSTAT-C )عامل  ستميتحت سDOS (سهيمقا و انجام 
 %٥ يآمار سطح در دانکن آزمون از استفاده با ها نيانگيم

  .ديگرد انجام
  
  

  خاک يبرگردان شاخص
 زانيم متر يسانت ١٠٠ در ٥٠ ابعاد به يکادر از استفاده با
 ماه آبان در کشت از پس و قبل نيزم يرو بر ياهيگ يايبقا
 با سپس و ديگرد يريگ اندازه ١٣٩٨ و ١٣٩٦ سال دو

 شد محاسبه خاک يبرگردان شاخص )١معادله ( از استفاده
)1995 Anonymous.(.  
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 زانيم Wp ؛)٪( خاک يبرگردان شاخص F آن: در كه
 زانيم WE ؛سطح واحد در اتيعمل از قبل محصول يايبقا
  است. سطح واحد در اتيعمل از بعد محصول يايبقا
  

  ادوات مؤثر يا مزرعه تيظرف
 ،يمتر ۱۰۰ يطول ريمس کي در و ياصل نيزم از رونيب در

 شد يريگ اندازه ريز معادله مطابق ادوات يا مزرعه تيظرف
)Shafiee, 2010:(  
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 (متر نيماش سرعت S ؛(متر) نيماش عرض W آن: در كه
  .است يا مزرعه راندمان ef ef و ه)يثان بر
  
  سوخت مصرف زانيم

 مؤثر تيظرف يريگ اندازه با زمان هم زين سوخت مصرف
 هکتار بر تريل حسب بر پر مخزن روش از و يا مزرعه
 تا سوخت باک مارها،يت اعمال از قبل شد. يريگ اندازه

 و نظر مورد ريمس شدن يازط بعد و شده پر ييگلو قسمت
 به شده ختهير سوخت مقدار مدرج استوانه از استفاده با

  شد. ثبت و يريگ اندازه ييگلو سمتق تا مخزن داخل
  

  بذر يافق عيتوز يکنواختي بيضر
 بيضر )al et Senapati,. 1992( )۳معادله ( از استفاده با
  .ديگرد  محاسبه بذر يافق عيتوز يکنواختي

)٣(  1001 ×
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 Y ؛)٪( بذر يافق عيتوز يکنواختي بيضر Se آن: در كه
 نيانگيم از آمده دسته ب فاصله تفاضل قدرمطلق نيانگيم
 کشت يانيم خط تا بذر فاصله نيانگيم D و )متر يليم(
  .است )متر يليم(
  

 يريقرارگ (عمق بذر يعمود عيتوز يكنواختي بيضر
  بذر)
 در شده، كاشته يبذرها تمام شدن سبز و كاشت از پس
 از يتصادف صورته ب را ييها بوته كرت هر از نقطه چند
 تا بذر يريقرارگ محل از كاشت عمق و آورده  رونيب نيزم

 يريگ اندازه است، بوده تماس در خاک سطح با که يقسمت
 کاشت عمق يكنواختي بيضر )۴معادله ( از استفاده با شد.

  .) 1992et alSenapati ,.( ديگرد  محاسبه

)٤(  1001 ×
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 نيانگيم Yd ؛)٪( بذر عيتوز يکنواختي بيضر Sd آن: در كه
 بذر يريقرارگ عمق نيانگيم از بذر عمق انحراف قدرمطلق

  .است )متر يليم( بذر عمق نيانگيم Dd و )متر يليم(
  

  مزرعه سبزشدن درصد
 درصد و سطح واحد در سبزشده يها اهچهيگ تعداد
 شکل ليمستط کادر از استفاده با ،بهار لياوا در يزن جوانه

 ماريت هر در تکرار سه با متر يسانت ۱۰۰ در ۵۰ ابعاد به
 درصد شده، سبز بذور تعداد براساس شد. يريگ اندازه

 ديگرد  محاسبه )۵معادله ( قيطر از مزرعه يسبزشدگ
)Anonymous, 1995(.  

)٥(  100*
N
nPE =  

 تعداد n ؛)٪( يشدگ سبز درصد PE آن: در كه
 صورت به كه ييبذرها تعداد N و شده شمرده يها اهچهيگ

  .است ،اند شده كشت سطح واحد در ياسم
  

  بحث و جينتا
 متقابل اثر نيهمچن و شيآزما يمارهايت اثر ۳ جدول

 برداشت، شاخص عملکرد، يرو بر را شيآزما يمارهايت
 بيضرا خاک، يبرگردان شاخص بذر، شدن سبز درصد
 نيا به توجه با .دهد يم نشان بذر يعمود و يافق عيتوز

 عملکرد يرو بر کاشت عمق و اربازکنيش نوع اثرات جدول
 ياهيگ يايبقا زانيم اما است داريمعن %۵ يآمار سطح در
 يايبقا کم حجم ليدل به موضوع نيا کهنبود دار يمعن
 از قبل ايبقا زانيم کل يوزن نيانگي(م ميد کشت در ياهيگ

 بوده )هکتار در لوگرميک ۳۶۴ کشت سال دو در کشت
 زانيم اثر نحوه که معناست بدان نيا گريد يسو از است.
 کساني شده يريگ اندازه صفات تمام يرو بر ياهيگ يايبقا

 يايبقا کم مقدار همان تواند يم ليدال از يکي و است بوده
 Hedayatipour پژوهش در که باشد  ميد زراعت در ياهيگ

et al. (2012) توجه با نيهمچن بود. شده اشاره آن به زين 
 نوع اثر که گردد يم مشاهده مذکور، جدول جينتا به
 سطح در برداشت شاخص و عملکرد يرو بر اربازکنيش

 يرو بر عامل نيا اثر نيهمچن .است دار يمعن %۵ يآمار
 بذر شدن سبز درصد ،بذر يعمود عيتوز يکنواختي بيضر
 دار يمعن %۱ يآمار سطح در خاک يبرگردان شاخص و

 به تواند يم اربازکنيش نوع که است آن دهنده نشان و است
 شدن سبز درصد و بذر يريقرارگ عمق در عامل کي عنوان

   باشد. گذارريتأث آن
 يريگ اندازه صفات و عملکرد نيانگيم سهيمقا ۴ جدول
 آزمون از استفاده با اربازکنيش نوع ريتأث تحت را شده

 جينتا براساس .دهد يم نشان %۵ يآمار سطح در دانکن
 مرسوم کشت روش به مربوط عملکرد نيشتريب جدول، نيا
 و بود يمعمول يا لچهيب اربازکنيش با کارقيعم دستگاه با

 و داشت را يتر نييپا عملکرد ايبقا در ميمستق کشت روش
 Hedayatipour( است منطبق گرانپژوهش گريد جينتا با
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 .,al et Rahimzadeh 2007; .,al et Vita De 2012; .,al et
2019 .,al et Afzalinia 2005;.( با ميمستق کشت روش در 

 يا لچهيب و يسکيد ک،يبار يا لچهيب اربازکنيش از استفاده
 و ۰۲/۵۸۳ ، ۷۷/۶۳۱ بيترت به عملکرد زانيم پهن
 در که طور همان است. بوده هکتار در لوگرميک ۳۸/۵۳۹
 روش در بذر شدن سبز درصد است، مشخص جدول نيا

 از و نبوده دار يمعن اربازکنيش نوع سه با ميمستق کشت
 کشت روش در شدن سبز درصد نيکمتر گريد يسو

 دهيد يمعمول يا لچهيب اربازکنيش از استفاده با مرسوم
   .است شده
 است، مشخص ٤ جدول در که طور همان نيهمچن

 ٤/٩٣ زانيم به خاک شدن دهبرگردان زانيم نيشتريب

 از استفاده با مرسوم کشت روش به مربوط درصد
 گاوآهن با خاک رايز ،است يعمولم يا لچهيب اربازکنيش

 ها پژوهش گريد جينتا با و شده زده شخم برگرداندار
 & Hedayatipour et al., 2012; Roozbeh( است منطبق

Khosravani, 2018.( برگردان زانيم نيشتريب و نيکمتر 
 به مربوط بيترت به ميمستق کشت روش در خاک دنش
 انواع سهيمقا در است يسکيد و کيبار يا لچهيب اربازکنيش
 ، محققانميمستق کشت يها کارنده در ها اربازکنيش

 جهت در خاک يخوردگ هم به زانيم هک نمودند گزارش
 است يسکيد از شتريب يکارد يها اربازکنيش در ،يعمود

)., 1990et al., 2018; Tessier et alAikins (.  

  

  گيري شده تجزيه واريانس مرکب اثر تيمارها برروي عملکرد و صفات اندازه - ٣جدول 
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 ns۳۲/۳۱۸۶۱  **۲۰/۱۳۳۰ *۷۰/۱۴۸ ns۷۷/۷۵ **۹۰/۱۰۹۵۰ *۲۱/۵۹۷۰  ۱  سال

  ns۵۳/۷۴۰۹۷  ns۳۴/۵۸  ns۴۳/۶۷  ns۱۱/۵۳  ns۸۷/۸۹۷  ns۱۹/۲۷۸  ۴  سال×تکرار
  ns۷۴۶/۴۳۸  ns۰۰۱/۰  ns۶۸/۴  ns۳۲/۱۰۲  ns۸۳/۵  ns۳۵/۶۵۸  ۱  بقايا

  ns۳۰/۲۵۱۶۹  ns۹۰/۰  ns۵/۷۳  ns۶۳/۵۳  ns۸۲/۶۲  ns۵۰/۱۸۸  ۱  سال×بقايا
  ۳۳/۶۰۳  ۴۴/۲۴۸  ۵۸/۸۴  ۲۴/۲۱  ۸۷/۲۰  ۳۸/۱۸۲۶۸  ۴  خطاي آزمايش
 ns۹۷/۶ **۱۸/۲۶۹ **۵۱/۹۰۷ **۵۷/۸۶۶۶ ۸۵/۱۱۴* ۱۱/۵۱۳۹۳*  ۳  نوع شياربازکن

 ns۰۴/۸۷  ns۰۷/۴۵ ns۶۹/۷۱ **۲۷/۸۹۱ **۷۰/۵۳۷ ۲۹/۶۷۳۵۸*  ۳  سال×نوع شياربازکن

  ns۹۲/۲۸۳۴۶  ns۸۹/۲۹  ns۹۲/۳۵  ns۲۷/۱۱۶  ns۴۲/۳۱۷  ns۷۱/۷۱۳  ۳  نوع شياربازکن×بقايا
  ns۱۳/۵۹۶۷  ns۵۷/۱۰  ns۹۱/۲۱  ns۶۵/۸۰  ns۹۲/۱۷۵  ns۹۵/۱۰۳۱  ۳  سال×نوع شياربازکن×بقايا

  ۲۸/۴۲۵  ۲۶/۱۶۴  ۹۵/۵۱  ۴۸/۱۸  ۰۴/۳۶  ۸۰/۱۹۴۷۱  ۲۴  خطاي آزمايش
  ns۷۸/۲  ns۵۴/۱  ns۶۱/۴۹  *۵۹/۲۴۵  **۰۳/۲۴۹  ۶۱/۱۳۶۸۰*  ۱  عمق بذر

  ns۳۳/۹  ns۴۴/۲۸  ns۷۵/۱۵  ns۰۱/۳۷  ns۰۲/۵۱  ns۸۲/۱  ۱  سال×عمق بذر
  ns۷۶/۵۶۶۶  ns۵۲/۲۸  ns۸۲/۴  *۰۷/۳۴۶  ns ۴۵۱/۶  ns ۱۰/۲  ۱  عمق بذر×بقايا

  ns۶۶/۶۶۹  ns۸۷/۳  ns۰۲/۰  ns۳۲/۷۴  ns۶۷/۲  ns۰۲/۰  ۱  سال×عمق بذر×بقايا
  ns۰۳/۵۱۰۶  ns۰۸/۲  ns۷۲/۳۱  ns۹۱/۶۴  ns۶۹/۳۴  **۵۱/۷  ۳  عمق بذر×نوع شياربازکن

ns۴۰/۱۲۹۳  ns۱۲/۱۳  ۸۱/۱۱  ۳  سال×عمق بذر×نوع شياربازکن ns ۱۶/۳۷ ns ۱۷/۱۵۴ ns ۲۸/۰ ns 
ns۹۴/۵۷۰۰ ns۴۰/۳۰ ۲۵/۲۵  ۳  بذر عمق×اربازکنيش نوع×ايبقا ns ۴۸/۲۷۴ * ۱۹/۲۵  ns ۲۳/۱  ns 

ns۹۶/۵۰۰۸ ns۲۸/۱  ۳۳/۲۹  ۳  سال×همه عوامل ns ۸۹/۵۴ ns ۹۳/۵۸ ns ۷۱/۱ ns 
  ۶۶/۰  ۸۹/۵۸  ۴۲/۷۱  ۴۶/۱۸  ۴۹/۴ ۴۶/۵۱۶۹  ۳۲  خطاي آزمايش

  ۲۴/۱  ۷۱/۱۲  ۶/۹  ۶/۴  ۵/۱۳  ۱۲    ضريب تغييرات(%)
 بر تيمار دار معني اختالف عدم وجود دهنده نشان ns:درصد و  ۵و  ۱دار تيمار بر روي صفت مربوطه به ترتيب در سطوح آماري  ** و *: نشان دهنده وجود اختالف معني

  .است درصد ۵ آماري سطح در ترتيب به مربوطه صفت روي
  



  ...استقرار بذر و  يکنواختي يها شاخص يو عمق کشت بر رو ميکشت مستق يها تأثير روش يبررس                                                    ۹۸

 

  گيري شده صفات اندازه و عملکرد يرو بر نوع شياربازکن تأثير نيانگيم سهيمقا - ۴ جدول
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٧٧/٦٣١ اي باريک بيلچه b ٢٤/٣٠ a ٨٧/٩٢ a ١٩/٩١ a ٣٥/٦٤ a ٧٣/٤٩ c 

٣٨/٥٣٩ اي پهن بيلچه d ١٩/٢٦ b ٩٨/٩٣ a ٩٥/٨٣ b ٣٣/٦٥ a ٣١/٥٩ b 

٠٢/٥٨٣ ديسکي c ١٥/٢٨ ab ٠٣/٩٤  a ٢٧/٨٧ ab ٩٥/٥٩ a ١٩/٦١ b 

٢٨/٦٣٨ اي معمولي بيلچه a ٠٥/٣١ a ٥٢/٩٣ a ٦٠/٩٠ a ٨٣/٥١ ab ٤٠/٩٣ a 

  .عامل) بودن دار معني سطح به توجه با(است  درصد ٥ و يا ١ احتمال سطح در دارمعني اختالف وجود عدم دهنده نشان مشابه حروف

  
) اثر متقابل ۳(جدول  انسيوار هيبا توجه به جدول تجز

عملکرد  ي% بر رو۵ يو سال در سطح آمار اربازکنينوع ش
و  يافق عيتوز يکنواختي بيضرا ياما بر رو ،است دار يمعن

 لياز دال يکيگفت  توان ي. منيست دار يبذر معن يعمود
در  ياهيگ يايمقدار کم بقا دار، يعدم وجود اختالف معن

 گري) است. از طرف ديبا کشت آب سهي(در مقا ميزراعت د
ر خاک د يگزارش شده است که مقدار سفت يقيدر تحق

 يکنواختيکه باعث عدم  ستين يدر حد ميد ياراض
  ).Hedayatipour et al., 2012بذر شود ( عيتوز
 بر بذر کاشت عمق اثر انس،يوار هيتجز جينتا به توجه با
 و %۵ يآمار سطح در بذر سبزشدن درصد و عملکرد يرو
به  دار يمعن %۱ سطح در خاک يبرگردان شاخص يرو بر

 يرو بر بذر عمق ريتأث نيانگيم سهيمقا .دست آمد
 آورده ۵ جدول در ،شده يريگ اندازه صفات و عملکرد

 درصدسبز و عملکرد که دهد يم نشان جينتا است. شده
 ۸ تا ۶ عمق به نسبت متر يسانت ۶ تا ۴ عمق در شدن
 عمق شيافزا با واقع در است. بوده شتريب متر يسانت

 کاهش دانه عملکرد جهيدرنت و شدن سبز درصد کشت،
 که افتهي کاهش سبزشدن درصد عمق، شيافزا با .ابدي يم
 Hedayatipour و Rahimzadeh et al., (2005) جينتا با

et al. (2012) است مشخص که طور همان .دارد يخوان هم 
 نسبت متر يسانت ۸ تا ۶ عمق در خاک يبرگردان شاخص

 با يشتريب يايبقا و بوده شتريب متر يسانت ۶ تا ۴ عمق به
   است. شده دفن خاک ريز و شده مخلوط خاک
 کاشت عمق متقابل اثر که شود يم مشاهده ٣ جدول در
 شاخص عملکرد، يبررو ياهيگ يايبقا زانيم و بذر

 سبز درصد ،بذر يافق عيتوز يکنواختي بيضر ،برداشت
 %٥ يآمار سطح در خاک يبرگردان شاخص و شدن
 زانيم در که معناست نيا به نيا .امديبه دست ن دار يمعن

 بذر عمق کاهش اي و شيافزا ريتأث ش،يآزما مورد يايبقا
 عمق يکنواختي يبررو فقط و دارند را يکساني روند
  .اند داشته اثر بذر يريقرارگ
 صفات يرو بر شيآزما يمارهايت اثر انسيوار هيتجز جينتا

 متقابل اثر که دهد يم نشان )٣ (جدول شده يريگ اندازه
 و عملکرد يرو بر اربازکنيش نوع و بذر کاشت عمق
 خاک يبرگردان شاخص از ريغ به شده يريگ اندازه صفات

 معناست بدان نيا .ستين دار يمعن %٥ يآمار سطح در
 باًيتقر شيآزما مقع دو در ها اربازکنيش همه ييکارآ که
  .است کساني

 دو در اربازکنيش نوع اثر که داد نشان ٦ جدول جينتا
 شاخص يرو بر متر يسانت ٦- ٨ و متر يسانت ٤- ٦ عمق

 کاشت عمق دو در ونبوده  دار يمعن خاک يبرگردان
 است. بوده کساني خاک شدن برگردانده زانيم موردنظر

 به خاک يبرگردان شاخص مقدار نيکمتر و نيشتريب
 اربازکنيش با مرسوم کشت روش به مربوط بيترت
 ميمستق کشت و متر يسانت ٦- ٨ کشت عمق در يا لچهيب
 ٤- ٦ کشت عمق در کيبار يا لچهيب اربازکنيش با

   است. شده مشاهده متر يسانت
)، اثر متقابل ٣(جدول  انسيوار هيبا توجه به جدول تجز

 شده يريگ بر عملکرد و صفات اندازه شيهر سه عامل آزما
در سطح  بذر يعمود عيتوز يکنواختي بيضر از ريبه غ
 زانياثر متقابل سه عامل م ٧. جدول نبود يمعن ٥% يآمار
 يو عمق کاشت بذر بر رو اربازکنينوع ش ،ياهيگ يايبقا

  .دهد يشده را نشان م يريگ عملکرد و صفات اندازه
 يايبقا زانياثر متقابل م ٣اگرچه طبق نتايج جدول 

 بيضر يو عمق کاشت بذر بر رو اربازکنينوع ش ،ياهيگ
است،  دار يمعن ٥در سطح % بذر يعمود عيتوز يکنواختي

اثر  که شود يمشاهده م ٧جدول  جيبا توجه به نتااما 



  ٩٩                                                        ١٤٠١/ زمستان ٢٥/ پياپی ٤/ شماره ١١هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 

و عمق  اربازکنينوع ش ،ياهيگ يايبقا زانيمتقابل م
بذر  يعمود عيتوز يکنواختي بيضر يکاشت بذر بر رو

آنقدر باال  ايبقا زانيکه م دهد ينبوده و نشان م دار يمعن
) که تفاوت نوع ميزراعت د لينبوده است (به دل

و  يافق يريرا در قرارگ يدار يتفاوت معن اربازکنيش
 قيدر تحق جينتا ني. مشابه ادينما جاديبذر ا يودعم

Hedayatipour et al. (2012) گزارش شده بود. زين  

  
  شيآزما مورد کاشت يها عمق از متأثر شده يريگ اندازه صفات نيانگيم سهيمقا - ٥ جدول
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٠٥/٦١٠ ٤-٦  a ٠٨/٢٩ a ٧٣/٩٣ a ٩٧/٨٨ a ٩٦/٦١ a ٢٩/٦٤ a 

١٧/٥٨٦ ٦-٨  b ٧٤/٢٨ a ٤٧/٩٣ a ٥٣/٨٧ a ٧٧/٥٨ b ٥٢/٦٧ b 

  .عامل) بودن دار يمعن سطح به توجه با(است  درصد ٥ اي و ١ احتمال سطح در داريمعن اختالف وجود عدم دهنده نشان مشابه حروف

  
  اربازکنيش نوع و بذر کاشت عمق متقابل اثر يازا به شده يريگ اندازه صفات نيانگيم سهيمقا - ٦ جدول
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 کيبار يا لچهيب
۶-۴  ٠٧/٦٣٧  a ۱۶/۳۰ a ۳۱/۹۴ a ۰۵/۹۰ a ٤٨/٦٧ a ٤٤/٤٨ c 

٦-٨  ٤٧/٦٢٦  a ٣٣/٣٠ a ٤٣/٩١ a ٣٣/٩٢ a ٢١/٦١ abc ٠١/٥١ c 

  پهن يا لچهيب
۶-۴  ٧٥/٥٤٠  b ٧٧/٢٦ bc ١٨/٩٤ a ٦٦/٨٦ ab ٠٣/٦٧ ab ٠٨/٥٨ b 

٦-٨  ٥٣٨ b ٦٠/٢٥ c ٧٧/٩٣ a ٢٣/٨١ b ٦٢/٦٣ abc ٥٤/٦٠ b 

 يسکيد
۶-۴  ٤٩/٦١٦  a ١٩/٢٨ b ٦٧/٩٢ a ٤٩/٨٨ ab ١٧/٦٠ bc ٧٠/٥٩ b 

٦-٨  ٥٥/٥٤٩ b ١١/٢٨ b ٤٠/٩٥ a ٠٥/٨٦ ab ٧٣/٥٩ c ٦٩/٦٢ b 

 يمعمول يا لچهيب
۶-۴  ٨٨/٦٤٥  a ١٩/٣١ a ٧٥/٩٣ a ٦٨/٩٠ a ١٧/٥٣ d ٩٧/٩٠ a 

٦-٨  ٦٧/٦٣٠  a ٩١/٣٠ a ٢٩/٩٣ a ٥٢/٩٠ a ٤٩/٥٠ d ٨٣/٩٥ a 

  .عامل) بودن دار يمعن سطح به توجه با(است  درصد ٥ اي و ١ احتمال سطح در داريمعن اختالف وجود عدم دهنده نشان مشابه حروف
  

  مؤثر يا مزرعه تيظرف
 نيزم يساز مؤثر در مرحله آماده يا مزرعه تيظرف ريمقاد

استفاده شده در  يکارها يو مرحله کاشت توسط خط
 ج،يآورده شده است. با توجه به نتا ٨در جدول  شيآزما
توسط سه  ميمؤثر در روش کشت مستق يا مزرعه تيظرف

 ٢/٠از روش کشت مرسوم ( شيآزما نوع دستگاه مورد
کاهش مدت زمان  ني. همچناست ترهکتار بر ساعت) باال

زمان کشت  تيبا توجه به محدود يکشاورز اتيانجام عمل
برخوردار است که در روش  ياديز تياز اهم ز،ييدر اول پا

  .مشهود است يبه خوب ميکشت مستق
  
  

  مصرف سوخت  زانيم
آورده شده  ٨مصرف سوخت در جدول  زانيم ريمقاد

مصرف  زانيم ،شود يم دهيطور که در جدول د است. همان
نسبت به روش کشت  ميسوخت در روش کشت مستق

 ارکمتريبس يورز خاک اتيحذف عمل ليمرسوم به دل
کاهش مصرف سوخت در  زانيچهارم) است. م کي(حدود 

 رانيتاکا، ج يها هبا کارند بيبه ترت ميروش کشت مستق
، ٧٧برزگر نسبت به روش کشت مرسوم  نيصنعت و ماش

ر واقع نه تنها زمان انجام درصد بوده است. د ٧٧و  ٧٢
بلکه  ، افتهيکاهش  ميدر روش کشت مستق اتيعمل

نسبت به روش کشت  زين نهيهز جهيو درنت يمصرف انرژ
  است. افتهيکاهش  ميمستق
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  ستادهيا يايبقا

  کيبار يا لچهيب
۶-۴  ٠٦/٦٣٠ abc ٢٧/٢٩ bcd ٧٢/٩٣ ab ٩٥/٩١ a ٨٩/٧٢ a ٣٩/٤٤ e 

٧١/٥٩٦ ٦-٨ abcd ٢٣/٢٨ cde ٣٢/٨٩ b ٩٣a ٤٩/٦٤ abcd ٦٨/٤٦ de 

 پهن يا لچهيب
۶-۴  ٦٤/٥٢٤ de ٤٣/٢٧ de ٠١/٩٤ ab ٢٥/٨٤ a ٨٩/٦٢ bcd ٨١/٦٥ bc 

٣٩/٤٧٣ ٦-٨ e ٥٧/٢٥ e ٣٠/٩٥ ab ٧٤/٩١ a ١٦/٥٩ cdef ١٠/٦٩ b 

 يسکيد
۶-۴  ٧٥/٦١٥ abcd ٠٢/٢٩ bcd ١٣/٩٠ ab ٥٧/٨٥ a ٥٩/٦٠ cdef ٢١/٦٥ bc 

٦٣/٥٧٤ ٦-٨ bcd ٢٦/٢٧ de ٥٣/٩٥ a ٠٦/٨٨ a ٢٢/٥٨ de ٤٧/٦٨ b 

 يمعمول يا لچهيب
۶-۴  ٩٣/٦٩١ a ٧٧/٣٢ a ٢٦/٩٥ ab ٦٥/٩٠ a ٥/٥٣ def ٦٦/٩١ a 

٦٨/٦٦٠ ٦-٨ ab ٧١/٣١ ab ٧٥/٩٣  ab ٠٦/٨٩ a ١٣/٥٣ efg ٨٩/٩٦ a 

 وکلش کاه ستاده+يا يايبقا

  کيبار يا لچهيب
۶-۴  ٠٩/٦٤٤ abc ۰۴/۳۱ abc ۹/۹۴  ab ۱۵/۸۸ a ۰۷/۶۲ efg ۴۹/۵۲ de 

٢٣/٦٥٦ ٦-٨ abc ٤٣/٣٢ a ٥٤/٩٣  ab ٦٦/٩١ a ٩٣/٥٧ cde ٣٥/٥٥ d 

 پهن يا لچهيب
۶-۴  ٨٥/٥٥٦ cde ١٢/٢٦ e ٣٥/٩٤ ab ٠٩/٨٩ a ١٧/٧١ def ٣٤٧/٥٠ de 

٦٢/٦٠٢ ٦-٨ abcd ٦٢/٢٥ e ٢٥/٩٢ ab ٧٢/٧٠ b ١/٦٨ ab ٩٨/٥١ de 

 يسکيد
۶-۴  ٢٤/٦١٧ abcd ٣٦/٢٧ de ٢٠/٩٥ ab ٤٢/٩١ a ٧٥/٥٩ abc ١٩/٥٤ de 

٤٦/٥٢٤ ٦-٨ de ٩٧/٢٨ bcd ٢٦/٩٥ ab ٠٤/٨٤ a ٢٣/٦١ cdef ٩٠/٥٦ cd 

 يمعمول يا لچهيب
۶-۴  ٨٣/٥٩٩ abcd ٦٢/٢٩ bcd ٢٣/٩٢ ab ٧٠/٩٠ a ٨٤/٥٢ fg ٢٧/٩٠ a 

٦٧/٦٠٠ ٦-٨ abcd ١١/٣٠ abcd ٨٣/٩٢ ab ٩٨/٩١ a ٨٥/٤٧ g ٧٧/٩٤ a 

  .عامل) بودن دار يمعن سطح به توجه با(است  درصد ٥ اي و ١ احتمال سطح در داريمعن اختالف وجود عدم دهنده نشان مشابه حروف

  
  آزمايش کشت هاي روش در کارها و ميزان مصرف سوخت خطي اي مؤثر مزرعه ظرفيت - ۸جدول 
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  کشت مستقيم
  ۰۴/۱  ۷۸/۰  ۲/۱۸  ۹۶/۰  کارنده تاکا

  ۸۷/۰  ۶۵/۰  ۲۲/۲۲  ۱۵/۱  کارنده جيران صنعت
  ۵۸/۰  ۴۳/۰  ۱۲/۱۸  ۷۲/۱  کارنده ماشين برزگر

  کشت مرسوم
  ۳۳/۳  ۸/۲  ۶۴  ۳۰/۰  گاوآهن سه خيش

  ۸۲/۰  ۶۹/۰  ۸  ۲۲/۱  کولتيواتور
  ۳۳/۱  ۱  ۴۶/۸  ۷۵/۰  کارنده جاندير

  ۴۸/۵  ۴۹/۴  ۴۶/۸۰  ۱۸/۰  جمع کل عمليات در روش مرسوم
  

  يريگ جهينت
  :دهد يم نشان حاضر قيتحق از آمده بدست جينتا
 %٥ يآمار سطح در عملکرد يرو بر اربازکنيش نوع اثر -

 کشت روش به مربوط عملکرد نيشتريب .است دار يمعن
 يمعمول يا لچهيب اربازکنيش با کارقيعم دستگاه با مرسوم

 ميمستق کشت روش و است هکتار) در لوگرميک ٦٣٨(

 کاهش از يناش تواند يم که دارد، را يتر نييپا عملکرد
 بودن فراهم و تر نييپا تراکم و سطح واحد در خوشه تعداد
 در .دباش بوده مرسوم کشت روش در رشد يکاف يفضا
 يا لچهيب اربازکنيش از استفاده با ميمستق کشت روش
 بيترت به عملکرد زانيم پهن يا لچهيب و يسکيد ک،يبار

  است. بوده هکتار در لوگرميک ۵۳۹ و ۵۸۳ ،۶۳۲
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 و عملکرد بر کشت سال دو در ايبقا زانيم اثر نحوه -
  .است بوده کساني شده يريگ اندازه صفات

 ريتأث ياهيگ يايبقا ماريت دو در ها اربازکنيش از کي هر -
 نداشته عملکرد کاهش اي شيافزا روند يرو بر يدار يمعن

 دار، يمعن اختالف عدم ليدال از يکي گفت توان يم است.
 با سهيمقا (در ميد زراعت در ياهيگ يايبقا کم مقدار
 در خاک يسفت مقدار گريد طرف از .است )يآب کشت

 عيتوز يکنواختي عدم باعث که ستين يحد در ميد يراضا
   .بشود بذر

 عيتوز يکنواختي بيضر يرو بر اربازکنيش نوع اثر -
 نشان و است دار يمعن %١ يآمار سطح در بذر يعمود
 بذر يريقرارگ عمق در بازکن اريش نوع که است آن دهنده

  .باشد گذارريتأث تواند يم
 عملکرد و بذر شدن سبز درصد کشت، عمق شيافزا با -

  .ابدي يم کاهش دانه
 نوع سه با ميمستق کشت روش در بذر شدن سبز درصد -
   است. نبوده دار يمعن اربازکنيش
 به بيترت به خاک برگرداندن زانيم نيکمتر و نيشتريب -
 مرسوم کشت روش به مربوط درصد ٧٣/٤٩ و ٤/٩٣ زانيم
 کيبار يا لچهيب و يعمولم يا لچهيب اربازکنيش از استفاده با

   .است
 نسبت متر يسانت ٨ تا ٦ عمق در خاک يبرگردان شاخص -
  است. بوده شتريب متر يسانت ٦ تا ٤ به
 ميمستق کشت روش در اتيعمل انجام زمان تنها نه -

 روش در زين سوخت مصرف زانيم بلکه است افتهي کاهش
 طوره ب مرسوم کشت روش به نسبت ميمستق کشت

  است. افتهي کاهش درصد ٧٥ نيانگيم
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