
41 
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 چکیده

طبیعی خوزستان ارزیابی شد. در و آموزش کشاورزی و منابع  ای در مرکز تحقیقاتدستگاه ترادیسک طی یک آزمایش مزرعه

ای کشت شدد و سدا از برداشدت مح دو، آن، در سداییز، کنددگ کشدت کردیدد. دانه زمین محل آزمایش، در تابستان ذرت

ن کیلومتر بر سداعت  و میدزا 12و  10، 8تیمارهای آزمایشی برای ترادیسک شامل فاکتوریل سرعت سیشروی )در سه سطح 

درصد  بود. کارایی ترادیسدک همنندین بدا روش  60و  30های جلو و عقب )در سه سطح صفر، های ردیفهمپوشانی بشقاب

هدای دار به عنوان تیمار شاهد  مقایسه کردید. نتایج تجزیۀ واریدانا دو سدا ۀ دادهمرسوگ منطقه )شخم با کاوآهن برکردان

ها و اثدر متقابدل آن دا و همنندین روش ادیسک، میزان همپوشانی بشدقابثیر سرعت سیشروی ترأدهد که تمیزراعی نشان 

دهد که هرچه میزان همپوشانی میدار نیست. نتایج مقایسۀ فنی تیمارها نشان مرسوگ بر عملکرد و اجزای عملکرد کندگ معنی

ی ماندده بدر ایدبقا زانیدمترین شود. بیشدداری بیشتر میطور معنیها کمتر باشد میزان بقایای مانده بر سطح خاک بهبشقاب

 درصدد  7/64میدزان درصدد و بده 60درصد و کمترین آن در همپوشانی  6/88میزان سطح خاک در همپوشانی صفر درصد به

در سدرعت  MWDکاهش سیدا کرده است. کمترین میدزان  MWDدست آمده است. با افزایش سرعت سیشروی، شاخص به

 متریلیم 6/33مقدار بر ساعت به لومتریک  8در سرعت  MWD زانیم نیشتریو ب متریلیم 6/31 مقداربهکیلومتر بر ساعت  12

صدفر  یو در همپوشدانمتر میلی 1/29 زانیم  بهMWDاندازه ) نیدرصد کمتر 60 یدر همپوشان ن،یهمنن. است آمده دستبه

کیلدومتر بدر سداعت کمتدرین  12سیشروی ه است. سرعت شد یریکاندازهمتر میلی 2/36 زانیم  بهMWD) نیشتریدرصد ب

 5/15کیلومتر بر ساعت بیشترین میزان م رف سوخت به میزان  8 یتر در هکتار و سرعت  8/11میزان م رف سوخت یعنی  

ها، سوخت م رفی نیدز افدزایش سیددا دهد که با بیشتر شدن همپوشانی بشقاب یتر در هکتار را داشته است. نتایج نشان می

 کند. می
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ورشو حفواتتي تغيير جهت آز به سمت تا  ،ورشوتا 

 هوا دربوار بزده است  ای  تغيير جهت در پاسخ بوه نگرانوي

انرژو، فرسایش تا ، مصرا كزد شيميایي  ۀهزین افزایش

هاو مجمزعه عمليوات ها و هزینهها، آلزدگي آبكشو عل 

 & Asadi &  Afyuni, 2006; Asoodar)بوزده اسوت 

Sabzeh-Zar, 2008)    

بووراو تزليوود  نيمووي اش عمليووات ماشووينيبوويش اش 

شوووزد  ورشو ميمحصوووزکت كاووواورشو صووورا توووا 

تر فيزیکي متر، رژیر م لزبورشو با صرا انرژو كتا كر

 مزجزدات شنودهكند و فخاليت و آبي را براو گياه فراهر مي

افووزایش  ،شووركت دارد مووزاد آلووي تووا  ۀتجزیوورا كووه در 

مودت ورشو حفواتتي تا   (Chaji et al., 2006)دهد مي

 سوواشو بسووتر بووذر را نسوويت بووه رو  مرسووز شموواز آماده

كوه  دهودميبه یک پنجر تا یک دهور كواهش ورشو تا 

را سواشو شموي  آماده، عالوه بر مزایاو اقتصادو ایو  رو 

  & Habibi-Asl)بخاود مي سورعتبوراو كاوت پوایيزه 

Dehghan, 2012)مخلوز  كوردز  كردز و ترد ،  اش عرفي

باعو  افوزایش  ،ي با تا  در اثر گذشت شموازو گياهبقایا

بقایواو گيواهي   شزدبندو تا  ميبهيزد دانه و كرب  آلي

 دليل حجور شیواد و تاويي بوزدز آنهوا در تخليوه ذرت به

نوود و نكشمووي  و كاشووت محصووزل بخوود ایجوواد ماووکل مي

 بنابرای  باید به عریقوي تورد و بوا توا  مخلوز  شوزند  

  ،ال  بقایووا بووا تووا  در حاصوولخيزوتتوورد كووردز و اتوو

 ثر اسوتؤآلوي و بهيوزد سواتتماز توا  مو  افزایش مواد

(Heidarpoor et al., 2010)  

هاو باوقابي در عمليوات پرهاش نخستي  مزرد استفاده 

 1877ورشرو به ژاپ  نسيت داده شده است  در سال تا 

اتتراع دیسک براو نخستي  بار در ایاکت متحده امریکا به 

بوه توزبي 1900ثيت رسيد  انزاع مخمزلي دیسک توا سوال

 1925ل در سواو د ندجاو تزد را در عمليات شراعي باش كر

 عراحوي شود )یوک شانوزیي  نزع دیگر دیسک به نا  افست

(Kepner et al., 1978)  

بستر بذر  ۀتهيدر در حال حاضر بهتری  كاربرد دیسک 

ها در تموا  شورای  دیسوکهاو باوقابي یوا است  اش هرس

هاو باقابي سونگي  شزد  هرسمختل  تا  استفاده مي

هواو شمي تا  ورشو اوليه اش قييل ترد كردز براو تا 

كار به انيزهق ب كردز و مخلز  كردز بقایاو گياهي و بایر 

هاو ذرت و سایر بقایاو گيواهي ساقه ،شدز  دیسکروندمي

و آنهوا را بوا  را ق وب، تاشا  ترد سنگي  س   تا  را 

كنود  ایو  كوار مزجوب پزشواندز بهتور تا  مخلوز  مي

و تا  نر  بياوترو  شزدشدز ميهنگا  شخر  بهتاشا  

آورد كوه در نتيجوه را براو تماس بوا تاشوا  فوراهر موي

هواو دیسوک پره  كندميتجزیه  تر را سریب بقایاو گياهي

در  تزاننوودمي ،در صووزرت داشووت  وشز و اسووتحکا  كووافي

كوار ایو  دیگور قوادر بوه  ادواتكوه  نفزذ كنندهایي تا 

  (Habibi-Asl &  Gilani, 2011) نيستند

ورشو در به رغر تغييرات بسيار شیادو كه ادوات توا 

اند، ادوات باوقابي اش مهمتوری  هاو مختل  پيدا كردهسال

شوزند  كوارآیي ميكوار گرفتوه آنها هستند كه همچناز بوه

هواو باوقاب بستگي شیوادو دارد بوه شاویوهادوات باقابي 

)بر  و تمایل ، وشز اعمال شوده روو هور باوقاب، تقخور 

  كپنوور و (Hifjur et al., 2002)باووقاب، و سوورعت كووار 

اند كه ق ور گزار  داده  (Kepner et al., 1978)همکاراز 

متور سوانتي 71توا  61باقاب گاوآه  باقابي مخمزکً بي  

 45توا  42الت بهتری  شاویوۀ بور  متغير است و در ای  ح

 درجه است   20تا  15درجه و شاویۀ تمایل 

هووواو بووواک، در كووواهش شاویوووۀ تمایووول، در سووورعت

  (Clyde, 1939)گوردد باقابي باع  كاهش نفزذ ميهرس

بياوتر شودز نيروو كااي گاوآه  باقابي بوا همچني ، 

 هوا دردليل افزایش نفزذ باوقاببه ،درجه 45بر  اش  ۀشاوی

 45 ۀ  كمتری  نيروو كااي در شاویویابدافزایش مي تا 

  يهمچن (Gordon, 1941)  گزردوز آیدميدست درجه به

  يچنو هواباوقاب یيكوارآر ب وارويپ سرعت ريثأت درباره

تزانود نفوزذ باک رفت  سرعت پياوروو مي كه گرفت جهينت
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 و يجواني ورويون رفوت  بواک ليدلبهها را در تا ، باقاب

   دهد شیافزا باک، به رو وعمزد وروين كاهش

 بزرگتور، بخاواً هواو هشاویوافزایش مقاومت كااي در 

كوزچکتر هواو شاویوه  در اسوتتاعر پرتاب بياتر تا  به

سو   تمواس بزرگتور بوي  دیوزار شويار و دليل باقاب، به

قسمت محدب )پات  باقاب، مقاومت كااي تمایول بوه 

كوه دهنود ميناواز ها آشمایشدهد  ولي افزایش نااز مي

كمتوری   باقاب ۀدرج 45 ۀمقدار مقاومت كااي در شاوی

  (Kepner et al., 1978) است

  (Habibi-Asl &  Gilani, 2011)اصل و گيالني حيييي

هاو مناسب دو ساله براو تخيي  رو  یا رو  يآشمایادر 

شمي  براو كاوت گنود  در بقایواو بورنج در اسوتاز  ۀتهي

 ورشو،توا كر درتزشسوتاز، چنوي  نتيجوه گرفتنود كوه 

؛ اسوتباقابي در بقایاو برنج دو بار هرس كاربرد رو  برتر

درصوود بقایووا در  40بوويش اش  ،باووقابيبووا اسووتفاده اش هرس

درصود و  52كاهش عوزل بقایوا  ؛نداهماند س   تا  باقي

 اسوت هگيورو شودانداشهمتر ميلي 57ها زخق ر متزس  كل

رده قورار با رتيزاتزر در یک باقابي  در ای  شمينه هرسكه 

   گيرندمي

در  (Khosravani et al., 2003)تسورواني و همکواراز 

ورشو مرسوز  تا  رو  ۀضم  مقایستحقيقي در دشفزل 

ورشو س حي شامل دیسک سويک بوه عمو  با رو  تا 

آورو كواه و كلوش   متر بالفاصله پس اش جموبسانتي 8-6

متر  تس ي    هرس دندانه سانتي 12-15دیسک به عم  

نود كوه اهكار گزار  دادميخي  كزدپاشي   كات با ت ي

دانوه  هوزار و وشز ،اش نظر عملکرد دانه، تخداد دانه در سنيله

نودارد، وجوزد ورشو هاو توا بي  رو دار اتتالا مخني

 د  انكردهورشو س حي را تزصيه تا آنها 

صزرت متناوب در یک سوال شراعوي در هذرت و گند  ب

هزار هکتار اش اراضي اسوتاز تزشسوتاز كاوت  80بيش اش 

  ليودلبوه گنود  كاشت و ذرت برداشت يهمزمانشزند  مي

 

پوس اش برداشوت ذرت،  مانودهيباق وهواسواقه و ایبقا وجزد

 وبواک بوزدز رعزبوت توا    ،يبزدز شمو واو پاته وجز

 برداشوت شمواز در هاسوال اش واريبسو در)كه  ایبقا رعزبت

 ،يو احتموال بارنودگ يشمان تیمحدود ، دیآيم شيپ ذرت

  اسوت سواتته روهروبو يرا بوا ماوکالت  يشم ۀيهمزاره ته

  تايي بزدز بقایاو ذرت و بوزر  بوزدز انوداش ،همچني 

شموي  و  ۀادوات تهيودر راه كاربرد عزلي آنها مانخي جدو 

براو جلوزگيرو اش  ،  در چني  شرای ياستكاشت مرسز  

گند  و كاهش احتمالي عملکورد، هموزاره  تأتير در كات

ورشو حفواتتي توا هاو كرشزد كه اش رو پيانهاد مي

او اسوت كوه اتيوراً وارد استفاده شوزد  ترادیسوک وسويله

تزاند بوراو رسد مينظر ميو بهاست استاز تزشستاز شده 

شمي  و ایجاد  ۀتهيدر ویژه بقایاو ذرت، به ،ترد كردز بقایا

بستر مناسب كاشت در یک یا حداكثر دوبار تردد در شمي  

و نيواش بوه تراكتوزر است سنگي   استفاده شزد  ای  دستگاه

ایو  كه كارایي شده است   پيانهاد كانده با تزاز باک دارد

تزانود كوارآیي آز مي اش آنجوا كوهو  شوزد م الخه دستگاه 

ها و سورعت پياوروو متأثر اش ميوزاز همپزشواني باوقاب

فنوي و  اش لحوا تحت تاثير ایو  متغيرهوا ترادیسک باشد، 

  ارشیابي شدشراعي 

 

 هاو روشمواد 

منظزر ارشیوابي كوارآیي فنوي و شراعوي تحقي  حاضر به

ماشي  ترادیسک، عي دو سال شراعي در ایستگاه تحقيقات 

كاوواورشو شوواوور وابسووته بووه مركووز تحقيقووات و آمووزش  

ایسوتگاه   ای  شد كااورشو و منابب عييخي تزشستاز اجرا

 ۀمزرع   تا كيلزمترو شمال اهزاش واقب شده است 70در 

درصد ش   23درصد رس،  38) داراو بافت رسيایاي آشم

 3-4شزرو حودود ، 7-5/7حدود  pH، درصد سيلت  39و 

اش نظور و  هاو شهکاي شدهدر قسمت شیمنس بر متردسي

 ایو  ،آب و هوزایي به لحا   استفقير  روژزنيت مزاد آلي و

 

 ...ها و سرعت سیشرویهمپوشانی بشقاباثر 
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دمواو ميوانگي  دارد و  تاوکاقلير تاک و نيمهمن قه 

 سواکنه بارنودگيميوزاز سلسويزس و  ۀدرج 23 ۀ آزساکن

  است مترميلي 244

هواو هاو نزارو در قالب بلز صزرت كرتآشمایش به 

 نوهگردیود  اجورا تيمار در سوه تکورار  10كامل تصادفي با 

دسوتگاه ترادیسوک شوامل فاكتزریول  براوتيمار آشمایاي 

كيلوزمتر بور  12و  10، 8سرعت پياروو )در سوه سو   

هاو جلز و عقوب )در هاو ردی همپزشاني باقاب ،ساعت 

تيمووار دیگوور رو   درصوود  و 60و  30سووه سوو   صووفر، 

دوبووار  دار )شووخر بووا گوواوآه  برگوورداز  T2) مرسووز 

دیسک ماله  بزد  سورعت پياوروو ماشوي  ترادیسوک بوا 

ها نيوز همپزشاني باقاب و تراكتزردند  استفاده اش تخزیض 

كه براو ای  منظوزر شد ميتغيير داده او اش عری  ضميمه

  دستگاه ترادیسوک موزرد بزدروو ترادیسک تخييه گردیده 

 1  ساتت شركت پزتينگر1استفاده در ای  آشمایش )شکل 

 58دار بوا ق ور تایي باقاب كنگره 12دو ردی  با  اتریش،

 ایوو  دسووتگاه سووزار بوور اتصووال سووه  اسووتمتر سووانتي

  براو كار استمتر  3عرض كار آز  شزد ومينق ه تراكتزر 

كيلووز وات  125بووا آز اش یووک تراكتووزر نيزهلنوود بووا تووزاز 

  استفاده شد 

  

 
 زمین در بقایای ذرت ۀیماشین ترادیسک در حا، ت  -1شکل 

 

شمي  محل آشمایش در اوایل مورداد مواه انتخواب و در 

موواه، كاووت شوود  پووس اش برداشووت ذرت در آذرآز ذرت 

كاشووت و اجووراو تيمارهوواو  بالفاصووله سمپاشووي پوويش

گردید  قيول ت كات كار غالو گند  با ت ي آغاشآشمایاي 

 0– 30هوواوعم  درمزرعووه اش تووا   اش كاشووت گنوود ،

و  گيرونمزنووه N.P.K و EC ،pH تخيووي  بووراو مترسووانتي

مقدار كزد مصرفي بر اساس آشمزز تا  و نياش گياه مخوي  

كش بور  اش علو هرش په هواوشد  بوراو ميوارشه بوا عل 

 هورش هاوگر  در هکتار و براو عل  20گرانستار به ميزاز 

كش تاپيک به ميزاز یک ليتر در هکتوار  بر  اش عل باریک

هرش استفاده شد  پارامترهاو هاوبرگي عل  2-4 مرحلۀدر 

 :ندشرح شیرگيرو و ارشیابي بهمزرد انداشه

 مصرف شدهسوخت مقدار 

 اش رو  مصوورا شووده سووزتت مقوودار بووراو تخيووي   

مخووزز سووزتت شوود  در ایوو  رو ، اسووتفاده  "بووا  پوور"

كوامالً  پس اش پایاز عمليات و قيل اش شروع عمليات ماشي 

بوراو پور كوردز    مقدار سزتت مزرد نيواششد  ریزو لبپر 

سزتت مصورفي در مسواحت مقدار  ، سزتت مجدد مخزز

 در نظور گرفتوه شود شمواز فراینود آشموایشیا مدت شمي  

(Habibi-Asl &  Gilani, 2011)  

 

 كل زمان مورد  نياز سيستم

اش یوک  كل شمواز موزرد نيواش بوراو هور براو تخيي   

هواو مفيود و دور شدز شمي ، مجمزع شماز ۀهاو تهيرو 

1- Pöttinger 
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عمليوات اجوراو ماشي  در ابتدا و انتهاو مزرعه، در هنگا  

 سونج شمازبوا با سرعت مناسب و در یک سو   ماوخ ، 

بوا ماوخ  بوزدز سو     عزر جداگانوه محاسويه شودبه

هاو مفيد و غيور مفيود )شمواز جمب كردز شمازعمليات و 

دور شدز در سر و ته شمي  ، كل شماز موزرد نيواش سيسوتر 

 در واحد س   محاسيه شد 
 

 اي ظرفيت مؤثر مزرعه

او )كار انجا  شده ثر مزرعهؤترفيت م ،در ای  آشمایش

بر حسب س   یا ماده تزس  ماشي  در مدت یک ساعت  

محاسيه گردید  براو  1راب ۀ اش براو هر ماشي  با استفاده 

 ۀسامانه )شامل تهيوهر او كل ترفيت مزثر مزرعه ۀمحاسي

  & Habibi-Asl) شوداستفاده  2 ۀاش راب  ،شمي  و كاشت 

Gilani, 2011)  

 

(1  𝐶𝑛 =
𝑆𝑊𝑒

10
      

   

(2  𝐶𝑎 =
1

∑
1

𝐶𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1

      

 

 كه در آز؛

Cn  =هکتووار در )او ماشووي  تووا  ترفيووت مووزثر مزرعووه

سوامانه شوامل هور او ترفيت موزثر مزرعوه=  Ca ؛ ساعت

سورعت پياوروو  =S  ؛ هکتوار در سواعتچنود عمليوات )

عورض كوار نوامي )كول   = W؛ )كيلزمتر بر ساعت  ماشي 

= تخوداد n  و ؛او بوه اعاوار= باشده مزرعوهe ؛ )متر ماشي  

  سيسترهر عمليات مزرد نياش 
 

 پس از عمليات ،زمين مانده بردرصد بقایاي ذرت 

 سوهورشو، براو ای  كار قيل اش اجراو تيمارهاو توا 

  1×1عزر تصوادفي بوه انوداشه هآشمایاي ب نق ه اش هر كرت

آورو و گياهي سو   توا  جموب متر انتخاب شد  بقایاو

ایو  كوار قيول و بخود اش اجوراو هور تيموار تزشی  گردیود  

شد  نسيت وشني بقایواو گيواهي  تکرارورشو و كاشت تا 

شمي  بخد اش عمليات به كل بقایوا قيول اش عمليوات، برمانده 

در شمي  پس اش عمليات بر بيانگر درصد وشني بقایاو مانده 

  نظر گرفته شد
 

 (MWD)ها قطر متوسط وزنی كلوخه

صزرت هب سه نق هپس اش اجراو هر تيمار، در هر كرت 

هواو ایو  نقوا  توا عمو  توا  ۀتصادفي انتخاب و نمزنو

هاو استاندارد جداساشو غربالبا و  شد ورشو برداشتهتا 

كوار گرفتوه ه  شاتصي كوه عمزمواً در ایو  موزرد بوگردید

 ۀو بوراو محاسوي سوتهاشزد ق ر متزس  وشني كلزتهمي

 ,Habibi-Asl & Gilani)اسووتفاده شوود  3 ۀآز اش راب وو

2011): 
 

(3  𝑀𝑊𝐷 =∑
𝑤𝑖

𝑤

𝑛

𝑖=1

× 𝐷𝑖 

 

 كه در آز؛

Wi =  وشز تووا  توورد شووده روو غربووال مووزرد نظوور

 ۀوشز كل توا  تورد شوده در هور نمزنو =W ؛)كيلزگر  

غربوال  ۀق ور متزسو  شويک =Di  و ؛)كيلوزگر   يآشمایا

  (مترميلي)مزرد نظر 

 

 متر مربعتعداد سنبله بر 

 ۀانووداشو در پوونج نق ووكووادردر شموواز برداشووت و بووا  

 ها شمار  و ميانگي  گرفته شد  تصادفي، تخداد سنيله

 

 تعداد دانه در سنبله

صوزرت تصوادفي سونيله بوه 30 در س   كرت مخوي ،

 و آنها  شمار  و ميانگي  گرفته شد  هاو دانه جداساشو
 

 

 شاخص برداشت

انداتته شده براو تخيوي   هاو دروز كادرهاوكل بزته

  48موودت بووه وبر برداشووت صووزرت كوو تخووداد سوونيله بووه

با كزبيدز و جداساشو دانوه شدند؛ ساعت در آفتاب تاک 

 شات  برداشت )نسيت دانوه ،ها و تزشی  آنهااش سایر اندا 

 ...ها و سرعت سیشرویاثر همپوشانی بشقاب
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 هاو هزایي  ماخ  شد  تاک اندا   به كل ماد

 

 عملكرد دانه

تصوادفي بووا  ۀكوورت، سوه نق وحاشويۀ پوس اش حوذا 

 محصووزل دروز  شوود، متوور ماووخ   1×1انووداتت  كووادر 

  گردیووود وآنهوووا مخوووي  دانوووۀ آنهوووا برداشوووت و وشز 

 درصوود  14عملکوورد دانووه بوور اسوواس رعزبووت اسووتاندارد 

 محاسيه شد  
 

 وزن هزار دانه

توایي اش  100 نمزنه تصوادفي 10با جداساشو و تزشی       

  دست آمد ، وشز هزار دانه بههادانه

و  يمراحوول آشمایاوو ۀهموو پایوواز گوورفت پووس اش       

واریوانس سواده و مركوب روو  هوا، تجزیوهآورو دادهجمب

و ميوانگي  اجرا هاو مزرد نظر عملکرد دانه و سایر شات 

 بوا یکودیگراو دانکو  صفات به رو  آشموزز چنود دامنوه

بوي  تيموار ترادیسوک و تيموار  ۀبراو مقایسو مقایسه شد 

  استفاده گردید   t، اش آشمزز شاهد

 

 نتایج و بحث 

 مصرف سوخت

 دهود كوه اثورهوا ناواز موينتایج تجزیوۀ واریوانس داده

 

ها بور ميوزاز هاو پياروو و همپزشواني باوقابسرعت

دار مصرفي ترادیسک در س   یک درصد مخنويسزتت 

ها نيز نااز موي دهود    مقایسۀ ميانگي 1است )جدول 

كمتوری  كيلوزمتر بور سواعت  12كه سورعت پياوروو 

 ليتور در هکتووار    8/11ميوزاز مصورا سووزتت را دارد )

قورار دارد و كيلوزمتر بور سواعت  10 پس اش آز سورعت

مصورا بياوتری  ميوزاز كيلزمتر بور سواعت  8 سرعت

ليتر در هکتار، را اش آزِ تزد كورده اسوت  5/15سزتت، 

   اگرچه بوا افوزایش سورعت پياوروو ممکو  2)جدول 

است مصرا سزتت در واحد شماز افزایش یابد، اما شماز 

اجراو عمليات كمتر مي شزد و مصرا سزتت در واحد 

  یابد دارو كاهش ميعزر مخنيس   نيز به

كوه بوا بياوتر دهد ميهمچني  نااز ها بررسينتایج       

ها، سوزتت مصورفي نيوز افوزایش شدز همپزشاني باقاب

ها ميزاز تردشدگي یابد  شیرا افزایش همپزشاني باقابمي

كوه ایو  امور كنود ميورشو را بياوتر تا  و شدت تا 

هاو بياوتر باع  افوزایش مصورا سوزتت در همپزشواني

دارو يعوزر مخنوگردد  مصورا سوزتت ترادیسوک بوهمي

  اسوتمرسوز  كمتور  رو مصورا سوزتت در نسيت بوه 

 ليتوور بوور هکتووار  1/49 مرسووز  رو در مصوورا سووزتت 

   2)جدول  ه استدست آمدبه

 ایمزرعهمؤثر تیمارهای ترادیسک بر م رف سوخت، زمان و ظرفیت اثر  تجزیه واریانا -1 جدو،

 ميانگين مربعات

 درجۀ آزادي تغييرات منابع
ثر ؤم ظرفيت

 ايمزرعه

زمان مورد 

 نياز

 مصرف 

 سوخت

 516/0 00056/0 00032/0 2 تکرار

 2 **534/0 **047/0 **37/36 (A)  سرعت پياروو

 2 s.n005/0 s.n 00042/0 **89/11 (B) هاهمپزشاني باقاب

A×B 4 s.n 001/0 s.n 00012/0 s.n 579/0 

 124/1 00047/0 003/0 16 ت او آشمایش

 8 2/3 1/3   درصدضریب تغييرات )

 دارنيزد اتتالا مخني n.sدرصد و  1 دار در س  تفاوت مخني **                         
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 ایمزرعهمؤثر و ظرفیت  اثر تیمارهای ترادیسک و روش مرسوگ بر م رف سوخت، زمان میانگین ۀمقایس -2 جدو،

 *ها به روش آزمون دانكنمقایسۀ ميانگين 

 تيمارها
 ايمزرعه ظرفيت مؤثر

 )هكتار در ساعت(

 زمان مورد نياز

 )ساعت در هكتار(

 مصرف سوخت

 )ليتر در هكتار(
 

 سرعت پياروو

 )كيلزمتر بر ساعت 

8 )1A( c62/1 a 618/0 a 6/15 

10 )2A( b88/1 b 532/0 b 4/12 

12)3A( 

 

a11/2 475/0 c 8/11 

ها همپزشاني باقاب

  درصد)

0 )1B( a 85/1 a 547/0 c 2/12 

30 )2B( a 87/1 a 543/0 b 2/13 

60 )3B( 

 

a 89/1 a 535/0 a 4/14 

A×B 

A1B1 62/1 619/0 3/14 

A1B2 60/1 624/0 2/15 

A1B3 64/1 611/0 2/17 

A2B1 84/1 543/0 2/11 

A2B2 89/1 530/0 4/15 

A2B3 91/1 523/0 6/13 

A3B1 08/2 480/0 9/10 

A3B2 11/2 474/0 1/12 

A3B3 13/2 470/0 5/12 

 a 87/1 b 54/0 b 3/13 ميانگي  تيمارهاو ترادیسک

 b 23/0 a 3/4 a 1/49 ورشو مرسز رو  تا 
  و ندارنددارتفاوت مخني درصد 5هاو داراو حروا ماتر  در س   احتمال ميانگي  در هر ستزز *

 

 اجرازمان مدت 

شماز موزرد نيواش مدت ميانگي  مجمزع كل مقایسۀ 

كه اثر سورعت پياوروو دهد ميهاو ترادیسک نااز تيمار

دار كوار مخنوياجوراو در س   یک درصد در فاكتزر شماز 

مدت دارو روو ثير مخنيأها ت  ولي همپزشاني باقاباست

بوي  شمواز موزرد نيواش  ،كار نودارد  همچنوي اجراو شماز 

عمليات با ترادیسک و  رو  مرسز  در س   یوک درصود 

 كيلووزمتر بوور سوواعت 8  سوورعت پياووروو اسووتدار مخنووي

سواعت در  618/0بياتری  شمواز صورا شوده بوه ميوزاز 

 12سوورعت  در آزو كمتووری   دهوودميناوواز هکتووار را 

  شمواز اسوتساعت در هکتوار  475/0با كيلزمتر بر ساعت 

سواعت در  3/4عمليات رو  مرسز  براو اجراو  نياش مزرد

    2)جدول  ه استدست آمدهکتار به

هاو مختلوو  سووامانهكوول شموواز مووزرد نيوواش در 

 و تخووداد ها و ادوات ماشووي ورشو عموودتاً بووه نووزع تووا 

سرعت پياروو و عورض كوار و  روو شمي  آنهارفت و آمد 

تزاز بوا افوزایش قودرت ورشو بستگي دارد  ميادوات تا 

تراكتزر و انتخاب ادوات با عرض كار بياتر، كل شماز مزرد 

را كاهش داد، اما در شرای  یکسواز اش  سامانه هرنياش براو 

نظر منيب تزاز )هماننود شورای  ایو  پوژوهش  و ان يوا  

ها و ادوات بووا آز، وجووزد اتووتالا در نووزع رسووت ماشووي د

هاو مختلو  باعو  ایجواد اتوتالا در امانهعمليات در سو

  (Dehghan, 2009)شماز مزرد نياش آنها تزاهد شد 

افزایش شماز موزرد نيواش بوراو اجوراو  ،عزر كليبه

 آز اسوت دیگور بوه مخنواو  ۀاماننسويت بوه سو امانهیک س

یا در شزد بياتر  روشهاو كارو مناسب ،تا شروع كاشت كه

افوزایش ایجواد مزقب عمليات اجراو بهناوگاز مکانيزه براو 

ورشو بوا شمواز توا  ۀامانانتخاب س ،عيارت دیگر  بهگردد

تزاهود شودز تراكتوزر و ادوات آشاد مزرد نياش كمتر، باع  

را عمليوات  فرصت اجراومحدود  شماني ماخ  در و شد 

 ...ها و سرعت سیشرویاثر همپوشانی بشقاب
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  كر بزدز ترفيوت ناوگواز آوردميراهر فتر در س   وسيب

باعوو  افووزایش در  ،در اتتيووار مکووانيزه نسوويت بووه شمووازِ

 ،شوزد  بنوابرای نادز عمليوات مياجرا مزقب بههاو هزینه

ورشو بوا ورشو كمينه مانند تا هاو تا استفاده اش رو 

و رتيزاتووزر كوه عوالوه بور حفوو   ،دیسوک، گواوآه  قلموي

ورشو نيواش عملکرد م لزب به شماز كمترو نيز براو توا 

در شراعووت گنوود  مووزرد تزجووه قوورار گيوورد بایوود دارنوود، 

(Dehghan, 2009)  
 

 ايظرفيت موثر مزرعه

او در مزرعهمؤثر نتایج تجزیه واریانس فاكتزر ترفيت       

اثور سورعت  ،ارائه شده است  بر اساس ای  نتوایج 1جدول 

او ماشي  در س   یوک درصود پياروو بر ترفيت مزرعه

دار بر مخني وثيرها تأباقابولي همپزشاني است دار مخني

 ۀنيوز نتوایج مقایسو 2او ندارد  جدول ترفيت مزثر مزرعه

ثر ؤميوانگي  اثوور سوورعت پياووروو بور فوواكتزر ترفيووت موو

 هد  دنااز مي دار شدز اثراو را با تزجه به مخنيمزرعه

 ۀسووامانهوور او ترفيووت مووزثر مزرعووه ،عووزر كلوويبووه      

مخکزس با شماز مزرد نياش بوراو راب ۀ ورشو و كاشت تا 

تووزاز گفووت هوور ميلووذا،   ورشو در آز سيسووتر داردتووا 

و  ورشوعاملي كه باع  كاهش شماز مزرد نياش بوراو توا 

مووؤثر تزانوود ترفيووت مي ،مخووي  شووزد يدر سوو ح كاشووت

ایو  بور   را نيز افزایش دهودیا ماشي   سامانهاو آز مزرعه

 ،ورشو كمينووههاو تووا حووذا شووخر در سووامانه ،اسوواس

و اسوتفاده اش ادوات  ،ها و ادواتكاهش رفت و آمود ماشوي 

شمواز مودت كاهش  به همگينياشمند به تزاز كااي كمتر

مخووي   يدر سوو ح آز عمليوواتاجووراو مووزرد نيوواش بووراو 

كواهش در  منجور بوه هایتایو  مودیر ۀمجمزع  انجامدمي

بوه مزقوب اجوراو تخداد تراكتزر و ادوات موزرد نيواش بوراو 

گذارو مزرد نيواش در ایو  در سرمایه جزیيصرفهعمليات و 

  (Habibi Asl &  Dehghan, 2012)بخش تزاهد شد 

 

 (MWD)ها قطر متوسط كلوخه

ورشو اش لحوا  مقایسه بي  تيمارهاو مختلو  توا        

عنزاز شات  هاو ایجاد شده )بهق ر متزس  وشني كلزته

دار بوي  دهنده اتتالا مخنيميزاز ترد شدز تا   نااز

دهود ميناواز ها بررسي   نتایج 3)جدول  ستهاای  رو 

كاهش پيدا  MWDكه با افزایش سرعت پياروو، شات  

 7/29یخنووي  ،كووه كمتووری  مقوودار آزعووزروكنوود بووهمي

، و بياوتری  آزكيلزمتر بر ساعت  12 در سرعت ،مترميلي

 كيلوزمتر بور سواعت  8در سورعت متور، ميلوي 8/32 یخني

نيوز    3   شوکل 2و شوکل  4)جودول  ه اسوتدست آمدبه

ناواز  MWDبر ميوزاز را ها اثر همپزشاني باقاب ۀمقایس

 درصود، 60 يهمپزشوان دركوه گوردد دهد  مااهده ميمي

 در ومتوور ميلي 1/29 مقوودار بووه MWD  انووداش  یكمتوور

 2/33 زازيومبوه MWD  یاوتريب درصود صفر يهمپزشان

 شوووهربانزنژاد و   اسوووت شوووده وريگانوووداشه متووورميلي

 گزار   (Shahrbanoo-Nejhad & Sharifi, 2002) شریفي

ورشو، كمتوری  هواو مختلو  توا كه بي  رو اند كرده

   استباقابي ها مربز  به رو  هرسق ر متزس  كلزته

ایو   شوزدميدیگرو كه در ای  تحقي  گرفتوه  ۀنتيج     

دليول شودگي توا  در سوال دو  بوهميزاز تردكه است 

 دار و عوزر مخنويبوه ،شموي  ۀرعزبت بواکتر در شمواز تهيو

ميوزاز تردشودگي توا  در درصد بياتر اش  7/9ميزاز به

 دليوولدرصوود بووه 60  در همپزشوواني اسووتسووال اول 

 سووال اول MWD تووزردگي تووا ،هرشوودت بوواکو بر

 نووداهو دو  اش لحووا  آمووارو در یووک كووالس قوورار گرفتوو

    4)جدول 
 

 مانده بر سطح خاک مقدار بقایاي 

مانوده بور سو   توا ، بوي  اش لحا  مقدار بقایواو        

دارد دار در س   پنج درصود وجوزد تيمارها اتتالا مخني

   3)جودول نيسوت دار ولي اثر سال بر ایو  فواكتزر مخنوي

همچني  اثر ميزاز همپزشاني باوقاب هوا در سو   یوک 

ولوي سورعت پياوروو  استدار درصد بر ای  فاكتزر مخني

ه دارو روو مقدار بقایواو مانوده نداشوتمخنيثير أماشي  ت

ميوانگي  اثور ميوزاز همپزشواني  ۀمقایس   4)جدول  است

ها بر مقدار بقایاو مانده بور سو   توا ، ماوخ  باقاب

درصد و كمتری  آز  6/88مقدار كه بياتری  آز بهكند مي

 60ترتيوب در همپزشواني صوفر و درصد به 7/64به مقدار 

41-54ص /1397ب ار و تابستان  /70شماره  /19 ها و مکانیزاسیون کشاورزی/جلدتحقیقات سامانه                 



49 

 ناوازهوا همچنوي  بررسوي  نتوایج شوزدميدیوده درصد 

 دهند كه هرچوه همپزشواني باوقاب هوا كمتور باشود، مي

 و برگوورداز تووزردگي تووا  بوورهر  بووزدز دليوول كمتووربووه

 بياووترتووا  ، ميووزاز بقایوواو مانووده بوور سوو   آزشوودز 

 

 ها توواثير مقوودار همپزشوواني باووقاب 4شووزد  شووکل مي

 پووس اش  ،بوور ميووزاز بقایوواو مانووده بوور سوو   تووا را 

 ، ورشو بووا ترادیسووک در دو سووال متووزالي آشمووایش تووا

 دهد نااز مي

 
 خاک در دو سا، متوا ی آزمایش یهاقطر متوسط وزنی کلوخهاثر سرعت سیشروی  بر  -2شکل 

 

 
 خاک در دو سا، متوا ی آزمایش یهامتوسط وزنی کلوخه قطرها بر اثر همپوشانی بشقاب -3 شکل

 

 
 میزان بقایای باقی مانده بر خاک در دو سا، متوا ی آزمایشها بر اثر همپوشانی بشقاب  -4 شکل
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 صفات زراعی کندگ مانده وخاک، درصد بقایای باقی MWDتیمارهای ترادیسک بر  اثر سطوح مختلف تجزیه واریانانتایج  -3 جدو،

 منبع 

 تغييرات

 درجه 

 آزادي

 ميانگين مربعات

MWD 
درصد بقایاي 

 باقی مانده

وزن هزار 

 دانه

تعداد سنبله 

 بر متر مربع

تعداد دانه در 

 سنبله
 عملكرد دانه

شاخص 

 برداشت

 1 **4/125 61/62 **2/1433 **820742 **1/839 **84732332 **42/93 (L)سال 

 882/8 981602 0/27 3/4718 319/3 9/271 8/62 4 تکرار در سال

 2 **00/19 47/28 447/0 4/857 103/3 549533 448/2 (A)سرعت  

LA 2 512/7 81/49 444/1 4/383 36/13 166381 887/7 

 2 **4/229 **2/2581 085/0 7/8766 27/16 1146273 090/0 (B)شاویه 

LB 2 63/41 9/190 971/0 7/1816 146/7 198885 956/9 

AB 4 61/14 5/194 971/2 86/202 64/11 116791 99/12 

LAB 4 226/4 12/24 423/1 6/1508 474/3 180572 305/1 

 162/9 282541 59/14 9/1939 792/1 7/128 708/10 32 ت ا

 44/7 6/13 14 4/11 5/3 9/14 10 (درصدضریب تغييرات )

 درصد 1دار در س   : تفاوت مخني **

 
  

 مانده و صفات زراعی کندگ خاک، درصد بقایای باقی MWDهای شاخصبندی میانگین کروهمقایسه و  -4 جدو،               

 روش مرسوگ و در سطوح مختلف تیمارهای ترادیسک

 *ها به روش آزمون دانكنميانگينمقایسه  

 MWD تيمار
درصد بقایاي 

 زمين بر مانده

وزن هزار 

 دانه

تعداد سنبله 

 متر مربعدر 

تعداد دانه 

 در سنبله

عملكرد 

 دانه

شاخص 

 برداشت

 سال
 b3/31 b 1/75 a 4/43 a 7/508 b 3/23 a 5163 b 3/39 سال اول

 a3/34 a 2/77 b 1/33 b 2/262 a 2/31 b 2658 a 0/42 سال دو 

 سرعت پياروو

 )كيلزمتر بر ساعت 

8  (A1) a6/33 b7/75 a 1/38 a 7/377 a 9/26 a 3714 a 8/40 

10 (A2) a2/33 b2/75 a 2/38 a 1/391 a 1/27 a 3969 a 2/40 

12 (A3) b6/31 a6/77 a 4/38 a 5/387 a 7/27 a 4048 a 9/40 

 هاباقاب ۀشاوی

 )درجه 

0 (B1) a3/36 a6/88 a 2/38 a 3/403 a 9/27 a 4185 a 6/40 

30 (B2) b0/33 b2/75 a 3/38 a 3/392 a 2/26 a 3857 a 7/40 

60 (B3) c1/29 c7/64 a 4/38 a 8/360 a 7/27 a 3689 a 7/40 

اثر متقابل سرعت 

 ۀپياروو و شاوی

 هاباقاب

A1B1 7/37 2/87 1/38 8/389 7/28 4063 7/40 

A1B2 2/32 1/73 3/38 8/383 3/24 3528 3/40 

A1B3 8/30 8/66 0/38 6/359 9/27 3551 4/41 

A2B1 2/35 4/83 1/38 2/411 8/27 4274 5/41 

A2B2 4/34 9/73 4/37 4/396 4/26 3869 7/40 

A2B3 9/29 2/68 1/39 7/365 0/27 3764 6/38 

A3B1 8/35 1/95 4/38 9/408 1/27 4219 5/39 

A3B2 4/32 7/78 0/39 6/396 8/27 4173 2/41 

A3B3 6/26 9/58 9/37 0/357 3/28 3753 2/42 

 a 8/32 a2/76 a 3/38 a 4/385 a 3/27 a 3911 a 6/40 ميانگين تيمارهاي ترادیسک 

 a 9/33 b8/16 a 7/37 a 7/402 a 8/26 a 8/4155 a 1/40 روش مرسوم

 و ندارند دارتفاوت مخني درصد 5ماتر  در س   احتمال هاو داراو حروا ميانگي  در هر ستزز  *
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 وزن هزاردانه

ها ماوخ  دست آمده اش تجزیه واریانس دادههنتایج ب      

ورشو اش نظور وشز هاو مختل  توا كه بي  رو كند مي

دار وجوزد نودارد اموا اتوتالا بوي  دانه اتتالا مخني هزار

اسوت دار هاو آشموایش در سو   یوک درصود مخنويسال

دانه تيمارهوا ناواز  ميانگي  وشز هزار ۀ   مقایس3)جدول 

درصود   7/23ميوزاز به سال دو در كه ای  پارامتر دهد مي

افوزایش    4نسيت به سال اول كاهش داشته است )جودول

هاو عوزل روش در شمواز پرشودگي دانوه غير مخمزل دماو

گند  در سوال دو  نسويت بوه سوال اول آشموایش، باعو  

وشز هوزار پوایي  آمودز ها و در نتيجه دانه ۀكاهش اندوتت

  ه استدانه شد

 

 تعداد دانه در سنبله تعداد سنبله در واحد سطح و 

اش نظر تخداد سنيله در واحود سو   و تخوداد دانوه در       

ورشو و هوواو گزنوواگزز تووا سوونيله، اتووتالا بووي  رو 

همچني  اثر متقابل پارامترهاو سرعت پياروو ماشوي  و 

ها در تيمارهوواو ترادیسووک ميووزاز همپزشوواني باووقاب

دار ، اما بي  دو سال تحقي  اتوتالا مخنوينيستدار مخني

   ميوانگي  كول 3)جودول دارد  درصود وجوزد 1در س   

 تخووداد سوونيله بوور متوور مربووب در سووال اول و دو  تحقيوو  

    4)جدول است  262و  508ترتيب به

در كوواهش تخووداد سوونيله در واحوود سوو   سووال دو        

 تأثيرگوذارنسيت به سال اول ممک  است عزامل مختلفوي 

گوردد  باشند، كه در اینجا به دو عامل اصولي آز اشواره مي

  دو  سووال در بووذرها يشنجزانووه درصوود كوواهشاول  عاموول

اش حد نرمال در شمواز كاشوت و  شيب وهايبارندگ ليلدبه

)كه باعو  دیركاشوت  برداشت جهت ذرت مزقببه دزينرس

 دو  مربووز  بووه تخووداد  عاموول  اسووت گنوود  گردیوود 

سوال  در يشنوپنجوه بیضر اگرچه باشد هاو بارور ميپنجه

، ولوي تونش است اول  سالشني در ضریب پنجهدو  مانند 

 شنو  هجز و   دزه شكاشت ها در اثر دیروارد شده بر بزته

  92-93رشوود گيوواه )كووه در سووال شراعووي  شموواز در شرد

صزرت اپيدمي در استاز تزشستاز درآموده بوزد ، تخوداد به

را  و در نتيجوه تخوداد سونيله هاو بارور در هور بزتوهپنجه

   كاهش داد

بر تالا تخداد سنيله در واحد سو  ، تخوداد دانوه در       

 7/34سووال دو  نسوويت بووه سووال اول آشمووایش در سوونيله 

ها در سوال درصد افزایش داشته است  كاهش تخداد سنيله

مزجوزد را هاو دو  آشمایش، فااو كافي براو رشد سونيله

تلقي  شده و بوارور را  ۀوجزد آورده و در نتيجه تخداد دانبه

در سال دو  به عزر قابل تزجهي افزایش داده است  اما ای  

افزایش تخداد دانه نتزانسته كاهش تخوداد سونيله در واحود 

و بنابرای  عملکورد سوال كند  س   در سال دو  را جيراز 

    یافته استدو  كاهش 

 

 عملكرد دانه

كوه اش دهود ميها ناواز داده ۀتجزیه واریانس دو سال      

ورشو، هوواو تووا نظوور عملکوورد دانووه اتووتالا بووي  رو 

هاو ترادیسوک و سرعت پياروو، ميزاز همپزشاني باقاب

  ولي اتتالا بوي  دو سوال نيستدار اثر متقابل آنها مخني

دار آشمایش اش لحا  عملکرد دانه در س   یک درصد مخني

هوا بوراو داده ۀميوانگي  دو سوال ۀ   مقایس3 )جدولاست 

دهود كوه ميوانگي  ورشو نااز ميهاو مختل  تا رو 

و  5163ميوزاز ترتيب بهعملکرد دانه در سال اول و دو  به

كواهش تخوداد    4كيلزگر  بر هکتار است )جودول  2658

سوونيله در واحوود سوو   بووه دکیوول گفتووه شووده در بوواک و 

كوه منتظره در شمواز برداشوت  ريغ وهايدگبارن  ،يهمچن

گردیود، افوت برداشوت  شیمحصزل و افزا يدگيباع  تزاب

باع  كاهش عملکرد محصزل در سال دو  نسيت به سوال 

درصود در  5/48كواهش بوه مجمزع ایو  عزامول   شد اول

 ،نسويت بوه سوال اول ،عملکرد دانوه در سوال دو  تحقيو 

عملکورد دار نيزدز اتوتالا ميوانگي  است  مخنيانجاميده 

ورشو مرسوز  و ورشو، توا توا هواو بيدانه براو رو 

 ...ها و سرعت سیشرویاثر همپوشانی بشقاب
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 ۀتيمارهاو مختل  ترادیسوک، بيوانگر ایو  اسوت كوه همو

 اند ماننودورشو تزانسوتهتا ورشو و كرتا هاو بيرو 

مناسوب  وبسوتر دارمرسز  شخر با گاوآه  برگرداز رو 

 كنند و به مخنواوبراو كاشت بذر و استقرار گياهچه ایجاد 

تزانند جایگزی  رو  مرسوز  ميها ای  است كه ای  رو 

گيرو در موزرد انتخواب نوزع مخيار تصومير ،شزند  بنابرای 

ورشو كمينه در بقایواو ذرت ورشو یا تا تا سيستر بي

هایي ماننود اساس شات  تزاند برجاو رو  مرسز  ميبه

ورشو، مصرا سزتت و انرژو، ميزاز فاردگي تا هزینۀ 

  ها و ادوات دراو و نووزع ماشووي ترفيووت مزرعووهتووا ، 
 

  (Habibi-Asl &  Gilani, 2011) دسترس باشد

دار نادز تفاوت عملکرد دانه بوراو سو زح اثور مخني      

ورشو در هور دو سوال اجوراو ایو  تا هاو متقابل رو 

ها اش پژوهش بيانگر آز است كه با وجزد تفواوت بوي  سوال

 ۀنظوور شوورای  محي ووي، تفوواوت در عملکوورد دانووه در هموو

و  است جهت بزدههرورشو، تقریياً ماابه و هاو تا رو 

دارو بور ایو  رونود نودارد ورشو اثر مخنيتغيير رو  تا 

   5)شکل 

 

 
 کندگ در تیمارهای مختلف ترادیسک در دو سا، متوا ی آزمایش ۀعملکرد دان -5شکل 

 

 گیری نتیجه

ثير سورعت پياوروو كه تأدهد مينااز تحقي  نتایج 

و اثر متقابول آنهوا و  ،هاترادیسک، ميزاز همپزشاني باقاب

ورشو و مرسز  بر عملکرد و اجوزاو تا همچني  رو  بي

 ،  با افزایش سرعت پياوروونيستدار عملکرد گند  مخني

 12  سورعت پياوروو كندميكاهش پيدا  MWDشات  

 كيلووزمتر بوور سوواعت كمتووری  ميووزاز مصوورا سووزتت

 كيلووزمتر بوور 8ليتوور در هکتووار و سوورعت   8/11یخنووي  

 ميووزازری  ميووزاز مصوورا سووزتت بووهسوواعت بياووت

  افووزایش سوورعت پياووروو ردليتوور در هکتووار را دا 5/15

 همچنووي  باعوو  كوواهش شموواز مووزرد نيوواش و افووزایش

   بووا بياووتر شوودز ميووزازشووزدمووياو ترفيووت مزرعووه

ها، سوزتت مصورفي نيوز افوزایش پيودا همپزشاني باوقاب

 كيلوزمتر 12سورعت مناسوب ترادیسوک  ،بنابرای   كندمي

 ها پياووونهادسووواعت و همپزشووواني كمتووور باوووقاببووور 

  براو كات گنود  در شورای  اسوتاز تزشسوتاز، شزدمي

دار  تزصوويه اسووتفاده اش رو  مرسووز  )گوواوآه  برگوورداز

 شزد نمي
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Performance of Terradisc stubble cultivator was evaluated in a field experiment during two years in 

Khuzestan agricultural research center with nine treatments. These treatments were also compared with 

traditional method. Corn planted in experimental field in summer and wheat cultivated after corn in fall. 

Terradisc treatments consisted of three levels of forward speed namely: 8, 10, and 12 km/h and three levels 

of front and rear discs overlaps: 0, 30, and 60 percent. All treatments were replicated three times in this 

research. The measured and evaluated parameters were fuel consumption, time, effective field capacity, 

percentage of residue remained on the soil surface, wheat grain yield, and yield components. Two years 

ANOVA results showed that, tillage method, forward speed, and discs overlap had no significant effect on 

wheat yield and yield components. Variance analysis of technical parameters showed that effects of 

forward speed and discs overlap were significant on some of these parameters such as fuel consumption 

and time requirement. The results showed that amount of residue remained on the soil surface increased 

significantly, as discs overlap reduced. The highest and lowest remained residue was 88.6 and 64.7 percent 

in 60 and zero degrees of discs overlap, respectively. Mean weight diameter (MWD) reduced as forward 

speed increased. MWD calculated 31.6 mm and 33.6 mm in forward speeds of 12 and 8 km/h, respectively. 

Forward speed of 12 km/h had the minimum fuel consumption (11.8 lit/ha), while the maximum fuel 

consumption (15.5 lit/ha) belonged to forward speed of 8 km/h. According to obtained results, Terradisc 

can be recommended as an acceptable option for applying the minimum tillage in corn residue with higher 

forward speed and lower discs overlap. 
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