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مقایسه اقتصادی خاکورزی حفاظتي با خاکورزی مرسوم در تناوب گندم -پنبه
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تاريخ دريافت1931/11/22 :؛ تاريخ پذيرش1931/4/93 :

چكيده
اين تحقیق در تناوب گندم-پنبه در ايستگاه تحقیقات کشاورزی داراب بهمدت چهار سال اجرا و از طرر بور

هرای کامر

تصادفي با سه تیمار (بيخا ورزی ،کمخا ورزی و خا ورزی مرس م) و چهار تكرار استفاده شد .در اين تحقیق ،روشهرای
مختوف خا ورزی از نظر اقتصادی با هم مقايسه شدند .با برآورد هزينهها و درآمدهای تیمارهای مختوف و با اسرتفاده از روش
ارزش کن ني خالص تغییرات بازده برنامهای ،س دمندترين تیمار انتخاب شد .در تصمیمگیری برای انتخاب شی ة خرا ورزی
مناسب ،از روش تحوی سوسوه مراتبي ( )AHPاستفاده شد .نتايج تحقیق نشان ميدهد عموكرد گنردم و پنبره در تیمارهرای
مختوف خا ورزی در اکثر سالهايي که تحقیق ادامه داشته است ،اختالف معنيداری با هم ندارند .روشهای کمخرا ورزی و
بيخا ورزی ،در مقايسه با خا ورزی مرس م ،هزينههای ت لیرد را برهترتیرب  5و  01درصرد کراه

دادهانرد .روشهرای

کمخا ورزی و بيخا ورزی ،در مقايسه با خا ورزی مرس م ،مصرف س خت را بهترتیب بهمیزان  01و  77درصرد کراه
دادهاند .در روشهای کمخا ورزی و بيخا ورزی ظرفیت مزرعهای مؤثر افزاي
تهیة زمین در مقايسه با خا ورزی مرس م بهترتیب  06و  77درصد کراه

چشمگیری دارد ،بهط ریکه زمان عمویات

يافرت .ارزش فعوري برازده برنامرهای در روش

خا ورزی مرس م ( 56006هزار ريال) نسبت به ارزش فعوي بازده برنامهای در روشهای کمخا ورزی ( 70674هزار ريال)
و بيخا ورزی ( 64074هزار ريال) بی

ترين مقدار است .با لحاظ کردن مجم عهای از ع ام در تصمیمگیری ،اوالً عموكررد

در واحد سطح ( ،)1/606هزينة ت لید ( )1/660و مصرف آب ( )1/604بیشترين وزن را در تصمیمگیری کشاورزان در انتخاب
شی ة خا ورزی دارند و ثانیاً سیستمهای خا ورزی حفاظتي در اول يت باالتری قرار دارند.

واژههای كليدی
بازده اقتصادی ،کشت مستقیم ،کمخا ورزی ،هزينة ت لید

زمان و در نتیجه كاهش نیاز به نیروي كار ،كاهش ه ينههاا

مقدمه

بر اساس ديدگاه و مطالعات سازمان خواربار و كشاورزي

و اف ايش بهرهوري به مفهوم دستیابي به ساتاندة بیشاتر در

ملل متحد (فائو) ،منافع كشاورزي حفاظتي را مايتاوان در

مقابل نهادة كمتر .در بعد زراعي ،كشاورزي حفاظتي بهباود

سااه گااروه منااافع اقتصااادي ،منااافع زراعااي و م اياااي

بهرهوري خاک را به دنبال دارد .روي آوردن باه كشااورزي

زيستمحیطي خالصه كرد .در زمینة اقتصاادي ،كشااورزي

حفاظتي منجر به حفاظت از خاک و آب ميشود و سااختار

حفاظتي به بهبود بهرهوري تولید منجر ميشود .سه م يات

خاک را بهبود ميبخشد .عالوه بر اين ،بهدلیل حفظ بقايااي

اقتصادي كشاورزي حفاظتي عبارتاناد از ،صارفهجاويي در

گیاهي در خاک ،مادة آلي خاک اف ايش مييابد .كشااورزي
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حفاظتي همچنین با كاهش فرسايش خاک ،بهبود كیفیات

خاک نی كاهش يافته اسات ).(Zabolestani et al., 2008

آب ،بهبود كیفیت هوا ،كاهش انتشاار گازهااي گلخاناهاي،

در برخي شرايط ،اگر خاکورزي حفاظتي باا نگهاداري 22

اف ا ايش تنااوس زيسااتي و ترساایب كااربن (از طريااب باااقي

تا  23درصد بقاياي گیاهي محصول قبلي در م رعه هماراه

گذاشتن پسماندهاي گیاهي در خاک كاه پایش تار كاربن

باشد ،باعث اف ايش عملکارد محصاول نیا مايشاود .ايان

موجود در هوا را جذب كردهاند) ،مناافع زيساتمحیطاي و

وضعیت در كشت ذرت دانهاي در تناوب با گنادم مشااهده

اجتماعي زيادي را بهدنبال دارد .باا اينکاه آثاار اقتصاادي،

شده است .در شرايط كمخاکورزي و نگهداري بقاياا ،باياد

زراعااي و زيسااتمحیطااي بساایار فراوانااي در كشاااورزي

مصاار كااود نیتاارو ندار در كشاات ذرت افاا ايش يابااد

حفاظتي ديده ميشود ،توساعة آن باا محادوديتهاايي در

).(Mousavi-Khorasani, 2010
برخي محققان معتقدند تلفیب سیستم بايخااکورزي

جهان روبهروست كه مهمترين آنها فقادان آگااهي ززم در

با خاکورزي مرساوم در تنااوبهاايي مانناد جاو -ذرت و

اين زمینه است ).(Anon, 2015
نتايج مطالعات در خصوص خاکورزي حفاظتي نشاان

استفاده از ادوات مناسب خاکورزي حفااظتي مايتواناد از

ميدهند كه نوس خاکورزي بر عملکرد و مصار نهاادههاا

كاهش عملکرد جلوگیري كناد (Asadi-Khashoui et al.,

تأثیر دارد و از اين طريب موجب تغییر در ساختار ه يناه و

) .2011با تداوم استفاده از خاکورزي حفاظتي كاه منجار

درآمد محصوزت زراعي ميشاود (Roozbeh & Puskani,

به بهبود شرايط فی يکي و شیمیايي خاک ميشود ،عملکرد

2003; Zabolestani et al., 2008; Mohammadi et al.,

محصوزت زراعي با شرايط خاکورزي مرسوم برابر و بعضااً

2009; Fooladi-Vanda, 2010; Mousavi-Khorasani,

بهتر هم مي شود .اين موضوس حداقل در تناوب چهار ساالة

).2010

آفتابگردان و گندم ديم مشاهده شده است (Shamabadi,

نتايج اين مطالعات كه عمدتاً درباره محصوزت پايی ه و

) .2010در برخااي مطالعااات بااین خاااکورزي حفاااظتي و

بهويژه گندم بوده ،متفاوت است .در برخي از اين مطالعات،

خاک ورزي مرسوم تفااوتي در عملکارد و اجا اي عملکارد

خاک ورزي حفاظتي و بهويژه بيخاکورزي موجب كااهش

گندم و ذرت مشاهده نشده ولي ه ينههااي تولیاد كااهش

عملکاارد محصااول از جملااه در گناادم آبااي & (Hemat

يافتاه اسات (Zabolestani et al., 2008; Jafari et al.,

Asadi-Khashoui, 1997; Sadeghnezhad & Eslami,

) .2012; Shahsavani & Afzalinia, 2012در اين شرايط،

) ،2006كل ا ا ) (Fuladivanda et al., 2010و جااو آبااي

استفاده از خاک ورزي حفاظتي براي بهرهبرداران اقتصاادي

) (Dehghanian & Afzalinia, 2012شده اسات .در عاین

است و ميتوان آن را جايگ ين مناسابي باراي خااکورزي

حال همین مطالعات و ديگر منابع نشان مايدهناد كاه در

مرسوم تلقي كرد.

روشهاااي خاااکورزي حفاااظتي مصاار اناار ي بااهطااور

در منابع خارجي به آثار اقتصاادي كااربرد خااکورزي

معناايداري نساابت بااه روش مرسااوم كاااهش مااييابااد

حفاظتي در مقايسه با خاکورزي مرسوم بیشتر توجه شده

) .(Dehghanian & Afzalinia, 2012كاهش مصر انر ي

است .اين مطالعات نی بیشاتر روي الاالت و در تنااوب باا

عمدتاً از طرياب كااهش مصار ساوخت و كااهش تاردد

محصوزت صیفي ،بهويژه ذرت ،بوده ولاي نتاايج آنهاا نیا

ماشاینآزت اسات ;(Dehghanian & Afzalinia, 2012

متفااوت اسات (Hernanz et al., 1995; Peruzzi et al.,

) .Rostami et al., 2012; Zabolestani et al., 2008ضمن

) .1996; Zentner et al., 1996نکتة مشترک مطالعات اين

اينکه به دلیل بهبود شرايط فی يکي خاک ،می ان فرساايش

اساات كاااه اسااتفاده از خااااکورزي حفاااظتي موجاااب
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مقايسه اقتصادی خا ورزی حفاظتي با خا ورزی...

صرفهجويي در مصر انر ي مايشاود .باراي مثاال ،روش

دادهاند كه روشهاي كمخااکورزي و كشات مساتقیم ،در

كمخاکورزي و بيخاکورزي در گندم و جو بین  1تاا 11

مقايسااه بااا روش مرسااوم ،باعااث كاااهش عملکاارد گناادم

درصد و در ماش باین  13تاا  12درصاد صارفهجاويي در

بهترتیب بهمی ان  9/1و  8/9درصد ميشود .بهرالم واكانش

انر ي را در پي داشته است ) .(Hernanz et al., 1995ايان

متفاااوت محصااوزت زراعااي بااه روشهاااي خاااکورزي

شرايط در تناوب گنادم – ذرت ) (Peruzzi et al., 1996و

حفاظتي ،نتايج اكثار تحقیقاات بیاانگر كااهش ساوخت و

كشات ارقاام مختلان گنادم ) (Zentner et al., 1996نیا

اناار ي مصاارفي و افا ايش راناادمان اناار ي در خاااکورزي

مشاهده شده است .كاهش مصار انار ي باعاث شاده تاا

حفاظتي نسبت به خاکورزي مرسوم اسات (Hernanz et

ه ينة تولید در روش كمخاکورزي  19تا  24درصد كمتار

)،al., 1995; Peruzzi et al., 1996; Zentner et al., 1996

از ه ينة تولید در خاک ورزي معماول باشاد .ايان رقام در

اگرچه در برخي از اين محصوزت ،صرفهجاويي در مصار

عملیات بيخاکورزي براي الالت  1تاا  11درصاد بارآورد

سوخت ،انر ي ،ه يناههااي كاارگري و كااهش اساتهالک

شده است ).(Hernanz et al., 1995

ماشین آزت ،با اف ايش ه ينه هاي مبارزه با علن هااي هارز
سربهسر ميشود ).(Zentner et al., 1996

در مطالعات خارجي نی اثار خااکورزي حفااظتي بار
عملکاارد محصااول متفاااوت اساات .هرناناادز و همکاااران

بهدلیل يکساان نباودن آثاار خااکورزي بار تغییارات

) (Hernanz et al., 1995اثار خااکورزي حفااظتي را در

ه ينااه و درآمااد در م رعااه ،سااود اقتصااادي اسااتفاده از

چند محصول بررسي كردند و نتیجه گرفتناد كاه عملکارد

خاااکورزي حفاااظتي نیاا در هاار سااه حالاات كاهشااي

گندم زمستانه و ماش در تیمارهاي خاکورزي حفااظتي و

) (Hernanez et al., 1995اف ايشااي (Vaclav et al.,

مرسوم اختال معني دار ندارند ولي عملکرد جاو بهااره در

) 2009و ثابت ) (Peruzzi et al., 1996گ ارش شده اسات.

تیمااار باايخاااکورزي كمتاار اساات .در سیسااتمهاااي

برخي محققان نتیجهگیاري دقیابتار را باه آزماايشهااي

كمخاک ورزي و بيخاک ورزي ،عملکرد محصول در تنااوب

بیشاتر مناوک كاردهاناد (Zentner et al., 1996; Unger,

گندم -ذرت بهمقدار كمي كاهش مييابد (Peruzzi et al.,

) .1997يوري ) (Uri, 2000معتقد است كاه كشااورزان در

) .1996مقايسة عملکارد گنادم در روش بايخااکورزي و

هنگام پذيرش فناوري خاکورزي حفاظتي امیدوار هساتند

خاک ورزي مرساوم در ايتالیاا نشاان داده اسات كاه روش

كه اين روش در مقايسه با روش مرسوم سودآوري بیشتري

بيخاکورزي عملکرد گندم را اف ايش و مقادار پاروتئین و

داشته باشد ولي بررسي نتاايج مطالعاات در امريکاا نشاان

مصر آب آن را كاهش ميدهاد ).(De vita et al., 2007

ميدهد كه حداقل در كوتاه مدت ،شاواهد قاوي مبناي بار

بر پاية تحقیقات كموديني و همکاران (Kumudini et al.,

افا ا ايش عملکااارد محصاااوزت مختلااان در روشهااااي

) ،2008عملکاارد دان اة ارقااام گناادم زمسااتانه در سیسااتم

خاکورزي حفاظتي وجود ندارد.

باايخاااکورزي كمتاار اساات تااا در خاااکورزي مرسااوم.

مجموعااه نتااايج تحقیقااات داخلااي و خااارجي نشااان

افضلينیا و همکاران ) (Afzalinia et al., 2011aبا بررساي

ميدهد كه منفعت اقتصادي ناشاي از پاذيرش خااکورزي

اثاار خاااکورزي حفاااظتي در كشاات پنبااه دريافتنااد كااه

حفاظتي بستگي به مسائل مختلفاي از جملاه خصوصایات

خاکورزي حفااظتي ،در مقايساه باا خااکورزي مرساوم،

خاک ،شرايط آب و هوايي ،الگاوي كشات و سااير عاواملي

باعث كاهش عملکرد پنبه به می ان  12/1درصد مايشاود.

دارد كه بر محیط عملیاتي كشاورزان اثر ميگذارد .از سوي

افضلينیاا و همکااران ) (Afzalinia et al., 2011bگا ارش

ديگر ،تغییر ه ينههاي نیروي كار ،كاود شایمیايي ،ساموم
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دفع آفات و بیماريها ،بذر و ماشاینآزت نیا بساتگي باه

ايسااتادة گناادم در زمااین حفااظ شااد (حاادود  2/2تاان در

شرايط و مکان مطالعه دارد و امکان نتیجاهگیاري عماومي

هکتار) و بقاياي خارج شده از انتهاي كمباين بهدلیل ايجاد

در مورد ه ينة تولید نیا میسار نیسات .بناابراين ،اگرچاه

م احمت باراي ادوات خااکورزي و كارناده ،باه بیارون از

خاکورزي حفاظتي موجب بهبود شرايط فی يکاي خااک و

زمین برده شد .ضمن اينکه تمام بقاياي پنباه (حادود ساه

باعث تبخیر كمتار و در نتیجاه مصار كمتار آب زراعاي

تن در هکتار) بهدلیل خشبي بودن و ايجاد م احمات باراي

ميشود ) (De vita et al., 2007ولي منافع اقتصادي آن به

كارنده ،با ساقه خردكن پشت تراكتوري خرد و در كرتهاا

روشني مشخص نیست و در مناطب و محصاوزت مختلان

حفظ شد .در روش كشت مستقیم (بيخاکورزي) ،قبال از

آثاري متفااوت داشاته اسات .ضامن اينکاه اجاراي آن بار

كشت هیچگونه خاکورزي اجرا نشد و با يا

باار حركات

شرايط م رعه هم اثر مثبت دارد و هم منفي ،كاه هار يا

مستقیم كار (اسفوجیا) در م رعه ،برنامة كشت دنبال شاد.
دساتگاه خااکورز مركاب

در تصمیمگیري بهرهبرداران دخالت دارد .بههمین دلیل در

در روش كمخاکورزي ،از يا

توصیة اين روش در محصوزت و مناطب مختلن ززم است

(پوتینگر) استفاده شد و خاکورزي در ي

ارزيابي اقتصادي دقیقاي از تاأثیرات اساتفاده از ايان روش

رسید و پس از آن براي كشت گنادم از خطايكاار و باراي

بهدست آيد .در اين مطالعه ،روشهاي خاکورزي حفاظتي

كشت پنبه از ردينكار اساتفاده گردياد .در روش مرساوم،

(كاامخاااکورزي و باايخاااکورزي) و مرسااوم در تناااوب

خاکورزي با گاوآهن برگرداندار (يا

(دو

گندم پنبه در شهرساتان داراب از نرار اقتصاادي بررساي

بار) اجرا و گندم با خطي كار و پنباه باا رديانكاار كشات

شده است.

گرديد.

مرحله به انجام

باار) و ديسا

مشخصااات ادوات اسااتفاده شااده در اياان تحقیااب در
جدول  1ارائه شده است .تحقیاب در كارتهاايي باه ابعااد

مواد و روشها

اين تحقیب در قالب طرح بلوکهاي كامل تصاادفي باا

 1×93متر و فاصلة حدود ي

متر از هام صاورت گرفات و

سه تیمار و چهار تکرار از ساال  1983تاا  1939در ما ارس

گندم رقام چماران باهمقادار  183كیلاوگرم در هکتاار در

ايستگاه تحقیقاتي بختااجرد داراب اجارا شاد و روشهااي

آذرماه و پنبه رقم بختگان به مقدار  22كیلوگرم در هکتاار

خاکورزي حفاظتي و مرسوم در تناوب گندم -پنبه از نرر

در نیمة اول تیرمااه در كارتهاا كشات شاد .میا ان كاود

اقتصادي با هم مقايسه شادند .تیمارهااي تحقیاب عباارت

مصرفي بر اساس نیاز كودي م رعه در ساالهااي مختلان،

بودند از -1 :كامخااکورزي باا خااکورز مركاب و كشات

متفاوت بود كه تمامي كود فسفات (حادود  123كیلاوگرم

گندم با خطي كار و كشت پنباه باا رديانكاار -2 ،كشات

در هکتار) ،كود پتاس (حادود  133كیلاوگرم در هکتاار) و

مستقیم گنادم و پنباه (بايخااکورزي) و  -9خااکورزي

ي

ساوم كاود اوره (حادود  193كیلاوگرم در هکتاار) در

مرسوم و كشت گندم با خطي كار و كشت پنبه با ردينكار

زمان كاشت و با كارنده به كرتها داده شد و بقیة كود اوره

بهعنوان تیمار شاهد.

در دو مرحله بهصورت سرک و با دسات در م رعاه پخاش

م رعة آزمايش در شروس تحقیب بهصورت آياش باود و

شد .ساير عملیات زراعي شامل آبیاري (سطحي) ،مبارزه باا

از اينرو بقايايي اندک (بیشتر بقايااي علانهااي هارز) در

علن هاي هرز و مبارزه با آفات و بیماريها در تمام تیمارها

م رعه وجود داشات .در تماام تیمارهااي تحقیاب ،بقايااي

يکسان بود.
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جدول  -0مشخصات ماشینها و ادوات به کار گرفته شده در اين پروژه
مشخصات

نوع ادوات

برگرداندار ،چهار خیش و ي طرفه

گاوآهن

كششي ،داراي دو گروه بشقاب و  1بشقاب در هر گروه

ديس

خاکورز مركب پوتینگر (مركب از چی ل ،ديس

خاکورز مركب

و اللت ) ،سوارشونده و عرضكار  9متر

ردينكار كشت مستقیم

ردينكار سیماتو 4 ،رديفه و با عرضكار  9متر

خطيكار كشت مستقیم

بذركار-كودكار اسفوجیا 11 ،رديفه ،عرضكار  9متر و شیار بازكن ديسکي

بااراي انتخاااب تیمااار برتاار ،از دو روش ارزش كنااوني

منافع و ه ينههاي تیمارهااي مختلان در تحقیاب از نرار

خالص تغییرات باازده برناماهاي و تحلیال سلساله مراتباي

زمان متفاوت بوده و براي مدت چهاار ساال اداماه داشاته

) (AHPاسااتفاده شااد .در روش اول ،سااودمندترين تیمااار

است ،نميتوان ارقام ه ينه و منافع آنها را مساتقیماً جماع

صرفاً بر اساس معیارهاي اقتصادي تعیاین گردياد .در ايان

كرد .در اينگونه موارد ززم است ارقام منافع و ه ينههاا باا

روش ابتدا بازده برنامهاي 1هر تیمار در ساالهااي مختلان

اسااتفاده از يکااي از روشهاااي برابرسااازي گااردش نقاادي،

محاسبه شد و تغییارات آن نسابت باه تیماار شااهد برابار

تن يل و به ي

مبدأ مشترک آورده شود .براي اينمنراور،

روابط  1و  2بهدست آمد ):(Anon, 1988

با استفاده از روش ارزش كناوني و نارت تن يال  12درصاد
(معادل نرت تسهیالت كشاورزي) ،درآمادها و ه يناههاا در

()1

GM i  TRi  TVCi

()2

GM i  GM i  GM 0

سالهايي كه تحقیب ادامه داشته است به سال شروس آورده
شد .بر اين اساس ،مجموس ارزش كناوني خاالص تغییارات
بازده برنامهاي تیمارها نسبت به تیمار شاهد در ساالهااي
مختلن ،برابر رابطه  9محاسبه شد ):(Soltani, 2007

كه در آنها،

 1 
NPV   GM i 
n 
i 1
 1  i  
n

()9

 =GMiبازده برنامهاي تیمار iام؛  =TRiدرآمد ناخالص تیمار
iام ؛  =TVCiه ينههاي متغیر تیماار iام؛  =∆GMiتغییارات
بازده برنامهاي و  =GM0بازده برنامهاي تیمار شاهد.

كه در آن،

براي محاسبة بازده برنامهاي هر تیمار ،درآمد ناخاالص

= ضريب تبديل ارزش آيناده باه حاال؛ و =NPV

و ه ينههاي تولید تیمارها برآورد شد .درآمد حاصل از هار
تیمار بر اسااس میا ان عملکارد محصاول و قیمات واحاد

مجموس ارزش كنوني خالص تغییرات بازده برنامهاي.

محصول محاسبه گرديد .در تیمارهاي مختلن ه يناههااي

اندازهگیری متغیرها

خاکورزي ،ه ينة سوخت و ه يناة كاارگري متفااوت اماا

عملکرد محصول :در پايان فصل ،پس از حذ يا

ساير ه ينهها در در تمامي تیمارها يکساان باود ،از ايانرو

باز و پايین هار كارت و  2خاط حاشایه وش پنباه در 13

ه ينههاي عملیاات خااکورزي ،ه يناة ساوخت و ه يناة

مترمربع از مساحت هر كرت برداشات و عملکارد پنباه در

كااارگري بااراي تیمارهاااي مختلاان در سااالهاااي مطالعااه

هکتار محاسبه شد .براي تعیین عملکرد گندم (بار حساب

محاسبه و با ه ينههاي مشترک جمع شد.با توجه به اينکه

كیلوگرم در هکتار) نی جمعاً  13مترمربع از مسااحت هار

متار از

1- Gross Margin
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 =Ceظرفیت م رعاهاي ماؤثر (هکتاار بار سااعت)؛ =A

كرت برداشت شد (از قسمتهاي مختلن كارت باهصاورت
تصادفي و با حذ حاشیهها).

مسااحت كااار شاده (هکتااار)؛ و  =Ttمادتزمااان كال كااار

قیمت محصاوزت مختلان :در محاسابه درآماد ناخاالص،

(ساعت).

قیمت گندم بر اساس قیمات تضامیني و قیمات پنباه بار

تعیین اولویت تیمارها بر اساس معیارهای مختلف

اساس قیمت توافقي در منطقة مورد مطالعه و در سالهايي

مطالعات سالهااي اخیار نشاان داده اسات كاه رفتاار

در نرر گرفته شد كه تحقیب ادامه داشت.

كشاورزان بر پاياة هاد هااي مختلان (ناه فقاط بار پاياة

ه ينة سوخت :می ان سوخت مصرفي براي اجراي عملیاات

حداكثر سازي سود) شاکل مايگیارد .باراي انتخااب ناوس

در هر تیمار به روش باکپر اندارهگیري شد و باا توجاه باه

خاااکورزي ،بايااد از روشااي اسااتفاده شااود كااه بیشااترين

مساحت كارتهاا ،مقادار مصار ساوخت در هار هکتاار

مطلوبیت را به همراه داشته باشد (Romero & Rehman,

بهدست آمد .ه ينة سوخت از حاصلضرب میا ان ساوخت

) .1987بر اين اساس ،در ايان تحقیاب باا اساتفاده از روش

در قیمت گازوئیل محاسبه شد.

تحلیاال سلسااله مراتبااي ) 1(AHPكااه يکااي از ماادلهاااي

ه ينة ماشینآزت :ه ينة ماشینآزت شامل ه يناة كشات

تصاامیمگیااري چنااد شاخصااه ) 2(MCDMاساات ،رفتااار

مستقیم ،خاکورز مركاب ،شاخم باا گااوآهن برگردانادار،

كشاورزان نسبت به انتخاب نوس خااکورزي بررساي شاده

ديس  ،لولر ،كاشت گندم با خطايكاار و كاشات پنباه باا

است .اساس كاار در ايان روش مقايساة زوجاي معیارهاا و

ردينكار بر اساس عر منطقه و بار حساب رياال باهازاي

گ ينههاسات و در تصامیمگیاري از يا

سااختار سلساله

هکتار برآورد شد.

مراتب درختي استفاده مي شود .در هر ساختار حداقل ساه

ه ينة نیروي كار :مهمترين عوامل ايجاد اختال در ه يناة

سطح هد  ،معیار و گ ينه وجود دارد .براي تصامیمگیاري

كااارگري خاااکورزي حفاااظتي و مرسااوم در اياان تحقیااب

ززم است وزن يا ضريب اهمیت هار يا

از گ يناههاا بار

وجین علنهاي هارز در پنباه و تعاداد دفعاات اساتفاده از

اساس مجموس معیارها تعیین شود .پس از آن ،گ ينهها بار

تراكتور (در نرر گرفتن راننده بهعناوان كاارگر) در مرحلاة

اساس ضريب اهمیت الوياتبنادي شاوند (Ghodsypour,

خاااکورزي هاار دو محصااول اساات .بااا توجااه بااه اينکااه

) .2008در فرآيند تحلیل سلسله مراتبي ،دو گ ينه با توجه

ه ينههاي خاکورزي در اين تحقیب بهصورت اجارهبهاا در

به معیارهاي مورد نرر با يکاديگر مقايساه مايشاوند و باا

نرر گرفته شده ،عمالً ه ينة رانناده در اجااره بهاا مساتتر

استفاده از ي

طین خاص (طین ساعتي) ،ارزياابي كیفاي

است .ه ينة كارگري مربوک به وجاین پنباه در تیمارهااي

محقب در مورد برتري ي

مختلن خاکورزي متفاوت است كه بار اسااس تعاداد روز

كمي تباديل مايشاود .در ايان تحقیاب ،اناواس روشهااي

نفر و حاصلضرب آن در دستم د روزانه محاسبه گرديد.

خاکورزي حفاظتي و مرسوم بهعنوان گ ينه و صفات مؤثر

ظرفیت م رعهاي مؤثر :ظرفیت م رعهاي مؤثر در هر ي

از

گ ينه بر گ ينة ديگر ،به ارزيابي

در انتخاب روش مناسب ،به عناوان معیاار مقايساه مطارح

تیمارهاي خاکورزي با استفاده از رابطة  4محاسبه شد:

هستند .با استفاده از روش دلفاي ،معیارهااي نهاايي باراي
تصمیم گیري درباارة اولوياتبنادي روشهااي خااکورزي

A
Tt

()4

انتخاب شدند .ايان معیارهاا شاامل عملکارد داناه ،ه يناة

Ce 

تولید ،مصر آب ،مصر سموم ،فرسايش ،مصر سوخت
و مدت زمان عملیات ماشیني هستند.

كه در آن،
2- Multi Criteria Decision Making
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مقايسهها سازگاري ززم را دارند .براي محاسبة  ،1CRابتادا

براي استخراج وزن گ ينهها و معیارها مراحل زير طاي
گرديد:

باردار مجمااوس وزنااي ) 2(WSVو سااپس بااردار سااازگاري

 -1ابتدا وضعیت برتري گ ينهها بر اسااس هار معیاار باه-

)) 9(CVباااا اساااتفاده از رواباااط  1و  8محاسااابه شااادند

صورت زوجي بررسي شد .اين اطالعات بهصاورت كماي ياا

):(Ghodsypour, 2008

كیفي از كشاورزان و كارشناسان گردآوري گرديد.
()1

 -2در مرحلة بعد ،ماتريس گ يناههاا تشاکیل شاد .شاکل

WSV  A.W

عمومي اين ماتريس بهصورت زير است:
WSV AW

W
W

()8
 a11 a12  a1 j 
a
a 22  a 2 j 
21
A
 


 


 ai1 ai 2  aij 

شاخص سازگاري ) 4(CIدر اين حالات برابار اسات باا
(رابطه :)3

 -9پااس از تکمیاال اطالعااات ،ماااتريس نرمااال ش اد .بااه

 max  n

()3

n 1

اينمنرور ،مجموس اعداد هر ستون محاسبه و عدد موجاود
در هر سلول بر آن تقسیم شد .به ايان ترتیاب مااتريس R

شد ):(Ghodsypour, 2008

()2

aij
n

ij

a



ij

i 1

 -4سپس وزن هري

()13
 r11 r12  r1 j 
r
r22  r2 j 
21

R



 


 ri1 ri 2  rij 

انسانها نی در تکمیل ماتريس زوجي دچار خطاي ذهناي
شوند و ناسازگارترين انسانهاا نیا در هار مااتريس N×N

داراي مقداري سازگاري خواهند بود ،باا اساتفاده از اعاداد
تصادفي براي هار مااتريس يا

به اين ترتیب ضريب اهمیت هر گ ينه و معیار با استفاده از

با استفاده از رابطة  11نرت سازگاري ماتريس زوجاي اولیاه

n

()1

ij

n

شااخص ساازگاري

(2)RI

استخراج ميشود .پس از تعیین شاخص سازگاري تصادفي،

رابطة  1تعیین شد ):(Ghodsypour, 2008

j 1

(CV )i
 max 
n

از آنجا كه همیشه اين امکان هست كاه منطقايتارين

از گ ينهها و معیارها محاسبه گرديد.

r

CI 

كه در آن:

بهدست آمد .هر عضو اين ماتريس ( )rijاز رابطة  2محاسبه

r

CV 

تعیین گرديد:

i

W
()11

CI
CR 
RI

قباال از اسااتفاده از  ،Wiبايااد ناارت سااازگاري )(CR

محاسابه شاود .بناا باه تعريان ،چنانچاه  CR  /1باشااد،

براي انتخااب معیارهاا ،باا توجاه باه عوامال ماؤثر بار
1- Consistency Rate
3- Consistency Vector
5- Random Index

2- Weighted Sum Vector
4- Consistency Index
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پذيرش خاکورزي حفاظتي از ديادگاههااي كارشناساان و

خاک ورزي مرسوم بیشترين مقدار عملکرد گندم و در سال

كشاورزان استفاده و محاسبات باا بهارهگیاري از نارمافا ار

سوم تیمار كشت مستقیم بیشترين مقدار عملکرد را داشته

 Expert Choiceدنبال شد.

است .از طر ديگر ،عملکرد گندم در سالهاي مختلن نی
تفاااوت داشااته اساات (بااراي مثااال میااانگین عملکاارد

نتایج و بحث

گناادم در تمااام روشهااا در سااال چهااارم در مقايسااه

عملكرد گندم

با سال دوم كاهش نشان ميدهاد) كاه دلیال آن تغییارات

نتايج مقايساه میاانگین عملکارد گنادم در تیمارهااي

شرايط جاوي در ساال هااي مختلان اسات .باا توجاه باه

مختلان خااکورزي نشاان ماايدهاد كاه باین تیمارهاااي

اينکااه گناادم محصااولي شااتوي اساات و در دورة رشااد

مختلاان خاااکورزي از نراار عملکاارد گناادم در سااال اول

خود ،در مقايسه با محصوزت صایفي ،بیشاتر تحات تاأثیر

اختال معنيداري وجاود دارد ،باهطاوريكاه خااکورزي

بارناادگي اساات .نبااود اخااتال معناايدار بااین عملکاارد

مرسوم بیشترين عملکرد گندم ( 4333كیلوگرم در هکتار)

گندم در تیمارهاي مختلن خااکورزي در ساه ساال آخار

و كشت مستقیم (بيخاکورزي) كمتارين عملکارد گنادم

دورة تحقیااب و ن دي ا

بااودن مقاادار عملکاارد گناادم در

( 9213كیلوگرم در هکتار) را دارد (جدول  .)2از سال دوم

تیمارهاي خاکورزي حفاظتي و مرساوم ،نشاان مايدهاد

به بعد ،اختال معنيدار بین تیمارهاي خااکورزي از نرار

كااه روشهاااي خاااکورزي حفاااظتي ماايتواننااد در تهیاة

گاروه

زمااین و كاشاات گناادم در مناااطب گاارم اسااتان فااارس

عملکرد گندم وجود نادارد و تماام تیمارهاا در يا

آماري قرار گرفتهاند .البته در دو سال از اين سه ساال نیا

بهكار روند.

جدول  –6مقايسة میانگین عموكرد گندم (کیو گرم بر هكتار) در سالهای مختوف دورة تحقیق
تیمار

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

میانگین

خاکورزي مرسوم

4333a

2443a

9818a

4113a

4113 a

كمخاکورزي

b

9342

a

4343

a

9812

a

9483

a

بيخاکورزي

b

9213

a

2223

a

4312

a

2113

میانگین

b

4113

a

2213

b

9313

C

4323

a

9881

9429

در هر ستون میانگینهايي داراي حرو مشترک ،از نرر آزمون دانکن در سطح احتمال  2درصد اختال معنيداري ندارند.
در ردين آخر (میانگین) ،میانگین هر سال با میانگین سالهاي ديگر مقايسه شده است.

میانگین عملکرد پنبه در سالهاي مختلن با هام اخاتال

عملكرد پنبه

نتااايج مقايساة میااانگین عملکاارد پنبااه در تیمارهاااي

دارند كه دلیل اصلي آن تفاوت شرايط اقلیمي در سالهاي

مختلن خاکورزي نشان ميدهد كه باه الیار از ساال دوم،

مختلن است .پنبه گیاهي اسات تابساتاني و در ساالهااي

كالس آماري قارار

مختلن ،در مقايسه باا گنادم ،كمتار تحات تاأثیر شارايط

در ديگر سالها تمام میانگینها در ي

اقلیمي بوده است.

دارنااد و اخااتال معناايداري بااا هاام ندارنااد (جاادول .)9
میانگین چهار ساالة عملکارد پنباه در روشهااي مختلان

بیشترين عملکرد پنبه ( 9481كیلوگرم در هکتاار) در

خاکورزي با هم اختال معنيدار ندارناد .از طار ديگار،

سال ساوم و كمتارين آن ( 2312كیلاوگرم در هکتاار) در

مقايسة عملکرد پنبه در سالهاي مختلن نشان ميدهد كه

سال اول باهدسات آماده اسات .در اكثار ساالهااي دورة
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مقايسه اقتصادی خا ورزی حفاظتي با خا ورزی...

تحقیب ،تیمار كمخاکورزي و تیمار كشات مساتقیم پنباه

كه نشان ميدهد ميتوان روشهاي خاکورزي حفاظتي را

به عملکارد تیماار خااکورزي مرساوم و

بهجاي خاکورزي مرسوم در مناطب گرم استان فارس اجرا

عملکردي ن دي

كرد.

حتي در برخي موارد بیشتر از عملکرد اين تیمار داشتهاناد

جدول  – 6مقايسة میانگین عموكرد پنبه (کیو گرم بر هكتار) در سالهای مختوف دورة تحقیق
تیمار

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

میانگین

خاکورزي مرسوم

2281a

2193b

9123a

2132a

2132a

كمخاکورزي

a

a

a

a

a

بيخاکورزي
میانگین

1382

9141

9211

2249

1311a

2811b

9232a

2443a

b

a

a

a

2312

2122

9481

2281

2193a

2232

در هر ستون میانگینهايي داراي حرو مشترک ،از نرر آزمون دانکن در سطح احتمال  2درصد اختال معنيداري ندارند.
در ردين آخر (میانگین) ،میانگین هر سال با میانگین سالهاي ديگر مقايسه شده است

بیشااترين و خاااکورزي مرسااوم كمتاارين ظرفیاات مااؤثر

مصرف سوخت و ظرفیت مزرعهای مؤثر

نتايج مقايسة مقدار مصر سوخت براي تهیة زماین و

م رعهاي را دارد .نتايج اين مقايسه همچنین نشان ميدهد

كاشت در تیمارهاي مختلن خاکورزي نشان ميدهاد كاه

كه تیمارهاي كمخاکورزي و بيخاکورزي ظرفیات ماؤثر

باااین تیمارهااااي خااااکورزي حفااااظتي و خااااکورزي

م رعهاي عملیاات تهیاه زماین و كاشات را در مقايساه باا

مرسوم اختال زيادي از نرر مصار ساوخت وجاود دارد،

روش خاااکورزي مرسااوم بااهترتیااب  1/23و  2/11براباار

بهطوريكه در تیمارهاي كامخااکورزي و بايخااکورزي

اف ايش ميدهند.

(كشاات مسااتقیم) نساابت بااه تیمااار خاااکورزي مرسااوم

بر اسااس نتاايج ارائاه شاده در جادول  ،4روشهااي

بااهترتیااب بااهمیا ان  13و  11درصااد در مصاار سااوخت

كمخاکورزي و بيخاکورزي ،نسبت باه روش خااکورزي

صرفهجويي مايشاود (جادول  .)4بناابراين ،باا توجاه باه

مرساوم ،زمااان مااورد نیاااز بااراي تهیاة زمااین و كاشاات را

محدود بودن سوختهاي فسایلي ،نقاش آنهاا در افا ايش

بهترتیب  12و  14درصد كاهش مايدهناد .كااهش زماان

ه ينة تولید و عوارض زيانبار زيستمحیطي مصار ايان-

مورد نیاز باراي تهیاة زماین و كاشات و افا ايش ظرفیات

گونه سوختها ،خاکورزي حفاظتي مايتواناد جاايگ يني

م رعهاي مؤثر در سیستم دو كشتي كه فاصلة زمااني باین

مناسااب بااراي خاااکورزي مرسااوم باشااد .نتااايج مقايس اة

دو كشت انادک اسات ،اهمیات دوچنادان پیادا مايكناد.

میانگین ظرفیات ماؤثر م رعاهاي عملیاات تهیاة زماین و

كاهش مدت زمان مورد نیاز براي تهیاة زماین و كاشات و

كاشت در سیساتمهااي مختلان خااکورزي در جادول 4

اف ايش ظرفیت مؤثر م رعهاي از م ايااي مهام خااکورزي

مشخص ميكند كاه اخاتال معنايداري باین روشهااي

حفاظتي است كه باعث ميشود كاشت در محادودة تااريخ

خاکورزي حفاظتي و خاکورزي مرساوم از نرار ظرفیات

كاشت توصیه شده عملي شود و از افت عملکارد و كااهش

مؤثر م رعهاي وجود دارد ،بهطوريكه روش بيخااک ورزي

درآمد ناشي از تأخیر در كاشت جلوگیري شود.

991

تحقیقات سامانهها و مكانیزاسی ن کشاورزی/جود  /04شماره  /70پايیز و زمستان /0647ص 014-067

جدول  –7مقايسة میانگین مصرف س خت ،زمان م رد نیاز و ظرفیت مزرعهای مؤثر برای تهیة زمین و کاشت در تیمارهای خا ورزی
مصرف سوخت

زمان مورد نیاز

ظرفیت مزرعهای مؤثر

(لیتر بر هكتار)

(ساعت بر هكتار)

(هكتار بر ساعت)

خاکورزي مرسوم

41a

9/23a

3/23c

كمخاکورزي

b

b

b

بيخاکورزي

c

سامانه خاكورزی

13

c

11

1/94

3/12

a

3/32

1/1

در هر ستون میانگینهايي داراي حرو مشترک ،از نرر آزمون دانکن در سطح احتمال  2درصد اختال معنيداري ندارند.

ي

درآمد ناخالص

رده آماري قرار داشتهاند و باا هام اخاتال معنايدار،

نداشتند.

مقايسة درآمد حاصل از تیمارهاي مختلان بار اسااس
می ان عملکرد محصاوزت اصالي و فرعاي و قیمات واحاد
محصول در سالهاي مورد بررسي نشاان مايدهاد كاه در

هزینههای تولید

سال ( 83كاه تنهاا پنباه برداشات شاده اسات) و نیا در

مقايسة میانگین ه ينههاي تیمارهاي مختلن ،حاصال

سالهاي  31و  39بازترين درآمد ناخالص مربوک به تیمار

جمع ه ينههاي مشترک و الیرمشترک (از جمله ساوخت،

خاکورزي مرساوم باوده اسات (جادول  .)2در ساال ،33

ماشینآزت و كارگري نشان ميدهد كه در تمام سالهااي

تیمار كمخاکورزي بازترين و تیمار بيخاکورزي كمترين

دورة تحقیب ،تیمار خاکورزي مرساوم بایشتارين مقادار

درآمد ناخالص و در سال  ،32تیمار بيخاکورزي باازترين

ه ينههاي الیرمشترک (سوخت ،ماشینآزت و كارگري) را

درآمد ناخالص را داشته است .گفتني كه در سالهايي كاه

داشته است و از اين نرر با تیمارهاي خاکورزي حفااظتي

تحقیب ادامه داشته ،كلیه تیمارها از نرر درآمد ناخالص در

تفاوت معنيداري دارد (جدول .)1

جدول  -5مجم ع درآمد ناخالص تیمارهای مختوف خا ورزی در سالهای دورة تحقیق (هزار ريال در هكتار)
سال 11

سال 10

سال 19

سال 11

سال 11

خاکورزي مرسوم

a

a

a

11119

a

23211

a

تیمار
كمخاکورزي

a

a

21111

a

13313

بيخاکورزي

a

a

19843

11129

a

14812

41141

42212

a

14913

a

98181

21148

49183

a
b

91191

28421

در هر ستون میانگینهايي داراي حرو مشترک ،از نرر آزمون دانکن در سطح احتمال  2درصد اختال معنيداري ندارند.

جدول  0ر هزينههای متغیر ت لید در تیمارهای مختوف خا ورزی در سالهای دورة تحقیق (هزار ريال در هكتار)
سال 11
غیرمشترك

هزینههای

هزینه کل

غیرمشترك

هزینههای

هزینه کل

هزینههای

غیرمشترك

هزینه کل

هزینههای

3231
3112a

11421
11892a

غیرمشترك

1928
1211b

92481
92332

91291
91131

هزینه کل

12421
11933

a

a

a

42323
42932

11821
12292a

9118a

13314

b

11134
11389

2148
1221b

در هر ستون میانگینهايي داراي حرو مشترک ،از نرر آزمون دانکن در سطح احتمال  2درصد اختال معنيداري ندارند.
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هزینههای

كمخاکورزي
بيخاکورزي

a

3941a

92291

11141a

91412

12141a

42934

غیرمشترك

خاکورزي مرسوم

2113a

14829

سال 10

سال 11

هزینه کل

تیمار

سال 19

سال 11

مقايسه اقتصادی خا ورزی حفاظتي با خا ورزی...

خاک ورزي مرسوم بیشترين بازده برنامهاي يا سود ناخالص

بازده برنامهای (سود ناخالص)

مقايسة سود ناخاالص ياا باازده برناماهاي تیمارهاا در

را داشته است .محاسبة تغییرات بازده برناماهاي تیمارهااي

سالهاي مختلن دورة تحقیب نشان ميدهد كه در تماامي

مختلن نیا حااكي از آن اسات كاه تیمارهااي حفااظتي،

سالها ،سود ناخالص تیمارها مثبت است (جدول  .)1نتايج

نسبت به تیمار شاهد ،سود ناخالص كمتاري داشاتهاناد .از

تغییرات بازده برنامهاي نی نشان ميدهد كه در ساالهااي

دزيل عمدة بیشتر بودن سود ناخالص تیمار شاهد ،نسابت

دوم و چهارم دورة تحقیب ،تیمارهاي خاکورزي حفااظتي،

به ساير تیمارها ،محاسبه درآمدها تنهاا بار اسااس میا ان

نسبت به تیمار خاکورزي مرسوم ،سود ناخاالص بیشاتري

عملکرد محصوزت بوده است .اگر ارزش اقتصادي تاأثیرات

داشااتهانااد .بااهمنرااور تهیااة باارآوردي از میااانگین تمااامي

مثبت تیمارهاي خاکورزي حفاظتي نسبت به خااکورزي

سالهاي دورة تحقیب ،سود ناخاالص (باازده برناماهاي) بار

مرسوم ،از جمله كاهش مقدار گاز دياكسید كربن ،اف ايش

اساس ارزش فعلي درآمدها و ه ينهها محاسبه و در جدول

ظرفیت م رعهاي ،اف ايش مادة آلي خااک و ذخیاره شادن

 8ارائه شده است .اين نتايج نی نشان ميدهاد كاه تماامي

رطوبت خاک در محاسبات وارد شود ،شارايط احتماازً باه

تیمارها سود ناخالص مثبت داشتهاند و تیمار شااهد يعناي

نفع تیمارهاي خاکورزي حفاظتي تغییر خواهد كرد.

جدول  -7بازده برنامهای تیمارهای مختوف خا ورزی در سالهای دورة تحقیق (هزار ريال در هكتار)
سال 11

سال 10

سال 11

برنامهای

بازده

به شاهد

تغییرات نسبت

برنامهای

بازده

به شاهد

تغییرات نسبت

برنامهای

بازده

به شاهد

تغییرات نسبت

برنامهای

بازده

به شاهد

تغییرات نسبت

برنامهای

بازده

به شاهد

تغییرات نسبت

تیمار

سال 19

سال 11

خاکورزي مرسوم

2233

3

3212

3

29128

3

11212

3

24131

3

كمخاکورزي

-221

-2822

13328

814

23442

-9912

18323

841

13392

-2219

بيخاکورزي

-1393

-4298

2184

-9491

13341

-4111

21442

4299

11412

-19191

جدول  -4ارزش کن ني هزينهها و درآمدها و بازده برنامهای تیمارهای مختوف در سال شروع تحقیق (هزار ريال در هكتار)
هزینههای

جمع

غیرمشترك

هزینهها

خاکورزي مرسوم

92191a

113124a

119812a

كمخاکورزي

a

92133

a

133211

a

بيخاکورزي

a

92222

a

113393

تیمار

درآمدها

بازده برنامهای

رتبه

29112a

1

a

41913

2

b

98123

122831

a

143383

9

تغییرات نسبت به
شاهد
3
-1282
-12212

در هر ستون میانگینهايي داراي حرو مشترک ،از نرر آزمون دانکن در سطح احتمال  2درصد اختال معنيداري ندارند.

ماتريس زوجي ،بارآورد

انتخاب تیمار برتر با روش تصمیمگیری چند معیاره

اساس مقايسه شاخصها و با كم

ضریب اهمیت معیارها (شاخصها)

و پس از آن ماتريس نرمال شدة معیارها محاسبه شاد كاه
نتايج در جدول  3ارائه شده است .اين نتايج نشان ميدهاد

ابتدا ضريب اهمیت شااخصهاا نسابت باه هاد  ،بار
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كه معیارهااي عملکارد داناه ،ه يناة تولیاد و مصار آب

فرسايش ،مصر سوخت و مادتزماان عملیاات ماشایني

بااهترتیااب بیشااترين وزن و معیارهاااي مصاار سااموم،

رتبههاي بعدي را دارند.

جدول  -4ماتريس نرمال شدة معیارها نسبت به هدف
هزینه

مصرف

مصرف

تولید

آب

سموم

عملکرد دانه

3/912

3/499

3/231

3/284

3/212

ه ينه تولید

3/181

3/211

3/442

3/219

3/212

3/334

مصر آب

3/181

3/312

3/148

3/922

3/212

3/928

3/182

مصر سموم

3/331

3/312

3/123

3/311

3/334

3/148

3/393

3/311

فرسايش

3/312

3/324

3/393

3/324

3/329

3/141

3/314

3/314

مصر سوخت

3/313

3/138

3/321

3/391

3/318

3/314

3/111

3/321

زمان عملیات

3/322

3/349

3/393

3/318

3/321

3/311

3/391

3/392

شاخصها

عملكرد دانه

بررسی سازگاری در قضاوتها

فرسایش

مصرف

زمان

سوخت

عملیات

3/281

3/223

3/912

3/182

3/221
3/213

میانگین

()31

براي محاسبة نرت سازگاري ،ابتدا بردار مجماوس وزناي
محاسبه گرديد (رابطة .)12

در اينجااا ضااريب سااازگاري ( )3/388كمتاار از 3/1
بااهدساات آمااده ،كااه نشاااندهناادة رعاياات سااازگاري در

قضاوتهاست.

()12

ضریب اهمیت گزینهها

با محاسبة هر ي

از معیارهاا باهصاورت كماي ،ابتادا

ضريب اهمیت گ ينهها تعیین و پس از آن مااتريس نرماال

پس از آن ،بردار سازگاري بهصورت زير محاسبه گرديد

شدة ضرايب گ يناههاا محاسابه گردياد كاه نتاايج آن در

(روابط  19تا .)12

جدول  13ارائاه شاده اسات .ايان نتاايج نشاان مايدهاد
بیشترين وزن ،بر اسااس شااخصهااي عملکارد و مصار

()31

سموم ،اختصاص دارد به خااکورزي مرساوم و بار اسااس
شاخصهاي ه ينة تولیاد ،مصار آب ،فرساايش ،مصار
سوخت و مدتزمان عملیاات ماشایني اختصااص دارد باه

()14

روش كشت مستقیم (بيخاکورزي).
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جدول  -01ماتريس نرمال شدة وزن گزينهها نسبت به معیارها
مصرف

مدتزمان

سوخت

عملیات

خاکورزي مرسوم

3/291

3/338

3/382

3/112

3/338

3/312

3/382

كمخاکورزي

3/132

3/994

3/949

3/181

3/994

3/994

3/949

بيخاکورزي

3/181

3/218

3/212

3/338

3/218

3/231

3/212

عملكرد دانه

شاخصها

هزینۀ
تولید

مصرف آب

مصرف

فرسایش

سموم

دارد به روش بيخاک ورزي؛ روشهاي كمخاکورزي و

وزن نهایی

وزن نهايي هر گ ينه از مجموس حاصالضارب وزن هار

خاکورزي مرسوم در رتبههاي بعدي قرار دارناد؛ بناابراين

معیار در وزن گ ينه مربوک به آن معیار بارآورد و نتاايج در

بر اساس جمیع معیارهاي در نرر گرفتاه شاده ،روشهااي

جدول  11آورده شده است.

خاکورزي حفاظتي نسابت باه روش خااکورزي مرساوم
برتري دارند.

اين نتايج نشان ميدهد كه بازترين وزن نهاايي تعلاب

جدول  -00اول يتبندی گزينهها
رتبه

ایدهال

نرمال

گزینهها

2

3/214

3/391

كمخاکورزي

1

3/491

3/328

بيخاکورزي

9

3/211

3/391

خاکورزي مرسوم

نمودار

نتيجهگيری

موجب كشت بهموقع محصول و كاهش افت محصول ناشي

نتايج اين تحقیب نشان ميدهد:

از تأخیر در تاريخ كاشت ميشوند.

 -عملکرد گندم و پنبه در تیمارهاي مختلن خاکورزي در

 -سااود ناخااالص (بااازده برنامااهاي) تیمارهااا در تمااامي

اكثر سالهااي دورة تحقیاب ،اخاتال معنايداري باا هام

سالهايي كه تحقیب ادامه داشته است مثبت بود .تغییارات

ندارند و حتاي در بعضاي ساالهاا تیمارهااي خااکورزي

بازده برنامهاي نشان ميدهد كه در سالهاي دوم و چهاارم

حفاظتي عملکرد بازتري داشتهاند.

تحقیب ،تیمارهاي خااکورزي حفااظتي نسابت باه تیماار

 -روشهاي كمخاکورزي و بيخااکورزي ،در مقايساه باا

خاکورزي مرسوم ،سود ناخالص بیشتر و در سالهااي اول

خاکورزي مرسوم ،ه ينههااي تولیاد را باهمیا ان  2و 13

و سوم سود ناخالص كمتري داشتهاند.

درصد كاهش ميدهند.

 -بر اساس ارزش فعلي بازده برنامهاي ،بازده برنامهاي تیمار

 -روشهاي كمخاکورزي و بيخااکورزي ،در مقايساه باا

خاکورزي مرسوم ( 29112ها ار رياال) نسابت باه باازده

خاکورزي مرسوم ،مصر سوخت را بهترتیب بهمیا ان 13

برنامهاي دو تیمار ديگار (كامخااکورزي باا  41913ها ار

و  11درصد كاهش ميدهند .ايان روشهاا ،در مقايساه باا

ريال و بيخاکورزي با  98123ه ار ريال) بیشترين اسات.

روش مرسوم ،ظرفیت م رعهاي مؤثر را بهمی اني چشامگیر

تغییرات ارزش فعلي سود ناخاالص تیمارهااي خااکورزي

اف ايش مي دهند ،بهطاوريكاه مادتزماان تهیاة زماین و

حفاظتي نسبت به تیماار شااهد نیا نشاان مايدهاد كاه

كاشت را باهترتیاب  12و  14درصاد كااهش مايدهناد و

تیمارهاي خاکورزي حفاظتي سود ناخالص كمتري دارناد
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مشخص شاده اسات كاه در تصامیمگیاري كشااورزان در

 روش خااکورزي،تا تیمارهاي خاکورزي مرسوم؛ بنابراين

،انتخاب شیوة خاکورزي عواملي مانناد عملکارد محصاول

مرسوم نسابت باه روشهااي خااکورزي حفااظتي داراي

.ه ينة تولید و مصر آب بیشترين وزن را دارند

 اگاار ارزش اقتصااادي تااأثیرات مثباات.بااازده مثباات اساات

 روشهااي خااک ورزي،همچنین بر اساس جمیاع صافات

 از جمله كاهش مقدار گااز-تیمارهاي خاکورزي حفاظتي

حفاظتي در اولويت بازتري براي انتخاب توسط كشااورزان

 افا ايش ماادة، اف ايش ظرفیت م رعاهاي،دياكسید كربن

 روشهاي خاکورزي حفاظتي باه، بر اين اساس.قرار دارند

 در محاسابات-آلي خاک و اف ايش ذخیارة رطوبات خااک

راحتي مايتوانناد جاايگ ين خااکورزي مرساوم در تهیاة

 احتمااازً تیمارهاااي خاااکورزي حفاااظتي،وارد شااوند

زمین و كاشت گندم و پنبه در مناطب گارم اساتان فاارس

.اقتصاديتر خواهند بود

.شوند

، با لحاظ كردن مجموعاهاي از صافات در تصامیمگیاري-
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This study was conducted at Darab Agricultural Research Station in wheat-cotton rotation for four years. A
complete block experimental design with three treatments (no-till, reduced tillage, and conventional tillage
methods) and four replications were used. Tillage methods were compared economically. The most
beneficial treatment was selected based on estimating the costs and incomes of different treatments and
using the net present value method of gross margin changes. Analytical hierarchy analysis (AHP) method
was also used to select the most appropriate tillage method. Results showed that there was no significant
difference between tillage methods for wheat and cotton yield during most of the years that this
investigation was in processing. Reduced tillage and no-till methods decreased wheat and cotton production
costs, compared to conventional tillage, for 5 and 10% respectively. These conservation tillage methods,
compared to the conventional tillage, also reduced fuel consumption for 60 and 77%, respectively.
Conservation tillage methods increased effective field capacity of seed bed preparation and planting
operations, so that time required for seed bed preparation and planting operations decreased in reduced
tillage and no-till, compared to the conventional tillage, for 62 and 74%, respectively. Conventional tillage
had maximum present value of gross margin (53662 thousands Rials) compared to reduced tillage (46379
thousands Rials) and no-till (38149 thousands Rials). Considering different factors in decision making,
parameters such as crop yield (0.312), production costs (0.221), and water consumption (0.219) had the
highest weight in farmers’ decision for selecting tillage method, and the conservation tillage methods
received the highest priority for selection.
Keywords: Direct Drilling, Economic Return, Production Cost, Reduced Tillage
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