
541 

 

 آبي و عملکرد گندمورز خاكبي ۀماشين کارند اثر شرايط رطوبتي خاك بر 

 

 2و سیدمحمدجواد افضلی *1الیاس دهقان

 
 ایران ،کرج ،کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی فنی و مهندسی تحقیقات مؤسسه استادیار -1
خوزسققتان، سققازمان تحقیقققات، آمققوزش و تققرویج     سققتان او آمققوزش کشققاورزی و منققاعي   ی ققی     محقققم مرکققق تحقیقققات   -2

 ایران ،اهواز، کشاورزی

 22/1/1991 :؛ تاریخ پذیرش 9/11/1991 :تاریخ دریافت

 چکيده       

 از پت   و( ماختار ) کگگتا مت   یاریت آب را نیزمت  ابتتاا  ، رست  نیستگ   یهتا  ختا  کششت    مقاومت   کاهش یبرا کشاورزان

از نظتتر  کاشتت  -ورزی ختتا  روش پتتگ ش، پتتهوه نیتتادر . کگگتتا شتتروم متت  را ورزی ختتا  ،ختتا  شتتان گتتاورو

 بوتت   تعتااد ختا ،   پت یری  ، نفتويی تهیت  بتتتر و کاشت  بت ر     بترای  زمان متورد نیتاز  مات های مصرف سوخ ،  شاخص

 روش بتت و  خوزستتتان استتتان در رستت  ختتا  یتت  در، گگتتا  ۀفم كتترد دانتتو  هتتای هتترز  ، تعتتااد ف تت مربتت  متتتر در

  شت  اک: فبتارت انتا از   کاشت   -ورزی ختا   روش پتگ  ؛ ایتن  مقایتت  شتانا   تكترار  ست   در ف تصتاد  کامت   هتای  ب و 

 ورز ختا    بت  ۀکارنتا +  ماختار  بتاون  زدنتت  ید بتار   یت  ،(T1) ماختار  بتاون  خشت   ختا   در ورزی ختا    ب صورتب 

(T2)، گتاورو  ختا   در ورز ختا    ب ۀکارنا+ ماخار (T3)،  ورز ختا    بت  ۀکارنتا  بتا  یکتار  نت  +ماختار (T4)  دوبتار + ماختار  و 

 T5تیمارهتای   ، فم كترد دانت  از نظتر   کت   دهتا مت   نشتان هتا  بررست    ینتتا  .(شاها T5) کار خط  باکاش  + زدن دیت 

هتتای  بیشتتترین تعتااد ف تت   .برترنتتا تیمارهتا دی تتر  از ،کی تتوگر  بتر هكتتتار  7612و  7825 بتتا ترتیت  بتت  T4و ( شتاها )

 ستب  هتای هترز    ف ت  بیشتتر  ، بتا ووتود آبیتاری ماختار     T5در  امتا ، شتود مت   یتا  د T3در مرب  وت  در مترب 43/38 باهرز 

طتور  بت   .است    بوتت  در متتر مربت  رستیا     44/5 بت  هتای هترز   انتا و تتراک  ف ت    رفتت  از بین  زدنبا دوبار دیت شا  

 ،اول یاریت بآ حت ف  برتتری دارد و دییت  آن   شتاها  بت   نتتب   T4 ماختار،  یبترا   کتاف  فرصت   و آب ووود صورت درک  ، 

و  رای تهیتۀ بتتتتر بت  ازیتتن متورد  زمتان کتاهش متتات   و (ییتتر بتتر هكتتار   47/66 بت   66/43 از) ستتوخ  مصترف  کتاهش 

 دانتت فم كتترد شتتود کتت  در آن  پیشتتگهاد متت  T2 روشنتت  وگر استت ( ستتاف  بتتر هكتتتار 3/0 بتت  16/8 از) کاشتت  بتت ر

 ازیتتن متتورد زمتتانمتتات صتتا کتتاهش در در 75 و ستتوخ  مصتترف در کتتاهشدرصتتا  40 و ،(هكتتتار بتتر  تتوگر یک 3543)

  .دس  آما  اس برای آن ب ، شاها ب  نتب  ،ب ر کاش  و بتتر  یته یبرا

 

 کلمات کليدی

  کاری کش  متتقی ، ماخار، ن ورزی،  خا 

 مقدمه

ی ایققعتواننققد عقا دیققعا ورز خققا  یعققهققای  ماشققی 

، عققذر را در ق ققم کننققددر خققا  نذققو   ،نققدر ُعِرا  گیققاهی

عققذر و   یدار عققیق پا یو ارت ققا  دهنققد  ققرار  مناسق  خققا 

در اسققتان . (Grisso et al., 2009) دکننقق جققادیخققا  ا

و  گیققاهی یایققحذققب عقا تیققاه  لیققدلعققه ،خوزسققتان

عرداشقققت  پقققز از ورزی خقققا ک  قققود فربقققت عقققرای 

زمققان مققدت کققاه  ضققرورت  محصققو ت تاعسققتانه و 

 یهقا  در سقا   ،و کاشقت عقذر   عسقتر  ۀتهیق  اتیق ق ل اجرای

توجققه  ورزی خققا  یگنققدب عققه روش عققکاشققت  عققه ریققاخ

و در  قییگنققدب در خوزسققتان در اواخققر پققا   .اسققت شققد 

ر وعققت خققا   مقققدار کققهشققود مققی هشققتاک یطیشققرا
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 عققا قلققت هققای خوزسققتان عققه خققا . اسققت  ییپققا اریعسقق 

، غال ققا  آنهققامققواد آلققی عققودن  پققایی دربققد رو و عققودن 

 ارمقققدعققودن   ییقلققت پققا و عققه دارنققدعافققت سققنگی   

گنققدب، مقاومققت کاشققت عسققتر و  ۀیققته انر وعققت در زمقق

و کاشققت از خققود  ورزی خققا  اتیققدر مقاعققل ق ل یادیققز

 یواحقدها  ارعازک یشق  هقا،  در ایق  خقا   . دهنقد  ینشان م

راحتقی   عقه  سقتند یورز ققادر ن  خقا   های عقی  ماشی  ۀکارند

، عقذر را در ق قم   کننقد در خقا  نذقو     یکقاف  ۀانقداز  یا عه

  یچنقق در. آن را عپوشققانند یو رو دهنققدمققورد ن ققر قققرار 

مرسققوب  ورزی خققا  یهققا کشققاورزان در روش ،یطیشققرا

 یرویققنپققایی  آوردن کققاه  مقاومققت خققا  و    یعققرا

 ، زمققی  را آعیققاریورزی خققا عققرای  ازیققمققورد ن یکششقق

عققا هققد   ،ورزی آعیققاری زمققی  ق ققل از خققا . کننققد یمقق

را  کققاه  مقققاوت خققا  در عراعققر ق لیققات تهیققه زمققی   

 .(Dehghan & Almasi, 2009)نامند  یماخار م

 یزمققان و انققر مققدت ماخققار عققه  زمققی ، یاریققعققا آع

، ماخققار. اسققت ازیققنکاشققت  ایقق ورزی خققا  یعققرا یک تققر

عققذر  یزنقق عاقققج جوانققه  ،ورزی خققا ق ققل از  آعیققاری

 یزمقان  ۀپقز از ماخقار، در فابقل   . شقود  یهرز مق  یها قلف

تققردد  یخققا  عققرا  یو آمققادگ  یگققاورو شققدن زمقق  تققا

هققرز سقق ق شققد  و   یهققا از قلققف یاریعسقق هققا،  یماشقق

خققود را پشققت سققر  ۀیققو اسققتقرار اول یزنقق جوانققه ۀمرحلقق

از  یادیققمقققدار ز ورزی خققا عققا  رواز ایقق انققد و  گذاشققته

 ,Dehghan) رونقد  یمق   یاز عق سق ق شقد    هقرز   یهقا  قلف

، عاشقققد ورزی خقققا عقققدون کاشقققت چنانچقققه . (2009

ت و از رفقق نخواهنققد  یاز عققسقق ق شققد  هققرز  یهققا قلققف

 یق قوم  یهقا  کق   از قلقف  آنهقا عقردن    یاز عق  یعرارو ای 

 ,.Younesi et al) شقود مقی ماننقد گراماکسقون اسقتذاد     

 لقققققام  یرقققققققخققا  مه ت وعتققققققققققر  .(2015

 ورزی ا قققققخ ؛اسققت ورزی خققا  ۀدودکنندقققققققققمح

  یققخققا  و تخر یدر خققا  مر ققوع عاقققج فشققردگ   

مصققر    یقققج افقققاو در خققا  خشقق  عاهققا  خاکدانققه

 Khani et) شققود یشققدن خققا  مقق یا و کلوخققه یانققر 

al., 2011) .یر وعقققت مناسققق  خقققا  عقققرا  مققققدار 

  یشققققتریاسققققت کققققه در آن ع ی، میقانققققورزی خققققا 

 & Dexter) شقود  یمق  لیکوچق  تشق    یهقا  دانقه  خقا  

Bird, 2001) .خققا  ق ققارت اسققت از    یریپققذ  یققتراف

 جقاد یخقا  عقدون ا   یرو هقا   یکقه حرکقت ماشق    یطیشرا

 ,.Droogers et al) ریپققذ نققامطلوع ام ققان  یفشققردگ

 قی  عققه سققاخت ان خققا  نققاچ شققد وارد  یو آسقق (1996

 و عاققققج کقققاه  ق ل قققرد محصقققو  نشقققود    عاشقققد

(Rounsevell & Jones, 1993). 

تقا   12مققدار ر وعقت خقا  از     راتییق اثقر ت   یعررس

چقققر   هقققایو ت قققداد تردد( وزن خشققق )دربقققد  21

نشققان داد کققه عققا    لققومی -رسققی خققا  یتراکتققور رو

 جققادیا یفشققردگ قانیققر وعققت خققا ، ممقققدار   یافقققا

 دار ی ققور م نقق شققد  در اثققر ق ققور چققر  تراکتققور عققه    

 یمخصققوظ هققاهر جققرب  یشققتریو ع یاعققدمققی  یافقققا

م  قق ، در  متققر یگققرب عققر سققانت 11/1 قانیققمعققه ،خققا 

عققار ق ققور چققر  تراکتققور  دربققد و عققا چهققار 21ر وعققت 

 .(Ahmadi & Ghaur, 2015)شود می جادیا

و سقق ق شققدن عققذر در خققا      یزنقق قققدرت جوانققه 

 نسقق ت عققه خققا  خشقق  شققخ  ،نخققورد  خشقق  شققخ 

 یهققا کارنققد انققوا  از  یانققدکاسققت امققا  شققتریع ،خققورد 

هققا  خققا   یققدر ا میققدق کاشققتقققادر عققه  ورز خققا  یعقق

عقققراون و نقققور   . (Baker et al., 2002) هسقققتند

(Brown & North, 1984)   عققر ا  اثققر ر وعققت خقق 

 یعررسق  لقوب -رسقی -یلتیخقا  سق    یق در را جقو  کاشت 

 یخقا  عقرا   یر قوعت  طیشقرا کقه  دادنقد  کردند و گقارش 

. ردداعقققر اسقققتقرار عوتقققه  یدار یاثقققر م نققق ورزی خقققا 

 اسقت  یمقوق   یینهقا  یزنق  جوانقه  قانیق سرقت و م  یک تر

هقای گقل    بقورت تقود   عقه  ادیق که خا  در اثقر ر وعقت ز  

 نیققق یزنقق انققهجو دربققد  یشققتریعو  دوشقق یج ققي مقق 

 . عاشدخش  کاشت  زمانکه خا  در  است یهنگام
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 ... ورزخا ب  ۀاثر شرایط رطوبت  خا  بر  ماشین کارنا

 Canakci et al., 2009))کانقققاکی و ه  قققاران  

 یذققیدرکاشققت  یعقرا  ورز خققا  یعقق  یماشق   یققق ل قرد  

عققا )در خققا  خشقق  و مر ققوع  را  ای رت، پن ققه و سققو 

کقق  و  یایققو در دو سققطب عقا( یلققوم یرسقق یلتیعافققت سقق

 کاشققت  د کققهدریافتنقق و عررسققی کردنققد گنققدب  ادیققز

در خقا  مر قوع، سق ق شقدن      ورزی خقا   یبقورت عق  عه

 یولقق انققدازدمققی میققهققر سققه محصققو  عققه ت و  یرا عققرا

و  یافققق يیققتوز. دهققدمققی  یرا افقققا یزنقق دربققد جوانققه

عققذرها در خققا  مر ققوع و  یق ققق یریقققرارگ ی نققواختی

ایقق  محققققان  . اسققتتققر ک تققر، مناسقق   یایققعقا یدارا

 رت و پن ققه  یعققراکاشققت شققاخپ پققراکن   گوینققدمققی

در خققا   ایسققو یدر هققر دو خققا  خشقق  و تققر و عققرا  

قققرار ( دربققد 29ک تققر از )مناسقق   ۀمر ققوع در دامنقق

 یاریق آن قه آع  لیق دلعقه نیقق  خشق    ا در خ و استهداشت

هقوا عقا  و عافقت خقا       یو دمقا  عقذر پز از کاشت   یزم

کامقل   یزنق  مقاني جوانقه    یزمق    عسقت ، سقله  اسقت  یرس

 ریعقذر  رت و پن قه تق ث    یزنق  عقر جوانقه     امقا شد ایعذر سو

 .است هنداشت توجهیقاعل 

 یعررسققعققا  (Uzun et al., 2012)اوزان و ه  ققاران 

مرسقققوب عقققا گقققاوآه     ورزی خقققا هقققای  روشاثقققر 

، کشقققیدوعقققار مالقققه +زدنسققق یدوعقققار د +عرگردانقققدار

 ورزی خقا   یعق  واتقور، یعقار ق قور رت    یق عقا   ورزی خا  ک 

در خقا  خشق  عقر     ورزی خقا   یو عق  ،در خا  مر قوع 

سقه رقق     یو عقازد  اقتصقاد   یانقر   مصقر  ق ل رد دانقه،  

 هققا  روش  یققدر ا یزنقق کققه جوانققه دقنققنشققان داد، کنجققد

دربققد، مصققر  سققوخت   91، و 93، 31، 39  یققترتعققه

در ه تقققار،  تقققریل 9و  9، 29، 11  یقققترت آنهقققا عقققه در 

، 212، 92  یققترتدر آنهققا عققه  یسققطح یایققعقا قانیققم

در ه تققار و ق ل ققرد دانققه در    لققوگربیک 2291و  2293

در  لقققوگربیک 312و  212، 132، 133  یقققترتآنهقققا عقققه

 .استه تار 

اثققر  یعققا هققد  عررسقق  ورزی خققا پققهوه    یققا

عقققر  ،ماخقققار آعیقققاری،ر وعقققت خقققا  پقققز از  قانیقققم

کاشقت  از   یهقرز پق   یهقا  قلقف   یق عقذر و رو  یزن جوانه

 زور خققا  یعقق ۀکارنققد  یماشقق کققارآییو  ،یمحصققو  ابققل

 .شد اجرا (یزراق و یفن یها از ن ر شاخپ)

 

 ها مواد و روش

ایققق  پقققهوه  در مرکقققق تحقیققققات کشقققاورزی و  

هققای   ر قالقق   ققرو علققو  د منققاعي   ی ققی خوزسققتان 

ق قارت    ارهقا یت. کامل تصقادفی، در سقه ت قرار اجقرا شقد     

ورزی در خققا   خققا  بققورت عققی عققهکاشققت  :عودنققد از

در  زدنسقق ید عققار  یقق، (T1) خشقق  عققدون ماخققار  

 ورز خققا  عققا عققی کاشققت  +خققا  خشقق  عققدون ماخققار  

(T2)ورز در خققا  گققاورو  خققا  عققا عققیکاشققت  +، ماخققار

ورز در  خقا   عقا عقی   یکقار  نق  کاشقت   +، ماخقار (T3) شد 

+ زدندو عققار دیسقق   + و ماخققار ،(T4)خققا  مر ققوع  

مشخصقققات (. T5( )شقققاهد)کقققار  عقققا خطقققی کاشقققت 

  نققو، هققای مققورد اسققتذاد  در ایقق  پققهوه      ماشققی 

  ارهققایاز ت یقق هققر  یعققراو کاشققت  ورزی خققا  اتیققق ل

ترتیقق  در عققه  یآزمققا یمحققل اجققرا خققا مشخصققات و 

 .آمد  است 9 و  2، 1  و اجد
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 ها و ادوات مورد استفاد  در آزمایش  ماشین  ویهگ  -6واول  
Table 1- Characteristics of the machines and equipment used in the experiment 

 خصات فنی ماشین و ادواتمش

Technical Characteristics 

 نام سازنده

Company 

 نام ماشین و ادوات

Type of machine and 

equipment 

 متر 1/1 کار پر ، افست، قرض 13

Offset 16 disk, , 1.7m operation width 

 (مد  عرزیلی)ایرانی

Iranian 

 دیس 

Disk harrow 

 متر، تن ی  دستی 9قرض کار کششی، دارای دو چر  حامل، 
Pull type, Two-wheel drive, 3m operation width - Manual adjustment 

 شرکت عهراد نورد خراسان
Behrad Navard Khorasan Co. 

 ماله
leveler 

 ای متر، شیارعازک  عیلچه سانتی13ردیذه، فابلۀ خطوط کاشت21متر، 9کار قرض
3m operation width, 20 rows, 15cm distance between rows, Shovel farrow 

opener 

 ماشی  عرزگر ه دان
(KF 3-20/4) 

Hamadan Machine barzegar 
(KF 3-20/4) 

 کار غالت جوی و پشته
Farrow seed drill 

machine 

 متر، شیارعازک  دیس ی سانتی11ردیذه، فابلۀ خطوط کاشت11متر،  9کار قرض

3m operation width, 17 rows, 18cm distance between rows, Disc farrow 

opener 

   (Directa 300  )گاسپاردو

Gaspardo  Directa 300 

 ماشی  کاشت مستقی 

Direct seeder 

machine 

 کیلووات 39قدرت  -سیلندر 2
4 Cylinder - 53 kW 

 213فرگوس   مسی
Massey-Ferguson 285 تراکتور 

Tractor 3 لوواتکی 123قدرت  -سیلندر 
6 Cylinder - 125 kW 

 TM155نیوهلند 

New Holland TM155 
 

 کاش -ورزی خا برای تیمارهای انجا  شا  فم یات ماشیگ   -8 واول
Table 2- Farm machinery operations for tillage-planting methods 

 تیمارها

Treatments 

 نوع ماشین کارنده
Type of Planter machine 

 خاک و شرایط رطوبتی

 تهیۀ بستر نوع و ترتیب عملیات

Soil moisture condition and operation type of Prepare 

the bed 

T1 
 ورز خا  عی

No-till seeder 

 ورزی عدون خا –عدون ماخار 
No pre-planting irrigation+ Notillage 

T2 
 ورز خا  عی

No-till seeder 

 س  در خا  خش ید+ عدون ماخار
No pre-plant irrigation+Disk in dry-bed condition 

T3 
 ورز خا  عی

No-till seeder 

 شد ورزی در خا  گاوروخا عی+ماخار
Pre-planting irrigation+ Seeding at field capacity soil 

moisture 

T4 
 ورز خا  کاری عا عی ن 

No-till seeder 

 ورزی در خا  مر وعخا عی+ماخار
Pre-planting irrigation+ Seeding in wet soil condition 

T5 
 (شاهد)کار مرسوب  خطی

Conventional drill seeder (Check) 
 ماله+دوعار دیس + ماخار

pre-planting irrigation + Two passes of disk + Leveler 
 

 

 (ایتت ا  تحقیقات کشاورزی شاوور)مح  اورای پهوهش  مشخصات خا  -4 واول
Table 3- Soil characteristics of the research site (Shawoor Agricultural Research Station) 

 کربن آلی
Organic carbon  

(%) 

EC 
(dS/m) pH 

 (گرم بر کیلوگرم میلی)معدنی عناصر 
Minerals (mg/kg) 

 خاک بافت
Soil texture 

 خاک عمق
deep soil 

(cm) P K Fe Mn Zn Cu 

0.7 3.2 7.9 6.2 234 9 4 1 1.5 clay 0-30 
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 ... ورزخا ب  ۀاثر شرایط رطوبت  خا  بر  ماشین کارنا

عققر ) خققا  یر وعققت وزنقق قانیققمدر ایقق  پققهوه ، 

متقققر در  سقققانتی 1-91در ق قققم  (م نقققای وزن خشققق 

  یق ترتعقه   T4تقا  T1 یدر تی ارهقا  اجقرای آزمقای   زمان 

 .عود دربد 22و  3/19، 3/12، 3/12عراعر عا 

من ققور و عققدون ماخققار عققه   ماخققار عققا یتی ارهققا

بققورت شققت گنققدب عققها  ماخققار و کعررسققی ام ققان حققذ

. ورزی در خققا  خشقق  در ن ققر گرفتققه شققد   خققا  عققی

عقا هقد  عررسقی     T3 روی خقا  خشق  در   زدندیسق  

خققا  خشقق  عققر کققارایی    یاثققر سسققت کققردن نسقق   

ورز در شققرایط ن قود آع ماخققار در ن ققر   خقا   ماشقی  عققی 

من قور عررسقی ام قان    عقه  قیق ن T4 در یکقار  ن  .گرفته شد

ورزی در شققرایط  خققا  ت عققیبققور شققت گنققدب عققه  اک

ر ققوعتی عققا ی خققا  و اسققتذاد  از ر وعققت ماخققار عققرای 

 .است شد  انتخاع س ق شدن عذر

 111  ارهقققایت یمصقققر  عقققذر در ت قققام   مققققدار

ن ققر  در( در متققر مرعققي  عققذر 311)در ه تققار  لققوگربیک

هقققای  هریققق  از کقققرت ققققرض و  قققو . گرفتقققه شقققد

 ی کققهنققیزم .شققد گرفتققه ن ققر در متققر 3 و 21 یشققیآزما

کشققت  ریققدر سققا  ق ققل ز هققا در آن اجققرا شققد یآزمققا

ق ققل از اجققرای . اسققت عققود   یققگنققدب و در تاعسققتان آ

 بدر سققط یاهیققآزمققای ، عققرای ت یققی  مقققدار عقایققای گ 

 در پققنج نقطققه  یکققادر یقق  در یقق  متققر مرع قق  ،مقرقققه

انداختقه و ت قامی عقایقای درون کقادر     تصقادفی  بقورت  عه

 لققوگربیک 2131 ایققوزن عقا  یانگیققم. وزن شققدعققر و  کققف

 22 ایققارتذققا  عقا  یانگیققم. دسققت آمققد  در ه تققار عققه 

کققود پایققه و سققر  مققورد . گیققری شققدانققداز  متققر یسققانت

تحقیقققات عخقق   ۀنیقاز عققر اسقاو آزمققون خققا  و توبقی   

شققامل اور ، سوپرفسققذات تری ققل و سققولذات  و آع  ا خقق

کیلقققوگرب در  111و  131، 111ترتیققق  هپتاسقققی  عققق 

کقود سقر  نیقق شقامل اور  عقه مققدار        .دمصر  ش ه تار

 ۀدر ه تقققار عقققود کقققه در دو مرحلققق   کیلقققوگرب  131

  ققاریدر ت.  زنققی و گلققدهی در مقرقققه پخقق  شققد  پنجققه

و عققذر عققا  پخقق عققا سققانتریذو   پایققه کققود ،( (T5،شققاهد

کققود  ،در سققایر تی ارهققا. شققد کاشققتهکققار ه ققدانی  خطققی

 ۀماشقققی  کارنقققد عقققاه قمقققان  قققور پایقققه و عقققذر عقققه

 در خقا  ققرار داد   هقای آزمایشقی   در کقرت ورز  ا خق  عی

 .شد

در کقققل کاشقققت  خیتقققار یمقققان قه تیقققرقا یعقققرا

روز ع ققد از  11حققدود  یکققار نقق   ققارینققوار ت  ،یآزمققا

 T3ماخقار  یدارا ی ارهقا یدر ت. قط قات ماخقار شقد    گرید

هققرز، دو روز  یهققا قلققف یمن ققور کنتققر  نسقق ، عققهT4 و 

 3/2مقققدار هکقق  گراماکسققون عقق از قلققف کاشققتق ققل از 

 یهقا  شقاهد، قلقف    قار یدر ت. اسقتذاد  شقد    تاردر ه تریل

 .رفتند  یاز ع زدنس یقلت دوعار دشد  عه س قهرز 

مقورد عررسقی شقامل مصقر  سقوخت،       هقای  شاخپ

، عقذر  کاشقت  و عقرای تهیقۀ عسقتر    زمقان مقورد نیقاز   مدت 

، نقو  و  هامقاومت نذقو ی خقا ، دربقد سق ق شقدن عقذر      

 ۀ ل ققرد و اجقققای ق ل ققرد دانققهققای هققرز، ق ت ققداد قلققف

زمقان  مقدت  مصقر  سقوخت و    یهقا  شقاخپ . گندب عقود 

عققه اع ققاد  ینققیدر زمماشققینی  اتیققق لمققورد نیققاز عققرای 

 یریققگ انققداز ( متققر مرعققي 111×91)ه تققار  9/1 دیققمذ

از  ،عققرای ت یققی  مقققدار سققوخت مصققر  شققد     .شققدند

زمققان مققورد نیققاز عققرای   .دیققپققر اسققتذاد  گرد روش عققا 

از ق لیقققات یققق  هقققر  در عققذر  کاشقققت وتهیققۀ عسقققتر  

در هقر  . سقنج ت یقی  شقد    ماشینی نیق عا اسقتذاد  از زمقان  

اجقققای ، گیققری ق ل ققرد  کققرت آزمایشققی، عققرای انققداز   

کقادر  ، از یق   هقای هقرز   و شق ارش ت قداد قلقف    ق ل قرد 

 تصقادفی  مرعقي و در سقه نقطقه     متقر   1×1عقه اع قاد    یفلق

هقققر سقققه عقققار  هقققای داد   یانگیقققم .اسقققتذاد  شقققد 

کققرت هقر  در  مققدار آن شققاخپ قنقوان  عققهعقرداری    ونقه ن

 عققاخققا     یریپققذ نذققو شققاخپ  . در ن ققر گرفتققه شققد  

سققاخت کشققور   Eijkelkampدسققتگا  نذو سققنج مققد    

  یققا. شققد یریققگ انققداز  متققر یسققانت 11هلنققد تققا ق ققم 

 3/19میققان  ر وعقت وزنقی خقا  عقه     طیشاخپ در شقرا 
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و  (گقاورو عقودن مقرققه   ) دربد عقر م نقای خقا  خشق      

 ت یقی   تصقادفی بقورت  عقه عرای هر کقرت در سقه نقطقه    

 .ما  پز از کاشت عود  ی یریگ زمان انداز . شد

 

 نتايج و بحث

 های فنیشاخص

تذققاوت  کققه دهققدمقی هققا نشققان واریققانز داد  ۀتجقیق 

کاشققت از ن ققر مصققر     -ورزیخققا   هققای  روش عققی  

و  عققذر  کاشققت  و تهیققۀ عسققتر زمققان  مققدت  سققوخت، 

اسققت دار  دربققد م نققی  1طب در سقق ای هرفیققت مقرقققه 

 ر  سققوختقققققمصمقققدار  ری ققققققققعیشت (.2جققدو  )

تهیققۀ عسققتر از عققرایقققققققققان مققورد نیققققققققزممققدت و 

 91/2 لیتققر عققر ه تققار و 11/92ترتیقق   عققه عققذر کاشققت و

 میققان عقه  ایو ک تقری  هرفیقت مقرققه    ساقت عر ه تقار 

کاشقققت -ورزی خقققا از روش  ه تقققار عقققر سقققاقت 92/1

مصققر  ک تققری   .دسققت آمققد عققه (T5 شققاهد)مرسققوب 

و  عققرای تهیققۀ عسققتر  زمققان مققورد نیققاز مققدت و  سققوخت

لیتققر عققر ه تققار و  11/9میقققان عقه ترتیقق  عققه کاشقت عققذر 

 ای هرفیققت مقرقققه عیشققتری و  سققاقت عققر ه تققار  93/1

 کاشقت + از روش ماخقار  ه تقار عقر سقاقت    11/2 میققان عه

آمققد دسققت ورز در خققا  گققاورو عققه خققا  عققی ۀعققا کارنققد

 ۀق ققققل از کارنققققد  زدندیسقققق  ،T2در  (.3جققققدو  )

سققطحی خققا  عاقققج   ۀورز، خققرد کققردن  یقق  خققا  عققی

کققاه  مقاومققت آن در عراعققر حرکققت شققیارعازک  کارنققد  

کققاه  مصققر  سققوخت شققد  اسققت، عاقققج و در نتیجققه 

دار در مج ققو   عاقققج افقققای  م نققی   زدنامققا دیسقق  

 اسققت  شققدنیققق  ،T1نسقق ت عققه تی ققار  ،مصققر  سققوخت

  عاقققج شققد T1ورز در خققا  اسققتذاد  از عققی(. 3جققدو  )

از  ،نسقق ت عققه روش مرسققوب  ،مصققر  سققوخت اسققت تققا

 31ی نققی   لیتققر عققر ه تققار عرسققد    33/19عققه  11/92

قققالو  عققر ایقق ، آعیققاری ق ققل از    . دربققد کققاه  یاعققد 

، مصققر  سققوخت T3ورز در  خققا  عققی ۀعققا کارنققدکاشققت 

ه عقق 33/19دربققد کققاه ، از  3/99عققا  T1را نسقق ت عققه

 .است  ساندرلیتر عر ه تار  11/9
 

 

 کاش  -ورزی های مخت   خا  برای روش های فگ واریان  شاخص ۀتج ی -3اول و

Table 4- Analysis of variance of technical indices for tillage and planting methods 

 درو  (Mean Square)میان ین مربعات 

 آزادی
df 

 ب  تغییراتامگ

s.o.v 
 ای فی  م رف ظر

Field capacity 
(ha. h-1) 

 ب ر کاش  و بتتر  یۀته یبرا ازین مورد زمان مات
Required times for bed preparation and 

seeding (h ha-1) 

 مصرف سوخ 

Fuel consumption 
(lit.ha-1) 

0.29 0.004 0.547 2 
 تکرار

Replication 

3.59 ** 3.58 ** 318.32** 4 
 کاشت-زیور روش خاک

Tillage-Planting 

Method 

0.012 0.06 0.161 8 
 خطا

error 

 %1 دار در سطحتفاوت معني  **
** Significant difference at 1% level 
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 ... ورزخا ب  ۀاثر شرایط رطوبت  خا  بر  ماشین کارنا

 کاش -ورزی خا های مخت    روش یبرا ی فگ ها شاخص میان ین یبگا گرو  و مقایت  -7واول 

Table 5- Comparison and grouping of technical Indices average for tillage and planting 

 ای ظرفی  م رف 
Field capacity 

(ha. h-1) 

 ب ر کاش  و بتتر  یۀته یبرا ازین مورد زمان مات
Required times for bed preparation and seeding 

(h ha-1) 

 مصرف سوخ 

Fuel consumption 
(lit.ha-1) 

 تیمار

Treatment 

2.11 c 0.48 c 13.65 c T1 
1.64 d 0.61 b 22.74 b T2 

2.88 a 0.35 d 9.08 e T3 
2.50 b 0.40 cd 11.35 d T4 
0.34 e 2.19 a 34.11 a T5 (Check) 

 .دار ندارند اختال  م نی( P<0.05)دربد  3 احت ا  ، از ن ر آزمون دان   در سطبدر هر ستون، اقداد عا حرو  مشتر *
*Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05)  

 

دهققد کققه در شققرایط  تققایج ایقق  تحقیققم نشققان مققی ن

 رات خققا  در اثققر عققا    ،ییاپقق  ر وعققتعققدون ماخققار و 

و  چسقق ندمققیعققه هقق    ،یچسقق  هقق  یروهققایعققودن ن

 هققا عققا شققیارعازک   و در عراعققر عققرش  هسققتندمنسققج  

ایق  نتیجقه عقا     .دهنقد  یاز خقود نشقان مق    یادیق مقاومت ز

 & Bagherieh)جققانی  هققای عاقریققه و فارسققی   یافتققه

Farsijani, 2015 )هرچققهگوینققد ه خققوانی دارد کققه مققی 

سققخنی و عققه) عاشققد شققتریع خققا  یققۀاول م قق  قانیققم

 مقاومقت  ،(دیگر هرچه مققدار ر وعقت خقا  ک تقر عاشقد     

عقا  ( T3)در خقا  گقاورو   . اسقت  شقتر یع آن ۀنیشق یعی عرش

آع عققا تج ققي عققر  یهققا مول ققو  ،ر وعققت مقققدار  یافقققا

آنهققا را کققاه    یچسقق  هقق  تیسققطب  رات خققا  خابقق

  یرا در خققا  افقققا یدگیشققپا و از هقق  یتققرد تیو خابقق

. کقاه  مصقر  سقوخت اسقت     دهنقد کقه نتیجقۀ آن   می

جقققانی  عاقریقققه و فارسقققیهقققای  ایققق  نتقققایج عقققا یافتقققه

(Bagherieh & Farsijani, 2015 )هققای کپنققر  و یافتققه

 ه خقققوانی دارد (Kepner et al., 1972)ران و ه  قققا

 اشقق ا  حالققت عققه خققا  نققۀن و هرچققهانققد کققه گذتققه 

 مقققدار ،(عققا تر رودر وعققت هرچققه ) شققود یمقق تققر یققنقد

  .شود ک تر می ۀ خا نیشیع یعرش تن 

 کاشققتا  پققز از قمقق  در یقق تققراک  خققا   عررسققی     

 11خققا  در ق ققم   یریپققذ نذققو  کققه دهققدمققیان شققن

عققرای ت ققامی تی ارهققا تقری ققا  ی سققان و    متققری سققانتی

، امققا عققا افقققای  ق ققم،   اسققتمگاپاسقق ا   1/1حققدود 

 داردتی ارهققا رونققد افقایشققی  ۀخققا  در ه قق  یریپققذ نذقو  

، متقققر سقققانتی  1-21 سقققطحی ۀدر  یققق  .(1شققق ل )

   خقققا  درقققققققققتراکدار قققققمقری  ققققققققققققعیشت

در ایقق  روش، .   اسققتایجققاد شققد (T4) کققاری نقق روش

   تققاعققا  عققودن ر وعققت خققا  سققطحی عاقققج شققد     

عاشقد و در اثقر   نداشقته  ساخت ان خقا  اسقتح اب کقافی    

و فشققرد  عنشققیند میقققان زیققادی فققرو  وزن ماشققی  عققه 

  ق قققی ۀدر  یققعیشققتری  مقققدار تققراک  خققا    . شققود

ورزی در خققا   خققا  متققر در روش عققی سققانتی 11-21

   عققار دیسقق ، یققT2در . اسققت  آمققد دسققتهخشقق  عقق

 21خققا  تققا ق ققم    یریپققذ نذققو کققه   عاقققج شققد زدن

 91متققر کققاه  یاعققد، امققا ایقق  شققاخپ در ق ققم  سققانتی

قلقت فشقار ناشقی از وزن تراکتقور و دیسق       متر عقه  سانتی

  مگاپاسق ا  رسقید   2عقه عقی  از    هشدت افققای  یافتق  عه

 2عقققا ی    یریپقققذ نذقققو م  قققو    (.1شققق ل ) اسقققت

مقاومقت عحرانقی عقرای نذقو  ریشقه      قنقوان  مگاپاس ا  عقه 

تققا  T1عققرای تی ارهققای . شققود  درن ققر گرفتققه مققیگنققدب 

T5 ، در ترتیقق  عققهمگاپاسقق ا   2عققا ی    یریپققذ نذققو

ایجققاد متققر سققانتی 99و  92، 93، 21، 21 هققای ق ققم

هقای گنققدب،   عقا توجقه عقه افشقان عقودن ریشقه      شقد و لقذا   

مشققق ل خابقققی از لحقققاخ فشقققردگی خقققا  مالح قققه 

 .نگردید
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 کاش  بر می ان نفويپ یری خا -ورزی های خا  تأثیر روش -6شك  

Fig. 1- Effect of tillage-planting methods on soil penetration resistance 

 

 زراعی هایشاخص

 هرزهای  علف

 99 و 92/22 قانیققمعققه ،هققرز قلققف تققراک   یشققتریع

  T4و  T3در تی ارهققای ترتیقق  عققه ،مرعققي متققر در قققدد

 ورزی خققا  ، کقق (T5)در روش شققاهد  امققا آمققد دسققتعققه

کنتققر  شققی یایی در مراحققل  دن ققا  آنعققه عققا دیسقق  و

هققای  عخشققی از عوتققه اسققت تققا  ع ققدی رشققد عاقققج شققد

هققرز کققه عققا ر وعققت ماخققار و پققز از آن سقق ق    گیاهققان

 (. 3جدو  )شد  عودند از عی  عرود 

زمقانی عقی  ماخقار تقا گقاورو شقدن        ۀ، در فابلT3در 

هقرز عقا اسقتذاد  از ر وعقت ماخقار       هقای  می ، عقذر قلقف  ز

اسققتقرار را  ۀهققا مراحققل اولیقق  گیاهچققه اسققت، جوانققه زد 

گققرفت  رشققد رویشققی   و پیشققیانققد، گذاشققتهسققر   پشققت

عاقققج کققاه   گنققدبنسقق ت عققه هققرز  هققای قلققف گیاهچققه

هققای هققرز  قلققف در عراعققر گنققدب یهققا عوتققه رقاعققت قققدرت

 ۀکارنققدعققا ب مسققتقی  گنققد کاشققت عققا . اسققت  شققد

 هققایهققققققورز و زیققر و رو نشقدن خققا ، گیاهچ  خققا  عقی 

 عققاقی  هققای هققرز تققا حققد زیققادی دسققت نخققورد     قلققف

 قققالو  عققر ایقق ، اخققتال  فققاز رویشققی عققی    . نققدا مانققد

 کققارعرد  موجقق  شققد گنققدبو هققرز  هققای قلققف  ۀگیاهچقق

در چنقققی  . عاشقققدرا نداشقققته قلذ ققق  کقققارایی  زب  

کققاه  و ت ققداد  ب گنققدزنققی پنجققه شققرایطی، ضققری  

 ،سق ق شقد    ۀنسق ت عقه ت قداد عوتق     ،مرعقي  سن له در متقر 

؛ نتیجققه ایقق   یافتققه اسققت ک تققری افقققای    میقققانعققه

هقای   و جقد  کقه در  اسقت ک تقری  ق ل قرد دانقه     شرایط

 .شوددید  می 1 و 3

ورز  خققا  عققی ۀکققاری گنققدب عققا کارنققد   در روش نقق 

(T4)  تقققراک  رشققد گنققدب    ۀدر مراحققل اولیقق  ، هرچنققد

ماننققد تی ققار  )عققر   هققای هققرز عاریقق   یی از قلققفعققا 

T3)  ۀعققودن فابققل کوتققا قلققت ، امققا عققهاسققت  شققددیققد 

زمانی ماخقار تقا کاشقت گنقدب و کق  عقودن اخقتال  فقاز         

کققارعرد ، هققرز و گنققدب هققای قلققف رویشققی عققی  گیاهچققه

کقرد   هقای هقرز را کنتقر       قور مقؤثری قلقف   قلذ   عه

رب عققر ه تققار از کیلققوگ 3131میقققان ق ل ققرد عققا یی عققه

هقای   ایق  نتقایج عقا یافتقه    . اسقت   دست آمقد ای  تی ار عه

م نققی  ،(Chhokar et al., 2007) چوهوکققار و ه  ققاران

 پقز  گنقدب کاشقت   در هقرز   یهقا  قلقف  تقراک   عر افققای  

 .، مطاعقت داردورزی خا  یع روشعه  عرنج از
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 ... ورزخا ب  ۀاثر شرایط رطوبت  خا  بر  ماشین کارنا

 ش کا -ورزی خا های  های هرز در روش نوم و تعااد ف   -1واول 

Table 1- Type and number of weeds in tillage-planting methods 
 هرز در متر مربع جمع تعداد علف

Total number of weeds 

 هرز در متر مربع تعداد علف

Weeds Number per m2 

 هرز نوم ف  

Weed type 

 تیمار

Treatment 

1.00 
 (wide leaf)پهن  برگ 0.67

T1 
 (Narrow leaf) برگباریک 0.33

4.33 
 (wide leaf)پهن  برگ 2.00

T2 
 (Narrow leaf) برگباریک 2.33

42.34 
 (wide leaf)پهن  برگ 2.67

T3 
 (Narrow leaf) برگباریک 39.67

39.00 
 (wide leaf)پهن  برگ 0.00

T4 
 (Narrow leaf) برگباریک 39.00

7.33 
 (wide leaf)پهن  برگ 1.33

T5 
 (Narrow leaf) برگباریک 6.00

 

 سبز شده در متر مربع ۀتعداد بوت

کقه   دهقد مقی هقا نشقان   داد  ۀسقال  واریانز دو ۀتجقی

 از ن ققرکاشققت -ورزیهققای مختلققف خققا   روش تذققاوت

دربقد   1مرعقي در سقطب    سق ق شقد  در متقر    ۀت داد عوتق 

عیشققتری  ت ققداد عوتققه در  (. 1جققدو  ) اسققتدار م نققی

 درترتیققق  عقققه (932و  931 میققققانهعققق) مرعقققي متقققر

(. 1جققدو  ) اسققت  عققه دسققت آمققد T4و  T5تی ارهققای 

کاشققت روش در  ک تققری  ت ققداد عوتققه در متققر مرعققي    

 دیقققد ( T2و  T1) در خقققا  خشققق  ورزی خقققا  عقققی

 های، ت ققدادی از عققذر هققازیققرا در ایقق  تی ار  شققود،مققی

عقا   انقد، گندب عا خا  شقیار کاشقت ت قاو کقافی نداشقته     

و عققا قققرار گققرفت  عققر سققطب  انققد،جققا شققد هآعیققاری جاعقق

د کقه قرسق  ن قر مقی  عقه . انقد  زنی ن قود  خا  قادر عه جوانه

 

ورز در خقا    خقا   عقی  ۀو  شقیارعازک  کارنقد  ققق نذ میقان

 اسقت   و ماشقی  کارنقد  ققادر ن قود     هخش  کاه  یافتق 

و روی آن را دهققد  قققرار  عققذر را در ق ققم مناسقق     تققا 

پققز از  ورزی خققا  ارهققای مرسققوب و عققیدر تی . عپوشققاند

ق ل ققرد و شققود دیققد  مققیماخققار، ایقق  مشقق ل ک تققر  

از ن قر ت قداد عوتقه در واحقد     ورز خقا   عقی  ۀکارندماشی  

. اسقت ، مناسق   در خقا  مر قوع  کقاری   سطب عقرای نق   

محققققان ه خققوانی دارد  هققای دیگققر عققا یافتققهنتققایج  ایقق 

عققی   انققدگذتققه کققه در خصققوظ در محصققو ت مختلققف 

 ۀت ققداد عوتقق و قرارگیققری عققذر ی نققواختی ق ققمیقققان م

  دارد مسققتقی  وجققودارت ققاط در واحققد سققطب سقق ق شققد  
 

(Özmerzi et al., 2002; Karayel & Özmerzi, 
 

2007; Canakci  et al., 2009). 
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 کاش   بر فم كرد و او ای فم كرد گگا -ورزیروش خا  اثرواریان   ۀتج ی -5واول  

Table 7- Analysis of Variance of tillage- planting effect on wheat yield and its components 

 دان  در سگب  تعااد 

Grains per 

Spike 

تعااد سگب   در متر 

 مرب 

spike per m2 

 فم كرد دان 

Grain yield 

(kg.ha-1) 

 وزن هزاردانه

thousand kernels 

weight (g) 

متر در  بوتهتعداد 

 مربع

Plant per m2 

 درجه آزادی

(df) 
 منابع تغییرات

S.O.V ) ( 

126 ns 
39110 ** 

11199530 ** 
7.27 ** 

185206 ** 
 Year (Y)سا   1

 Errorخطا  4 1043 0.04 14415 1785 21.6

18.4 ns 
9767 ** 

1822238 ** 
7.31 ** 

6313 ** 
4 

 کاشت-ورزی روش خا 

Tillage-Planting 

Method(T) 

9.86 ns 
1665 *

 
319917 ns 

19.5 ** 
3299 ** 

4 
 اثر متقاعل

Interaction Y*T 
 Error bخطا  16 350 0.77 136678 475 19.94

11.1 6.3 7.9 7.5 5.7 
 ضری  ت ییرات

Coefficient of Variation 

 .دار درصد و غیرمعنی 5درصد،  1دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی nsو  *، **
*,** and ns indicate significance respectively at the level of one percent, five percent and not statistically significant 

 

 کاش -ورزیخا  های روشدر فم كرد و او ای فم كرد گگا  های  شاخصمیان ین بگای  و گرو مقایت   -2واول 

Table 8- Comparison and grouping average of yield and its components indices for tillage and planting methods 

 فم كرد دان 

Grain yield 

(kg.ha-1) 

 وزن ه اردان 

thousand kernels 

weight (g) 

 تعااد دان  در سگب  

Grains per Spike 

تعااد سگب   در متر 

 مرب 

spike per m2 

متر در  بوت تعااد 

 مرب 

Plant per m2 

 تیمار

Treatment 

 Yearسا       
b 4082 

a 35.05 
a 38.37 

b 312 
b 251 Y1 

a 5304 
b 33.06 

a 42.47 a 384 
a 409 Y2 

     

 کاشت-ورزی روش خا 

Tillage-Planting 

Method 
c 4226 

c 33.37 
a 38.78 

c 336 
b 303 T1 

b 4734 
bc 33.64 

a 41.16 
bc 354 

b 303 T2 
c 4048 

b 34.37 
a 42.26 

d 285 
b 314 T3 

ab 5168 
a 35.74 

a 38.34 
a 385 

a 364 T4 
a 5287 

c 33.15 
a 41.57 

ab 379 
a 367 T5 

 .دار ندارند اختال  م نی( P<0.05)دربد  3 احت ا  ، از ن ر آزمون دان   در سطبدر هر ستون، اقداد عا حرو  مشتر *
*Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) 

 

 وزن هزاردانه

کققه  دهققدمققیهققا نشققان واریققانز داد  ۀنتققایج تجقیقق

دانققه  وزن هقققارعققر کاشققت -ورزیهققای خققا تقق ثیر روش

(. 1جقققدو  ) اسقققتدار دربقققد م نقققییققق  در سقققطب 

 و 12/93میقققققان عققققه ،دانققققه یشققققتری  وزن هقققققارع

 کقققاری هقققای نققق  تی ارترتیققق  از گقققرب، عقققه  91/92

(T4 )ورز در  خقققققا  ۀ عقققققیو کاشقققققت عقققققا کارنقققققد 

و  اسققت دسققت آمققد عققه( T3)خققا  ماخققار شققد  گققاورو 

 13/99عقا متوسقط    ،تی قار شقاهد   نیقق در ک تری  مققدار  

در تی ققار شققاهد، عققا (. 1جققدو  ) شققودمققی دیققد  ،گققرب

دانققه کققاه   افقققای  ت ققداد دانققه در سققن له، وزن هقققار 

ای عققی  ت ققداد عیشققتری دانققه   زیققرا مققواد  خیققر   یافتققه

امینققی و ه  ققاران حقیقققات نتققایج ت. اسققت تقسققی  شققد 

(Amini et al., 2014)  وزن  دهقققدمقققینشقققان نیقققق
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 ... ورزخا ب  ۀاثر شرایط رطوبت  خا  بر  ماشین کارنا

در مقایسققه عققا  ،ورزی خققا  گنققدب در روش عققی ۀهقاردانقق

  .استعیشتر  ،ورزی های خا  سایر روش

 

 عملکرد دانه

-ورزیخققا  هققای روشاز ن ققر ق ل ققرد دانققه، عققی   

وجققود دربققد  دار در سققطب یقق  تذققاوت م نققی کاشققت

 3211 ،عیشققتری  میقققان ق ل ققرد دانققه (. 1جققدو  ) رددا

ترتیقق  در تی ارهققای  عققه ،کیلققوگرب در ه تققار  3131و 

و ( T4) ورز خققا  عققا کارنققد  عققی کققاری و نقق ( T5)شققاهد 

 از ،کیلققوگرب در ه تققار  2121میقققان عققه ،ک تققری  آن

ماخققار  ورزی در خقا   خققا  عقی  بققورتعقه  کاشققت تی قار 

 (.1جققدو  ) اسققت دسققت آمققد  عققه( T3)گققاورو  شققدۀ

زدن در خققا  خشقق  عقققدون   روش یقق  عققار دیسقق    

نیققق، عققا ( T2)ورز  خققا  ماخققار و کاشققت عققا کارنققدۀ عققی 

 کیلقوگرب عقر ه تقار، در رت قۀ سقوب ققرار       2192ق ل رد  

(. 1جقققدو  )عرتقققر اسقققت  T3و  T1دارد و از تی ارهقققای 

افقققای  ق ل ققرد در تی ارهققای عرتققر ناشققی از کنتققر      

پوشقق  عهتققر زمققی  عققا افقققای  هققای هققرز،  رقاعققت قلققف

ت داد عوتقۀ سق ق شقد  در واحقد سقطب، و افققای  ت قداد        

هققای  ایق  نتیجقه عقا یافتقه    . سقن له در واحقد سقطب اسقت    

 (Roozbeh & Pooskani, 2003)روزعققه و پوسققق انی  

 .مطاعقت دارد

، قققالو  عققر کققاه  در مصققر  انققر ی و مققدت T4در 

 T5 و T1 ،T2ماشقینی نسقق ت عققه   اتیققق ل اجققرایزمقان  

نیقق   گنقدب هقرز و   یهقا  قلقف  یرشقد  ۀمرحلق  ،(3جدو  )

و کققارعرد سقق وب  افتققهی یشققتریتطققاعم ع T3نسقق ت عققه 

 در ایقق  تی ققار،  . اسققت عققود  قتققریآم تیقققلذ قق  موفق

در قلققت سقق ق شققدن عققذر گنققدب عققا ر وعققت موجققود  عققه

عققار   یققو  ن ققود ( سقق ق آع)عققه آع او   یازیققخققا ، ن

 .است  کاسته شد هی مقرقها یاریاز ت داد آع آعیاری

، ناشققی از سقق ق  T3کققاه  زیققاد ق ل ققرد دانققه در   

هققای هققرز عققا اسققتذاد  از ر وعققت  شققدن زودهنگققاب قلققف

ققالو  عقر ایق ،    . ماخار و رقاعت شدید آنها عقا گنقدب اسقت   

 گنقدب و هقرز   هقای قلقف   اختال  فاز رویشی عقی  گیاهچقه  

موجقق  شققد  تققا کققارعرد قلذ قق  نیققق عققرای کنتققر       

چیرگققی . ارایی  زب را نداشققته عاشققدهققای هققرز کقق  قلققف

زنققی پنجققه عاقققج کققاه  ضققری  T3هققای هققرز در  قلققف

نسقق ت عققه  ،در متققر مرعققيرا ت ققداد سققن له  گنققدب شققد 

 داد ک تقری افقققای    ، عقه میققان  سق ق شققد   ۀت قداد عوتق  

اسققت و در نتیجققه ک تققری  ق ل ققرد دانققه از ایقق  تی ققار  

نتققایج ایقق    (.1و  3و  اجققد) اسققت عققه دسققت آمققد   

ی اسقققالمو  نقققهاد بقققاد هقققای  پقققهوه  عقققا یافتقققه  

(Sadeghinejhad & Eslami, 2006)  م نقققی عقققر ،

ورزی در  خققا  در روش عققیکققاه  ق ل ققرد دانققۀ گنققدب 

عقا شقخ    ورزی کامقل   ورزی و خقا   خقا   مقایسقه عقا کق    

  .و عرگردان کامل خا ، ه خوانی دارد
 

 گيری  نتيجه

 هقققای از ن قققر ق ل قققرد دانقققه در واحقققد سقققطب، روش -

کققاری گنققدب عققا   و نقق ( T5)کاشققت مرسققوب -ورزی خققا 

 3131و  3211، عققا ق ل ققرد  (T4)ورز  خققا  کارنققدۀ عققی 

  .کیلوگرب عر ه تار از دیگر تی ارها عرترند

ماخققار،  یعققرا یدر بققورت وجققود آع و فربققت کققاف   -

( T4) ورز خققا  یعقق ۀعققا کارنققد  یکققار نقق  +روش ماخققار

 انقد د ق قارت هاقققققق شقود؛ د یقل ایق  پیشن   پیشنهاد مقی 

 یعققذرها یزنقق وانهققققو ج او   یاریققآع دنققققشحققذ : از

گنققدب عققا ر وعققت موجققود در خققا ، کققاه  مصققر       

 93/11عققققه  22/29از در ایقققق  تحقیققققم  )سققققوخت 

 زمققاندت ققققققققققکوتققا  عققودن مو  (عققر ه تققار رقققققققتیل

در ایققق   )کاشقققت  -ورزی خقققا ی عقققرا   ازیققق مقققورد ن
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Abstract 

In dry clay soils, farmers irrigate the farm before tillage (pre-planting irrigation or PI) to reduce 

the soil resistance then tilling when the soil moisture sufficiently reduced for machine traffic. In 

this experiment, Five tillage-planting methods included direct drilling or seeding without PI 

(T1), tilling with disk harrow (one pass) before direct seeding without PI (T2), direct seeding at 

field capacity condition of soil after PI (T3), direct seeding  at high soil moisture condition after 

PI (T4), tilling with disk harrow (two passes), leveling, and seeding with traditional 

seeder(control T5) were compared in a randomized complete block design with three 

replications in terms of fuel consumption, operation time, plant number per square meter, 

number of weeds and grain yield of wheat. Results showed that T5and T4 with a grain yield of 

5287 and 5168 kg/ha, were superior to other treatments. The highest number of weeds obtained 

in T3 with 42.34 m
-2

, while in T5, most of the weed controlled by disposing of the disk and 

decreased to 7.33 m
-2

. Finally, in the presence of enough water and time for PI T4 was better 

than T5 and recommended due to the lack of first irrigation and germination of wheat seeds with 

moisture in the soil, reduced fuel consumption from 34.11 to 11.35 lit/ha and reduce time 

required for tillage-planting operation from 2.91 to 0.40 h/ha compared to the control. 

Otherwise, T2 with grain yield of 4734 kg/ha is recommended, due to 30% reduction in fuel 

consumption and a reduction of 57% in time required than the control. 
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