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 کاار منطقه در آبی گندم عملکرد و انرژی مصرف بر ورزیخاک هایروش تأثیر

 

 2الموتیو محمد یونسی *1پورابوالفضل هدایتی
 

 ستازما   ،مركتزي  استاا   طبیعی منابع و كشاورزي و آموزش تحقیقات مركز ،كشاورزي مهندسی و فنی تحقیقات بخش مربی پژوهش -1

 ایرا  اراک، ي،كشاورز ترویج و آموزش تحقیقات،

 ، كرج، ایرا كشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازما  كشاورزي، مهندسی و فنی تحقیقات موسسه دانشیار -2

 21/6/56: پذیرش تاریخ ؛4/3/59: دریافت تاریخ

 

 چکیده
 انرریی  صرفم کاهش شود،می خاک حاصلخیزی افزایش باعث نکهای بر عالوه ورزیخاکبی و ورزیخاککم هایروش اجرای

عملکررد   و انرریی  هرای شراخ   ،ستانده و نهاده انریی مقدار بررسی منظوربه. دارد دنبالبه گندم زراعت در را تولید ۀهزین و

 3 در تصرادفی  کامر   هرای بلروک  طرر   قالب در آزمایشی ،آبی گندم کشتدر  یحفاظت ورزیخاکمختلف  هایروش درگندم 

-فاکتور. شد اجرا 29 -23 و 27 - 29 زراعی سال دو طی مرکزی استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات ایستگاه در تکرار

 کرم  (3 پکرر،  چیرزل  با یورزخاک کم (9 ،(مرسوم روش) دیسك+ برگرداندار گاوآهن( 7: از بودند عبارت آزمایش اصلی های

 و بیولوییکی عملکرد .شد اجرا گندم -تذر تناوب آزمایشی زمین قطعه در. یورزخاک بدون (4 و مرکب آهن گاو با یورزخاک

. شرد  گیرری انردازه  ،انریی هایشاخ  و دهنستا انریی ،شده گرفته کاربه یهانهاده انریی مقدار سوخت، مصرف میزان ،دانه

 مصررف  .نردارد  درصرد  5 سرط   در گنردم  ۀدانر  عملکرد بر داریمعنی اثر ورزیخاک روش که دهدمی نشان هابررسی نتایج

 کمتررین  و بیشرترین  .هکترار  بر لیتر 5/74 و 33 ،44/37 ،44/08: از بودند عبارت ترتیببه 4 و 3 ،7،9 تیمارهای در سوخت

 مسرتقیم  کشت تیمارهای در ترتیببه انریی مگایول هر مصرف ازایبه محصول کیلوگرم 849/8 و 815/8 با انریی وریبهره

 ترتیرب بره  ورزیخراک بری  و مرکرب  آهرن  گراو  پکر، چیزل مرسوم، تیمارهای در انریی مصرف .شودمی دیده مرسوم روش و

 انرریی  هرای شراخ   نظرر  از گزینره  بهترین .است آمده دستبه هکتار هر در مگایول 41482 و 58242 ،58042 ،51418

 .است مستقیم کشت روش

 

 کلیدی هایواژه

 انریی مصرف ورزی،خاکذرت، کم-ورزی، تناوب گندمخاکبی

 

 مقدمه

 محصتوتت  تولیتد  در عملیتات  ینتتر مهت   ورزيخاک

 در مصترفی  انتريي  كل از درصد 66 به نزدیک. است زراعی

 استتت زمتتین يستتازآمتتاد  بتته مربتتو  مکتتانیکی، عملیتات 

(Behrouzi-Lar, 1991) . انتريي،  فتراوا   مصتر   بتر  عالو 

 فتراوا   پیامتدهاي  بتروز  اخیتر،  هتاي دهه در بزرگ مشکل

 از اصتولی  غیتر  و رویته یب ۀاسافاد ۀواسطبه محیطیزیست

 كمبتود  مشکل خاک، فرسایش افزایش دنبالبه. است خاک

 كشتاورزي  بختش  در مهت   یچالشت  بته  نیز خاک آلی ۀماد

 خاک تحقیقات ۀموسس گزارش اساس بر. است شد  تبدیل

 درصتد  یتک  از كماتر  كشور اراضی درصد 62 كشور، و آب

 ۀمتاد  داراي كشتور  اراضتی صتد  در 5 تنها و دارند آلی ۀماد

 توانتد متی  امتر  ایتن  كته  هستاند  درصتد  9/1 از بتیش  آلی

 Khademi et)باشد داشاه دنبالبه ناپذیر جبرا  یهایپیامد

al., 2011).  نقتش  داربرگتردا   آهتن گاو از اسافاد  با شخ 

 پیامتدهاي  از. دارد ختاک  آلی ۀماد كاهش در مهمی بسیار

71-90/ص 1732 پاییز و زمستان /17/ شماره 72/جلد سیون کشاورزیها و مکانیزاسامانه تحقیقات   
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 و نفوذپتذیري  كتاهش  بته  تتوا  متی  خاک آلی ۀماد كاهش

 و ختتاک ظتتاهري مخصتتو  جتتر  افتتزایش ختتاک، ۀتهویتت

 در اساستی  نکتات  از یکی. كرد اشار  خاک بیشار فرسایش

 افتتزایش و ختتاک حاصتتلخیزي افتتزایش پیامتتدهاي بتترآورد

 اجتراي  متدت  بلنتد  آثتار  گترفان  نظر در محصول، عملکرد

 اجتراي  زمتا   متدت  كتاهش . استت  ورزيختاک  هايروش

 تعمیترات  كماتر  ۀنت هزی تراكاورهتا،  عمتر  افزایش عملیات،

 مزایتایی  از محیطتی زیست شرایط بهبود و كشاورزي ادوات

 & Sayadian)گرفتتت متتدنظر را آنهتتا بایتتد كتته هستتاند

Beheshti, 2005) .زمین سازيآماد  ماداول روش تغییر با 

 تتا  96 بتین  تتوا   و انريي مصر  ،مساقی  كشت روش به

 و ختاک  نتو   بته  توجته  بتا  .یافت خواهد كاهش درصد 59

 هتر  در ستوخت  جتویی صرفه میزا  گیاهی، بقایاي وضعیت

 شتود یمت  زد  تخمتین  هکاار در لیار 96 تا 26 بین هکاار

(TiTi, 2003) .یتا  نتوین  ورزيخاک هايروش از اسافاد  با 

 در تتوجهی  قابتل  كاهش توا می مساقی  كشت هايروش

 بتا  ورزيختاک  روش در معمتوتا  .كترد  ایجاد انريي مصر 

 زمتا   متدت  كتاهش  بتر  عتالو   قلمتی  گتاوآهن  از اسافاد 

 ییجتو صترفه  ستوخت  میتزا   در درصد 96 شخ ، عملیات

 . (Bonary et al.,1995) شودمی

 میتزا   ارزیتابی  منظتور بته  فتارس  استاا   پژوهشگرا 

 زمتین  ۀتهیت  مخالت   هتاي روش در مصترفی  انريي مصر 

 دار برگردا  آهن گاو با يورزخاک مخال  روش سه ،ذرت

 را قلمتی  آهتن  گتاو  از استافاد   بتا  ورزيخاک روش یک و

  ختتاک مخالتت  هتتايرطوبتتت در تیمارهتتا. نتتدكرد ارزیتتابی

 بیشتارین  كه داد نشا  پژوهش این ناایج. درآمدند اجرا به

 و مالبنتدي  تتوا   كششتی،  مقاومت مصرفی، سوخت مقدار

  بتا  اولیته  ورزيختاک  شترایط  در مالبنتدي  مصترفی  انريي

 استتت؛ بتتود  درصتتد 9/8 رطوبتتت در داربرگتتردا  گتتاوآهن

 تتوا   كششتی،  مقاومتت  مصترفی،  ستوخت  مقدار كمارین

 شد  دید  حالای در نیز مالبندي مصرفی انريي و مالبندي

  درصتد  18 تتا  16 رطوبتت  در (یتزل چ) قلمتی  گاوآهن كه

 و كیتانی  .(Rouzbeh et al., 2001) است شد  هگرفا كاربه

 در انتريي   مصتر  (Kiani & Houshyar, 2012) هوشتیار 

 را خوزستاا   اساا  شمال در واقع يامنطقه در دی  گند 

 قالت   در كشتاورزا   از گترو   دو و نامهپرسش از اسافاد  با

 بتا  اول گترو   كشتاورزا   .كردنتد  بررستی  آماري هاينمونه

  روش بتا  دو  گترو   كشتاورزا   و مرستو   ورزيخاک روش

 ایتن  ايهت یافاه ناایج. كردندمی كشت حفاظای ورزيخاک

 گنتد   تولیتد  براي ورودي انريي كل كه داد نشا  محققا 

 مگايول 15266 تا 19866 محدود  در هکاار هر براي دی 

  ایتتن پژوهشتتی هتتايیافاتته استتاس بتتر .استتت هکاتتار در

  و بتتذر كتتود، مصتتر  بتتراي انتتريي درصتتد 56 ،محققتتا 

 5 انتريي  مصر  ییكارا بهارین. است شد  گزارش سوخت

 خروجتی  انتريي  نسبت و گند  كیلوگر  هر ازايبه مگايول

دستت  بته  حفتاظای  يورزخاک روش در( 63/1) ورودي به

  .است آمد 

 یرتتثث  (Koustic et al., 2005) همکتارا   و كوستایک 

 در انتتريي مصتتر  بتتر را ورزيختتاک مخالتت  هتتايروش

 تتا  1556 هتاي ستال  طی اسلونی شرق شمال در ايمنطقه

  ایتتتن در یآزمایشتتت یمارهتتتايت. كردنتتتد بررستتتی 1555

 ورزيختاک  روش ماتداول،  روش از بودنتد  عبتارت  تحقیق

  روش و (چیتتزل) قلمتتی گتتاوآهن از استتافاد  بتتا حفتتاظای

  كتتته داد نشتتتا  پتتتژوهش ایتتتن ناتتتایج. شتتتخ  بتتتدو 

 ازايبه انريي مگايول 1813 با (ماداول) مرسو  ورزيخاک

 ،كتل  در. استت  داشتاه  را انريي مصر  بیشارین هکاار هر

 حفتاظای  هايروش در انريي مصر  در جوییصرفه مقدار

 .استتت بتتود  درصتد  89 و 9/35 ترتیتت بته  شتتخ  بتدو   و

 لیاتر  61 مرستو   ورزيخاک براي سوخت مصر  میانگین

 و هکاتار  در لیاتر  39 حفتاظای  ورزيخاک براي هکاار، در

 دستت بته  هکاتار  در لیار 3/5 ورزيخاک بدو  كشت براي

  .است آمد 

 ,Younesi-Alamouti & Sharifi)  یفیو شتر  یونسی

  مصتتتتر  بتتتتر ورزيختتتتاک هتتتتايروش یرتتتتتثث (2012
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  رستتیدند نایجتته ایتتن بتته و كردنتتد ارزیتتابی را ستتوخت

 لیار 35 حدود مرك  آهنگاو در سوخت مصر  میزا  كه

 هکاتار  در لیاتر  98 حتدود  در مرسو  روش در و هکاار در

 .است

 ,Sharma & Behra)هندي محققا  هايپژوهش ناایج

 در  جتتوییصتترفه میتتزا  كتته دهتتدمتتی نشتتا  (2008

  مقایستته در ،مستتاقی  كشتتت روش در ستتوخت مصتتر 

 ایتن . استت  هکاتار  هتر  در لیاتر  56تا  46 مرسو ، روش با

  ستتوخت، مصتتر  در جتتوییصتترفه بتتر عتتالو  موضتتو 

  دهتد متی  را كتاهش  محتیط  بته  شد  وارد اكسیديد مقدار

  تولیتد  كتربن  داكستی  دي كیلتوگر   6/2 ستوخت  لیار هر)

  هتتايهزینتته مستتاقی  كشتتت روش اجتتراي (.كنتتدمتتی

  .دهتد متی  كتاهش  گیتري چشت   طوربه را تراكاور تعمیرات

  تولیتتد در انتتريي مصتتر  كتتاهش هتتايروش از یکتتی

  هتتايروش اجتتراي ،كشتتاورز آمتتدرد افتتزایش و آبتتی گنتد  

  و ختتتاک آلتتتی ۀمتتتاد افتتتزایش. استتتت ورزيختتتاکكتتت 

  بتتتا جتتتز ختتتاک زيحاصتتتلخی افتتتزایش آ  دنبتتتالبتتته

 از هتد  . بتود  نخواهتد  پتذیر امکتا   ورزيختاک ك  اجراي

  در انتتريي مصتتر  ۀمقایستت ،پتتژوهش ایتتن بتته پتترداخان

 در آبتی  گنتد   در حفتاظای  ورزيختاک  مخال  هايروش

 .است اراک منطقه

 

 اهروش و مواد

  صتفات  بتر  یآزمایشت  هتاي تیمتار  اثتر  بررسی منظوربه

 در یآزمایشت  ،هتا نهتاد   يانري مصر  بر همچنین و زراعی

 طتی  تکترار  سته  در تصتادفی  كامتل  هتاي بلوک طرح قال 

 بتا ) زمینتی  قطعته  در 52-53 و 51-52 زراعتی  هتاي سال

 مركتز  تحقیقتاتی  ایستاگا   در واقتع  (گنتد   – ذرت تناوب

 اجترا  مركتزي  استاا   طبیعتی  منابع و كشاورزي تحقیقات

 كتادر  از استافاد   بتا  هکاتار  هر در گیاهی بقایاي وز  .شد

 هتر  در گتر  كیلتو  1666 حدود مقدار این. شد گیريانداز 

  :از بودنتتد عبتتارت یآزمایشتت هتتايتیمتتار .بتتود هکاتتار

  پکتر،  چیتزل  بتا  يورزختاک ك  -2 ،مرسو  ورزيخاک -1

 .ورزيختاک بتی  -4آهن مركت  و   گاو با يورزخاکك  -3

 متتورد هتاي ماشتتین فنتی  هتاي ویژگتتی 2 و 1 هتاي ولجتد 

 مرستو   روش در. دنت دهمتی  نشتا   را متایش آز در اسافاد 

 ستاخت ) تانتدو   ايپتر   32 دیستک  از ثانویته  شتخ   براي

 استافاد   ماتر سانای 66 قطر به یهایبشقاب با (تاكا شركت

 كتتارخطتتی از مرستتو ، روش در گنتتد  كاشتتت بتتراي. شتتد

 عتر   با ردیفه 13 ،صنعت یرا ج شركت ساخت معمولی

 ایتن  در استافاد   متورد  نشیاربازك. شد اسافاد  ،مار 2 كار

 آزمایشتی  مزرعته  ختاک  بافتت  و ايبیلچته  نتو   از دساگا 

 .بود رسی -لومی

 آزمایش در استفاده مورد ورزخاک هایدستگاه هایویژگی –7 جدول

 تیغه نوع ساقه نوع دستگاه سازنده ماشین نوع
 واحدهای تعداد

 یورزخاک

 کار عرض

 (متریسانت)

 266 9 داربال ايیلچهب سخت ساقه تاكا پکر چیزل

 266 9 غازي پنجه نو  فنري ساقه تاكا مرك  گاوآهن

 59 3 - - خراسا  آهنگري داربرگردا  گاوآهن

 

 صنعت جیران مستقیم کشت کاربذر فنی مشخصات –9 جدول

 بازکن شیار نوع موزع چرخش روش
 کارنده واحدهای فاصله

 (متریتسان)
 کارنده واحدهای تعداد

  هدستگا عرض

 (مترسانتی)

  دهیتوا  محور از اسافاد  با

(P.T.O) 
 9/2 13 15 ايبیلچه
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 ادوات مؤثر ایمزرعه ظرفیت

 ,Behrouzi-Lar)1 ۀرابطت  مطتابق  ادوات ايمزرعه ظرفیت

 :ردیدگ گیريانداز  (1991

 

(1) 
 

 

 آ ، در كه

W =مار(؛  عر  ماشین(S =  كیلتومار بتر    سترعت ماشتین(

 )درصد( ايما  مزرعهراند= fe ساعت(؛ 

 تیمارهتاي  اعمتال  از قبل :مصرفی سوخت گیريانداز 

 صتا   یستطح  روي ورزخاک ۀوسیل و تراكاور ورزي،خاک

 از پتر  آ  گلتویی  قستمت  تا سوخت مخز  .شدند داد  قرار

 بتا  ماتري  166 مستیر  یتک  شتد   طی از بعد. شد سوخت

 بته  شتد   ریخاته  ستوخت  مقتدار  مدرج اساوانه از اسافاد 

 مدت. شد ثبت و گیريانداز  گلویی قسمت تا مخز  لداخ

 و گیتري انتداز   شتد ،  ذكر مسافت در عملیات اجراي زما 

 بتا  و گردید محاسبه ساعت بر لیار حس  بر سوخت میزا 

 ازايبه لیار حس  بر مؤثر ايمزرعه ظرفیت مقدار به توجه

 .شد محاسبه هکاار هر

 زراعی صفات گیریاندازه روش

 محصتول،  برداشتت  از پیش :عملکرد اجزاي و عملکرد

 هتاي پنجته  تعتداد  خوشته،  طتول  بوته، ارتفا  چو  صفاتی

 حتذ   بتا  متا ،  تیر اواخر در. شد گیريانداز  نابارور و بارور

 از یمارمربعتت 6 كتتادر یتتک آزمتتایش هركتترت از حواشتتی،

 اشتاایگر  ویناتر  كمباین با و برداشت كارگر توسط محصول

 .شد گیريانداز  دانه هزار وز  آ  لدنبابه و یكوبخرمن

 انرژی هایشاخص و هانهاده انرژی محاسبه روش

 انتريي  بتا  استت  برابتر : 1(OGE) نهتاد   ناخالص انريي

 (. (Kitani,1999دانه و كا  از حاصل شد  تولید

 یتا  انتريي  ختالص  بتازد   :2(NEG) انريي خالص بازد 

  لیتد تو ناختالص  انتريي  بتین  تفاضل ،تولیدي خالص انريي

 

 مثالا) سطح واحد در تولید براي نیاز مورد انريي كل و شد 

  (. (Kitani et al., 1999است (هکاار در مگايول

 بتا  برابتر  انريي شدت: 3(EI) ویژ  انريي یا انريي شدت

 دهنتد  نشتا   و استت  محصول جر  به ورودي انريي مقدار

 استت  محصتول  از واحتد  یتک  تولیتد  بتراي  انتريي  مصر 

(Kitani et al., 1999). 

 محصتتول مقتتدار تقستتی  از :4(EP) انتتريي ريوبهتتر 

 شتد   استافاد   ورودي انريي كل به سطح واحد در تولیدي

 .(Ozkan et al., 2004) گرددمی محاسبه تولید، جهت

 انتريي  یكتارای  یا نسبت: 9(EE) انريي( كارایی) نسبت

 دستت به ورودي انريي كل به خروجی انريي كل تقسی  از

 هکاتار  یک براي ورودي انريي مجمو  منظور بدین. دآیمی

 انتتريي معتتادل بتتر( مخالتت  تیمارهتتاي) در گنتتد  كشتتت

( خروجتی  انتريي  یا عملکرد) هکاار هر از تولیدي محصول

  .(Singh et al., 2008) گرددمی تقسی 

 داشتان  دستت  در بتا : ستوخت  مصرفی انريي محاسبه

 انريي ارزه  همچنین و هکاار هر در سوخت مصر  میزا 

 بتر  مصترفی  انتريي  توا می یل،گازوی لیار هر براي مصرفی

 براي شد  مصر  انريي. آورد دستبه را مگاپاسکال حس 

 نظتر  در مگتايول  8/45 منتابع  استاس  بتر  لگازویی لیار هر

  .((Kitani et al., 1999 شد گرفاه

 بترآورد  محاسبه و جهت: ادوات و ابزار هاماشین انريي

 ادوات تولیتد  ارزمقادیر ه  مانند اطالعاتی ها،ماشین انريي

 مفیتد  عمر ،(2 جدول)كیلوگر  ماشین  بر مگايول برحس 

 ماشتین، متؤثر   ايمزرعته  ظرفیتت  حس  سال و بر ماشین

 آمتتد دستت بتته 2 رابطتۀ  از انتريي  مقتتادیر و محاستبه شتد  

(Kitani et al., 1999). 

 

(2) 
 

 

 كه در آ ،

1- Output Gross Energy 2- Net Energy Gross 

3- Energy Intensity 4- Energy Productivity 

5- Energy Efecciency  
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 machE =   ي ستاخت، حمتل و نقتل    انريي مصتر  شتد  بترا

 مصتترفی  ارز انتتريي= هتت Eماشتتین )مگتتايول بتتر هکاتتار(؛ 

براي ساخت ماشین براي هر كیلوگر  وز  ماشین )مگايول 

وز  ماشتتین = Wستتاخت، حمتتل و نقتتل؛  بتتر كیلتتوگر (  

 حست   بتر  ادوات و آتتماشتین  مفید عمر= tLیلوگر (؛ ك)

 )هکاار بر ساعت(. مؤثراي ظرفیت مزرعه= aCو ساعت 
 

 

 (Kitani, 1999) مختلف ادوات و هاماشین برای انریی ارزهم -3 جدول
انرژی منبع   )مگاژول بر لیتر( انرژی معادل 

 138 تراكاور

 186 گاوآهن

بشقابی دیسک  145 

كاربذر  133 

 125 كودپاش

 116 كمباین
 

 

 جهت نیاز مورد انريي :آبیاري براي شد  مصر  انريي

 و مستتاقی  صتتورتبتته اورزيكشتت محصتتوتت آبیتتاري

 بتتراي تز  انتتريي مستتاقی ، نتتو  در .استتت یرمستتاقی غ

 استافاد   3 رابطتۀ  از آب داد  قرار فشار تحت و اساحصال

 .(Kitani et al., 1999) گرددمی
 
 

(3) 
 

 

 كه در آ ،

DE =؛آببرق بتراي اساحصتال    ی مساقنريي ا Q   میتزا =

 اعتی كل آب مورد نیتاز جهتت محصتول در یتک فصتل زر     

 )ماتتر(؛  هتتد دینتتامیکی چتتا = H در هکاتتار(؛ مارمکعتت )

2µ1درصتد(؛   56تتا   56) = راندما  پمپµ=    بتازدهی كتل

برابتر   معمتوتا  هاي برقیتبدیل انريي و توا ، كه براي پمپ

 1666) چگتالی آب =  شود؛ در نظر گرفاه می 2/6-18/6

ر مجتذور  )مار بت  = شااب ثقل g(؛ ومکع  ماردر  یلوگر ك

 .ثانیه(

 اناقتال  و ستاخت  ختا ،  مواد شامل غیرمساقی  انريي

 حفتاري،  ماننتد  دارنتد  دخالتت  آبیتاري  در كه عواملی ۀكلی

 عمتر  طول به توجه با سایر و تثسیسات ،يگذارلوله و پمپ

   با آبیاري انريي از نو  این دقیق تعیین كه آنجا از. سیسا 

  19) مستاقی   ييانر از درصدي معموتا است، همرا  مشکل
 

 

 گیرنتد متی  نظتر  در ستطحی  آبیتاري  براي را (درصد 26 تا

(Kitani et al., 1999).  

 يريِانت  اسااندارد، جداول مطابق: كود و س  ،بذر انريي

 بتراي  انتريي  ارزهت   مقتادیر  مطابق نهاد  هر براي مصرفی

 ,.Kitani et al)شتد  محاستبه  متذكور  هتاي نهاد  از هریک

 كشتت  بتراي  :انستانی  نیروي توسط رفیمص انريي .(1999

 منظتور بته  (راننتد   كمتک  و رانند ) انسانی نیروي از گند 

 در. گتردد متی  استافاد   برداشتت  و داشتت  ،كاشتت  ،شخ 

 معتادل  را نفتر  یتک  روزانته  غتذاي  مصر  سنای كشاورزي

 نیتروي  انتريي . گیرنتد متی  نظتر  در او روزانه كاركرد انريي

 ,.Singh et al) گردیتد  محاستبه  4 رابطتۀ  طریق از انسانی

2008). 
 

 

(4) l× Eq l= W lE 
 

 
 كه در آ ،

lE =؛)مگتايول بتر هکاتار(    هکاتار  در كتارگري  انريي lW =

؛ )ساعت بر هکاار( هکاار در نیاز مورد ساعت -كارگر تعداد

lEq  =كتارگري  نیروي ساعت -نفر هر ازايبه موجود انريي 

 ,.Singh et al) استت  هکاتار  بتر  مگتايول  56/1 معادل كه

2008). 
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 و  MSTAT-Cافتزار نتر   از استافاد   با واریانس ۀجزیت

  در دانکتتن آزمتتو  از استتافاد  بتتا زراعتتی صتتفات ۀمقایستت

 و محصتتول عملکتترد. شتتد انجتتا  درصتتد 9 آمتتاري ستتطح

 بر و تبدیل انريي به اسافاد  مورد هايد انه تما  همچنین

 .شدند مقایسه هاتیمار انريي هايشاخص اساس

 

 بحث و ایجنت

  ورزيختتتاک ادوات ايمزرعتتته ظرفیتتتت ۀمقایستتت

  ادوات ايمزرعتته ظرفیتتت ،4 جتتدول :انستتانی انتتريي و

 نشتا   را كاشتت  و زمتین  سازيآماد  ۀمرحل در ورزيخاک

 نیتروي  انتريي  مصتر   متذكور  جتدول  به توجه با. دهدمی

 انريي چهار  یک حدود در مساقی  كشت روش در انسانی

 جتدول  ایتن  بته  توجته  بتا  .است رسو م روش در نیاز مورد

 روش دو در عملیتات  اجتراي  زمتا   مدت كه شودیم دید 

  حتتدود تتتا مرستتو ، روش بتتا مقایستته در ،ورزيختتاکكتت 

 ایتن  ،مستاقی   كشتت  روش در. یابتد می كاهش درصد 66

  كتاهش . استت  درصتد  86 بته  نزدیتک  زمتا  متدت  كاهش

 یتمحتدود  به توجه با كشاورزي عملیات اجراي زما  مدت

  از. دارد زیتتتادي اهمیتتتت پتتتاییز، اول در كشتتتت زمتتتا 

  در مستتاقی  كشتتت اینکتته بتته توجتته بتتا ،دیگتتر طتتر 

  در ،(كتتاري هیتتر ) استتت پتتذیرامکتتا  دارنتت  هتتايختتاک

  شتود، متی  ورزيختاک  متانع  پاییز  هايبارندگی كهمواقعی

  .بتود  خواهتد  كشتت  بتراي  ختوبی  بستیار  ۀگزینت  روش این

 در زمتین  يستاز آمتاد   ۀمرحلت  در كتارگري  نیتروي  انريي

 حدود در ترتی به يورزخاکیو ب ورزيخاکك  هايروش

 روش در كتارگري  نیتروي  انتريي  چهتار   یتک  و سو  یک

 .است مرسو 

 يهتتاروش در آ  مانتتاظر انتتريي و ستتوخت مصتتر 

 روش در ستتوخت مصتتر  ،4 جتتدول مطتتابق: يورزختتاک

 حتدود  در ترتیت  به ورزيخاکبی و ورزيخاکك  مرسو ،

 مقتادیر،  ایتن  به توجه با. است هکاار در لیار 14 و 31 ،86

 ختاک  روش در ستوخت  بتراي  شتد   مصر  انريي مجمو 

 درصد 26و  38 معادل ترتی به مساقی  كشت و حفاظای

 .است مرسو  روش

 

 ورزیخاک هایروش در شده مصرف انسانی انریی -4 جدول
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 مرسوم

 4/9 3695 64 8/2 39/6 اولیه شخ 

 3/1 382 8 65/6 44/1 (زنیدیسک) 3/8

 6/1 3/464 46/8 1 1 كاشت

 پکر چیزل با
 5/1 1655 23 83/6 26/1 ورزيخاکك 

3/3 
 6/1 3/464 46/8 1 1 كاشت

 مرکب گاوآهن
 6/1 1151 9/24 56/6 69/1 ورزيخاکك 

2/3 
 6/1 3/464 46/8 1 1 كاشت

 65/2 4/9 653 9/14 66/1 53/6 كاشت ورزیخاکبی
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 ورزيختاک  ادوات تولیتد  و ساخت براي مصرفی انريي

 انتريي تز   9 جتدول  :موجتود  اسااندارد جداول به توجه با

 هتاي استاس داد   بر را ورزخاک ادوات تولید و ساخت براي

 ,.Kitani et al)منتابع  در موجتود  استااندارد  هتاي جتدول 

 مصتر   انريي جدول، این به توجه با. دهدمی نشا  (1999

 گتاوآهن  شتامل  مرستو   ورزيخاک ادوات دتولی براي شد 

 بیشتار  دیگتر،  ادوات بتا  مقایسته  در دیستک،  و داربرگردا 

 .  است
 

 

 موجود استاندارد هایجدول بهبا توجه  آزمایشی تیمارهای در ورزیخاک ادوات یدو تول ساخت برای تقریبی مصرفی انریی –5 جدول

 ادوات نوع تیمار
 ادوات وزن

 (کیلوگرم)

  یاتعمل زمان

 (هکتار در ساعت)

 شده مصرف انرژی

 ادوات تولید برای

 (هکتار در مگاژول)

 شده مصرف انرژی

 تراکتور

 (هکتار در مگاژول)

 انرژی مجموع

 شده مصرف

 (هکتار در مگاژول)

 مرسوم روش

 849 558 65 8/2 466 داربرگردا 

 265 152 19 65/6 496 دیسک

 411 386 29 41/1 496 كارخطی

 ورزیکخاکم
 283 296 33 5/6 626 مرك  گاوآهن

 411 386 29 41/1 496 كارخطی

 ورزیخاککم
 299 231 24 83/6 486 پکر -چیزل 

 411 386 29 41/1 496 كارخطی

 336 259 39 66/1 996 كارند  ورزیخاکبی

 

 توجه با كه است تقریبی 9 جدول هايداد  حال این با

. دارد زیتادي  تغییترات  آنها وز  همچنین و ادوات جنس به

 آمتد  خواهد ادامه در كه ادوات سایر خصو  مطل  در این

 .دارد عمومیت نیز

 بته  توجته  بتا  :کاشات  عملیاات  برای شده مصرف انرژی

 شتخ   هتاي روش در كاشتت  عملیتات  اجتراي  زمتا   اینکه

 مصتر   انتريي  استت  یکتی  یبااتقر مرسو  روش و حفاظای

 نظتر  در یکستا   كاشتت  لهمرح در روش سه هر براي شد 

 در. است شد  آورد  6 جدول در آ  جزییات كه شد گرفاه

 هکاتار  هتر  در بذر تراك  اینکه به توجه با مصرفی بذر مورد

 نظتر  در هکاتار  هتر  در كیلتوگر   156 تیمارهتا  ۀكلی براي

 براي مگايول 2216 بذر براي مصرفی انريي شودمی گرفاه

 نیتروي  انتريي  ینهمچنت  .استت  آمتد  دستت  بته  هکاار هر

   .شد محاسبه نفر 2 اساس بر كارگري

 در كود مصر  میزا  :کودپاشی برای شده مصرف انرژی

 مرحلتۀ  در شتد   مصتر   انريي. است یکسا  تیمارها تما 

 سه كه شودمی یادآوري. است 6جدول  با مطابق یكود ده

-بته  تاستی   ستولفات  و تریپتل  فسفات سوپر اور ، كود نو 

 كلیتۀ  بتراي  هکاار در كیلوگر  166 و 166 ،196 با ترتی 

 نتو   پاش كود اساس بر محاسبات و گرفاه نظر در تیمارها

 .شد دنبال مركز از گریز

 (:گنادم  سان  باا  مبارزه)سمپاشی  برای مصرفی انرژی

 مصر  انسانی، نیروي شامل مصرفی انريي میزا  6 جدول

 مستاقی   غیتر  انتريي  همچنتین  و سمپاشتی  براي سوخت

 بتر  و تقریبتی صتورت  به را اسافاد  مورد تراكاور و سمپاش

 نشتا   انستانی  نیروي معادل انريي اسااندارد مقادیر اساس

 محاسبه شد  انريي مقادیر. ((Kitani et al., 1999 دهدمی

 .است تراكاوري پشت داربو  سمپاش براي

 مصترفی  انتريي  شامل مصرفی نیز انريي برداشت براي

 در یکستا   آزمایشی تیمارهاي براي غیرمساقی  و مساقی 

 جتدول  مطابق انريي مقادیر جزییات. شد  است گرفاه نظر

 گرفاته  نظر در نفر 3 اساس بر انسانی نیروي انريي .است 6
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 آبیاري، با مساقی  انريي: آبیاري مساقی  انريي .است شد 

 ماتر و  126عمتق  داراي)آزمایش  محل عمیق چا  به توجه

 .شد سبهمحا (ثانیه بر لیار 36 دبی

در  2/6را  تتوا   و انريي تبدیل كل اگر ضری  بازدهی

 مگتايول  بر حس  آبیاري براي مساقی  بگیری ، انريي نظر

اختاال  آب   .استت  شد  محاسبه 5 جدول مطابق هکاار بر

 دلیتل بته  حفتاظای  و مرستو   ورزيخاک روش در مصرفی

 ایتن . استت  آبیتاري  اولین مصرفی در آب مقدار در اخاال 

 خواهتد  مشاهد  قابل نیز آبیاري مساقی  انريي در اخاال 

 4 در را كامتل  آبیاري تیمار اگر فوق به جدول توجه با. بود

 يورزختتاک روش در بگیتتری ، نظتتر در تیمتتار آزمتتایش 

 اساحصتال  جهتت ) الکاریستیاه  انريي درصد 16حفاظای 

آب  حجت   اینکته  بته  توجته  بتا . شودمی مصر  كمار (آب

 آب اولین حج  از بیشار مرسو  روش در آبیاري دور اولین

 انتريي  است، حفاظای ورزيخاک هايروش در آبیاري دور

( كتارگري  نیتروي  احاساب بدو )آبیاري  براي شد  مصر 

 كماتر  درصتد  16حتدود   در حفاظای، ورزيخاک روش در

   .است

 نشتا   را كتا   و دانه عملکرد 8 جدول :کاه و دانه عملکرد

 .دهدمی

 

 (هکتار بر مگایول حسب بر هاواحد) آبی گندم برداشت و داشت ،کاشت عملیات برای مصرفی انریی -4 جدول

 
 زمان مورد نیاز

 )ساعت بر هکتار(

 انرژی مصرفی

 برای کارگر

انرژی 

مصرفی 

 سوخت

 انرژی

ساخت 

 ماشین

 انرژی

 برای نهاده

 انرژی

 برای ساخت تراکتور

 مجموع

انرژی 

 مصرفی

 2568 386 2216 29 285 5/6 4/1 کاشت

 911 168 235 3/4 166 6/1 35/6 سمپاشی

 5635 2/22 6853 68/6 143 16/6 68/6 کودپاشی

 2653 - - 466 1652 59/6 9/1 برداشت

 

 آبیاری برای شده مصرف مستقیم انریی –1 جدول

 ورزیخاک روش
 آب مصرف

 (هکتار بر مترمکعب)

 آب صالحاست برای شده مصرف انرژی

 (هکتار بر مگاژول)

 سطحی آبیاری در شده مصرف انرژی

 (2/0 ضریب گرفتن نظر در با)

 46395 33633 9526 مرسو 

 ورزيخاکبی و ورزيخاکك 

 (آزمایش دیگر تیمار 3)
9266 36956 36651 

  

 (هکتار بر مگایول) آزمایش هایتیمار در هاستانده و هانهاده انریی ارزهم – 0 جدول

 تیمار
سازی آماده

 زمین
 برداشت آبیاری سمپاشی گردپاشی اشتک

مجموع 

 انرژی نهاده

انرژی 

 دانه

انرژی 

 کاه

مجموع 

 انرژی نهاده

 54316 45511 46669 95656 2653 46615 911 5635 2568 4966 مرسو  روش

 83426 38289 49261 96845 2653 36541 911 5635 2568 1395 پکر چیزل

 82266 39588 46436 96545 2653 36541 911 5635 2568 1495 مرك  گاوآهن

 59593 39666 46445 45665 2653 36541 911 5635 - 1629 يورزخاکبی
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 آزمایش تیمارهای در خروجی انریی متوسط –2 جدول

 مستقیم کشت مرکب گاوآهن چیزل گاوآهن مرسوم ورزیخاک ورزیخاک روش

 3953 3952 3455 3989 (هکاار در كیلوگر )دانه  عملکرد

 6/48 2/48 4/43 1/41 برداشت شاخص

 3558 3865 4135 9198 (هکاار در كیلوگر ) كا  عملکرد

  مجمتتو  8 جتتدول :هااانهاااده اناارژی مجمااوع

  .دهتد متی  نشتا   را آزمایشتی  تیمارهتاي  در هانهاد  انريي

  انتتريي آبیتتاري، بتتراي شتتد  مصتتر  انتتريي ستتاو  در

  روش رايبتت آبیتتاري بتتراي نیتتاز متتورد انستتانی نیتتروي

 ( روش 3 شتتتتامل)حفتتتتاظای  و مرستتتتو  ورزيختتتتاک

  آمتتد دستت بته  هکاتار  بتتر مگتايول  296و  266 ترتیت  بته 

  جتدول،  ایتن  در. استت  گردیتد   لحتا   جتدول  این در كه

  ستتازي آمتتاد   بتتراي مصتترفی  اختتاال  انتتريي  عمتتد 

 مستاقی    كشتت  روش در طرفتی،  از. آبیاري استت  و زمین

رونتد  یمت پتیش  زما  ه  تكاش و ورزيخاک دلیل اینکهبه

 شتد   زمتین آورد   ستازي آماد  قسمت در آ  انريي معادل

 .است

 :آزماایش  تیمارهاای  در خروجی شده تولید انرژی

 نشتا   را آزمتایش  یمارهايت در شد  تولید انريي 5 جدول

  از حاصتل  خروجتی  انريي شامل شد  تولید انريي. دهدیم

 انتريي  مجمتو   هك شودمی دید  اینجا در. است كا  و دانه

 بتا  ،كامتل  آبیاري با مرسو  يورزخاک روش در شد  تولید

 در تتا  استت  بیشتار  ،دانته  عملکترد  بتود   بتاتتر  بته  توجه

 .یآزمایش دیگر یمارهايت

 16 جتدول  :آزماایش  تیمارهای انرژی هایشاخص

. دهتد می نشا  را آزمایش هايتیمار در انريي هايشاخص

 ترتیت  به انريي مصر  ناریكم و بیشارین ،جدول این در

 دیتد   ورزيخاک بدو  روش و مرسو  ورزيخاک روش در

 مرسو  ورزيخاک روش در دانه عملکرد كهآنجا از. شودمی

 دیگتر  ورزيختاک  هتاي روش در دانته  عملکرد بیشار كمی

 دارمعنتی  درصتد  9 آمتاري  ستطح  در آمتاري  نظر از) است

 بتا . باشدمی ربیشا نسبااا تیمار این در خالص انريي( نیست

 و حفتاظای  ورزيختاک  روش در انتريي  وريبهر  ،حالاین

 مرستتو  ورزيختتاک روش بتتا مقایستته در مستتاقی  كشتتت

 .است بیشار

 

 آزمایشی تیمارهای در انریی هایشاخ  متوسط –78 جدول

 روش

 ورزیخاک

 شده تولید انرژی

 (هکتار بر مگاژول)

 مصرفی انرژی

 (هکتار بر مگاژول)

 نسبت

 یانرژ

 خالص انرژی

 (مگاژول)

 انرژی وریبهره

 بر مگاژول( یلوگرم)ک

 انرژی شدت

 (کیلوگرم بر)مگاژول 

 1/16 662/6 36646 63/1 95656 54316 مرسوم

 5/14 668/6 32955 64/1 96845 83426 پکر – چیزل

 2/14 656/6 31291 61/1 96545 82266 مرکب گاوآهن

 3/13 659/6 33851 51/1 45665 81966 ورزیخاکبی

 

  گیرینتیجه

  بتتدو  و ورزيختتاکكتت  هتتايروش یريكتتارگبتته

 چه اگر شودنمی عملکرد دارمعنی كاهش باعث ورزيخاک

 ،حتال  ایتن  بتا . استت  بیشتار  قتدري  مرسو  روش عملکرد

 افتتزایش همچنتتین و هزینتته و انتتريي در جتتوییصتترفه

  پتتذیرتوجیتته را هتتاروش ایتتن اناختتاب ،ختتاک حاصتتلخیزي
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 مرستو ،  ورزيختاک  هايروش در سوخت مصر . دكنمی

 و 32 ،86 معتادل  ترتیت  بته  ورزيخاکبی و ورزيخاکك 

 ظرفیتت  .استت  شتد   محاستبه  هکاتار  ازاي بته  لیار 9/14

 ورزيختتاک روش در ورزيختتاک ادوات متتؤثر ايمزرعتته

 ایتن  متؤثر  ايمزرعته  ظرفیتت  برابر 4/2 حدود در حفاظای

 پتاییز   كشتت  در موضو  نای. است مرسو  روش در ادوات

 كننتد   محتدود  عامتل  پتاییزي  هتاي بارش گاهی كه غالت

 ،مستتاقی  كشتتت روش در. دارد ايویتتژ  اهمیتتت هستتاند

 ظرفیتت  برابتر  4 از بیشتار  كارخطی مؤثر ايمزرعه ظرفیت

 . است مرسو  روش در مؤثر ايمزرعه

  و كماتترین كتته دهتتدمتتی نشتتا  آزمتتایش ایتتن ناتتایج

 

 ورزيختاک  روش در ترتیت  بته  انتريي  يوربهتر   بیشارین

 كیلتوگر   659/6 با ورزيخاکبی روش و 662/6 با مرسو 

 مقتدار  بیشارین .است انريي مگايول هر مصر  ازايبه دانه

 آ  كماترین  و هکاار هر در مگايول 95656 مصرفی انريي

 كشتت  روش بته  مربتو   يورزختاک  بتی  روش بته  مربو 

 مقتدار  .باشتد یمت  هکاار هر در مگايول 81966 با مساقی 

 در مرسو  ورزيخاک روش در (شد  تولید) یخروج انريي

 قتدري  دلیتل بته ) استت  بیشتار  دیگتر  تیمارهاي با مقایسه

 انريي نسبت حال این با ،(مرسو  روش در عملکرد افزایش

 مستاقی   كشت روش در و 63/1 حدود در مرسو  روش در

 .است 5/1
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Application of minimum and no-tillage operation not only increase soil organic mater and soil 

fertility, but also decreases the production cost and energy consumption in wheat production. In 

order to evaluate the effect of tillage methods on amount of input and output energy as well 

energy indices and grain yield in wheat-corn rotation, a randomize complete block design 

experiment (RCBD) with three replications comprising of four tratments was conducted during 

2012-2013 and 2013-2014 at Research Farm of Agricultural and Natural Resources Research and 

Training Center of Markazi Province. Treatments were: Moldboard plow and disk as prevailing 

tillage method, minimum tillage by chisel plow, minimum tillage by combined plow and No-

tillage. During course of investigation fuel consumption, consumed energy for all inputs, output 

energy as well as energy indices were measured. Results showed that the effect of tillage 

methods was not significant on yield (p<0.05). Fuel consumption in first, second, thirs and fourth 

treatments were 80.46, 31.46, 33 and 14/5 lit/ha, respectively. The highest and the lowest energy 

pruductivity was that of no-tillage and conventional metod with 0.075 and 0.062 Mega joule per 

kilogram of crop harvested. Energy consumption in conventional, chisel plow, Combined plow 

and no-tillage treatments were 57670, 50849, 50949 and 47609 Mj, respectively. Considering the 

energy indices, best treatment, was related to no-tillage method. 
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