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 مقايسه اقتصادي و عملكردي روش هاي مختلف خاك ورزي در توليد گندم آبي بر روي بقاياي برنج
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  چكيده
انتخـاب گرديـد كـه     خـاك ورزي در اين طرح يك تيمار در قالب روش خاك ورزي متداول منطقه و بقيه در قالـب روش هـاي كـم         

 -3ديسـك سـبك،   + گاو آهن قلمي  -2، )روش متداول منطقه(ديسك سبك+ گاو آهن برگردان دار  -1: تيمارهاي خاك ورزي عبارتند از 
دو بار ديسك سنگين عمود بر هم در نظر گرفته شد و اين آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي  -4ور و رتيوات+ ديسك سنگين 

ميانگين قطر وزني خاكدانـه هـا، برگـردان شـدن خـاك، عملكـرد دانـه،         خاك ورزي برروش هاي نشان داد نتايج . تكرار اجرا گرديد 3با 
كيلوگرم در هكتار، اندازه مناسب كلوخه هاي خاك، همـراه بـا    5140با عملكرد  4يتاً تيمار نها. شاخص برداشت اثر معني داري داشته است

  .درصد خاك، هزينه و زمان انجام كار پايين نسبت به ساير تيمارها توصيه مي گردد 50برگردان شدن 
  بقاياي برنج، گندم آبي، خاك ورزي، عملكرد دانه و هزينه ها :واژه هاي كليدي

  مقدمه
گرفتن كشت گندم به عنوان كشت  پـاييزه   كه خوزستان با داشتن استعداد دو بار كشت در يك سال زراعي و با در نظر با اين مهم     

  :تحقيق هدف .گاه ويژه اي برخوردار استكشت تابستانه در منطقه، خوزستان در كشت غالت از جاي و برنج به عنوان
  ر برخي خصوصيات زراعي در كشت گندم پس از كشت برنجبررسي انجام عمليات كم خاك ورزي و تأثير ب - 1

  مواد و روش ها    
 4، طرح بلوك هاي كامل تصادفي با آماري اين تحقيقطرح  .بافت خاك رسي سيلتي بود شوشتر انجام گرفت، اين تحقيق در شهر     

 - 2، )روش متداول منطقه(ديسك سبك + داندار گاوآهن برگر - 1 :طرح عبارتند از تيمارهاي آزمايشي در اين. تكرار بود 3تيمار و 
  دوبار ديسك سنگين عمود بر هم  - 4رتيواتور و  + ديسك سنگين  - 3ديسك سبك، + گاوآهن قلمي 

×  20در ابعاد كه كرت هاي آزمايش  متر مربع انجام گرفت 2925 در زميني به مساحت، 88براي انجام اين تحقيق در آبان سال      
ين رسيد، عمليات تهيه زمين براساس تيمارهاي مشخص شده در زم% 25 -20زماني كه رطوبت به حدود . ندي شدندتقسيم ب رمت 10

پس از اندازه گيري  .كيلو گرم در هكتار كشت گرديد 180مقدار  D79به گندم رقم توسط خطي كار  كليه كرت ها اجرا گرديد سپس
  :صفات و روش اندازه گيري آنها عبارتند از .انجام گرديد 955اين جاندير عمليات برداشت سطح كلي زمين توسط كمب كليه صفات،

 :  ميانگين قطر وزني خاكدانه ها - 1

را از  MWDمي توان . مي باشد، بدست مي آيد Nاز ميانگين گيري اين عددها قطر متوسط كلوخه هاي روي باالترين الك كه همان 
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سانتيمتري مشخص كرده و  100×  100پس از حذف حاشيه كرت، تعداد سه نقطه تصادفي را با انداختن كادر   :عملكرد دانه - 3
صائبي منفر د و (درصد محاسبه شد  14سپس عملكرد دانه براساس رطوبت . محصول آنها را برداشت و وزن دانه آنها معين گرديد

 ).1385همكاران، 

مجموع زمان هاي مفيد و دور زدن ماشين در ابتدا و انتهاي مزرعه، در هنگام  كل زمان مورد نيازبراي تعيين  :ان انجام كاركل زم - 4
  ).1380الماسي و همكاران، (  محاسبه شد مشخص، توسط زمان سنجانجام عمليات با سرعت مناسب و در يك سطح 

سانتيمتري دو نقطه از هر  100×  100بل از برداشت محصول توسط يك كادر براي اندازه گيري اجزاء عملكرد ق: شاخص برداشت - 5
ساعت در آفتاب خشك نموده و  48كرت به طور تصادفي انتخاب و محصول داخل كادر توسط داس از كف برداشت شد و به مدت 
سط دستگاه خرمنكوب، كوبيده شده، بوته هاي برداشت شده توزين شده و به عنوان عملكرد بيولوژيك منظور گرديد، سپس بوته ها تو

  ).1382توشيح و همكاران، (دانه ها جدا و توزين گرديد 
شركتهاي ارائه دهنده خدمات، بصورت ريال بر هكتار  اجرت محلي، با مراجعه به بر اساس عمليات ماشينيهزينه  :هزينه هر تيمار - 6

  .محاسبه گرديد
  بحث و نتايج

   1جدول 
  ميانگين مربعات   

  درجه آزادي  ع تغييراتمناب
ميانگين قطر وزني

 )سانتيمتر(خاكدانه ها 

برگردان شدن
  )درصد( خاك

  شاخص برداشت
 )درصد(

 عملكرد محصول
  )گرمكيلو(

  197768  7/6 117//429 133/0 2 تكرار

 روش خاك ورزي

 خطاي آزمايش

3 

 
6  

197/24  
  
531/1 

6/810 

 
06/96  

70 

 
33/3  

403222 

 
9/220676  

          
  2 جدول

 F ارزش   

  درجه آزادي  منابع تغييرات
ميانگين قطر وزني

 )سانتيمتر(خاكدانه ها 

برگردان شدن
  )درصد( خاك

  شاخص برداشت
 )درصد(

 عملكرد محصول
  )گرمكيلو(

 n.s 22/1 n.s 0/1983  n.s 871/0  2 تكرار
0/8962 n.s 

  روش خاك ورزي
 

  خطاي آزمايش
 

3 
 
6  

  

809/15 **  
  
  

43/8
* 

 
  

06/3 * 

 
  

78/1
* 

 
  

C.V   07/7% 54/5 % 46/2 % 43 /4 % 

* ،** ،n.s  نيدرصد و غيرمع 1و  5سطوح احتمال به ترتيب به مفهوم معني دار در  

  
  ميانگين قطر وزني خاكدانه ها) 1 -1(نمودار 
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  ميزان برگردان شدن خاك) 2-1(نمودار 

  
  عملكرد دانه) 3-1(نمودار 

  
  ركل زمان انجام كا) 4-1(نمودار 

  
  شاخص برداشت) 5-1(نمودار 

  
  هزينه هر تيمار) 6-1(نمودار 

در . نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه روش هاي خاك ورزي تاثير معني داري بر ميزان خرد شدن كلوخه هاي خاك مي گذارد     
ايجاد بستر بذر مناسبي جهت كشت سانتيمتر، باعث  95/2با توجه به ايجاد كلوخه با ميانگين  3بين روش هاي خاك ورزي، تيمار 

 60/7الزم به ذكر است كه كلوخه هاي ايجاد شده داراي اندازه قطر متوسط بااليي در محدوده  2در مورد تيمار ده و گندم گردي
 سانتيمتر مي باشد كه موجب اختالل در كاشت و آبياري مي شود، نتايج بدست آمده در قطر متوسط كلوخه ها با نتايج انصاري و

عالوه براينكه  3در مناسبترين وضعيت قرار دارد ولي تيمار  خاك درصد 5/75با برگرداندن  1تيمار  .ابقت داردمط) 1385(آسودار 
) 1385(با نتايج انصاري و آسودار درصد در رتبه دوم قرار گرفته است،  8/64نداشته و با ميانگين  1تفاوت معني داري با تيمار 

تاثير قابل لمسي بر روي افت كه روش هاي خاك ورزي مي توان دري) 3-1(به نتايج بدست آمده از نمودار با توجه . ابقت داردمط
با  4كيلوگرم بر هكتار در ضعيف ترين حالت و تيمار  4445با داشتن ) 1(ميزان عملكرد دارد در مقايسه ميانگين ها تيمار مرسوم 

با . ر دارد، نتايج بدست آمده بر روي ميزان عملكرد با نتايج گنگ وار مطابقت داردكيلوگرم بر هكتار در بهترين حالت قرا 5140داشتن 
 60-30 وم به نسبتنتيجه مي گيريم كه زمان انجام كار در تيمار هاي كم خاك ورزي نسبت به تيمار مرس) 4- 1(توجه به نمودار 

  .زمان انجام كار را نشان مي دهد رابطه مستقيمي بابوجود آمده در هزينه اجراي عمليات  همچنين كاهش. د كاهش داشته استدرص
  نتيجه گيري
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با داشتن وضعيت مناسب در خرد كردن كلوخه ها، برگردان شدن خاك، عملكرد  4نتايج بيان كننده اين مطلب هستند كه تيمار     
  .محصول، هزينه و زمان انجام كار در جايگاه مناسبي در بين ساير تيمارها قرار دارد

  ابع من   
   .ص 240، مباني مكانيزاسيون كشاورزي، موسسه حضرت معصومه1380الماسي، م، كياني، ش، لويمي، ن،  - 1
  .صفحه 407، آزمون و ارزيابي ماشين آالت كشاورزي، نشر آموزش كشاورزي، 1385صايبي منفرد، ه،حسيني، م،  - 2
  .صفحه 10 ، مجموعه مقاالت تبريزفشردگي خاك ، تأثير ماشين هاي خاك ورزي در1385م،  انصاري، م، اسودار، - 3
  

Economical and yield comparison of  different methods of tillage for 
production wheat on rice residue                                                             

                             M.H. Dibaei1, M. Dibaei2                                    
1,2. member of club of young researchers, Islamic Azad university unit Shoushtar 

  Mohammad@gmail.comEmail: Dibaei.   
Abstract  
The treatment plan in the form of a conventional tillage methods and the rest of the region in the 
form of low-tillage methods, which were selected tillage treatments are: 1- ploughshare which has 
reverser + light Disk(common way sector), 2- chisel ploughshare + light Disk, 3- hard Disk + 
rotivator and 4- hard disk was considered perpendicular to the heavy was considered and tested in a 
randomized complete block design with three replications was carried out. Results showed that 
tillage methods on soil bulk density, aggregate mean weight diameter, the translation of soil, grain 
yield, harvest index has had a significant effect. Finally, the fourth treatment with 5140 kg per 
hectare yield, good size hunk of soil, with 50 percent return to the soil, work time and lower costs 
than other treatments are recommended. 
Keywords : irrigated wheat, rice residue, tillage, seed of yield, expenses                                       
                                                  

 


