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 قابل انضمام فعال ورز نواریماشین خاکو ارزیابی  طراحی، ساخت

 غالت کار خطیبه 
 

 **گوشه الدینسیدمحی و  *اصلجعفر حبیبی

 
بخش تحقيقات فني و مهندسي، مركز تحقيقات و آمووش  كاواورشو و منوابب عييخوي توشسوساز، سواشماز تحقيقوات،        نگارنده مسئول:  *

 jhabibi139@yahoo.com: نگار(، پيام460)33333044. تلفن: آموش  و ترویج كااورشو، اهواش، ایراز
ت و آمووش  كاواورشو و منوابب عييخوي     مركوز تحقيقوا   و عضو هيأت علموي  ؛بخش تحقيقات فني و مهندسياسسادیار پژوهش  ترتيب:به **

 كااورشوتوشسساز، ساشماز تحقيقات، آموش  و ترویج 

 00/0/56 :ر یپذ خیتار ؛82/0/59: افتیدر خیتار
 

 چکیده

طراحی و ساخته شد. اینن ماشنین    "به خطی کار نضمامقابل ا فعال ورز نواری خاک"ماشین  ،نیل به کشاورزی حفاظتی برای

دهد میانجام  ی گیاهی متعلق به محصول پیشینهای دوار در زمین شخم نخورده و پوشیده از بقایا با تیغه را ورزی نواری خاک

بند بنا   صورت دنبالهبهکار غالت  زمین و کاشت، یک خطی ۀای اجرای همزمان تهیبر .گذاردمیو همزمان بذر و کود را در خاک 

ورز نواری ساخته شده به همراه کارنده مرکب با آن )کنه   . ماشین خاکگردیدورز نواری متصل  اتصال سه نقطه به دستگاه خاک

هنای دیگنر مقای نه    ارزینابی و بنا رو   شود( در شرایط مزرعنه   نیز نامیده می نواریکاشت -ورز در این تحقیق ماشین خاک

صورت نوارهای یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکنرار اجنرا شند. نوارهنای     بهگردید. این ارزیابی 

زمننین بننا گنناوآهن  ۀتهینن، T1 در نظننر گرفتننه شنند  ترتیننباینننزمننین و کشننت بننه  ۀاصننلی شننامل  هننار رو  تهینن

زمین با دو بار دی نک عمنود بنر هنم + مالنه +       ۀتهی، T2؛ ()تیمار شاهد خطی کار غالتبا دار+دی ک+ماله +کشت  برگردان

زمین و کشت همزمنان   ۀتهی، T4و  ؛خطی کار غالتبا ر + کشت کزمین با دستگاه  یزل پ ۀتهی، T3؛ خطی کار غالتبا کشت 

،  S1=161مقندار  بنه نیز شنامل مینزان بنذر مصنرفی گنندم       کاشت. نوارهای فرعی-با دستگاه ساخته شده خاک ورز نواری

011=S2  041و=S3  شنامل مینزان سنوخت     گینری و ارزینابی  انندازه کیلوگرم بر هکتار در نظر گرفته شد. پارامترهای مورد

. نتنای   ، میزان خرد شدن بقایا، عملکرد و اجزای عملکنرد محصنول بنود   ایمزرعهمؤثر زمان عملیات، ظرفیت مدت مصرفی، 

 ،ساعت بر هکتنار  60/1لیتر بر هکتار و   6/8ترتیب بهرا، کمترین مصرف سوخت و زمان مورد نیاز  T4که تیمار دهد مینشان 

هکتار بر سناعت   60/1با  T4ای و تیمار  هکتار بر ساعت دارای کمترین ظرفیت مزرعه 0/1با  T1تیمار  ،. همچنینداشته است

(، مینزان خردشندگی بقاینا    T4کاشنت ) -ورز نواری ای بودند. در رو  استفاده از ماشین خاک دارای بیشترین ظرفیت مزرعه

استفاده از ماشنین جدیند    ،این نتای افزون بر. دارددر یک کالس قرار  T2که از لحاظ آماری با تیمار  درصد دیده شد 44/46

دست آمنده  بههای دیگر  رو مقداری باشد که از درصد بیش از  11طور متوسط بهعملکرد محصول گندم باعث شده است تا 

تنوان   منی هنم    285 فرگوسن  م ی این ماشین در مزرعه از یک تراکتور گیریکاربه. نکته مهم دیگر این است که برای است

 استفاده کرد.
 

 یدیلهای که واژ

 ساخت، گندمطراحی و ورزی نواری،  های دوار، خاک تیغهبقایای گیاهی، 

 

 مقدمه

ورشو مناسب بور اسوا    تاکانسخاب نوع ادوات براو  

 شرایط هر منطقه اش جمله آب و هوا، نوع تاک، نوع بقایاو  

 

 

گياهي، قدرت كااي در دسوسر  و یيوره، در بسويارو اش    

خ مانوده اسوت   پاسمناعق دنيا و اش جمله ایراز تقریيا بدوز 

اش ادوات مرسوم در هر منطقه اسوسفاده   مخموالًكااورشاز و 
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شمين، روشي اسوت كوه بوا    در تهيۀ كنند. رو  مطلوب مي

 ،صور  شمواز، انور و    بوا كمسرین تردد ماشين در شموين و  

مناسب بوراو كاشوت و رشود     وبسسر بسواند كمسر ۀنو هزی

 اتووس  بهسوور توواک،  ۀتهویوو توواک، درگيوواه، نفووو  آب 

فراهم و جلوگيرو اش فرسایش تاک  ،مناسب بقایاو گياهي

كوه اش اهودا     ،عملکرد نهایي محصوول ردز بباال و در آورد 

 بسوووزایي داشوووسه باشووود توووأ يررود، مووويشووومار بوووه آز

(Habibi-Asl, 2011). 

هواو   محققاز، مدیریت بقایاو گياهي را یکوي اش رو   

اص ح و بهيود تصوصيات فيزیکوي تواک، كواهش شودت     

 و حفاظوت  ،تيخير قيل اش سایه انداتسن كامل گيواه اصولي  

 .انوود اش محوويط شیسووت در مقابوول گوورم شوودز  كوور كوورده 

 رادر اكثور منوواعق ایوراز بقایواو گيوواهي    كاواورشاز  ولوي  

تواشه بوراو توليود بيوموا      كه منيب اصولي توامين كوربن    

و بهيوود   ،هواو تواكي   بي، افزایش جمخيت انواع كرموميکر

 ،برنوودموويحاصوولخيزو توواک هسووسند اش مزرعووه بيووروز  

نگوه  چوراو دام   براو سوشانند یا  هاو ایسساده را مي ساقهته

 .         (Asadi et al., 2011) دارندمي

 كمو    بوه هوم شدز تواک   بوه مخنواو   بوه ورشو تاک 

وشو،  نيروو مکانيکي است. منظوور اش عراحوي ابوزار تواک    

 شوورایط  بسوانوودمکووانيکي اسووت كووه   يسوواتت سيسووسم

 كنود در تواک را بوا اعموال نيورو بوه آز، ای واد        مورد نظر

(Gill & Vanden-Berg, 1967) . 

هواو  رو  كااورشو همواره بوا كميوود   ادواتعراحي  

 بسووويارو اش ایووون ادوات  ؛آنووواليزو هموووراه بووووده اسوووت

انود. در  شوده صوورت ت ربوي و آشمووز و تطوا عراحوي      هب

الشم است مواردو مانند ورشو، تاک او براوعراحي وسيله

 ۀو مسوایل اقسصوادو تهيو    ،بهينه كردز كواركرد، رانودماز  

عراحي مهندسي بودوز   ،شمين مد نظر قرار بگيرد. بنابراین

يوافسني  نروابط تحليلي بر ميناو اصول علمي موجود دست 

ورشو نووارو كوه رو    تاکدر  . (Ros et al., 1995)است

نووار   یوا  آیود، شويار  موي حسواب   به ورشو حفاظسيتاکكم

 ،هوواو كارنوودهردیوو در جلووو  اوورشو شووده باریوو  توواک

تاک بوين  این حالت، شود. در مي ای اد ،همزماز با كاشت

 بوواقي  و گيوواهينخووورده و پوشوويده اش بقایووادسووتنوارهووا 

 و اش تردشودگي بويش اش حود تواک جلووگيرو      ماننود  مي

توواز بوه كواهش     شود. اش مزایاو تاک ورشو نوارو موي مي

و مصور    ،، شمازهاهزینه تخداد عمليات ماشيني در شمين،

 64پوشيده ماندز سطح وسيخي اش شمين )بويش اش  و  انر و

و افزایش راندماز شراعي اشاره كرد  و گياهيبقایابا درصد( 

(Habibi-Asl & Singh, 2009). 

 سووه رو  تووأ يرمنظووور بررسووي بووه ،در هندوسووساز 

ورشو نوارو( در تاکو  ،ورشوتاکبيورشو )مرسوم، تاک

بور هکسوار( و    كيلوگرم 084و  094پایه )نيسرو ز دو سطح 

و مخلو  كردز با  ،سه مدیریت بقایا )حذ  بقایا، سوشاندز

آشمایاي سه ساله اجرا  ،تاک( در كات گندم پس اش برنج

دارو مخنوي عوور  بوه نووارو  ورشو  تواک  و ماخص شد كه

در مقایسه  ،تن در هکسار( 0/9باعث افزایش عملکرد گندم )

ورشو تواک بوي تن در هکسوار( و   6/0ورشو مرسوم )تاکبا 

. مخلو  كوردز بقایوا نيوز    استشده  ،تن در هکسار( 39/0)

تون در هکسوار( را    2/9بياوسرین عملکورد )  عي سوه سوال   

 درتن در هکسار(  0/6. بياسرین عملکرد گندم )ه استداشس

دیوده  ورشو و مخلو  كردز بقایوا بوا تواک    تاکكمتيمار 

مسور بور   سوانسي  9/0. بياسرین سرعت نفو  آب )شده است

 0954( و كمسرین جرم مخصوو  ظواهرو تواک )   عتسا

(  نيوز در تيمارهواو مخلوو  شودز     كيلوگرم بر مسرمکخب

 .  (Gangwar et al., 2006)شده است بقایا با تاک مااهده 

یوووا  ورشو تووواک شوووامل بوووي حفووواظسيیووو  سيسوووسم 

ورشو، باشگات بقایاو گياهي بوه تواک در سوطح     تاک مك

هواو شراعوي مرسووم،    رو توانود در مقایسوه بوا    ميوسيب 

 فلووراو تواک را    -ميزاز بيوما  و تنووع فخاليوت موایکرو   

شت گندم پس اكشماز . )Bram et al., 2007(افزایش دهد 

دليول شورایط   هاش محصوالت تابسسانه مانند برنج و  رت، بو 

مدیریت شراعي نقا  مخسل ، مسفاوت اسوت. نووع عمليوات    

111-130/ص 1316/سال 68/ شماره 18/جلد ها و مکانیزاسیون کشاورزیسامانه تحقیقات                   



 

101 

شمين نيز بسوسه بوه نووع تواک مسفواوت اسوت ولوي         ۀتهي

 تخووددشوودت و محوودودیت شموواني وجووود تواهوود داشووت. 

و كاشوت گنودم را بوه     بردباال ميعمليات، مصر  انر و را 

 يانداشد. مدیریت بقایا نيز در این شورایط اهميسو  ميتخویق 

اند كه دیر كاشسن دادهها نااز بررسي. تواهد داشتتا  

 سورین علول كواهش عملکورد آز اسوت     گندم یکوي اش مهم 

(Habibi-Asl, 2011)در هندوسساز و دیگور   ي. در تحقيقات

تاكيد شوده اسوت كوه    موضوع تيز جهاز، بر این برنجنقا  

 ورشو، عمليووات كاشووت  توواکمناسووب  رو عمووال بووا اِ

تواند در شماز مناسب و با حوداقل هزینوه ان وام پوذیرد     مي

)Hoobs et al., 1988) .   كوردز بقایوا در تواک و    مخلوو

 عمليوات بوا اسوسفاده اش   شموين   ۀاپسيمم كردز عمليات تهيو 

توانود   ميورشو  تاک و بي ،ورشو نوارو ورشو، تاک تاکكم

و عملکرد محصوول   كنداش فرسایش سریب تاک جلوگيرو 

 . (Tripathi et al., 2005)را افزایش دهد

 تووأ ير ۀاش نسووایج تحقيقووات داتوول كاووور در شمينوو   

 شمووين بوور عملکوورد گنوودم     ۀهوواو مخسلوو  تهيوو  رو 

كوه تورد كوردز بقایواو گيواهي       شوود ميچنين اسسنيا  

 ورشو توواکكوومهوواو سيسووسمقيلووي و اسووسفاده اش  كاووت

  افوووزایشرعووووبسي در تووواک،  ۀافوووزایش  تيووور باعوووث

 شووودموويورشو توواک ۀعملکوورد گنوودم و كوواهش هزینوو 

(Javadi & Shahidzadeh, 2006). 

حفو  بقایوا و افوزایش رانودماز     در این تحقيق، با هد      

، هواو توليود   كاهش هزینوه  ورشو و كاشت و باتاکشراعي 

و كاسوسن اش مودت    انور و مخصوو   پایين آوردز مصر  

ماشوين در شموين،    هواو تخداد تردد و عملياتاجراو شماز 

ورش نوارو ساتسه شد و پس اش تلفيوق آز  ی  ماشين تاک

هواو موورد   ت، عملکورد آز بوا بقيوۀ رو    كار یو   با تطي

  اسسفاده در منطقه مقایسه گردید.
 

 ها مواد و روش

 يو مهندسو  يفنو  قوات يبخوش تحق پژوهش حاضر در  

 

كاوواورشو و منووابب  و آموووش  مركووز تحقيقووات كاواورشو 

اول  ۀمرحلو : در شود اجرا  در دو مرحلهو عييخي توشسساز 

 كوار  بوه تطوي   نضومام قابول ا فخوال  ورش نوارو  اشين تاکم

او  ارشیابي مزرعوه دوم به  ۀدر مرحلو  عراحي و ساتسه شد

 تسه شده پرداتسه شد.ماشين سا
 

    الف( مرحله اول:

شود  ماشين مورد نظر عوورو عراحوي    ،در این مرحله 

هواو   ورشو نوارو بوا تيهوه   كه تود به تنهایي عمليات تاک

 مسور و عور  كوار    9/8عور  دسوسگاه   دهد.  دوار را ان ام 

مسر  سانسي 9/03 ۀردی  با فاصل 08 است:مسر  0/8آز مفيد 

را  مسور سانسي 04هر ردی  تيهه، نوارو به عر   .اش یکدیگر

 مسور سوانسي  9/3و بنابراین نوارهایي به عور    شندميشخم 

. ماننود  موي هاو كاشت شوخم نخوورده بواقي     در بين ردی 

حسواب   بوه ورش نووارو   محور اصلي كه قلب ماشوين تواک  

دنوده و سيسوسم   انوي توود را اش جخيوه   رآید، حركوت دو  مي

هوا   و باعث درگير شدز تيهوه  گيردميانسقال قدرت ماشين 

  ۀهر تيه .شود ورشو نوارو مي عمليات تاک تداومبا تاک و 

 ،ف نج روو هر .استج مسصل ندو پيچ و مهره به ف  بادوار 

 .ندهسسشود كه ی  در مياز چپ و راست  تيهه سوار مي 6

 ۀنحوو  .ف نج روو محور اصلي قرار دارد 08 ،در این ماشين

ها عورو اسوت كوه هور تيهوه      ها روو ف نج قرارگيرو تيهه

ایون   .درجه داشسه باشد 9 ۀكنارو تود شاوی ۀنسيت به تيه

صوورت موارپي ي    بهها  روو ف نجرا ها  آرایش تيهه ،تمهيد

در هنگوام كوار بوا ماشوين     را و كمسرین لورش    آوردميدر

  .كندميای اد 

 ورشو و  عامووول اصووولي تووواکكوووه  هووواو دوار تيهوووه 

 ورشو نوووارو  انوور و در ماشووين توواک   ۀكننوودمصوور 

 انوور و  نكووه كمسووریشوووند مووي، عووورو انسخوواب هسووسند

 هواو دوار  مصرفي را داشسه باشند. در ایون تحقيوق اش تيهوه   

 C  حيييووي اصوول و سووين    اسووسفاده شوود كووه  شووکل 

(Habibi-Asl & Singh, 2009)   ورشو نووارو  بوراو تواک 

...ورز نواریطراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خاک  
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 .  اندعراحي كرده

  هووا بوور اسووا  تئووورو كمينووه كووردز     ایوون تيهووه  

 نسوويت سووطح تمووا  تيهووه بووا توواک بووه ح ووم توواک  "

 انود. بوا    عراحوي شوده   "هوم توورده در هور ضوربه تيهوه     به

 ابت اش تواک   يكاهش سطح تما  تيهه با تاک در ح م

 توورده، عو وه بور كواهش نيوروو اصوطکاكي بوين         هوم به

 كووه صوور  نيووز فلووز و توواک، نيروهوواو دینوواميکي دیگوور 

 تواهنوود شوووند كمسوور  جووایي و پرتوواب توواک مووي هجابوو

 كار مخصو  كواهش تواهود یافوت   مقدار در نسي ه و شد 

(Beeny & Khoo, 1970; Habibi-Asl & Singh, 2009) .

 ارائوه   0عراحوي شوده در جودول     ۀماخصات ابخادو تيهو 

 شده است.
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 مسر(ميليعول انحناو تيهه ) 36

 مسر(ميليعر  كار تيهه ) 94

 مسر مربب(سانسي) مسر سانسي 04 در عمق كار حداكثر سطح تما  تيهه با تاک 6/38

 مسر(ميلي) عول تيهه 000

 مسر(ميليپهناو تيهه ) 64

 

 توأ ير هواو دوار  تيهوه پارامسر مهم دیگرو كه بر كاركرد     

. ایون  اسوت اسسقرار آنها بور ف نوج    ۀگذارد، شاویميبسزایي 

بين سطح تيهوه و توط    ۀبر  و شاوی ۀشاوی شاویه اش م موع

آیود.   دست موي  ه( بمما  بر مسير حركت فضایي تيهه )

 ۀ( اش منابب علمي قابل اسسحصال اسوت. ولوي شاویو   ) ۀشاوی

، استبر  كه در مسير حركت تيهه در دایره دوراز مسهير 

اسا  حداقل نسيت سرعت محيطي به سورعت تطوي،    بر

 ۀو شاویو  ،هاتيههتيزو  ۀار، نحوشخاع دوراز، حداكثر عمق ك

. شوود  موي محاسويه   ،ها به تاک نسيت به افقتيههبرتورد 

هوا  كه سطح پاسي تيهوه شود این شاویه باید عورو انسخاب 

نسيت سرعت محيطوي بوه   )حسي در كمسرین مقدار ممکن 

 ونکنود  نخوورده برتوورد   دسوت ( با تواک  پيارووسرعت 

و توراكم   ،اصوطکاكي ها، افزایش نيروهاو تيههباعث سایش 

 بسسر بذر نگردد.   

بوين سوطح تيهوه و توط     ۀ دوار شاویو  ۀبر  تيه ۀشاوی 

قابول   0 ۀشخاع دوراز تيهه تخری  شوده و اش رابطو   عمود بر

 :(Hendrick & Gill, 1974) محاسيه است

 

(0)   

 

 كه در آز،

   و = هاو آشادو مو ر و آشادو واقخي شاویهترتيب  به

بين تط عمود بور شوخاع دوراز و توط     ۀشاوی= Δδ و ؛تيهه

 مما  بر حركت تيهه در فضا.

 ،در تحقيق حاضور     و       بوا توجوه بوه منوابب در

توا احسموال   شودند  درجه انسخواب   3و  9ترتيب دسسر  به

 برتووورد سووطح پاووسي تيهووه بووا توواک دسووت نخووورده    

 & Hendrick) با ك  شيار شخم به حداقل رسوانده شوود  

Gill, 1971; Hendrick & Gill, 1974). 

 پووس اش تحليوول و اسووسفاده اش مخووادالت     Δδشاویووه  

 شووودموويتخيووين  8 ۀحركووت تيهووه اش رابطوو   پووارمسرو

(Habibi-Asl, 2013): 
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(8) 









 






SinRV

CosR1tan)90( 

 

 كه در آز،

V=  ؛بوور حسووب مسوور بوور  انيووه ماشووينسوورعت پياووروو 

ω =؛او تيهووه بوور حسووب رادیوواز بوور  انيووه  سوورعت شاویووه 

R =و  ؛شخاع دوراز تيهه بر حسب مسرα =مکاني تيهه  ۀشاوی

  .نسيت به افق بر حسب درجه

كمو   بوه  8 ۀبوا حول رابطو    Δδ ۀمقادیر مخسل  شاویو  

هواو   نویسي كامپيوترو در فضاو فرتورز در سورعت  برنامه

ورشو نووارو  تاکدوار براو  ۀمخسل  محيطي و تطي تيه

( α ۀمخسل  مکاني تيهه نسيت به افق )شاویهاو شاووو در 

 . شودميتخيين 

عموق كوارو    در حوداكثر  ∆δ ۀدر پژوهش حاضر شاویو  

رو اش ایون . شود درجوه محاسويه    38، (مسور ميلي 044برابر)

محاسويه   3اش رابطوۀ   هوا بر  مورد نياش تيهه ۀحداكثر شاوی

 شود:مي
 

  = 83o
 + 9o

 + 3o = 30o (3 )        
 

 دهوي تراكسوور   براو انسقال حركت دوراني محوور توواز  

مکانيکي اسسفاده  ۀبه محور اصلي ماشين، اش ی  جخيه دند

 ۀدور بور دقيقو   904سورعت دورانوي    ،این جخيه دنوده  .شد

 .برابور كواهش دهود    9/8 بایود  تراكسوور را  محوور توانودهي  

دو عامول  ها و سرعت پياروو ماشوين  تيههسرعت دوراني 

 ۀهاو جودا شود  تکه ۀورشو و انداشتاکشدت  ۀكنندتخيين

صوورت   بوه ورشهواو دوار  تاکند كه در عراحي هسستاک 

پياوروو ماشوين   ها به سرعت تيههنسيت سرعت محيطي 

(λ) ایون   ۀبدوز واحد است. انداش وكه پارامسر شودبياز مي

 پووارامسر عوو وه بوور تخيووين ميووزاز تردشوودگي توواک،    

ترتيب بدین، هستك  شيار شخم تورده نيز  ۀكنندتخيين

، كو  شويار دچوار    شوود ماوخص كمسور    يكه اگر اش ميزان

عوي تحقيقوي   هاو شوخم نخوورده تواهود شود.     برآمدگي

هوواو مخسلوو  بووراو تخوودادو اش تيهووه λمقووادیر مسفوواوت 

 Hendrick) هاو آز را رسم شده اسوت  محاسيه و منحني

& Gill, 1974) .  در تحقيووق حاضوور، بووا اسووسفاده اش ایوون

 سورعت پياوروو   ۀدر محودود   λها، مقدار مناسب منحني

شش  بانوارو ورش تاکماشين راو بكيلومسر بر ساعت  6-0

دسوت آمود. تحوت ایون      بوه  9/3حداقل  تيهه بر هر ف نج،

 ۀدر محودود  0 ۀعيوق رابطو   هوا تيههشرایط سرعت دوراني 

جخيوه  رو اش ایون . دست آمود  بهدور در دقيقه  895تا  039

   .شدمورد نظر انسخاب  ۀدند
 

(0) 
V

RN

60

2
  

 

 كه در آز،

λ = ؛ پيارووسرعت نسيت سرعت محيطي بهV =  سورعت

 دورانوي سرعت = N؛ پياروو ماشين بر حسب مسر بر  انيه

شخاع دوراز تيهوه بور   = Rو  ؛دور بر دقيقهبر حسب  ها تيهه

    .حسب مسر

رو و پات عرح هترتيب نماهاو روببه 8و  0هاو  شکل 

ورش نوارو را پوس اش عراحوي ناواز     بخدو ماشين تاک سه

ورش نووارو را پوس اش    نيوز ماشوين تواک    3دهند. شکل  مي

امکواز  قابليوت مهوم ایون دسوسگاه،     دهد.  ساتت نااز مي

بدین منظور یو    .استكار ی ت  شدز آز به تطي منضم

نقطه ماابه اتصال سوه نقطوه تراكسوور، در      محل اتصال سه

شوود نوه تنهوا     باعث مي شده است كهت دسسگاه تخييه پا

شمين و كاشت با ی  بار عيور ماشين اش شمين صوورت   ۀتهي

كوار بوذرها را در محول     هواو تطوي  پذیرد، بلکه شيارباشكن

 .ورشو شوده قورار دهنود    نوارهواو تواک  در مناسب، یخني 

كار نيز ماننود دسوسگاه    هاو این تطي ردی  ۀفاصل ،بنابراین

هواو   و در امسوداد ردیو    سور مسوانسي 9/03نوارو ورش  تاک

اش لحوا   ورش نووارو   ماشين تواک  . هاو آز تنظيم شد تيهه

ساتسارو با رتيواتور شياهت دارد، ولي عملکرد آز مسفاوت 

شمين با رتيواتور، تمامي سطح مزرعه شوخم   ۀ. در تهياست

اسوت. ولوي در ماشوين    نيوز بياوسر   و عمق شخم تورد مي

هاو م واور هوم اش یکودیگر     هاو ف نج ورش نوارو تيهه تاک

ه 
اوی
ش

Δ
δ

 
ه(
رج
)د
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تمامي سطح مزرعه یخني و همپوشاني ندارند،  شسهدافاصله 

عمووق شووخم سووطحي  ،شووخم نخواهوود تووورد. هم نووين 

و فقط شيارو براو اسوسقرار  است مسر(  ميلي 044)حداكثر 

 ورش تركيب دسوسگاه تواک   0شکل . شود ميبسسر بذر ای اد 

دهد كه در حال كاشت  كار ی ت را نااز مي نوارو و تطي

 .استگندم در بقایاو برنج 
 

 دوم: مرحلۀ ب( 

  0كاشوت نووارو  -ورش دسسگاه مركب تاک ،در این مرحله    

ارشیوابي و بوا سوه     ،او ساتسه شده در ی  آشموایش مزرعوه  

صوورت  بوه ورشو كاشت مقایسه گردید. آشمایش  رو  تاک

هواو كامول   بلووک نوارهاو یو  بوار تورد شوده در قالوب      

. نوارهاو اصلي شوامل چهوار   شدتصادفي در سه تکرار اجرا 

 :در نظر گرفسه شود  ترتيب اینشمين و كات به  ۀرو  تهي

T1 ،مالووه  دار+دیسوو + شمووين بووا گوواوآهن برگوورداز ۀتهيوو

شموين   ۀتهيو ، T2(؛ )تيمار شاهد تطي كار ی تبا +كات 

تطوي كوار   بوا  با دو بار دیس  عمود بر هم + ماله + كات 

بوا  شمين با دسسگاه چيوزل پکور + كاوت     ۀتهي، T3؛ ی ت

شموين و كاوت همزمواز بوا      ۀتهيو ، T4و  ؛تطي كار ی ت

كاشوت نووارو. نوارهواو     – ورشتواک دسسگاه ساتسه شده 

 S1=064مقدار بهفرعي نيز شامل ميزاز بذر مصرفي گندم 

 ،844=S2  804و=S3      كيلوگرم بور هکسوار در نظور گرفسوه

مسور و   02×34ترتيوب  بوه شد. ابخاد نوارهاو اصلي و فرعي 

انسخواب تيمارهواو   دليول   .در نظور گرفسوه شود   مسر  6×34

تيموار   T1تيموار   داد:تواز توضيح گونه ميرا این آشمایاي 

اسووت؛ ورشو و كاشووت مرسوووم منطقووه    شوواهد و توواک 

ورشو حفاظسي برتور   تاک هاو كم رو  T3و  T2تيمارهاو 

توشسووساز  ۀهسووسند كووه در تحقيقووات گذشووسه در منطقوو

كاشوت  -ورش نيوز ماشوين تواک    T4تيموار   و اند توصيه شده

 باشود.  نوارو عراحي و ساتسه شده در پژوهش حاضور موي  

شموين در رعوبوت مناسوب و شورایط      ۀات تهيو عمليو  ۀكلي

 یکساز و در شمين پوشيده اش بقایاو گيواهي بورنج )كاوت    

 

عوور  بوه ميزاز بقایاو برنج در سطح مزرعه قيلي( اجرا شد. 

 80كيلووگرم در هکسوار بوا رعوبوت وشنووي      8394مسوسوط  

گيورو و ارشیوابي شوامل     پارامسرهاو مورد انداشهدرصد بود. 

موث ر  شماز عمليات، ظرفيوت  مدت ميزاز سوتت مصرفي، 

او، ميزاز ترد شدز بقایا، عملکرد و اجزاو عملکورد  مزرعه

گيرو پارامسرهاو فني ماشوين بوه   انداشه ۀنحومحصول بود. 

 شرح شیر بود:

سووتت  مقودار  براو تخيوين   مصرف شده:سوخت مقدار 

شد. در ایون رو ،   اسسفاده  "باک پر"اش رو  مصر  شده 

و مخزز سووتت ماشوين كوام ً پور      عملياتقيل اش شروع 

 پووس اش پایوواز عمليووات مخووزز سوووتت   شوود.  ریووز لووب

بوراو پور    . مقودار سووتت موورد نيواش    ریز گردید دوباره لب

 برابوور  در پایوواز عمليووات، سوووتت كووردز م وودد مخووزز

كار  شماز اجراوسوتت مصرفي در مساحت یا مدت مقدار 

آشموایش در   در نظر گرفسه شد. این بخش اشتوسط ماشين 

 اجوورا شوودمسوور  09×04 ۀقطخووات نسوويساً وسوويب بووه انووداش

(Habibi-Asl, 2011). 

شمواز  مودت  بوراو تخيوين    زمان مورد نياز عمليات:مدت 

هواو تهيوه شموين، م مووع      اش رو ی  مورد نياش براو هر 

هاو مفيد و دور شدز ماشين در ابسدا و انسهاو مزرعه،  شماز

عمليوات بوا سورعت مناسوب و در سوطح      اجراو در هنگام 

عوور جداگانوه   بوه سونج  شمواز بوا  مسور(،   09×04ماخص )

با ماخص بودز سطح عمليوات و  ؛ پس اش آز، محاسيه شد

شمواز  مودت  هاو مفيد و یيرمفيد ) شمازمدت جمب كردز 

دور شدز در سر و ته شمين(، كل شماز موورد نيواش سيسوسم    

 در واحد سطح محاسيه گردید.

 ظرفيووت در ایوون آشمووایش : اي مزرعتتهظرفيتتت متت  ر 

 او )كووار ان ووام شووده بوور حسووب سووطح       ر مزرعووهمووث

 یووا موواده توسووط ماشووين در موودت یوو  سوواعت( بووراو    

 . شووودمحاسوويه   9رابطوووۀ هوور ماشووين بوووا اسووسفاده اش    

 سوامانه  هور  كول   ،او  ر مزرعوه ثظرفيوت مو   ۀبراو محاسوي 

1- Strip-Till-Drill  
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 شوود اسووسفاده 6 ۀشمووين و كاشووت( اش رابطوو ۀ)شووامل تهيوو

(Habibi-Asl, 2011). 
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 ،نهاكه در آ

Cn = بر حسوب هکسوار    او ماشين تا  مزرعهمث ر ظرفيت

بر حسوب هکسوار بور     او مزرعهمث ر ظرفيت = Ca ؛بر ساعت

بر حسوب كيلوومسر بور     رعت پياروو ماشينس= V؛ ساعت

 ؛بور حسوب مسور    عر  كار نامي )كل( ماشين= W؛ ساعت

 

e  =و  ؛او به اعاار باشده مزرعهn =  تخداد عمليات مورد نيواش

 .سيسسمهر 

بوراو ایون كوار در    ميزان خرد شتدن ققااتاي ايتا  :    

 اجووراو عمليووات تيمارهوواو بووا بقایوواو گيوواهي، قيوول اش  

عووور  هورشو، چهوار نقطوه اش هور كورت آشمایاوي بو      تواک 

 ی  مسر مربب انسخاب شد. بقایاو گيواهي   ۀتصادفي به انداش

گيورو  انوداشه آورو و ميانگين عوول آنهوا   جمبسطح تاک 

 اجورا ورشو تاک. این كار قيل و بخد اش اجراو هر تيمار شد

شد. نسيت ميانگين عوولي بقایوا، قيول و بخود اش عمليوات،      

 شدگي آنها در نظر گرفسه شد.  ترد مخيار

و ميوانگين  شود  ها ان ام  در پایاز، ت زیه واریانس داده 

 او دانکن مقایسه گردید.صفات به رو  آشموز چند دامنه

 

 

 

 

 

 

 ورز نواری رو ماشین خاکبعدی نمای روبهنقشه سه -1شکل 
 دنده( جعبه -1فالن  و -4محور دوار، -3تیغه،  -0قاب،  -1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ورز نواری بعدی نمای پشت ماشین خاکنقشه سه -0شکل 
 درپو  عقب( -1نقطه،  های سه محل اتصال -8و  4، 6)
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  ورزی نواری متصل به تراکتور ماشین خاک -3شکل 

 

 
 غالت کار نواری و خطی ورز خاک ماشینترکیب  -4کل ش

 در حال کاشت گندم در بقایای برن 

 

 نتایج و بحث

 هوا ناواز   واریوانس داده  ۀنسایج ت زی :مصرف سوخت 

هواو   ظر مقدار مصور  سووتت، بوين رو    كه اش ندهد مي

درصود  یو   دار در سوطح   كاشت تفاوت مخنوي -ورشو تاک

 بوه (. بياسرین مقدار مصر  سووتت  8)جدول دارد وجود 

 بوه و كمسورین آز   T1ليسر بر هکسوار اش تيموار    8/96ميزاز 

. ه اسوت دست آمد به T4ليسر بر هکسار اش تيمار   6/2ميزاز 

ميزاز مصور    ،كاشت نوارو-ورش با اسسفاده اش ماشين تاک

درصوود نسويت بووه تيمارهواو دیگوور    29توا   38 اش سووتت 

(. 3بسيار قابل توجه )جدول  و استكه مقداره كاهش یافس

یکي اش تيمارهاو كات شوده بوا ماشوين سواتسه      9شکل 

 ( در این تحقيوق T4S2كاشت نوارو )تيمار -ورش شده تاک

دليول   دهود.  ده هفسه پوس اش كاشوت گنودم ناواز موي      را

نسيت به تيمارهاو دیگر،  T1افزایش مصر  سوتت تيمار 

اش گواوآهن   ع وه بر بياسر بودز تخوداد عمليوات، اسوسفاده   

درصد  33به تنهایي مصر  سوتت را  كه دار است برگرداز

)دوبوار   T2در مقایسوه بوين تيمارهواو    دهود.   افزایش موي 

دليول بياوسر بوودز    )ی  بار چيزل پکور(، بوه   T3دیس  و 

مسور( نسويت بوه     سوانسي  89-34عمق شخم چيوزل پکور )  

مسر(، باعث شد كه یو  بوار چيوزل     سانسي 04-09دیس  )

اً مخادل هماز دو بار دیس  سوتت مصر  نماید پکر تقریي

دارو اش لحا  مصر  سووتت   و این دو تيمار اتس   مخني

ورشو  تواک  دليول كوم  بوه  نيوز  T4در تيموار  نداشسه باشند. 

مسر اش ی  عر  و ادیام عمليوات   سانسي 04نوارو در عمق 

تهيه بسسر بذر و كاشت اش عر  دیگر، مصور  سووتت بوه    

 .استتيمارها كمسر دیکر نسيت باالیي اش 
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جودول  دسوت آموده اش   بهنسایج  :زمان مورد نيازمدت  

هاو مخسلو      كه بين سيسسمدهد ميواریانس نااز  ۀت زی

 شمواز موورد نيواش    مدت كاشت اش نظر جمب كل -ورشو تاک

بينوي شوده در هور     م موعوه عمليوات پويش   اجوراو  براو 

دارد وجوود  د صدری  دار در سطح  اتس   مخني ،سيسسم

سواعت بور    5/0(. بياسرین شمواز موورد نيواش بوا     8)جدول 

و كمسورین آز   (T1) دار هکسار در تيمار با گاوآهن برگورداز 

كاشت نووارو  -ورشو ساعت بر هکسار در تيمار تاک 68/0با 

(T4 )(.  3)جدول  ه استدست آمدبه 

هاو ای اد شده بين تيمارهواو مخسلو  اش آن وا     تفاوت 

هواو   كه كول شمواز موورد نيواش در سيسوسم     شود ميناشي 

ورشو و كاشت بوه نووع و تخوداد رفوت و آمود       مخسل  تاک

 ها و ادوات روو شمين، سرعت پياروو و عر  كوار   ماشين

 

ورش نووارو،   عور مثال در ماشين تواک بهآنها بسسگي دارد. 

سوورعت ، اگرچووه سوورعت پياووروو نسوويت بووه  T4تيمووار 

 3/0عوور مسوسوط   بوه )كمسور اسوت   ادوات دیگور  پياروو 

 ۀتهيو ) عملياتاجراو همۀ دليل بهولي  ،كيلومسر بر ساعت(

در ی  بار عيور ماشين اش  دهيو كود ،كاشت بذر ،بسسر بذر

اسووت تووا در  شموواز كوول عمليووات كمسوور  موودت ، (مزرعووه

تواز با افزایش قدرت تراكسور و انسخواب   ميتيمارهاو دیگر. 

هور  شماز مورد نيواش بوراو   مدت ادوات با عر  كار بياسر، 

سيسسم را كاهش داد، اما در شرایط یکسواز اش نظور منيوب    

تووواز )هماننوود شوورایط ایوون پووژوهش( و انطيووا  درسووت  

جود اتس   در نووع عمليوات در   ها و ادوات با آز، و ماشين

شماز مورد نياش مدت هاو مخسل  باعث اتس   در   سيسسم

 آنها تواهد شد.
 

 

 

 )ده هفته پس از کاشت(کاشت نواری -ورز کشت شده با ماشین خاک T4S2تیمار  -1شکل 
                    

در ایون پوژوهش ناواز داده     :م  ر اي ظرفيت مزرعه 

هکسار بر ساعت كمسورین و تيموار    8/4با  T1شد كه تيمار 

T4  او را  هکسار بر ساعت بياسرین ظرفيوت مزرعوه   68/4با

(. حذ  عمليات شخم با گواوآهن، كاسوسن   3دارند )جدول 

هووا و ادوات و اسووسفاده اش ماشووين  اش رفووت و آموود ماشووين

باعث كاهش در  T4نياشمند به تواز كااي كمسر در تيمار 

ورشو و كاشوت و در نسي ووه   شمواز موورد نيواش بوراو تواک     

او موث ر در ایون تيموار     دار ظرفيوت مزرعوه   افزایش مخنوي 

   گردید.

 ۀنسوایج ت زیو   ميزان خترد شتدن ققااتاي ايتا  :     

 كوه ميوزاز تورد شودز    دهود  موي هوا ناواز    واریانس داده

 دار تيمارهواو مخسلو  مخنوي    توأ ير بقایاو گيواهي تحوت   

 كووه بياووسرین درصوود تردشوودگيعووورو بووهاسووت شووده 

 و كمسوورین T2درصوود بووه تيمووار  96/63بقایووا بووه ميووزاز 

 .دارداتسصوا     T1درصد بوه تيموار    56/39ميزاز  بهآز 

(، T4كاشوت نووارو )  -ورش در رو  اسسفاده اش دسسگاه تاک

اش لحوا    كوه درصود اسوت    03/06ميزاز تردشدگي بقایا 

 (.3)جدول  دارددر ی  ك   قرار  T3آمارو با تيمار 
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 گیری های مورد اندازه کاشت بر شاخص-ورزی تیمار رو  خاک اثر سطوح مختلف واریانس ۀتجزی -0 جدول

 منبع تغييرات
 

 آزادي ۀدرج

 (MS)ميانگين مرقعات 

 زمان مورد نياز مصرف سوخت
ظرفيت 

 اي مزرعه

ميزان خرد شدن 

 ققاااي ايا  

 38/0 440/4 458/4 52/05 8 تکرار   

 3 كاشت-ورشو رو  تاک   
**9/0032 

**609/6 
**042/4 **93/984 

 96/0 448/4 460/4 40/09 6 تطاو آشمایش   

 درصد 9/8 درصد 0/2 درصد 9/2 درصد 0/00 (CV)ضریب تهييرات    
 درصد  0دار در سطح احسمال  اتس   مخني **         

            

 گیری در تیمارهای مختلف های مورد اندازه شاخصبندی میانگین  گروهمقای ه و  -3 جدول

 تيمار

 کاشت(-ورزي )روش خاک

 (درصد 5)در سطح احتمال آنها قا آزمون دانكن ۀو مقااس  ا شاخصميانگين 

 مصرف سوخت

 )ليتر قر  كتار(

 مورد نياز زمان

 )ساعت در  كتار(

 اي ظرفيت مزرعه

 ) كتار در ساعت(

 ميزان خرد شدن ققاااي ايا  

 )درصد(

T1  a8/96 a 54/0 
 d84/4 

c 5/39 

T2 
b 6/30 

c 58/0 
 b98/4 

a 9/63 

T3 b 5/35 b 08/3 
c 38/4 

b 8/02 

T4  c6/2 c 68/0 
 a68/4 

b 9/06 

 دار ندارند. درصد، اتس   مخني 9ماسرک اش نظر آشموز دانکن در سطح احسمال هاو داراو حر  در هر سسوز ميانگين   

 

 ۀنسوایج ت زیو   اندم: ۀعملكرد و اجزاي عملكرد دان 

  رو ا وور سووطوح مخسلوو    ميووانگين مربخووات واریووانس 

و اجووزاو عملکوورد  بووذر بوور كاشووت و مقووادیر -ورشو توواک

ناواز   ارائه شده است. این نسوایج  0عملکرد دانه در جدول 

 اتووس   بووين   ،كووه اش نظوور عملکوورد دانووه   دهوود مووي

 درصووود  9ورشو و كاشوووت در سوووطح  هووواو تووواک  رو 

  ،. ولووي اش نظوور دیگوور صووفات شراعووي    اسووتدار  مخنووي

ورشو و كاشت و مقدار بوذر مصورفي و    هاو تاک بين رو 

 . نوودارددارو وجووود  بوول آنهووا اتووس   مخنووي   ا وور مسقا

ورشو  هاو مخسل  تواک  براو رو  ها ميانگين داده ۀمقایس

كوه بياوسرین و كمسورین ميوانگين     دهد ميو كاشت نااز 

كيلووگرم بور هکسوار     9065و  6000ميزاز  بهعملکرد دانه 

و  (T4) كاشوت نووارو  -ورشو هواو تواک   ترتيوب اش رو  به

 گفسنوي . (9)جودول   ه اسوت آمود دست به (T3) چيزل پکر

 T3و  T1 ،T2ورشو و كاشوت   تاک تيمارهاواست كه بين 

نودارد  دارو وجوود   لکورد دانوه اتوس   مخنوي    اش لحا  عم

 (.  6)شکل 

 عملکورد محصوول در   درصود در   00دار مخنوي افزایش      

 نسوويت بووه تيمارهوواو  ،كاشووت نوووارو-ورش تيمووار توواک

توواز بوه اصو ح الگووو كاشوت در ماشوين        را  موي  ،دیگر

بواقي مانودز    ،داد. هم نوين نسيت كاشت نوارو -ورش تاک

 ،هوواو كاشووت ایلووب بقایوواو محصووول قيلووي بووين ردیوو  

دار ناودز   است. مخنوي داشسه  تأ يردر حف  رعوبت تاک 

ورشو  تواک  هاو كم  تفاوت ميانگين عملکرد دانه براو رو 

T2  وT3  مرسوم   با روT1  ،بيوانگر ایون    در بقایاو بورنج

  انود ماننود رو    ورشو توانسوسه  تاکهاو كم  است كه رو 

بسوسر مناسويي    (T1)دار  مرسوم شخم با گواوآهن برگورداز  

تواننود   و ميكنند براو كاشت بذر و اسسقرار گياه ه ای اد 

گيورو   مخيار تصميم ،شوند. بنابراین جایگزین رو  مرسوم

ورشو كمينوه در بقایواو    م تاکنوع سيسس در مورد انسخاب

هوایي   اسا  شاتص تواند بر جاو رو  مرسوم مي بهبرنج 

ورشو، مصور  سووتت و انور و، ميوزاز      تاکهزینۀ مانند 

هوا و ادوات   او و نوع ماشوين  تاک، ظرفيت مزرعه فاردگي

 در دسسر  باشد.
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 کاشت و مقادیر بذر-ورزی خاک صفات مورد بررسی در سطوح مختلف تیمار میانگین -1  دولج

 تيمار                 

 (درصد 5 ميانگين صفات و مقااسه آنها قا آزمون دانكن )سطح احتمال

 تعداد سنبله

 قر متر مرقع 

 تعداد دانه

 در سنبله

 وزن  زار دانه

 )ارم(

 عملكرد دانه

  كتار()کيلوارم قر 

شاخص قرداشت 

 )درصد(

 تكرار

R1 
a 080 

a 38 
a 5/08 

a 9354 
a 9/00 

R2 
a 045 

a 38 
a 0/03 

a 9603 
a 5/00 

R3 
a 043 

a 33 
a 9/03 

a 9638 
a 4/08 

 ورزي   روش خاک

 و کاشت

T1 
b 356 

a 33 
a 4/03 

a 9924 
a 5/00 

T2 
b 043 

a 38 
a 5/08 

a 9964 
a 3/00 

T3 
b 353 

a 38 
a 6/00 

a 9065 
a 2/00 

T4 
ab 093 

a 38 
a 6/08 

b 6000 
a 5/00 

 مقادار قذر

S1 
a 004 

a 33 
a 0/03 

a 9300 
a 0/08 

S2 
a 353 

a 30 
a 0/03 

a 9639 
a 5/08 

S3 
ab 033 

a 30 
a 0/03 

a 9625 
a 0/04 

 ا ر متقاقل روش

 کاشت - ورزي خاک

 و مقادار قذر

T1S1 
c 353 

a 30 
a 0/03 

ab 9293 
a 8/00 

T1S2 
cd 322 

a 39 
a 2/08 

ab 9320 
a 0/00 

T1S3 
c 040 

a 34 
a 2/08 

b 9046 
ab 0/33 

T2S1 
c 048 

a 38 
a 3/08 

b 9302 
a 4/00 

T2S2 
d 390 

a 39 
a 3/08 

b 9332 
a 9/03 

T2S3 
ab 069 

a 34 
a 0/03 

ab 9556 
a 6/04 

T3S1 
d 396 

a 33 
a 2/00 

b 9855 
a 4/08 

T3S2 
cd 329 

a 30 
a 3/09 

b 9300 
a 6/00 

T3S3 
bc 035 

a 30 
a 3/03 

b 9353 
a 5/00 

T4S1 
ab 029 

a 38 
a 0/08 

a 6069 
a 3/00 

T4S2 
abc 003 

a 33 
a 0/08 

a 6045 
a 3/08 

T4S3 
bc 086 

a 33 
a 0/03 

ab 9293 
a 3/00 

 دار ندارند. درصد، اتس   مخني 9سطح احسمال  هاو داراو حر  ماسرک اش نظر آشموز دانکن دردر هر سسوز ميانگين   

 کاشت -ورزی خاک  رو اثر سطوح مختلف  میانگین مربعاتواریانس  ۀنتای  تجزی -4 جدول

 مورد بررسی صفات دیگرو  دانه عملکرد و مقادیر بذر بر

 منبع تغييرات

 

 ۀدرج

 آزادي

 قراي صفات مورد قررس  (MS)ميانگين مرقعات مقادار 

 تعداد سنبله

 قر متر مرقع

 تعداد دانه

 در سنبله
 عملكرد دانه وزن  زار دانه

شاخص 

 قرداشت

 03/0 2/53603 42/0 35/4 9/0068 8 تکرار  

 3  ns0/6295 ns 34/8 ns 34/3 *2/290485 ns 43/4 (A)كاشت -ورشو رو  تاک  

 33/4 8/045532 63/0 33/8 0/0383 6 تطاو آشمایش  

 8 ns 3/0339 ns 95/88 ns 83/4 ns 3/30423 ns 05/84 (B) مقادیر بذر  

AB    6 ns 9/0835 ns 29/5 ns 25/0 * 4/030863 ns 96/00 

 90/4 6/889008 02/0 20/4 3/0038 06 تطاو آشمایش  

 39/0 39/2 02/0 28/8 30/5 )درصد( (CV)ضریب تهييرات    
 دارنيود اتس   مخني n.sدرصد و  9دار در سطح احسمال  اتس   مخني *  
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 کاشت در مقادیر مختلف بذر -ورزی مقای ۀ میانگین عملکرد گندم در تیمارهای مختلف خاک -6شکل     

 

 گیرینتیجه

او براو كاوت گنودم در بقایواو     هاو مزرعه اش ارشیابي 

 مطلووب  يكاشوت نووارو نسوای    -ورش ماشوين تواک  با برنج 

آن وه در  . در مقایسوه ایون ماشوين بوا     ه استدست آمد به

 + دار + دیسوو  + مالووه رو  مرسوووم )گوواوآهن برگوورداز 

، ميزاز مصور  سووتت اش   شودگرفسه مي كار به كار( تطي

شموواز اجووراو موودت ليسوور در هکسووار و كوول  6/2بووه  8/96

. ه اسوت ساعت در هکسار كاهش یافس 6/0به  0/9عمليات اش 

تيمارهوواو  دیگوور  آن ووه در  هم نووين در مقایسووه بووا   

شده، مصور   گرفسه  كارو بهورشو حفاظسي توصيه  تاک كم

. اسوت  هیافسو  ليسر در هکسوار كواهش   82سوتت دست كم 

كوه بوا اسوسفاده اش ایون      هدست آمود  بهاین نسایج در حالي 

درصود   00عور مسوسط  بهدسسگاه عملکرد محصول گندم 

بور اسوا    . اسوت هاو دیگر  رو عملکرد گندم در بيش اش 

كاشوت  -ورش دست آموده اش ارشیوابي ماشوين تواک     بهنسایج 

گرفسوه   كوار  به ها دیگر رو آن ه در با آز  ۀو مقایس نوارو

، اسسفاده اش این ماشين براو كات ی ت دانوه ریوز   شودمي

 .شود ميدر بقایاو محصول قيلي توصيه 
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In order to achieve a conservation agriculture, a new strip tillage implement was designed that 

could be pulled with a drill by tree point hitch attachment in order to make possible tillage and 

planting practices simultaneously.  The developed drilling machine was then used and compared 

with other tillage methods. An experiment was designed using Randomized Complete Block 

(RCB) with three replications. Main plots were: The four tillage and planting methods  namely:  

moldboard plow + 2 passes of disc+ leveler+ drill (T1),  2 passes of disc+ leveler+ drill (T2), 

chisel packer+ drill (T3) and strip-till-drill (T4 or STD), and the subplots namely: seed density of  

160 (S1), 200 (S2) and 240 (S3) kg.ha-1 were the experimental conditions.. Evaluated indices 

were fuel consumption rate, operation time, field capacity and residue pulverization rate. The 

results showed that T4 treatment had the lowest fuel consumption and time with 8.6 lit.ha-1 and 

1.62 h.ha-1 rates, respectively. T1 and T4 treatments with 0.2 and 0.62 ha.h-1 had the highest and 

the least rates of field capacity. Residue pulverization was 46.47% in T4 treatment and was not 

significantly difference with T2. Crop yield in T4 treatment was 11% higher than average of 

other treatments. Finally it was found that tractors with medium power such as MF285 (with 53 

kW engine power) could pull this implement. 
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