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ABSTRACT
The effect of no tillage, minimum and conventional tillage were investigated on some characteristics of soil
and machine on alternation of sugar beet, barley, maize, wheat in cold regions of Khorasan Razavi province.
This study was conducted in split plot design based on randomized complete block design with three
replications. The treatments consisted of soil tillage methods in three levels: conventional tillage, minimum
tillage and no tillage in the main plots and amount of plant residues in three levels including: no residues,
retaining 30 percent and 60 percent of residues in the subplots. The results showed that no tillage and minimum
tillage reduced fuel consumption, operating time, mechanical power consumed in land preparation and planting
operations and amount of plant residues returned compared to the conventional tillage. The conventional tillage
compared to minimum tillage and no tillage reduced the diameter of the soil clods significantly. Soil tillage
methods and amount of plant residues did not have a significant effect on soil penetration resistance.
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اثر روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی خصوصيات ماشين و خاک در منطقه سرد استان خراسان
رضوی
2
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 .1بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ،سازمان
تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،مشهد ،ایران
 .2موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/8/5 :تاریخ بازنگی -1398/4/29 :تاریخ تصویب)1398/5/12 :

چکيده
اثر روش های بی خاک ورزی،کم خاک ورزی و خاکورزی مرسوم بر بعضی خصوصیات خاک و ماشین در تناوب چغندر
قند -جو -ذرت -گندم در اقلیم سرد استان خراسان رضوی بررسی گردید .این پروژه بصورت طرح کرت های خرد شده بر
پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل روش های خاک ورزی در سه سطح
شامل خاکورزی مرسوم ،کم خاکورزی و بیخاکورزی در کرت های اصلی و مقدار بقایای گیاهی در سه سطح شامل:
بدون بقایا ،حفظ  30درصد بقایا و  60درصد بقایا در کرتهای فرعی بود .نتایج این تحقیق نشان داد که روش های بی خاک
ورزی و کم خاک ورزی در مقایسه با خاک ورزی مرسوم باعث کاهش مصرف سوخت ،کاهش زمان انجام عملیات ،کاهش
توان مکانیکی مصرفی در عملیات تهیه زمین و کاشت و کاهش میزان برگردانده شدن بقایای گیاهی به خاک شدند .روش
خاک ورزی مرسوم نسبت به کم خاک ورزی و بی خاک ورزی باعث کاهش معنی دار قطر کلوخه شد .روش های خاک
ورزی و درصد بقایا در این تحقیق تاثیر معنی داری بر مقاومت به نفوذ خاک نداشت.
واژههای كليدی :خاک ورزی حفاظتی ،کم خاک ورزی ،کشت مستقیم

مقدمه
کشاورزی در سطح دنیا و کشور ما با چالشهای عظیمی روبروست.
مسئله فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی آن بطور چشمگیری
عملکرد گیاهان زراعی را کاهش میدهد و اگر به همین منوال
ادامه یابد باعث از بین رفتن خاک (به عنوان مهمترین منبع تولید)
و بیابان زائی خواهد شد .حدود  350میلیون هکتار از اراضی جهان
در اثر اجرای عملیات خاکورزی شدید و نامناسب دچار فرسایش
و تخریب شده است و میزان کل فرسایش خاک در جهان 26
میلیارد تن تخمین زده میشود .سهم ایران از فرسایش جهانی
حدود  2میلیارد تن میباشد ( .)FAO, 2008در دهه گذشته
کشاورزی حفاظتی به موضوعی بحثبرانگیز در محافل علمی و
تصمیمسازی برای نیل به کشاورزی پایدار تبدیل شده است
( .)Andersson & D’Souza, 2013استفاده از روشهای کشاورزی
حفاظتی و بدون شخم در حال حاضر در سطح دنیا به بیش از
 100میلیون هکتار رسیده است که در شرایط اقلیمی مختلف و
انواع خاکها به اجرا درآمده است ،در مناطقی با بارندگی بیش از
 2500میلی متر تا مناطق بسیار کم باران با بارندگی کمتر از 250
* نویسنده مسئولzarifneshat@yahoo.com :

میلی متر در سال توسعه یافته است .اگر در هزینه آماده سازی
بستر بذر و کاشت گندم فقط به میزان  500هزار ریال در هکتار
صرفهجویی شود و سیستم های کشاورزی حفاظتی و کم خاک
ورزی در سطح استان خراسان رضوی و به تبع آن در سطح کشور
آن هم فقط در سطح  50هزار هکتار اجرا شود ،رقمی معادل 25
میلیارد ریال در حقیقت عاید کشاورزان خواهد شد و این یك
توجیه اقتصادی بسیار محافظه کارانه و آنهم فقط برای گندم است
و پیش بینی گسترش سطح زیر کشت از این هم بیشتر خواهد
بود ،مضاف بر اینکه مبالغ هنگفتی از نظر مصرف انواع سموم و
کودهای شیمیایی صرفه جویی خواهد شد (.)Ghodsi, 2013
هدف از کشاورزی حفاظتی کاهش شدت عملیات
خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی و حفظ آن در سطح خاک در
قالب یك سیستم تناوبی میباشد .در این روش پسماندههای
محصول قبلی تماماً یا قسمتی از آن (حداقل  30درصد) در سطح
یا نزدیك سطح خاک نگهداری میشود .حفظ بقایای گیاهی در
سطح یا نزدیك سطح خاک در روشهای کشاورزی حفاظتی باعث
حفظ رطوبت خاک ،جلوگیری از شستشوی ذرات خاک بر اثر
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ضــربات باران در اراضی شیب دار و کاهش فرسایش آبی میگردد،
همچنین کاهش شدت برهمزدن خاک در روش کشاورزی
حفاظتی از خردشدن و جابجایی زیاد ذرات خاک و پودرشدن آن
جلوگیری کرده و باعث کاهش فرسایش بادی میگردد .بر این
اساس انتظار می رود که روش کشاورزی حفاظتی به سبب کاهش
عملیات خاک ورزی از یك سو و حفظ بقایای گیاهی از سوی
دیگر سبب افزایش بهره وری آب و کاهش نیاز آبی محصول شود
(.)Kasper et al., 1990 & Guerif et al., 2001
کمخاکورزی و بیخاکورزی دو روش مورد استفاده در
خاکورزی حفاظتی است .در روش کمخاکورزی عملیات بر
حسب نوع گیاه و میزان بقایای محصول قبلی تا عمـــق ( 8الی
 15سانتی متر) برای قرار دادن کود و بذر و مخلوط کردن بقایا با
الیه سطحی انجام میگیرد .در روش بیخاکورزی هیچ نوع
عملیات خاک ورزی صورت نمی پذیرد و تنها ماشین کاشت کود
و بذر را باحداقل به هم خوردگی در خاک قرار میدهد .در روش
بیخاکورزی بقایای گیاهی در سطح خاک (روی خاک) رها
میگردند .حفظ بقایای گیاهی در سطح یا نزدیك سطح خاک با
عملیات بیخاکورزی یا کمخاکورزی باعث کاهش تبخیر از
سطح خاک میشود که از طریق کاهش درجه حرارت ،جلوگیری
از انتشار بخار آب و کاهش سرعت باد در سطح تماس خاک با هوا
صورت میگیرد .وجود بقایا در سطح خاک میتواند حدود 34
تا 50درصد تبخیر از سطح خاک را کاهش دهد .با حفظ بقایای
گیاهی در سطح یا نزدیك سطح خاک میتوان در مناطق خشك
بخصوص در فصل تابستان دور آبیاری را افزایش داد ( Ghodsi,
.)2013
تداوم استفاده از عملیات زراعی متداول و آنهم متکی بر
شخم فشرده ،به ویژه وقتی که با حذف کامل یا سوختن بقایای
گیاهان زراعی توام باشد ،موجب فرسایش شدید خاک و انحطاط
آن به عنوان تنها منبع تولید مواد غذایی شده است .بسیاری از
فاکتورهای خاک برای موثر و پایدار بودن جهت تولید محصوالت
زراعی فرسوده شده اند که این فاکتورها شامل عوامل فیزیکی،
شیمیایی و بیولوژیکی خاک می باشد (.)Montgomery, 2007
تخمین زده شده که فعالیتهای بشر موجب شده است هر ساله
 26میلیارد تن خاک سطحی فرسوده شود که  2/6برابر سرعت
طبیعی آنست (.)Verhulst et al., 2010در تحقیقی دو روش
خاک ورزی مرسوم (گاوآهن برگرداندار و دوبار دیسك ،گاو آهن
برگرداندار و هرس دوار) و چهار روش کم خاک ورزی (دیسك و
هرس دوار ،دوبار هرس دوار ،گاوآهن پارا و هرس دوار ،پنجه غازی
و هرس دوار) را از نظر خواص خاک ،کنترل علف هرز ،عملکرد و
بازده انرژیبر روی محصوالت ذرت ،سویا و گندم در یك دوره سه
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ساله بررسیشد .نتایج نشان داد در کم خاک ورزی ،مصرف سوخت
 12/4تا  25/3لیتر گازوئیل در هکتار ،و توان مورد نیاز  23/6تا
 42/8درصد کاهش داشته است .بازده توان کمی افزایش داشته
اما معنی دار نبوده است .میزان رطوبت در عمق  20سانتی متر5/6
تا  7/5درصد و در عمق  20تا  30سانتی متر  5تا  11درصد
افزایش داشته است .بیشترین مقدار فسفات در عمق صفر تا 10
سانتی متر در روش خاک ورزی با دیسك و هرس دوار و در عمق
 10تا  20سانتی متر در روش خاک ورزی با پنجه غازی و گاوآهن
پارا وجود داشته است (.)Rusu, 2005
در مطالعه دیگری تاثیر خاکورزی مرسوم و بی خاک ورزی
را بر کیفیت و عملکرد دانه گندم دوروم و محتوای رطوبت خاک
مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که در دو سال اول
آزمایش عملکرد گندم در روش بیخاکورزی بیشتر از عملکرد در
روش خاک ورزی مرسوم بود .دلیل این امر تبخیر کمتر آب از
خاک در روش بیخاکورزی بود (.)De Vita, 2007
در یك پژوهش دیگر ،مزایای استفاده از خاک ورزی
حفاظتی در کشت گندم پس از برداشت برنج ،امکان زودتر کشت
گندم پس از برداشت برنج ،کنترل علف هرز فاالریس،کاهش
هزینههای تولید ،صرفهجویی در مصرف آب و افزایش در آمد بهره
بردار بیان شد (.)Erenstein& Laxmi, 2008
) Jat et al. (2009روش های مختلف خاک ورزی و استقرار
گیاه در دو روش تسطیح دقیق و تسطیح سنتی ،جهت بهبود
کارائی مصرف آب ،منافع اقتصادی و کیفیت خاک به مدت دو
سال مورد بررسی قرار دادند .صرف نظر از روش های خاک ورزی
و استقرار گیاه ،تسطیح دقیق میزان سودمندی سیستم تولید
گندم-برنج را در مقایسه با روش تسطیح سنتی در سال دوم به
میزان  7/4درصد افزایش داد .عملکرد برنج در روش مرسوم در
مقایسه با روش حفاظتی بیشتر بود اما در گندم عملکرد کشت
مستقیم بیشتر از کشت به روش مرسوم بود .میزان سودمندی
سیستم گندم-برنج وقتی هردو به صورت بی خاک ورزی کشت
شدند برابر با سودمندی آن در سیستم مرسوم بود.
) Botta et al. (2009شدت ترافیك و تراکم خاک را در
چهار روش مختلف خاک ورزی شامل کشت مستقیم و سه روش
مرسوم مقایسه نمودند .فاکتورهای شاخص مخروط خاک در عمق
صفر تا  45سانتی متر ،جرم مخصوص ظاهری ،تخلخل کل خاک
و عمق فرورفتن چرخ تراکتور در خاک اندازه گیری شدند .نتایج
نشان داد که خلل و فرج خاک در روش کشت مستقیم هفت
درصد کاهش می یابد در صورتی که کاهش خلل و فرج در روش
های مرسوم تا حدود  15درصد نیز می رسد.
هدف از اجرای این پروژه بررسی تاثیر روش های کشاورزی
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حفاظتی ( نسبت به کشاورزی رایج) بر برخی پارامترهای ماشین و خاک
محصوالت در تناوب پیشنهادی چغندر قند -جو -ذرت -گندم بود.

مواد و روش ها
این آزمایش از سال زراعی  92-93بمدت سه سال در ایستگاه
تحقیقات کشاورزی جلگه رخ استان خراسان رضوی اجرا گردید.
ایستگاه تحقیقات کشاورزی جلگه رخ تربت حیدریه با طول
جغرافیایی  59درجه شرقی و عرض جغرافیایی  35درجه و 50

دقیقه شمالی در  135کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.
این ایستگاه دارای زمستان های سرد و طوالنی ( با میانگین 123
روز یخبندان در طی سال ) ،بهار خشك و تابستان های معتدل
می باشد .ارتفاع از سطح دریا در این ایستگاه  1721متر و میانگین
بارندگی سالیانه  225میلی متر می باشد .حداکثر درجه حرارت
مطلق  36/5درجه سانتی گراد و حداقل درجه حرارت مطلق -23
درجه سانتی گراد و میانگین درجه حرارت سالیانه آن  10/7درجه
سانتی گراد است.

جدول  -1برخی از خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک محل آزمايش
عمق الیه
(سانتی متر)
30-0
60-30

بافت
خاک

هدایت
الکتریکی
()ds/m

pH

لوم رسی
لوم

2/21
2/30

7/7
7/8

درصد ذرات خاک
شن

سیلت

رس

37
35

35
40

28
25

آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .عوامل آزمایش
شامل روش های خاک ورزی (در سه سطح بدون خاک ورزی ،کم
خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم) در کرت های اصلی ودرصد
بقایا (در سه سطح بدون بقایا 30 ،درصد بقایا و  60درصد بقایا)
در کرت های فرعی بودند ،که در تناوب چغندر قند -جو -ذرت-
گندم مورد مطالعه قرار گرفت .جزئیات تیمارهای خاک ورزی
عبارتند از:
-1خاک ورزی با گاوآهن قلمی غلتك دار (چیزل پکر)به
عمق  35الی  40سانتی متر و کشت با کارنده کاشت مستقیم

اسیدیته
گل اشباع

فسفر
قابل جذب

پتاسیم
قابل جذب

O.C

ppm

ppm

ازتکل
(درصد)

درصد
کربن آلی
0/37
0/32

8/8
6/4

219
179

0/065
0/059

(کم خاک ورزی)
-2کشت مستقیم محصول با استفاده از کارنده کاشت
مستقیم (بی خاک ورزی)
-3خاک ورزی مرسوم (شخم با گاوآهن برگردان داربه عمق
 25الی  30سانتی متر ،دیسك ،لولر و کشت با کارنده کاشت
مستقیم) به عنوان شاهد
در سیستم کاشت بدون خاک ورزی ،هیچ گونه عملیات
خاک ورزی صورت نگرفت .برای انجام عملیات کاشت در تمام
تیمارها از کارنده کشت مستقیم استفاده شد .مشخصات
ماشینهای مورد استفاده درجدول  2آمده است.

جدول  -2مشخصات ماشينهای مورد استفاده در آزمايش

نوع ماشین

مشخصات

خطی کار کاشت مستقیم
گاوآهن قلمی غلتك دار (چیزل پکر)
دیسك

تندر ساخت شرکت برزگ همدان مدل  13 ،SPD 2500ردیفه ،عرض کاری  2/5متر،
 5شاخه ساخت شرکت پایدار ساز خراسان ،فاصله ردیف  30سانتی متر
آفست مدل  20 SARپره  24اینچی ساخت شرکت شخمیران

در تیمار بدون بقایای گیاهی ،بقایای محصول قبلی (شبدر)
حذف و از سطح خاک جمع آوری شد .در سایر تیمارهای مقدار
بقایا ،بر اساس تیمارهای تعریف شده  %30و یا  %60بقایای گیاهان
زراعی این سیستم تناوبی بر روی سطح خاک حفظ گردید .یعنی
با محاسبه میزان عملکرد بیولوژیك محصوالت زراعی این سیستم
تناوبی مقادیر متناسب بقایا با اعمال تیمارهای مقدار بقایا بر روی
سطح خاک به صورت ایستاده و خوابیده (بقایای ریخته شده روی
زمین پس از عملیات برداشت) بر روی سطح خاک حفظ شد.تیمار
میزان بقایادر تیمارهای حفظ  %30و  %60با کمك تغییر ارتفاع
برش کمباینو در تیمار بدون بقایا ،پس از کمباین حذف کلیه بقایا

(به عنوان شبیه سازی چرای مزرعه توسط دام) با کمك کارگر
اعمال گردید  .وزن بقایای باقیمانده روی خاک در محصول شبدر
حدود  400و  800کیلوگرم در هکتار ،در جو  800و 1600
کیلوگرم و در گندم  750و  1500کیلوگرم در هکتار بترتیب در
حالت  30و  60درصد حفظ بقایا بود.
ابعاد پروژه در هر تناوب مورد مطالعه 126× 120متر (کرت
اصلی  120×42متر و کرت فرعی  14×40متر) بود .برای مقایسه
روش های مختلف ،فاکتورهایی مانند خصوصیات فیزیکی خاک
شامل جرم مخصوص ظاهری ،نفوذ پذیری خاک (شاخص مخروط
خاک ) و شاخص ساختمان خاک (میانگین وزنی قطر کلوخه ها
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) ،و همچنین فاکتورهای دیگری شامل درصد برگردان شدن
بقایای گیاهی ،مصرف سوخت ،توان کششی مورد نیاز و زمان
انجام عملیات اندازه گیری و با هم مقایسه گردید.
روش اندازهگيری پارامترهای آزمايش

 -1جرم مخصوص ظاهری خاک :جهت تعیین جرم مخصوص
ظاهری خاک ،قبل از عملیات خاک ورزی و کاشت و همچنین در
زمان برداشت محصول با استفاده از استوانه های نمونه گیری از
اعماق  10- 20 ،0-10و  20-30سانتیمتری هر کرت نمونه
برداری شد .نمونه های دست نخورده به مدت  24ساعت در دمای
 105درجه سانتیگراد درآون خشك شده و با استفاده از فرمول
زیر جرم مخصوص ظاهری بر مبنای خاک خشك محاسبه گردید
(.)Sims & O'Neill, 1994
Wd
V

BD 

(رابطه )1
که در آن  BD:جرم مخصوص ظاهری خاک (،)gr.cm-3
Wdجرم خاک خشك ( )grو  Vحجم کل خاک ( )cm3می باشد.
 -2مقاومت به نفوذ (شاخص مخروط) خاک
به منظور بررسی تغییرات مقاومت خاک در بعد از
عملیات خاک ورزی ( مرحله حداکثر رشد رویشی گیاه) شاخص
مقاومت به نفوذ تعیین گردید .روش آزمایش نفوذ سنجی
استاتیکی و بر اساس نفوذ یك مخروط در زمین و اندازه گیری
نیروی الزم جهت این امر استوار است .از رابطه ذیل برای محاسبه
مقاومت به نفوذ استفاده گردید (:)Sims & O'Neill, 1994
F  9.81
A

CI 

(رابطه )2
که در آن CI:مقاومت به نفوذ(مگا پاسکال) A ،سطح مقطح
شاخص(میلی متر مربع) و Fنیروی قرائت شده بوسیله نفوذ
سنج(کیلو گرم) میباشد.
برای اندازه گیری شاخص مخروطی خاک از دستگاه نفوذ
سنج الکترونیکی مدل  Eijkelkmapساخت کشور هلند استفاده
شد .به هنگام استفاده از نفوذ سنج ،از مخروط استاندارد با زاویه
راس  60درجه ،و قطر اسمی  11/28میلی متر و سطح یك سانتی
متر مربع استفاده شد .سرعت نفوذ دستی به هنگام نفوذ به صورت
عمودی درون خاک  2سانتی متر بر ثانیه تنظیم گردید .رطوبت
خاک در هنگام اندازه گیری حدود  15درصد وزنی بر پایه وزن
خاک خشك ( ظرفیت مزرعه ای) بود .عمق اندازه گیری با توجه
به میزان نفوذ آب در خاک حدود  45سانتی متر بود و در هر
کرت تعداد  4نفوذ صورت گرفت
 -3قطر کلوخه ها ( میانگین وزنی) :اندازهگیری توزیع اندازه
ای پایداری کلوخه های خاک بعد از اعمال تیمارهای خاک ورزی

با استفاده از الك های مخصوص انجام شد .نمونه برداری از خاک
بوسیله یك قوطی فلزی دو طرف باز به ابعاد  20در 20سانتی متر
از عمق خاک ورزی انجام شد .الكهای مورد استفاده در این
آزمایش از کوچك به بزرگ به ترتیب شامل اندازههای ،10 ، 5
 40 ،30 ،20و  50میلی متر بودند .مقدار میانگین قطر کلوخه
های باقی مانده بر روی الك باالیی از طریق اندازه گیری سه بعد
طول ،عرض و ضخامت کلوخه ها بوسیله کولیس و محاسبه قطر
حسابی بدست آمد .قطر متوسط وزنی کلوخهها ( )MWDکه
نشان دهنده مقدار پایداری کلوخه های خاک است از رابطه زیر
محاسبه گردید (:)Sims & O'Neill, 1994
n

(رابطه )3

X i. Wi



=

MWD

i 1

در این رابطه  iمیانگین قطر کلوخه های باقی مانده بر
روی الك و  Wiنسبت وزن خاکدانه های باقی مانده بر روی هر
الك به وزن کل نمونه و  nتعداد الك ها می باشد.
 -4درصد برگردان شدن بقایای گیاهی :قبل و بعد از انجام
عملیات ،بقایای گیاهی به خاک در یك سطح یك متر مربعی
(قاب یك متر مربعی) جمع آوری و با استفاده از فرمول زیر درصد
برگردان شدن بقایای گیاهی محاسبه شد ( Sims & O'Neill,
:)1994
W  Wb
IR  a
100
Wa
(رابطه )4
که در آن IR:درصد برگردان شدن بقایای گیاهی به خاک،
 Waوزن بقایای گیاهی قبل از انجام عملیات ( )kgو  Wbوزن
بقایای گیاهی ( )kgبعد از انجام عملیات می باشد.
 -5مصرف سوخت :میزان سوخت مصرفی برای انجام
عملیات در هر تیمار به روش باک پر اندازه گیری شده و با توجه
به مساحت کرت ها ،مقدار مصرف سوخت در هر هکتار بدست
آمد.
 -6زمان انجام عملیات :با توجه به تیمارهای مختلف شامل
روش های بی خاک ورزی ،کم خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم
زمان انجام هر یك از عملیات در هر کرت محاسبه و بصورت دقیقه
در هکتار تعمیم داده شد.
 -7مقاومت کششی ادوات :به منظور تعیین توان کششی
مورد نیاز ،مقاومت کششی خاک ورزها و کارنده ها تعیین شد.
مقاومت کششی معموال با دستگاه دینامومتر اتصال سه نقطه اندازه
گیری می شود اما بعلت عدم دسترسی به این دستگاه از نوع
مالبندی (تبدیل لود سل فشاری به کششی) به روش ذیل استفاده
شد:
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 مقاومت کششی در دو مرحله با بار و بی باری اندازه گیریشد.در مرحله بی باری دینامومتر بین دو تراکتور قرار گرفت.
تراکتور جلو کشنده و تراکتور عقب حامل خاک ورز و یا کارنده
در وضعیت خالص بود .در این مرحله خاک ورز و یا پیش برها و
شیار بازکن های بذرکار در زمین نفوذ نکرده وفقط توسط تراکتور
دوم حمل می شود .با قرائت میزان نیروی کششی در این مرحله
مقاومت غلطشی تراکتور حامل خاک ورز و یا کارنده ( )Rتعیین
شد .در مرحله بعد خاک ورز در شرایط شخم و یا بذرکار در شرایط
کاشت قرار گرفته و سپس میزان نیروی کششی قرائت شد .در
این مرحله میزان نیروی کششی الزم برای خاک ورز و کارنده
مقاومت غلطشی تراکتور دوم تعیین شد.
 از تفاضل نیروی کششی در طی این دو مرحله مقاومتکششی خالص خاک ورز و بذرکارها تعیین شد .این شاخص در
هر مزرعه سه بار اندازه گیری شد و میانگین آن بعنوان مقاومت
کششی ماشین خاک ورز و یا کارنده در نظر گرفته شد .با ضرب
نیروی کششی در سرعت پیشروی ماشین توان مالبندی مورد نیاز
محاسبه گردید (.)Almasi et al, 1999
 در هنگام کاشت با بذرکارهای کاشت مستقیم برایافزایش کارآیی و همچنین برش بهتر بقایای گیاهی بایستی از
سرعت های پیشروی باال استفاده کرد .بدین منظور بنا به توصیه
سازندگان این نوع کارنده ها سرعت پیشروی  7-8کیلومتر در
ساعت انتخاب گردید .برای دستیابی به سرعت ذکر شده با توجه
به کتابچه راهنمای تراکتور ،دنده مورد نظر انتخاب و با استفاده
از گاز دستی و دور موتور ،سرعتهای مورد نظر حاصل شد.
 -برای آبیاری با توجه به طول شیارها ،احتمال نداشتن

یکنواختی توزیع مناسب وجود دارد لذا برای داشتن یکنواختی
توزیع مناسب آب ،از سیستم آبیاری تحت فشار استفاده شد .دور
آبیاری نیز با توجه به بافت خاک و ظرفیت نگهداری آن تعیین
شد .تاریخ کاشت ،میزان بذر مصرفی و مصرف عناصر غذایی برای
کلیه تیمارها یکسان و همگن بود و میزان کود مصرفی بر اساس
نتایج آزمون خاک مزرعه محاسبه و مصرف شد.

نتايج و بحث
نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین های دادههای مربوط به
پارامترهای مورد اندازه گیری در آزمایش در سالهای مختلف
اجرای پروژه به ترتیب در جدول های 3و  4آمده است.
نتایج تجزیه واریانس داده های جرم مخصوص ظاهری
خاک در سال های مختلف اجرای پروژه نشان داد که فقط روش
های خاک ورزی اثر معنی داری بر جرم مخصوص ظاهری خاک
در عمق  10-20سانتیمتری خاک داشته است .اثر سال و بقایای
گیاهی تاثیر معنی داری بر جرم مخصوص ظاهری نداشت .علیرغم
متفاوت بودن مقدار به هم خوردگی خاک در روش های مختلف
خاک ورزی ،دلیل این که جرم مخصوص ظاهری خاک در انتهای
فصل اندازه گیری شده ،خاک شخم خورده در روش های کم
خاک ورزی و مرسوم زمان الزم برای بازپروری خود را دارند و در
نتیجه شرایط فشردگی خاک در این تیمار ها به شرایط خاک در
بی خاک ورزی نزدیك می شود .به همین دلیل در اکثر سال های
اجرای تحقیق ،تفاوت معنی داری بین جرم مخصوص ظاهری
خاک در تیمارهای مختلف مشاهده نمی شود.

جدول  -3نتايج آناليز واريانس پارامترهای اندازه گيری شده
منابع تغییرات

درجه
آزادی

F
جرم مخصوص

توان کششی

ظاهری خاک

درصدبرگردان

مصرف سوخت

زمان عملیات

شدن بقایا

قطر وزنی
کلوخه ها

سال

2

0/047ns

*11/22

0/161ns

0/0ns

1/973ns

*6/827

روش های خاک ورزی()T

2

* 3/69

**903/41

**1165/924

**4600/235

**13492/340

**285/680

مقدار بقایای گیاهی()R

2

0/079ns

1/35ns

0/122ns

0/529ns

0/915ns

*6/320

تکرار× سال

6

**6/02

0/772ns

0/097ns

0/176ns

**5/527

**7/147

روش های خاک ورزی × سال

4

0/069ns

1/95ns

0/560ns

1/235ns

2/887ns

1/160ns

مقدار بقایای گیاهی×سال

4

0/021ns

*11/22

0/161ns

0/0ns

1/973ns

*6/827

12

0/029ns

**903/41

**1165/924

**4600/235

**13492/340

**285/680

روش های خاک ورزی × مقدار
بقایای گیاهی×سال
خطا

48

کل

81

کل تصحیح شده

80

** :وجود اختالف بسيار معنیدار در سطح  1درصد * :وجود اختالف معنیدار در سطح  5درصد: nsعدم وجود اختالف معنی دار
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جدول  -4مقايسه ميانگين های نتايج مقايسه ميانگين پارامترهای اندازه گيری شده در تيمارهای مختلف
جرم مخصوص ظاهری
خاک (گرم بر سانتی متر
مکعب)

توان کششی
(اسب بخار)

تیمار مورد بررسی

الف -روش های خاک ورزی:
بی خاک ورزی(کاشت مستقیم)
کم خاکورزی (چیزل غلتك دار)
خاک ورزی متداول (گاوآهن برگرداندار)

1/56 a
1/52 b
1/56 a

10/56 a
25/67 b
31/89 c

12/78 a
50/56 b
89/22 c

ب-مقدار بقایای گیاهی:
بدون بقایا
حفظ  %30بقایا
حفظ  %60بقایا

1/55 a
1/54 a
1/55 a

22/61 a
23/17 a
22/33 a

50/88 a
51/22 a

ج -سال:
سال اول
سال دوم
سال سوم

1/56 a
1/55 a
1/55 a

زمان عملیات
(دقیقه در هکتار)

قطر وزنی کلوخه ها
(میلی متر)

درصد برگردان شدن مصرف سوخت (لیتر
در هکتار)
بقایا ()%

9/78 a
17/56 b
44 c

50/67 a
123/33 b
304/78 c

28/78 c
23/11 b
17/28 a

50/44 a
50/88 a
51/22 a

158/67 a
160/78 a
159/33 a

24 b
22/33 a
22/83 a

* در هر ستون ميانگين هايی كه حداقل دريک حرف مشترک هستند اختالف معنی داری ندارند (دانکن )α =0/05

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود اختالف
توانهای کششی مصرفی در ادوات مختلف معنی دار می باشد.
گاوآهن برگرداندار با مصرف توان حدودا  32اسب بخار بیشترین
مصرف و بعد آن چیزل غلتك دار (چیزل پکر) و بذرکار کشت
مستقیم بترتیب با  25/67و  10/56اسب بخار در رده های بعدی
قراردارند .میزان بقایای باقیمانده بر روی زمین تاثیر معنی داری
بر روی توان مصرفی ادوات نداشت.
همانطور که در جدول تجزیه واریانس مشاهده می شود
فقط تیمار روش های خاک ورزی بر میزان برگردان شدن بقایای
گیاهی تاثیر معنی دار داشته است و بر این اساس حداکثر میزان
برگردان شدن بقایای گیاهی به میزان  89/22درصد در تیمار
خاک ورزی مرسوم به وسیله گاوآهن برگرداندار به دست آمد و
پس از این تیمار ،روش کم خاک ورزی و بی خاک ورزی با 50/5
و  12/8درصد در رده های بعدی قرار گرفتند .نوع تیغه ها و
ساختمان ادواتی که در عملیات خاک ورزی استفاده می شوند بر
شرایط فیزیکی خاک و از جمله برگردان شدن بقایای گیاهی تاثیر
مستقیم دارد .گاوآهن برگردان دار خاک را به طور کامل برگردانده
و حداکثر بقایای گیاهی را به زیر خاک می برد .در روش کم خاک
ورزی تیغه های چیزل پکر در ابتدای دستگاه خاک را سست و
گسیختگی در خاک ایجاد کرده و سپس غلتك انتهایی دستگاه
باعث تسطیح و خرد کردن کلوخه های خاک می گردند .عملکرد
این دستگاه را می توان تا حدودی با استفاده از گاوآهن قلمی به
همراه دیسك مشابه دانست.
) Behaeen el al (2011طی آزمایشی کم بودن میزان
برگردان شدن بقایای گیاهی در گاوآهن قلمی را مربوط به شکل
خاص گاوآهن قلمی دانستند که نتایج تحقیق حاضر را تایید

میکند .حداقل میزان برگردان بقایای گیاهی مربوط به دستگاه بی
خاک ورزی است که فقط تیغه های این دستگاه در هنگام عملیات
باز کردن شیار و کاشت ،مقدار کمی از بقایای گیاهی را به زیر
خاک می برد.
نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین میزان مصرف
سوخت در تیمارهای مختلف نشان داد که بین تیمارهای بی خاک
ورزی ،کم خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم اختالف زیادی از نظر
مصرف سوخت وجود دارد به طوری که تیمارهای بی خاک ورزی
(کشت مستقیم) و کم خاک ورزی نسبت به تیمار خاک ورزی
مرسوم به ترتیب به میزان  78و  62درصد باعث صرفه جویی در
مصرف سوخت می شوند.بنابراین با توجه به محدودیت سوخت
های فسیلی و همچنین عوارض مضر زیست محیطی مصرف این
گونه سوخت ها ،خاک ورزی حفاظتی می تواند جایگزین مناسبی
برای خاک ورزی مرسوم باشد.
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول های تجزیه واریانس و
مقایسه میانگین ها ،زمان صرف شده برای عملیات تهیه زمین و
کاشت در روش های مختلف خاک ورزی ،اختالف معنی داری
بین روش های خاک ورزی حفاظتی و خاک ورزی مرسوم از نظر
زمان صرف شده برای انجام عملیات وجود دارد به طوری که روش
بی خاک ورزی دارای کمترین و خاک ورزی مرسوم دارای
بیشترین زمان صرف شده است.
نتایج این مقایسه نشان داد که تیمار بی خاک ورزی زمان
انجام عملیات تهیه زمین و کاشت را در مقایسه با روش خاک
ورزی مرسوم و کم خاک ورزی بترتیب به میزان  83و  60درصد
کاهش داده است .کاهش زمان مورد نیاز برای عملیات تهیه زمین
و کاشت و افزایش ظرفیت مؤثر مزرعه ای از مزایای مهم خاک
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ورزی حفاظتی (بی خاک ورزی و کم خاک ورزی) می باشد که
باعث کاشت به موقعدرمحدودهی تاریخ کاشت توصیه شده می
گردد و از افت عملکرد ناشی از کشت تأخیری جلوگیریمی کند.
کاهش زمان مورد نیاز برای تهیه زمین و کاشت و افزایش ظرفیت
مزرعه ای مؤثر در سیستم دو کشتی که فاصله زمانی بین دو
کشت اندک است ،اهمیت دوچندان پیدا می کند.
نتایج تجزیه واریانس ومقایسه میانگین قطر وزنی کلوخه ها
بعد از اعمال تیمارها نشان داد که روش های خاک ورزی و میزان
بقایای گیاهی باقیمانده بر سطح خاک به ترتیب در سطوح احتمال
 %1و  %5معنی دار شده اند .همانطور که مشاهده می شود با
افزایش شدت خاک ورزی میانگین قطر کلوخه کاهش مییابد
بطوری که با اعمال تیمار های کشت مستقیم ،کم خاک ورزی و
خاک ورزی مرسوم بترتیب قطر کلوخه  23/11 ،28/78و 17/28
میلی متر ایجاد شد .همچنین اثر میزان بقایا بر قطر کلوخه معنی
دار شد بطوری که تیمار های با حفظ بقایای  30و  60درصد با
قطر کلوخه تقریبا  22میلی متر در یك رده قرار گرفتند که با
تیمار بدون بقایا (قطر کلوخه  24میلی متر ) اختالف معنیداری
دارد.
علت تفاوتدر مقدار قطر وزنی کلوخهها این است که گاوآهن
برگرداندار با برگردان کردن کامل خاک باعث خرد شدن کلوخه
ها و کاهش میانگین وزنی قطر کلوخه ها می شود .این نتایج با
یافته های اوزپینار و همکاران ( )2006که بیان کردند روش های

خاک ورزی تاثیر معنی داری بر میانگین وزنی قطر کلوخه دارند
هم خوانی دارد .سایر محققین نظیر et al (2009)Bhattacharyya
و ) Bear et al (1994نیز نتایج مشابهی دست یافته اند .همچنین
وجود بقایا در روی خاک باعث حفظ بیشتر رطوبت خاک شده که
در نتیجه باعث کمتر شدن قطر کلوخه در حین خاک ورزی می
گردد.
مقاومت به نفوذ خاک (شاخص مخروط)

در این آزمایش اندازه گیری های مربوط به شاخص مخروط خاک
در چهار زمان مختلف در مدت اجرای آزمایش و چهار محصول
در تناوب پیشنهادی و در سه عمق  0-15سانتی متر15-30 ،
سانتی متر و  30-45سانتی متر انجام شد .اولین اندازه گیری
قبل از اعمال تیمارهای این آزمایش و سه اندازه گیری بعدی در
هر سال اجرای آزمایش صورت گرفت .نتایج تجزیه واریانس مرکب
و مقایسه میانگین ها در جدولهای  5و  6آمده است.
در جدول شماره  5مشاهده می شود که اثر سال های
اجرای آزمایش در هر سه عمق اندازه گیری شده تاثیر معنی داری
در سطح احتمال  %1بر میزان مقاومت به نفوذ خاک داشته است.
روش های خاک ورزی در عمق های15-30و 30-45سانتی متری
(عمق خاک ورزی) و در سطح احتمال  %5بر میزان مقاومت به
نفوذ خاک داشته است و میزان بقایای باقیمانده بر روی خاک
نتوانسته بر این پارامتر اثر معنی داری داشته باشد.

جدول  -5تجزيه واريانس داده هايمقاومت به نفوذ در خاک در سالهای اجرای پروژه در عمق های مختلف خاک
منابع تغییر

درجه آزادی

سال
روش های خاک ورزی()T
مقدار بقایای گیاهی()R
تکرار× سال
روش های خاک ورزی × سال
مقدار بقایای گیاهی× سال
روش های خاک ورزی × مقدار بقایای گیاهی×سال
خطا
کل
کل تصحیح شده

**  :وجود اختالف بسیار معنیدار در سطح  1درصد

F

3
2
2
8
6
6
16
64
108
107

عمق 0-15

عمق 15-30

عمق 30-45

**14/023
1/145ns
1/347ns
**3/389
1/028ns
1/203ns
1/083ns

**20/579
*3/777
2/649ns
0/768ns
**3/209
1/664ns
1/640ns

**9/366
*4/068
1/984ns
1/526ns
*2/5
1/530ns
1/274ns

* :وجود اختالف معنیدار در سطح  5درصد : nsعدم وجود اختالف معنی دار

نتایج مقایسه میانگین در عمق  0-15سانتی متری خاک
نشان داد که روش های خاک ورزی و مقدار بقایای باقیمانده بر
روی خاک تاثیر معنی داری بر مقاومت به نفوذ خاک نداشته است
ولی اثر سال بر روی این پارامتر معنی دار گردید بطوری که نتایج
سالهای سوم و چهارم حاکی از یك کاهش معنی دار مقاومت به

نفوذ در خاک (  0/976و  0/956مگاپاسکال) نسبت به سالهای

اول و دوم ( 1/423و  1/368مگاپاسکال) دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در عمق 15-30سانتی متری
خاک نشان می دهد که روش های خاک ورزی در سطح احتمال
 %5و سال انجام آزمون در سطح احتمال  %1بر مقاومت به نفوذ
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عمق شخم میباشد که با نتایج سایر محققان مانند

خاک تاثیر معنی دار داشته است بطوری که خاک وری متداول
نسبت به کم خاک ورزی مقاومت به نفوذ بیشتری دارد .علت این
امر احتماال مربوط به استفاده از گاوآهن برگرداندار در سالهای
اجرای آزمایش و افزایش تراکم ناشی از تردد ماشین آالت و ایجاد
سخت الیه شخم ( )plow panو به تبع آن تخریب خاکدانه ها در

( Salem et

)al., 2015; Botta et al., 2009and Gozubuyuk et al., 2014
مبنی بر تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر این پارامتر ،هم
خوانی دارد (شکل .)1

جدول -6نتايج مقايسه ميانگين مقاومت به نفوذ خاک در تيمارها و سال های مختلف (دانکن )α=0/05

مقاومت به نفوذ (مگا پاسکال)

تیمار مورد بررسی
عمق  0-15سانتی متر
الف -روش های خاک ورزی:
بی خاک ورزی
کم خاکورزی
خاک ورزی متداول

1/226 a
1/111 a
1/207 a

ب -مقدار بقایای گیاهی:
بدون بقایا
حفظ  %30بقایا
حفظ  %60بقایا

1/104 a
1/224 a
1/215 a

ج -سال:
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم

b
b
a
a

عمق 15-30سانتی متر

عمق  30-45سانتی متر
1/8 a
1/755 a
2/141 b

1/591 ab
1/54 a
1/798 b
1/489 a
1/728 a
1/713 a

1/423
1/368
0/976
0/956

1/735 a
2/022 a
1/939 a
2/324 c
1/894 b
1/954 b
1/423 a

2/125 c
1/783 b
1/556 b
1/098 a

*حروف غیر مشابه بیانگر اختالف معنی دار در سطح  5درصد می باشد.
2.2

b
2

b

a
a

1.8

ab

1.6

a
1.4

a
a
a

1.2

1
30-45

15-30

0-15

شکل  -1تاثير عمق و روش خاک ورزی بر ميزان مقاومت به نفوذ در خاک (شاخص مخروط)

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در عمق  30-45سانتی متری
خاک نشان می دهد که روش های خاک ورزی در سطح احتمال
 %5و سال انجام آزمون در سطح احتمال  %1بر مقاومت به نفوذ
خاک تاثیر معنی دار داشته است اما مقدار بقایای باقیمانده بر
روی خاک تاثیر معنی داری بر مقاومت به نفوذ خاک نداشته است.

در بینروش هایمختلف خاک ورزی روش متداول با مقدار 2/141
مگا پاسکال بیشترین مقاومت به نفوذ را دارد و بطوری معنی داری
با روش های کاشت مستقیم و کم خاک ورزی که بترتیب با 1/8
و  1/75مگا پاسکال در یك گروه قرار گرفته اند ،اختالف معنی
دار دارد .علت این امر می تواند مربوط به عمق کار بیشتر چیزل
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غلتك دار نسبت به گاوآهن برگرداندار و به هم خوردگی بیشتر
خاک در این عمق و همچنین افزایش تردد ماشنهای کشاورزی
در روش مرسوم نسبت به سایر روشها باشد که این نتایج با یافته
های ) Jat et al. (2009مطابقت دارد .اثر سال نیز در این عمق
معنی دار شده است و با گذشت زمان میزان مقاومت به نفوذ بطور
معنی داری کاهش یافته است بطوری که بیشترین مقدار این
پارامتر در سال اول با  2/32مگاپاسکال و کمترین مقدار مربوط
به سال چهارم با  1/42مگاپاسکال می باشد .مقادیر این پارامتر
در سالهای دوم و سوم با هم اختالف معنی دار نداشته و در یك
گروه قرار می گیرند.

نتيجه گيری كلی
نتایج این تحقیق نشان داد که روش های خاک ورزی حفاظتی
در مقایسه با خاک ورزی مرسوم باعث کاهش قابل توجه مصرف
انرژی مکانیکی و به تبع آن مصرف سوخت و کاهش قابل مالحظه
زمان انجام عملیات می شود .کاهش مصرف سوخت در کاهش
هزینه های تولید و آلودگی هوا مؤثر است کاهش زمان انجام
عملیات تهیه زمین و کاشت ،موجب کشت به موقع محصول و
کاهش افت محصول ناشی از تأخیر در تاریخ کاشت می شود.
روش های خاک ورزی حفاظتی همچنین باعث بهبود پارامترهای
فیزیکی مکانیکی خاک می شوند که می تواندباعث بهبود
ساختمان خاک و کاهش مصرف آب شود .جرم مخصوص ظاهری
خاک در تیمارهای بی خاک ورزی ،کم خاک ورزیو مرسوم نیز در
انتهای فصل رشد تفاوت معنی داری با هم ندارند هر چند در طول
فصل رشد ،ریشه گیاه در کشت مستقیم با تراکم بیشتری مواجه
است .احتماال تغییر و بهبود جرم مخصوص ظاهری خاک در روش

های خاک ورزی حفاظتی نیاز به اجرا در سالهای بیشتری دارد.
میانگین وزنی قطر کلوخه ها با افزایش شدت خاک ورزی
کاهش یافت .همچنین مقاومت به نفوذ خاک (شاخص مخروط
خاک) در عمق شخم و پایین تر ( 45سانتی متر) در روش خاک
ورزی مرسوم از روش های خاک ورزی حفاظتی بیشتر شد .اثر
سال نیز بر روی مقاومت به نفوذ خاک معنی دار شد بطوری که
با گذشت زمان مقدار این پارامتر بهبود یافت.
نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن سایر مزایای خاک
ورزی حفاظتی ،خاک ورزی حفاظتی به راحتی می تواند جایگزین
خاک ورزی مرسوم برای محصوالت و تناوب های مناسب مناطق
سرد استان خراسان رضوی گردد .مدیریت بقایا در سطوح
آمارییکیا پنج درصد اثر معنی دار رویمقدار پارامترهای ماشین و
خاک نداشت ،کاهش هزینههای اقتصادی و زیست محیطی ناشی
از حذف قسمتی از عملیات خاکورزی می تواند دلیلی منطقی بر
توصیه کاربرد آن باشد .با توجه به اینکه نحوه کشت محصوالت
زراعی توسط کشاورزان در حال حاضر معموال با استفاده از شخم
(گاوآهن برگرداندار) و در زمین بدون بقایا انجام میشود ،در صورت
تغییر روش کشت و مدیریت بقایای گیاهی (و به عنوان مثال
کاشت محصول در زمینی با  30درصد بقایای محصول قبلی و
استفاده از روش بدون شخم) ،به احتمال زیاد میتوان انتظار داشت
که میزان عملکرد افزایش یابد .عالوه بر سود حاصل از افزایش
عملکرد ،انتظار میرود بکارگیری روش بدون شخم همراه با حفظ
حدود  30درصد بقایای محصول قبلی بتواند فواید دیگری از قبیل
افزایش ماده آلی خاک ،کاهش فشردگی خاک و اثرات مفید آنها
در سالهای آینده و کاهش هزینه ماشینآالت و مصرف انرژی را
به دنبال داشته باشد.
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