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 پشته هاي عريض اثرات فنی و اقتصادي مديريت  بقاياي گياهی و زمان انجام پی آب در كاشت گندم بر روي 
 

 

 ، ابراهيم زارع*1علی اكبر صلح جو
سازمان   منابع طبيعي فارس، كشاورزي و و آموزش تحقيقاتمهندسي كشاورزي مركز  بخش تحقيقات فني و ،استاديار .1

 زرقان  تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي،

سازمان منابع طبيعي فارس،  كشاورزي و و آموزش مركز تحقيقات اجتماعي و ترويجي -اقتصاديبخش  ، دانشيار .2

 شيراز تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي،

 (  24/2/1396تاريخ تصويب:  -22/12/1395تاريخ بازنگري :   - 9/6/1394)تاريخ دريافت : 

 چكيده

در اين تحقيق تاثير مديريت بقاياي گياهي و زمان انجام پي آب در قالب طرح آماري اسپيليت بلوک و در سه تکرار بر 

 ياهي شامل، مديريت بقاياي گتيمار اصلي عملکرد گندم، ميزان آب مصرفي و هزينه و درآمد هر تيمار بررسي شد.

خارج كردن (، و R) ساقه خردكردن و استفاده ازخارج كردن قسمت عمده بقاياي گياهي  (،B) سوزاندن بقاياي گياهي

زمان انجام تيمار فرعي  بود. (RP) شخم با گاوآهن برگردان دار وساقه خردكردن استفاده از  و قسمت عمده بقاياي گياهي

 ( I21) روز پس از كاشت 21 آبياري (، وI14) روز پس از كاشت 14 آبياري (،I7) روز پس از كاشت 7 آبياري آب شامل يپ

كه نسبت به تيمار  بود RI21نتايج نشان داد كه مناسب ترين تيمار با توجه به بررسي هاي اقتصادي انجام شده تيمار  .بود

 است.  ريال در هر هکتار افزايش سوددهي داشته 1220000شاهد حدود 

 گندم عملکرد و  ، آب مصرفيمنافعواژه هاي كليدي: 

 *مقدمه
محدوديت شديد منابع زير زميني و سطحي آب،  توجه به  اب

راندمان مصرف آب و افزايش استفاده بهينه از منابع آب  اهميت

نموده محققين گزارش از برخي  .شود مي بيشتر  هر روزآبياري 

ورزي حفاظتي  اند كه عملکرد گياه در شرايط اعمال خاک

فصل  دورةرطوبت خاک در  حفظو علت آن را  يابد ميافزايش 

 Ram et) اند كردهرشد و كاهش تبخير از سطح خاک گزارش 

al., 2012; Dehghanian & Afzalinia, 2014) . 

طور مستقيم بر روي خرد شدن و توزيع  ورزي به خاک

طور غيرمستقيم بر شرايط محيطي  بقاياي گياهي در خاک و به 

 ،تواند بر روي تجزيه بقاياي گياهي گذارد كه خود مي تاثير مي

جوانه زدن بذر و خروج دانه از سطح خاک مؤثر باشد. هنوز 

ورزي  خاک كم ،ورزي هاي بدون خاک بحث بين استفاده از روش

ها يک  ورزي مرسوم ادامه دارد زيرا براي همه موقعيت خاکو 

. تركيبات زيادي از (Guerif et al., 2001)حل وجود ندارد  راه

كنترل  ،ورزي جهت آماده سازي بستر بذر هاي خاک تکنيک

وجود  مديريت بقاياي گياهي و كنترل فرسايش ،هاي هرز علف

 ،خاک ،اقليم ) اي هاي منطقه كه بايد با توجه به ضرورت دارد

كردنـد. اجتماعي( انتخاب  -ها و شرايط اقتصادي تکنيک

                                                                                             
 a.solhjou@areo.ir:   نويسنده مسئول *

(Guerif et al., 2001). 

دهد كه استفاده از سيستم  نتايج برخي تحقيقات نشان مي

عملکرد گندم و ذرت  برهاي عريض تاثيري  كاشت روي پشته

مصرف آب شده است  بهره ورينداشته  ولي باعث افزايش 

(Karrou et al., 2012) ولي بررسي ديگر محققان نشان مي .

دهد كه اين سيستم، نسبت به روش كاشت مرسوم روي سطح 

درصد و  5/24صاف، باعث افزايش عملکرد گندم به ميزان 

 ,.Ali et al) درصد شده است 5/22كاهش آب مصرفي به ميزان 

بقاياي گياهي در سطح خاک باعث كاهش بيشينه   حفظ. (2012

بهره مي شود.   C3˚ک در منطقة بذر تا حدود درجه حرارت خا

نسبت  هاي عريض، مصرف آب در روش كاشت روي پشته وري

، در دو محصول ذرت و گندم به ترتيب به كاشت در سطح صاف

. (Ram et al., 2012)است   درصد افزايش داشته 7/22و  78

تحقيقات انجام شده در پنج منطقة كشور چين نشان مي دهد 

هاي عريض، نسبت به روش كاشت بر  كاشت روي پشتهكه روش 

درصد افزايش داده  13تا  6/6سطح صاف، عملکرد گندم را بين 

  .(Wang et al., 2011) است

زمان  2گندم و  رقم 3روي  نتايج آزمايش هاي انجام شده

بعد از آب  يپبدون  يروز بعد ازكاشت و ديگر 40يکي  ،آب يپ

آب باعث افزايش عملکرد  يكه انجام پ مي دهدنشان  كاشت،

آب  يزمان پ 3تاثير  .(Kumar et al., 1995) مي شودگندم 

روز  30-35 آبياري آب، روز بعد از خاک 20-25 آبياري ،شامل
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آب تاثير  روز بعد از خاک 40-45 آبياري و آب بعد از خاک

 & Mukergi)نداشته است  عملکرد و كيفيت پنبه برداري  معني

Uerma, 1994). 

ياكي والي ايالت سونارا در كشور  ةاكثر كشاورزان منطق

 (raised beds)كاشت گندم از پشته هاي عريض  برايمکزيک 

 3يا  2 هاكه روي آن دناستفاده مي كن متر 75/0 به فاصله هاي

 .(Limon-Ortega et al., 2002) مي شود رديف گندم كاشته

 8روي سطح صاف، نسبت به كشت سنتي بر  كشاورزاناين 

 درصد كاهش هزينه عملياتي داشته 25درصد افزايش عملکرد و 

هاي  . مزاياي سيستم كاشت روي پشته(Sayre, 2000) اند

 مکانيکي ورزي، كنترل كاهش عمليات خاک عبارتند از عريض

كاهش سموم مصرفي، زودتر ، هاي هرز در زمان كاشت  علف

فراهم ر كود اوره، سبزشدن محصول و يکنواختي آن، جذب بهت

ها، كاهش هزينه  خاک نرم و مناسب در قسمت پشته شدن

آبياري بين خاک  ةتوليد، افزايش راندمان آبياري و افزايش فاصل

 ;Amin et al., 2004; Solhjou, 2003)باشد  آب ميي آب و پ

Solhjou & Javadi, 2015). 

سيستم بندي مطالعات گذشته حاكي از تأثيرمثبت  جمع  

بر شرايط فني و مديريتي كشت  هاي عريض ت روي پشتهكاش

هاي مختلف بقاياي گياهي  گندم است.  اين مقاله تاثير مديريت

آب بر عملکرد گندم آبي در سيستم كاشت روي  و زمان انجام پي

 هاي عريض را از نظر فني و اقتصادي بررسي كرده است.  پشته

 ها  مواد و روش
و  تحقيقات كشاورزي زرقان اجرا شداين تحقيق در ايستگاه 

-92براي محاسبات اقتصادي آن از قيمت هاي رايج سال زراعي 

درجه و  52. زرقان در طول جغرافيايي استفاده گرديد 1391

 46درجه و  29شرقي و عرض جغرافيايي  ثانيه 55و  دقيقه 42

شمالي  قراردارد . ارتفاع آن از سطح دريا  ثانيه  20و  دقيقه

ميلي متر است.   342متر و ميانگين بارندگي ساليانه آن  1515

بافت خاک مزرعه مورد آزمايش لومي رسي سيلت دار است كه  

 داده شده است. (1)مشخصات آن در جدول 
 

 مشخصات خاك مزرعه مورد آزمايش در ايستگاه تحقيقات كشاورزي زرقان فارس .1جدول 

 نمونه گيريعمق 
(cm) 

 اسيديته 

 گل اشباع

 درصد 

 كربن آلی

 رس 

)%( 

 سيلت 

)%( 

 شن

)%( 

 بافت خاك

10-0 

20-10 

30-20 

8 

8 

8 

80/0 

75/0 

72/0 

3/37 

3/41 

3/37 

50 

48 

50 

7/12 

7/10 

7/12 

 لومي رسي سيلت دار

 لومي رسي سيلت دار

 لومي رسي سيلت دار

 

اين تحقيق در قالب طرح آماري اسپليت بلوک )طرح 

مديريت بقاياي گياهي آزمايش  تيمار اصلي .شدنواري( اجرا 

خارج كردن قسمت  -2  ،(B) سوزاندن بقاياي گياهي  -1شامل: 

 -3  و (R) ساقه خردكردن و استفاده ازبقاياي گياهي  ةعمد

ساقه استفاده از   ،بقاياي گياهي ةخارج كردن قسمت عمد

تيمار  بود.   (RP) خردكردن و شخم با گاوآهن برگردان دار

 روز پس از كاشت 7آبياري  -1آب شامل:   يزمان انجام پ فرعي

(I7)  ،2- روز پس از كاشت 14 آبياري (I14) 21 آبياري -3  و 

 3به مدت  و تکرار  3در   . اين آزمايش(I21) روز پس از كاشت

متر و  سانتي 75ها از يکديگر  فاصله جويچه .ديسال اجرا گرد

. جهت خارج كردن قسمت عمده بود متر 5×  20كرتابعاد هر 

بقاياي گياهي گندم، بقاياي  خارج شده از پشت كمباين به 

 .داده شد انتقال يآزمايش  ةخارج از مزرع

بستر  تهيهبراي   ند.كليه تيمارها قبل از كاشت آبياري شد

زده ليه تيمارها شخم و ديسک كزمين بذر در سال اول آزمايش، 

هائي  جويچه پس از ايجاد كشت شد.كار  صورت نمه گندم بو  شد

دوم و   سال در .ديگرد متر، تيمارها اعمال سانتي 75 فاصلهه ب

، پس از اعمال تيمارهاي مديريت بقاياي گياهي، زمين  سوم 

و پس از انجام عمليات كولتيواتور و شکل دهي  شدآبياري 

تيمار سوم بقاياي  براي. شد ها،  كاشت گندم انجام مجدد پشته

، پس از استفاده از ساقه خردكن، زمين  با گاوآهن  (RP)گياهي

ي ي، جويچه هازدن و پس از ديسک شد برگردان دار شخم زده

 ،د. پس از آبيارييمتر احداث  گرد سانتي 75 هاي فاصلهه ب

عمليات كاشت  دهي، همانند ديگر تيمارها، و شکل زنيكولتيواتور

ها  دهي مجدد پشته براي كولتيواتورزدن و شکل. شد انجام

مركب  استفاده گرديد. قبل از  شخم زدن با  ورز ازدستگاه خاک

ورز مركب از دستگاه ساقه خردكن  دار و خاک گاوآهن برگردان

كار و تراكتور  استفاده شد. براي كاشت بذر  از دستگاه خطي

ورزي  ثانويه در تيمار  اي خاکچرخ باريک استفاده شد. بر

از  (RP)شخم با گاوآهن برگردان دار  وساقه خرد كن استفاده از 

نوبت  لولر استفاده شد )مشخصات فني  2و  ديسک نوبت 4

آورده شده است(. ميزان  (2)هاي مورد استفاده در جدول  ماشين

ترتيب برابر   درهمه تيمارها يکسان و به K ,P, Nكود مصرفي 

 كيلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد.  8/20و    10،   124
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فسفات آمونيوم( و پتاسيم )سولفات پتاسيم( و كودهاي فسفر )

نيمي از كود نيتروژن )اوره( در زمان كاشت و نيم  ديگر كود 

و به  گندم رقم مرودشتنيتروژن  به صورت سرک استفاده شد. 

شد. زمان  تدر كرت ها كشكيلوگرم در هر هکتار  180ميزان 

در هر تيمار پارامترهاي درصد رطوبت  كاشت بذر آبان ماه بود.

گيري شد. تجزيه  خاک، ميزان آب مصرفي و عملکرد گندم اندازه

و مقايسه ميانگين ها از   MSTATCو تحليل آماري با نرم افزار 

  طريق آزمون چند دامنه اي دانکن انجام گرديد.
 

 هاي مورد استفاده در تحقيق مشخصات فنی ماشين .2جدول 
 

 عرض كار نوع ماشين رديف

 )متر(

 مشخصات

1 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 گاوآهن برگردان دار

 هرس بشقابي

 

 

 ساقه خرد كن

 

 خاک ورز مركب

 

 

 

 خطي كار

9/0 

0/4 

 

 

20/2 

 

0/3 

 

 

 

0/3 

 ايران.-ساخت شركت فارس كاوه سوارشونده، سه خيشه،

سـانتي متـر،    55عدد بشقاب، قطر بشقاب هـا   36كششي، دوزانويي دو رديفه با 

هاي رديف جلو لبه كنگره اي و رديف عقـب لبـه صـاف، سـاخت شـركت       بشقاب

 جاندير آمريکا.

 540خـار )   6عدد تيغه، تيغه ها از نوع انحنـا دار، شـافت    60سوارشونده، داراي 

 ايران.-قه( ، ساخت شركت هاديدور در دقي

عـدد تيغـه فـاروئر در عقـب بـه       5عدد تيغة پنجه غازي در جلو و  4سوارشونده، 

همراه يک عدد غلتک صاف، قابليت جايگزيني تيغه هاي پنجـه غـازي بـه جـاي     

 ايران. -فاروئر و قابليت تغيير عرضي و ارتفاع تيغه ها، ساخت صلح جو 

 6عـدد چـرخ،    2ر، شـيار بـازكن كفشـکي، داراي    سوارشونده، داراي موزع شياردا

 ايران. -عدد فاروئر، ساخت شركت ماشين برزگر همدان 
 

بررسي تأثير اين سيستم در حفظ و نگهداري براي 

آبياري، يک روز قبل از  خاک در شرايط كم محتواي رطوبتي

 سانتي 90-120و  60-90، 30-60، 0-30عمق  4 آبياري در

متري رطوبت خاک در مركز هر پشته اندازه گيري شد. با 

جذب رطوبت توسط ريشه  ةرطوبت خاک قبل از آبياري، محدود

رطوبت به روش وزني و با قرار  د.شموثر ريشه بررسي  ةو توسع

ساعت و در دماي  24هاي تهيه شده در آون به مدت  دادن نمونه

 گراد اندازه گيري شد. درجه سانتي 105

براي تعيين عمق آب آبياري، از مقادير اندازه گيري شده 

. بدين منظور، درهر آبياري، رطوبت شدرطوبت خاک استفاده 

 Field)ظرفيت مزرعه  عمق ريشه به حد ةخاک در محدود

capacity)  رسانده شد. براي تعيين عمق آب آبياري با احتساب

  د:يزير استفاده گرد ة، از رابط70ري %راندمان آبيا
 

 (1)رابطه   
BD

Difc
*

)

0.7

(
 d

 
 

 : آنكه در 

d عمق آب آبياري :(m) 

fci  در ظرفيت مزرعه و  وزني: به ترتيب، رطوبت    ,

m)               خاک در هنگام آبياري  وزنيرطوبت 
3
/m

3
) 

:D  عمق توسعه ريشه(m) 

BD جرم مخصوص ظاهري خاک :(kg/m
3

) 

ضرب عمق آب  حجم آب ورودي به هر كرت از حاصل

كه توسط لوله  حاصل شد (A)در مساحت هر پالت  (d)آبياري 

به ابتداي هر كرت انتقال داده شد. حجم آب مورد نياز توسط 

 .اندازه گيري شدكنتور حجمي كاليبره شده 

تعيين عملکرد گندم در هر تيمار، حاشيه هاي هر  رايب

 متر عمليات برداشت انجام 10فاصله طولي ه پالت حذف و ب

  .شد

منظور مقايسه اقتصادي تيمارها، زمان انجام عمليات  به

ماشيني يا تعداد نيروي كار مورد استفاده در هر تيمار و نيز 

هاي  ه قيمتمقدار آب مصرفي در هر تيمار يادداشت و با توجه ب

هاي هر تيمار با يکديگر محاسبه  رايج در منطقه، تفاوت هزينه

ضرب قيمت در ميزان عملکرد، امکان محاسبه تفاوت  شد. حاصل

منظور مقايسه  كند. به در درآمدهاي هر تيمار را فراهم مي

بندي جزئي استفاده شد. بدين منظور  تيمارها از روش بودجه

ورزي و آبياري به عنوان تيمار  يک تركيب از تيمارهاي خاک

شاخص انتخاب و ساير تيمارها با آن مقايسه شد. روش محاسبه 

 :بودبه شرح زير 

 تيمارها محاسبه شد. هيكاربرد كل نهيهز

 .تيمار محاسبه شد هيدرآمد ناخالص كل 

 با مارهايت نهيهز با استفاده از رابطه زير تفاوت منافع و 

 شد. سهيشاهد مقا ماريت
      G = (In+Cs)-(Is+Cn) (2ه)رابط
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Gمنافع استفاده از تيمار جديد : 

In: ديمارجديدرآمد ت 

Cs: شاهد ماريت نهيهز 

Is: مارشاهديدرآمد ت 

Cn: ديجد ماريت نهيهز 

با  سهيرا در مقا Gر نهايت تيماري كه بشترين مقدار د

 عنوان برترين تيمار انتخاب و معرفي شد. شاهد داشت به ماريت

قيمت واحد عمليات ماشيني از مركز خدمات جهاد 

و  1391 -92كشاورزي زرقان استان فارس براي سال زراعي 

هزينه آبياري بر اساس جدول هزينه توليد گندم در استان فارس 

 و از اداره آمار سازمان جهاد كشاورزي فارس، اخذ شده است.

 نتايج و بحث

 عملكرد محصول

تن درهکتار مربوط به  59/5بيشترين  عملکرد گندم با ميانگين 

و  (RP)گاوآهن برگردان دار  وتيمار استفاده از ساقه خردكن 

ترتيب  تن در هکتار به 34/5و  33/5كمترين آن با ميانگين هاي 

و استفاده از  (B)مربوط به تيمارهاي سوزاندن بقاياي گياهي 

طور ميانگين استفاده از  به (.3) جدول  بود (R)ساقه خردكن 

 9/4باعث افزايش  (RP)گاوآهن برگردان دار  وساقه خردكن 

درصدي عملکرد گندم نسبت به تيمار سوزاندن بقاياي گياهي 

(B)  شده است. به نظر مي رسد كه در تيمارRP  عمليات

تر است و بقاياي گياهي پس از خردشدن با  ورزي مناسب خاک

تري در عمق خاک قرار گرفته است  سبساقه خردكن به نحو منا

در تيمار استفاده از  گندمكه در مجموع باعث افزايش عملکرد 

 . شده است (R)ساقه خردكن 

و  اشتزمان انجام پي آب برعملکرد گندم تاثير خاصي ند

د )جدول ندريک گروه آماري قرار گرفت بياريهاي آ همة تيمار

روز از  21به مدت  (. نتايج  نشان داد  مي توان پي آب را4

بارندگي دراين مدت    تاريخ كاشت به تاخير انداخت و در صورت

آب را در سيستم كاشت روي پشته هاي  مي توان آبياري پي

عريض حذف كرد. نتايج ديگر محققين نيز نشان  داده  كه مي 

كاري و حذف آبياري پي آب  توان براي كاشت گندم از روش نم

 . (Solhjou, 2003; Sayre, 2000)استفاده كرد 

 مصرف آب بهره وري

مصرف آب براساس عملکرد گندم با ميانگين  بهره وريبيشترين 

كيلوگرم بر متر مکعب مربوط به تيمار استفاده از ساقه  47/1

و كمترين آن با ميانگين  (RP)خردكن + گاوآهن برگردان دار 

ه ترتيب مربوط ب كيلوگرم بر متر مکعب به 38/1و  33/1هاي 

و استفاده از ساقه خردكن  (B)تيمارهاي سوزاندن بقاياي گياهي 

(R) ( به3جدول است .)  وطور ميانگين استفاده از ساقه خردكن 

، نسبت به تيمار سوزاندن بقاياي (RP)گاوآهن برگردان دار 

مصرف آب  بهره وريدرصدي  10، باعث افزايش (B)گياهي 

. نتايج نشان داد  (3)جدول  ، شده استگندم عملکرد براساس

باعث  (RP)گاو آهن برگردان دار و استفاده از ساقه خردكن كه 

افزايش عملکرد گندم و كاهش آب مصرفي مي شود و در 

باال مي  گندم عملکرد براساسمصرف آب را  بهره وريمجموع 

برد. ديگر محققان نيز بيان داشته اند كه استفاده از سيستم 

 بهره وريكاشت روي پشته هاي عريض به همراه بقاياي گياهي 

 Fahong et al., 2004; Kumar) مصرف آب را افزايش مي دهد

et al., 1995; Limon-Ortega et al., 2002.) 
 

مصرف آب براساس  ه وريبهرمقايسة ميانگين  عملكرد گندم و . 3جدول 

 عملكرد گندم  در تيمارهاي مختلف بقاياي گياهی

تيمارهاي 

مديريت بقاياي 

 گياهی

عملكرد 

 گندم
 (t/ha) 

 پميانگين كل آب

 استفاده شده
 (m3/ha) 

بهره وري 

مصرف آب 

براساس 

عملكرد 

 گندم
 (kg/m3) 

B 

R 

RP 

b 

33/5 

b 

34/5 

a 59/5 

4074 

3839 

3877 

b 33/1 

b 38/1 

a 47/1 

در هر ستون ميانگين هائی كه داراي حروف غير مشترك می باشند، اختالف 

 %( 5معنی دار دارند) دانكن 

 

مصرف آب براساس  بهره وريمقايسة ميانگين  عملكرد گندم و  . 4جدول 

 عملكرد گندم  در تيمارهاي مختلف زمان انجام پی آب

تيمارهاي 

زمان انجام 

 پی آب 

 ) روز(

عملكرد 

 گندم
 (t/ha) 

ميانگين كل آب 

 استفاده شده 
(m3/ha) 

بهره وري 

مصرف آب 

براساس عملكرد 

 گندم
 ((kg/m3 

7 

14 

21 

a 35/5 

a 46/5 

a 45/5 

3798 

4091 

3900 

a 41/1 

b 33/1 

a 40/1 

در هر ستون ميانگين هائی كه داراي حروف غير مشترك می باشند،     

 %( 5اختالف معنی دار دارند) دانكن 
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مصرف آب براساس عملکرد گندم با  بهره وريبيشترين 

كيلوگرم بر متر مکعب مربوط به  40/1و  41/1هاي  ميانگين

كيلوگرم برمتر  33/1و كمترين آن با ميانگين I21 و  I7تيمارهاي 

سو  (. اين نتايج  كه هم4است )جدول  I14مکعب مربوط به تيمار 

 ;Guerif et al., 2001; Kumar et al., 1995)هاي  با يافته

Limon-Ortega et al., 2002) در كه دهد  است، نشان مي

مجموع، حفظ بقاياي گياهي در خاک باعث حفظ رطوبت خاک 

بهره و كاهش آب مصرفي مي شود و در نهايت باعث افزايش 

 گردد.  مصرف آب مي وري

روز پس از  21كه زمان انجام پي آب به مدت  درصورتي

ت انجام شود، در عمل زمان آبياري پي آب  با تاريخ كاش

توان   هاي منطقه منطبق خواهد شد و بنابراين مي بارندگي

هاي عريض حذف  آب را در سيستم كاشت روي پشته آبياري پي

مصرف  بهره وريروز  پس از كاشت،  21كرد. با حذف آبياري 

از طور ميانگين استفاده  آب  افزايش  مي يابد. دراين تحقيق به

نسبت به تيمار  ،(RP)گاوآهن برگردان دار  و ساقه خردكن

بهره درصدي  3/11، باعث افزايش (B)سوزاندن بقاياي گياهي 

(. در 1مصرف آب براساس عملکرد  گندم مي شود  )شکل وري

آب، كارآيي مصرف آب  كشور مکزيک نيز با حذف آبياري پي

 (.Solhjou, 2003; Sayre, 2000)افزايش پيدا كرده است 

 

 
 روز پس از كاشت( 21تاثير مديريت بقاياي گياهی بر بهره وري مصرف آب ) با فرض حذف آب آبياري  .1شكل 

 نتايج محاسبات اقتصادي

منظور بررسي اثرات اقتصادي نتايج تيمارهاي اين تحقيق، در  به

و  (B)تيمار هاي بقاياي گياهي، تيمار سوزاندن بقاياي گياهي 

روز پس از كاشت به   7در تيمار هاي زمان پس آب، تيمار 

عنوان تيمار شاهد انتخاب و هزينه و درآمد ساير تيمارها با اين 

دو تيمار مقايسه شدند. نتايج براي تيمارهاي اصلي و فرعي به 

 اند. صورت مجزا و نيز به صورت اثر متقابل تجزيه و تحليل شده

 اي مديريت بقاياي گياهی تحليل اقتصادي تيمار ه -الف

تيمارهاي مديريت بقاياي گياهي در نوع عمليات ماشيني 

كه بر اساس نتايج به دست  با يکديگر تفاوت دارند. ضمن اين

عملکرد گندم نيز در اين تيمارها متفاوت است. در جدول  ،آمده

ها در تيمارهاي مختلف درج  نوع عمليات و هزينه انجام آن (5)

گندم معادل قيمت خريد تضميني و برابر با  شده است. قيمت

كيلوگرم فرض شده است. در تهيه زمين در تيمار  -ريال  8000

RP  و دو نوبت لولر استفاده شده است.  ديسک نوبت 4از

بر  نيز دو نوبت بوده است. Rورز مركب در تيمار  استفاده از خاک

 اساس نتايج به دست آمده بيشترين هزينه آماده سازي در 

 (B)برابر تيمار سوزاندن بقايا  9/2است كه بيش از   RPتيمار

ميانگين عملکرد در اين تيمار نيز به  (3است. بر اساس جدول )

داري بيشتر از دو تيمار ديگر است. عملکرد در تيمار  طور معني

RP   كيلوگرم بيش از تيمارهاي 251و  250به ترتيبR  وB  

 , RPهزينه و درآمد تيمارهاينتايج مقايسه  (6)است. در جدول 

R    با تيمار سوزاندن(B)  اعداد  (6)درج شده است. در جدول

زير قطر نشان دهنده تفاوت هزينه و اعداد باالي قطر نشان 

دهنده تفاوت درآمد تيمارها با يکديگر است. بر اساس اين نتايج 

اعمال هر دو تيمار در مقايسه با تيمار سوزاندن داراي زيان 

( منافع خالص 7در جدول )ادي براي زارعين خواهد بود. اقتص

نشان داده شده كه حاكي از  RP و R نسبت به دو تيمار  Bتيمار 

منافع بيشتر تيمار سوزاندن در مقايسه با دو تيمار ديگر است. 

نشان مي دهد، كه علي رغم باالتر بودن    RPباR مقايسه تيمار 

a 

ab 

b 

1.2
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كمتر از  Rول در تيمار ، ارزش كاهش محصRPعملکرد در تيمار

كاهش هزينه عمليات شخم و ديسک است. بنابراين با قيمت 

اعمال اين تيمار در مقايسه  1391-92هاي رايج در سال زراعي 

از نظر اقتصادي به نفع زارعين خواهد بود. اگرچه  RPبا تيمار 

 اين منفعت بسيار ناچيز است.

  
 

 نوع و هزينه عمليات آماده سازي زمين در تيمار هاي مديريت بقاياي گياهی .5جدول 

قيمت واحد  نوع عمليات

 هكتار( -)ريال 

 هكتار(-هزينه اعمال تيمار هاي مديريت بقاياي گياهی)ريال

B R RP 

 6 × 105 - - 6 × 105 شخم

 2/1 × 106 - - 3 × 105 ديسک

 6 × 105 - - 3 × 105 لولر

 3 × 105 - - 3 × 105 فاروئر

 - 6 × 105 3 × 105 3 × 105 خاک ورز مركب

 4 × 105 4 × 105 - 4 × 105 ساقه خرد كن

 5/3 × 105 5/3 × 105 - 5/3 × 105 كارگر جهت خارج كردن بقايا

 35/1 × 106 35/1 × 106 35/1 × 106 35/1 × 106 آبياري قبل از كاشت

 8/4 × 106 7/2 × 106 65/1 × 106  كل هزينه آماده سازي

 محاسبات تحقيق -ماخذ: مركزخدمات جهادكشاورزي زرقان
 

چه هدف اعمال سيستم كاشت بر روي  بنابراين چنان

تيمار سوزاندن بقايا باالترين بازده  ،هاي عريض باشد پشته

اقتصادي را براي زارعين در برخواهد داشت و به همين دليل 

توان زارعين را از سوزاندن بقاياي گياهي برحذر  سختي مي به

داشت. با توجه به اهميت حفظ محيط زيست و نقش مخرب 

سوزاندن بقاياي گياهي گندم در آلودگي هوا، تنها راه جلوگيري 

هاي تنبيهي نظير اخذ جريمه يا  سوزاندن بقايا اعمال سياستاز 

هاي تشويقي نظير پرداخت يارانه، به ميزان منافعي است  سياست

هاي ديگر به دست  كه زارعين از اين روش نسبت به روش

 آورند.   مي
 

 هاي  تفاوت هزينه و درآمد تيمار .6جدول 

 هكتار( -)ريال  مديريت بقاياي گياهی

 ت درآمد       تفاو   

 تفاوت هزينه  

 RPتيمار  Rتيمار  B تيمار

 -B - 104 × 8- 106 × 008/2 تيمار

 -R 106 × 05/1 - 106 × 2تيمار 

 - RP 106 × 15/3 106 ×1/2تيمار 

 

 .منافع خالص تيمار سوزاندن در مقايسه با دو تيمار ديگر7جدول 

 Rتيمار  RPتيمار 

 7/9 × 105 142/1 × 106 نسبت به: Bمنافع خالص تيمار 
 

 تحليل اقتصادي تيمار هاي زمان انجام پی آب   -ب

بر اساس نتايج به دست آمده بين ميانگين عملکرد در اين 

ولي به دليل رخداد بارندگي  شتتفاوتي وجود ندا آبياري ها تيمار

توان  روز پس از كاشت اعمال نشد. بنابراين مي 21عمالً تيمار 

نتيجه گرفت كه در صورت بارندگي، كه احتمال آن نيز بسيار 

روز ازنظر مصرف آب بر دو  21زياد است، تيمار آبياري پس از 

تيمار ديگر برتري دارد. ضمن اين كه به دليل هزينه باالي هر 

نوبت آبياري، تيماري كه متضمن آبياري كمتر باشد، ازنظر 

 .  اقتصادي به نفع زارعين خواهد بود

تحليل اقتصادي اثر متقابل تيمارهاي مديريت بقاياي گياهی و  -ج

 آب   زمان انجام پی

 مديريت تيمارهاي متقابلاثر  هزينه و درآمدهاي( 8)در جدول 

با هم مقايسه شده است.  آبپي انجام زمان و گياهي بقاياي

هاي توليد درتيمارها با يکديگر  شود كه ساير هزينه يادآوري مي

هاي مربوط به  هزينه (8)است. در ستون دوم جدول   بوده برابر

آب  سازي بستر كاشت و هزينه آبياري قبل از كاشت و پي آماده

درج شده است. در ستون سوم درآمد ناخالص هر تيمار كه 

ضرب قيمت در عملکرد آن تيمار است، و در ستون چهارم  حاصل

ذكر شده است.  ها تحت عنوان بازده تيمار تفاوت درآمد و هزينه

هاي توليد در تيمارها با يکديگر برابر  از آنجا كه ساير هزينه

است، تيماري كه داراي باالترين بازده باشد، از نظر اقتصادي 

بهترين تيمار خواهد بود. در ستون آخر جدول تيمارهاي مختلف 

  اند. بندي شده بر حسب بازده تيمار اولويت
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 هكتار( بر مقايسه هزينه و درآمد اثر متقابل تيمارهاي مديريت بقاياي گياهی و زمان انجام پی آب ) ريال   .8جدول 

هزينه عمليات آماده  تيمار

سازي زمين و آبياري 

 كاشتپس از 

اولويت  بازده تيمار درآمد ناخالص

اقتصادي 

 تيمار ها

BI7 106 × 3 107 × 288/4 107 × 988/3 4 

BI14 106 × 3 107 × 24/4 107 × 94/3 6 

BI21 106 × 65/1 107 × 256/4 107 × 091/4 1 

RI7 106 × 05/4 107 × 208/4 107 × 803/3 8 

RI14 106 × 05/4 107 × 264/4 107 × 859/3 7 

RI21 106 × 7/2 107 × 336/4 107 × 066/4 2 

PRI7 106 × 15/6 107 × 336/4 107 × 721/3 9 

PRI14 106 × 15/6 107 × 6/4 107 × 985/3 5 

PRI21 106 × 8/4 107 × 48/4 107 × 4 3 

نتايج نشان داد كه تيمار سوزاندن بقايا همراه با زمان 

در شرايط آزمايش باالترين  ،(BI21) روز بعد از كاشت 21 آب پي

بود  (RI21)بازده اقتصادي را داشت. اولويت دوم مربوط به تيمار

ريال بود.  250000كه اختالف ريالي آن با اولويت اول برابر با 

اولويت سوم تيمار خارج كردن قسمت عمده بقايا به عالوه ساقه 

 21آب  دار همراه با زمان پي نخردكن و شخم با گاوآهن برگردا

 بود.  (PRI21)روز بعد از كاشت 

 910000اختالف بازده ريالي بين اولويت سوم و اول  

هاي  ريال است. با توجه به زيان 660000ريال و با اولويت دوم 

محيطي سوزاندن بقايا كه هزينه ريالي آن قطعاً بيش از  زيست

تيمار با تيمارهاي خارج تفاوت موجود در بازده ريالي بين اين 

كردن بقايا است، ميزان تفاوت در بازده ناخالص تيمار سوزاندن 

بقايا با دو تيمار ديگر كامالً قابل چشم پوشي مي باشد. افزايش 

سرعت عمليات، كاهش مصرف سوخت و ساير مزايايي كه براي 

ورزي قائلند، و تفاوت بسياركم در بازده ريالي  خاک هاي كم روش

دهد كه با توجه به  اين نتيجه را مي (RI21)و  (PRI21)مار دو تي

تيماري قابل (  RI21)دو بعد اقتصادي و زيست محيطي تيمار 

 توصيه و اقتصادي است. 

رغم باالتر بودن عملکرد در تيمار  نتايج نشان داد كه علي

تر بودن هزينه،  ، به دليل پايين(PR)ورزي معمول  خاک

همراه باسوزاندن بقايا از بازده اقتصادي خاكورزي  تيمارهاي كم

ورزي نيز تيماري كه  باالتري برخوردارند. در هر سه تيمار خاک

داري برتر از  موجب حذف يک نوبت آبياري شود، به طور معني

روش كاشت روي  تيمارهاي ديگراست. نتايج حاكي از برتري

هاي عريض در مقايسه با روش سنتي و رايج كشت در  پشته

آن است كه تيمار  (8)ن است. نکته قابل توجه در جدول استا

PRI7 ترين تيمار در نزد زارعين است، در شرايط  كه رايج

پايين  1391-92آزمايش و قيمت هاي رايج در سال زراعي 

 ترين بازده اقتصادي را داشته است.

 REFERENCES

Ali, M., Ali, L., Waqar, M. Q. & Ali, M. A. (2012). 

Bed planting: a new crop establishment method 

for wheat (Triticum aestivum L.) in cotton-wheat 

cropping system of southern Punjab. 

International Journal of Agriculture and Applied 

Science, 4, 8-14. 

Amin, H., Jamali, M., Khoogar, Z., Dastfal, M. & 

Solhjou, A. A. (2004). Principles of Planting, 

Crop Management and Harvest of Irrigated 

Wheat. Agricultural Research and Education 

Organization, Educational technology services 

bureau. 95P (In Farsi). 

Dehghanian, E. & Afzalinia, S. (2014). Effect of 

conservation tillage and irrigation regimes on 

winter wheat yield and water productivity. 

Journal of Agricultural Machinery Science, 10, 

153-156 (In Farsi). 

Fahong, W., Xuqing, W. & Sayre, K. (2004). 

Comparison of conventional, flood irrigation, flat 

planting with furrow irrigated, raised bed planting 

for winter wheat in China. Field Crop Research, 

87, 35-42.. 

Guerif, J., Richard, G., Durr, C., Machet, J. M., 

Recous, S. & Roger-Estrade, J. (2001). A review 

of tillage effects on crop residue management, 

seedbed conditions and seeding establishment. 

Soil and Tillage Research, 61, 13-32. 

Karrou, M., Oweis, T., Enein, R. A. E., & Sherif, M. 



  1396  پاييز، 3، شماره 48، دوره ايران مهندسی بيوسيستم 270

(2012). Yield and water productivity of maize 

and wheat under deficit and raised bed irrigation 

practices in Egypt. African Journal of 

Agricultural Research, 7, 1755-1760. 

Kumar, P., Bangarwa, A. S. & Pannu, R. K. (1995). 

Effect of irrigation and nitrogen application on 

yield and yield attributes of Brassica genotypes. 

Annals of Biology Ludhiana, 11, 215-219. 

Limon-Ortega, A., Sayre, K. D.  & Francis, C. A. 

(2000). Wheat and maize yields in response to 

straw management and nitrogen under a bed 

planting system. Agronomy Journal, 92, 295-302. 

Mukergi, N. & Uerma, B. L. (1994). Effect of time lay 

of first post-sowing irrigation on yield and 

technological qualities of solid and legume inter- 

cropped cotton. Madras Agricultural Journal, 8, 

338-340. 

Ram, H. Singh, Y., Salini, K. S. & Kler, D. S. (2012). 

Agronomic and economic evaluation of 

permanent raised beds, no tillage and straw 

mulching for an irrigated maize-wheat system in 

northwest India. Experimental Agriculture, 48, 

21-38. 

Sayre, K. D. (2000). Effect of tillage, crop residue 

retention and nitrogen management on the 

performance of bed- planted, furrow irrigated 

spring wheat in northwest Mexico. 15th 

Conferences of the International Soil and Tillage 

Research Organization, 2-7 July, Texas, USA. 

Solhjou, A. A. (2003). Raised bed planting for 

irrigated wheat production systems. Iranian 

Agricultural Engineering Research Institute. 22 P 

(In Farsi). 

Solhjou, A. A. & Javadi, A. (2015). The effect of 

tillage and planting methods in raised bed 

planting system on irrigated wheat yield. 

Pajouhesh and Sazandegi, 108 (In Farsi). 

Wang, F., Kong, L., Sayre, K., Li, S., Si, J., Feng, B. & 

Zhang, B. (2011). Morphological and yield 

responses of winter wheat (Triticum aestivum L.) 

to raised bed planting in northern China. African 

Journal of Agricultural Research, 6, 2991-2997.


