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 در آذربایجان شرقی دیم های تولید مکانیزه و سنتی نخودروش مقایسه

 3و علی شهنوازی 2محمدباقر خورشیدی بنام، *1مسعود زابلستانی

 

تحقیقات،  ی ، سازمانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقاستادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، نویسنده مسئول و  *1

 آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 یج کشاورزی، تبریز، ایرانآذربایجان شرقی ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترو طبیعی ومنابع کشاورزی وآموزش استادیاربخش تحقیقات زراعی وباغی،مرکزتحقیقات 2
ج یآموزش و ترو ن تحقیقات،آذربایجان شرقی ، سازمامرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی  اقتصادی،اجتماعی و ترویج کشاورزی، بخش تحقیقات استادیار 3

 کشاورزی، تبریز، ایران

 

 چکیده

و  اشت، داشتآماده سازی،کهای تولید سنتی و مکانیزه نخود در مراحل ررسی و مقایسه فنی و اقتصادی روشمنظور به ب

شرقی در قالب یک طرح کامال تصادفی در سه مزرعه که هر استان آذربایجان در 1397-98راعی برداشت، تحقیقی در سال ز

های تولید ههای کارگری، هزیندر روش مکانیزه بدلیل کاهش هزینهکدام در حکم یک تکرار بودند انجام شد. از نظر اقتصادی 

 .ردیدد مشاهده گافزایش عملکرو غالف در مترمربع، ظ راندمان تولید در واحد سطح، بخاطرتعداد بوته، تعدادساقه کاهش و از لحا

 943رآمد خالص و در نهایت د 173درصد و درآمد حاصل  35های تولید شان داد که در روش مکانیزه هزینهداده های حاصل ن

  .افزایش یافت درصد

 تعداد بوته، ساقه، غالفنخود، برداشت،  کلیدی:های کلیدی واژه
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 بیان مسئله

 45/8قی با تولید استان آذربایجان شر.رتبه دوم را دارددرصد تولید 24/37از کل حبوبات تولیدی در کشور محصول نخود با 

این خود در نید تول. درصد نخود رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است 27/7رتبه سوم و با تولید درصد حبوبات

ذشته شاهد گسال  10در طی. کیلوگرم در هکتاراست5/610با عملکرد  دیمتن  20133و  2/1474آبی با عملکردتن 967استان

در . ایمدههزار هکتاری سطح زیر کشت نخود در کشور به عللی ازجمله سنتی و سخت بودن کشت این محصول بو 200کاهش 

های دیگری همچون گندم و جو داده شده و جای خود را به کشتاز صرفه اقتصادی خارجهای اخیر زراعت نخود در کشور سال

ن مکانیزه کرد نهیدرزمکه و درصورتی استسنتی بودن برداشت نخود یکی از مشکالت اصلی پیش روی تولید نخود . است

های روش. شودبه فراموشی سپرده می د در کشورای نزدیک کشت نخوعملیات کشاورزی نخود تدابیری اندیشیده نشود، در آینده

صورت دستی انجام کانیزه بوده و برداشت آن بهممکانیزه و نیمه  صورتبهورزی، کاشت و داشت نخود مرسوم در عملیات خاک

  :روش برداشت دستی دارای معایب زیر است. شودمی

 . شودیمهای سال انجام ترین ماهفرسا است، بخصوص که در گرمبر و طاقتنعملیات برداشت دستی نخود زما-

 .شود که توجیه اقتصادی تولید آن زیر سؤال برودهای تولید به علت باال بودن دستمزد کارگر فصلی باال رفته و باعث میزینهه-

 .شودکننده ازت از خاک خارج میهای تثبیت، غدهکندن ریشهبه دلیل -

 . شودبرداشت و افزایش تلفات کمی و کیفی محصول می موقعبهبر بودن برداشت دستی باعث عدم انجام زمان-

ر رایط موجود دشنخود در  برداشتو آماده کردن زمین، کاشت  ازجملهتولید سنتیو مکانیزه نخود  یهاروشدر این تحقیق 

 .و ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفتمقایسه مورد منطقه 

اکوتاه پا توجه به بشود. تحت شرایط مذکور و ار و در مزارع نسبتاً ناهموار کشت مینخود در کشور غالباً در شرایط دیم و در به

آورند. پذیر نبوده و کشاورزان ناچار به برداشت دستی روی میهای معمول برداشت دانه امکانمحصول، برداشت آن با ماشینبودن

برای  (. در برخی از مناطقKonak M. Carman K. Aydin C, 2002) برداشت دستی نخود در ترکیه نیزگزارش شده است

ن و کشاورزا د کارگر در برداشت موردتوجه نیستعملکرپائین بودن شود اما این امر به دلیل برداشت نخود از داس استفاده می

صورت دستی بکَنند. لذا دلیل اصلی در کندن بوته از خاک سادگی برداشت آن در دهند که محصول را از زمین بهترجیح می

 (. 1388مقایسه با بریدن آن توسط داس است )گل پیرا و همکاران 

خود شبیه ن( گزارش نموده است که برداشت 1999شده است، اما ویکار)انجام تحقیقات کمتری در زمینه برداشت ماشینی نخود

م، ذرت و سویا برداشت برای محصوالت عمده مانند گند ریزش( اعالم کردند که 2002سایمنس و همکاران) .برداشت عدس است

درصد کل  26شود به بیش از ه میت برداشت مرسوم گندم برای نخود استفادکه وقتی ادوادرصد است درحالی7معموالً کمتر از 

ترین اده نمودند. مهماز یک مکانیزم پولی و تسمه برای برداشت عدس استف(2004سید احمد و جابر )د. یابمحصول افزایش می

 .مشکل این دستگاه در برداشت عدس ایرانی عدم کاشت ردیفی محصول است

چین را جایگزین جای چرخ فلک و چاقو، گردنده خوشهانگلستان به( با همکاری شرکت شلبورن رینولدز 1987کلینر و همکاران)

 .دادسوی هلیس را انجام میها بهها و راندن آنکردند که عمل چیدن خوشه
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چین شلبورن ها نیز از هد خوشهبه طراحی و ساخت یک کمباین برداشت نخود کردند آن ( اقدام2002) بهروزی الر و هووانگ

 .استفاده کردند رینولدز برای برداشت

ین پژوهش ا( بررسی شد. وی بر اساس 1384چین شلبورن رینولدز در برداشت نخود دیم توسط عبداله پور)قابلیت دماغه خوشه

 های نخود بود. گزارش کرد که یکی از مشکالت موجود ارتفاع خیلی کوتاه بوته

 رداشت غالت به اثباتبباالی انرژی این نوع دماغه را در  ( راندمان1995(و نیز پاپش و همکاران)1993هرچند یواب و همکاران)

ای با چین شلبورن رینولدز برای برداشت محصوالت دانه( نیز دماغه خوشه1998) رساندند ولی بنا به گزارش تادو و همکاران

 .عملکرد کم )مانند نخود( مناسب نیست

ای آزمون تأثیر چندین ترکیب تنظیمات کمباین بر (ICARDA) المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشکدر مرکز بین

( انجام شد. 1991هافار و همکاران)آزمایشی توسط برداشت برای مقایسه دو واریته نخود ازنظر پتانسیل برداشت مکانیکی 

زارش ها گدو ظرفیت فن تمیزکننده بود. آنبنده و ضد کوبنده کوها در برداشت شامل سه سرعت پیشروی، سه فاصله تنظیم

های بوجاری فهای شکسته و غالکردند که اثر سرعت پیشروی و همچنین نوع واریته ازنظر وزن کل برداشت و وزن کل دانه، دانه

 نشده اختالف زیادی داشتند

روش  دوق،یحقت نیدر ا. اجرا شداستان آذربایجان شرقی سال در  5/1به مدت  1398 وریتا شهر 1396از اسفند  قیتحق نیا

 یو اقتصاد یزراع ،یفن یهاکاشت و برداشت آن، از نظر شاخص اتیعمل یمورد استفاده برا یهازمینخود و مکان دیتول تیریمد

در  آمدهدستبهنتایج رار وقیابیمزرعه )تکرار( مورد ارز 3در  یتیریمد یهاهر کدام از روش. قرار گرفت یابیو ارز سهیمورد مقا

مان زمدت  ،برای کاشت مقدار سوخت مصرفی و هزینه آنگیری روش اندازه دوبرای هر . بررسی شدندقالب طرح کامال تصادفی 

د، تعداد کتار نخووجین یک هکتار نخود توسط کارگر و هزینه آن، تعداد کارگر برای برداشت و هزینه آن برای یک هو کاشت 

ربع، عملکرد در متر م زن بوتهتعداد دانه در متر مربع،وبوته و ساقه در متر مربع، تعداد غالف، غالف پوک و غالف پر در متر مربع، 

ام انجرداشت بن هنگام تلفات طبیعیو ریزش نخود از ماشیریزش یا میزان محصول، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غالف از سطح خاک،

 شد.

  :و برداشت نخود عبارتند از دیتول یبرا یابیمورد ارز تیریمد یروش ها ایهازمیمکان

 یهاشاخص. شدانجام  نیاشو با م زهیکاشت و برداشت تماماً به صورت مکان ن،یزم هیته اتیروش عمل نی: در ازهیمکانروش  -1

محصول و  ملکردع ،تلفات برداشت دانه زانیمصرف سوخت، م زانیعرض کار، م ،یرو شیعبارتند از سرعت پ یریمورد اندازه گ

 . اتیهر کدام از عمل ینهیهز

. شدام انج یکارگر یروینبرداشت نخود با دست و کاشت و و ،به صورت مکانیزه نیزم هیته اتیروش عمل نیر ا: دیروش سنت -2

ت، خود با دسنبرداشت  وکاشت  ن،یزم هیته اتیتلفات برداشت دانه با دست، عمل زانیعبارتند از م یریمورد اندازه گ یهاشاخص

 . یدست اتیکدام از عمل ره ینهیعملکرد محصول و هز
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 ت نخوددر کش استفاده موردبذرکار  یمشخصات فن

این ماشین . تاس شدهنشان داده  1قرار گرفت در شکل  مورداستفادهکه حبوبات)برکت( جهت کاشت نخود ماشین کاشت تصویر 

 . است شدهدرج 2و مشخصات آن در جدول شرکت سازه کشت کاوه بوکان بود ساخت 

 
 نخودجهت کاشت )برکت( کاوه بوکان کشتماشین کاشت حبوبات . 1شکل 

 

 نخودبرای کشت  مورداستفاده: مشخصات بذرکار 1جدول 
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 ماشین برداشت نخود مورد استفاده یمشخصات فن

در  مورداستفادهادوات  مشخصات 2که در جدول  شودیمی زمین، از گاوآهن چیزل استفاده سازآمادهمزارع منطقه برای  اغلبدر 

سریع تر  خود برایندر برخی از مزارع به دلیل عدم وجود کمباین برداشت همچنین برای برداشت نخود . تولید نخود آمده است

 ماشین استفاده می کنند. تصویر شدن برداشت از دروگرمخزن دار گندم

در  شخصات آناست. این ماشین ساخت شرکت زرچین بود و م شدهنشان داده  2قرار گرفت در شکل  مورداستفادهبرداشت که 

 است. شدهدرج 2جدول 
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 در برداشت نخود مورداستفاده دروگر اتوماتیک: 2شکل 

 

 مورداستفادهو ادوات  ماشین برداشت: مشخصات 2جدول 

 مشخصات فنی نوع وسیله

 خاراسب ب 75و توان مورد نیاز متریسانت180 ، عرض کارکیلوگرم 900وزن کششی،  گندم)اتوماتیک(دار مخزن دروگر

 متریسانت 30، عمق کار متریسانت 220، عرض کار 9سوار شونده، تعداد ساقه  چیزل گاوآهن

 

 شده برای حل مسئلهنتایج و راهکارهای ارائه 

 هزینه سوخت مصرفی برای کاشت یک هکتار نخود -1

لید در روش توهزینه سوخت مصرفی . کامال با هم اختالف داشتندمتفاوت در روش های تولید  هزینه سوخت مصرفی

ز گاوآهن امصرف سوخت در روش سنتی به علت استفاده هزینه بیشتر بودن . بود ریال 42020و در سنتی  40640مکانیزه

 (.4برگردان دار برای زیر خاک بردن بذر بوده است )شکل 

 
 : هزینه سوخت برای یک هکتار کاشت4شکل 
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 کاشت یک هکتار نخود مدت زمان-2

 ساعت 5/2و در سنتی ساعت  38/1در روش تولید مکانیزه. کامال باهم اختالف داشتنددو روش متفاوت مدت زمان کاشت

 (.5بوده است )شکل نیروی کارگری برای کاشتدر روش سنتی به علت استفاده از  زمان کاشتبودن  .بیشتربود

 
 برای کاشت یک هکتارالزم مدت زمان : 5شکل 

 هزینه وجین یک هکتار نخود-3

 8500000انیزه در روش تولید مکهزینه کارگری وجینداشت. در روش تولید سنتی با دیگر روش اختالف وجین هزینه کارگری 

و  ستپاش بودن بذردبیشتر بودن هزینه وجین در روش سنتی به دلیل . ریال در هکتار بود 9000000ریال در هکتار و در سنتی 

 (.7)شکل عدم وجود الگوی کشت منظم شده بودمنجر به که دار بودها با گاوآهن برگردانزیر خاک کردن آن

 
 : هزینه وجین یک هکتار7شکل 
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 هزینه برداشت یک هکتار نخود-4

ریال در هکتارو  8666666روش تولید باهم اختالف داشت و در روش تولید سنتی دو میانگین هزینه برداشت یک هکتار نخوددر 

تر ازروش یزه کمشود هزینه کارگری در برداشت مکانطوری که مالحظه میبه (.9هکتار بود )شکلریال در 1000000در مکانیزه

 دیگر بود.

 
 : هزینه برداشت یک هکتار9شکل 

 سوخت سه مرحله تهیه زمین، کاشت و برداشت یک هکتار نخود هایهزینهمجموع -5

 روش دیگر مکانیزه بابرداشت یک هکتار نخودروش تولید های سوخت سه مرحله تهیه زمین، کاشت و هزینهمجموع از نظر 

 (.10در هکتار بود)شکل ریال  15522و  97840و به ترتیب در روش سنتی و مکانیزه اختالف داشت 

 

 : مجموع هزینه سوخت مراحل تهیه زمین، کاشت و برداشت یک هکتار10شکل 
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 تعداد بوته در متر مربع-6

انیزه ی روش مککه نشان دهنده برتراختالف داشت  روش تولید دیگر با مکانیزهمیانگین تعداد بوته در مترمربع در روش 

 (.11کل )ش. عدد در مترمربع بود 07/19و مکانیزه 12/7در روش تولید سنتی میانگین تعداد بوته در مترمربع است.

 

 : تعداد بوته در مترمربع11شکل

 متر مربعتعداد ساقه در -7

و در مکانیزه 33/18اختالف داشت و در روش تولید سنتی  مکانیزه با روش دیگردر مترمربع در روش تولید  ساقهتعداد  صفت

 (.12عدد در مترمربع بود)شکل  89/48

 

 : تعداد بوته در مترمربع12شکل
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 تعداد غالف در متر مربع-8

نیزه و در مکا ،35/101با روش دیگر اختالف داشت و در روش تولید سنتی مکانیزهتولید  درمیانگین تعداد غالف در مترمربع 

)شکل ستین روش ااتر بود، که این امر نشان دهنده برتری تعداد غالف در روش مکانیزهبیش. عدد در مترمربع بود 8889/253

13.) 

 

 : تعداد غالف در مترمربع13شکل

 تعداد غالف پوک در متر مربع-9

 عدد 0215/9تی در روش تولید سنف پوک در مترمربع در روش تولید سنتی با روش دیگر اختالف داشت و میانگین تعداد غال

 (.14)شکل تعداد غالف پوک در روش کشت مکانیزه بیشتر است. دهد کهاین امر نشان میدر مترمربع بود.

 

 

 : تعداد غالف پوک در مترمربع14شکل
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 تعداد غالف پر در متر مربع-10

و در  ،8519/236یزه مکانمیانگین تعداد غالف پر در مترمربع در روش تولید سنتی با روش دیگر اختالف داشت و در روش تولید 

الف های پر طور که مالحظه می شود در روش مکانیزه غهمان. (15)شکل  عدد در مترمربع بود 3269/92سنتی روش تولید 

 نشان دهنده برتری این روش است.بیشتر از سنتی بوده و اختالف دارند و 

 

 : تعداد غالف پر در مترمربع15شکل

 تعداد دانه در متر مربع-11

ه در مکانیز ،6551/91روش تولید سنتی با روش دیگر اختالف داشت و در تولید سنتی نیز تعداد دانه در مترمربع از نظر 

 . مکانیزه نسبت به سنتی است برتری روشاین امر نشان دهنده  (.16عدد در مترمربع بود)شکل  6296/249

 

 : تعداد دانه در مترمربع16شکل
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 وزن بوته در متر مربع-12

و در مکانیزه  7109/74سنتی حالت میانگین وزن بوته در مترمربع در روش تولید سنتی با روش دیگر اختالف داشت و در 

پراکندگی یکنواخت تر بذور نخود در مزرعه که به استفاده بهینه از آب، مواد معدنی  (.17گرم در متر مربع بود)شکل  9259/167

ها شده است می تواند دلیلی بر برتری وزن بوته در روش مکانیزه سنتی باشد.نآو نور خورشید توسط 

 

 : وزن بوته در مترمربع17شکل

 عملکرد محصول-13

در کیلوگرم  6296/951و  7116/348به ترتیب وش دیگر اختالف داشت و رمیانگین عملکرد محصول در روش تولید سنتی با 

 مورد شیوه)مکانیزه داشت و کاشت باروش دیم نخود دانه عملکرد مقایسه منظور بهصادق زاده و همکاران . (18هکتار بود )شکل 

هرز( در  هایعلف مکانیکی کنترل امکان عدم و دستپاش صورت به )کشت آن متداول و سنتی شیوه به نسبت (تحقیقات توصیه

 ند کهداد نشانو  اجرا هکتار هفت سطح در آزمایشی شرقیآذربایجان خداجوی منطقه زارعین دراراضی1390-1391سال زراعی 

-معنی آماری نظر زا بوته ارتفاع و بیوماس عملکرد دانه، عملکرد صفات مورد در سنتی کشت و مکانیزه کشت تیمار بین اختالف

 و مکانیزه شتک در عملکرد. نداشت وجود آزمایشی های تیمار  بین اختالفی دانه صد وزن و برداشت شاخص نظر از ولی دار

 به نسبت دیم نخود مکانیزه کشت برتری بررسی این از حاصل نتایجو  بود درهکتار کیلوگرم 303و 873ترتیب به سنتی کشت

 .داد قرار تأیید مورد را سنتی کشت
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 عملکرد محصول: 18شکل

 ارتفاع بوته-14

مکانیزه ت حالو در  3667/25در روش تولید سنتی با روش دیگر اختالف داشت و در روش تولید سنتی  ارتفاع بوتهصفت 

اری نمونه برد نتایج به دست آوردندتحقیق را صادق زاده و همکاران نیز نتیجه مشابه این . (19سانتی متر بود)شکل  6667/36

 و عملکرد بیوماس اتصف مورد در سنتی کشت تیمار و مکانیزه کشت تیمار بین اختالف داد نشان زمان برداشت در ازمزرعه هاآن

 .نداشت وجود ایشیتیمارهای آزم بین اختالفی صددانه وزن و برداشت شاخص نظر از ولی دارمعنی آماری نظر از بوته ارتفاع

 

 : ارتفاع بوته19شکل

 غالف از سطح خاکارتفاع اولین -15

سانتی  33/17و  03/16به ترتیب  میانگین ارتفاع اولین غالف از سطح خاکدر روش تولید سنتی با روش دیگر اختالف داشت و

 (.20متر بود)شکل 
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 : ارتفاع اولین غالف از سطح زمین20شکل

 ریزش یا تلفات طبیعی-16

کیلوگرم در  58/10و در مکانیزه 35/13های مختلف تولید اختالف داشت و در روش تولید سنتی در روش طبیعی ریزش میانگین

 (.21شکلبود)هکتار 

 

 طبیعی وزنیریزش  : 21شکل

 در زمان برداشتریزش نخود از ماشین -17

ماشین در زمان برداشت در روش مکانیزه با روش دیگر اختالف داشت و در روش  ریزشمیانگین  شودیمطوری که دیده همان

)استفاده از در روش مکانیزه آن تر بودن علت بیش. (22شکلکیلوگرم در هکتار بود) 63/156و در مکانیزه 53/2تولید سنتی 
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ها باال بیایند تا براحتی بتوان برداشت ارتفاع بوتهموقع این است که اوالکودی برای محصول داده نشده بود تا بهدار( دروگر مخزن

طور کامل صاف و هموار نشده بود، لذا اگر این دو نکته رعایت شود ریزش نخود در برداشت با بهکرد و ثانیا در زمان کاشت مزرعه 

 .تر خواهد بوددروگر گندم به مراتب کم

 

 محصول در زمان برداشتوزنی ریزش : 22شکل

 و توصیه ترویجی اقتصادیتحلیل 

ده و متغیر بو ن شرقیبررسی اطالعات به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که میانگین عملکرد تولید نخود در استان آذربایجا

انیزه می سنتی و مک کیلوگرم در هکتار تغییر کردهو کمترین و بیشترین عملکرد به ترتیب مربوط به روش های 952الی  349از 

 گزارش شده است 3صه اطالعات در جدول خال. باشد

 وضعیت درآمد، هزینه و سود در روش های مختلف زراعت نخود در استان آذربایجان شرقی -3جدول 

 روش
عملکرد )کیلوگرم در 

 هکتار(

قیمت )ریال هر 

 کیلوگرم(
 سود )ریال( درآمد )ریال( هزینه )ریال(

 7،398،320 34،871،160 27،472،840 100000 349 سنتی

 77،207،743 95،162،963 17،955،220 100000 952 مکانیزه

 

به  یزن هزینه ها را لذا می توان گفت که مکانیزاسیون کامل عالوه بر افزایش معنی دار عملکرد و درآمد نسبت به روش سنتی،

 . طور معنی داری نسبت به روش دیگر کاهش می دهد

لیل واریانس نیز تح. (3)جدول  بیشترین سودآوری را در هر هکتار داردمکانیزه بررسی اطالعات سود مشخص می سازد که روش 

 .(4دول )ج بود نتایج بیانگر برتری روش مکانیزه بر روش سنتی. اختالف معنی دار میان روش های مختلف را نشان می دهد

برای وجین یک هکتار نخوددر روش مورد نیاز میانگین تعداد کارگر  .بود زروش سنتیتر ازمان کاشت کم در روش تولید مکانیزه

خیلی را یک هکتار برای برداشت مورد نیاز تعداد کارگر میانگین استفاده از روش مکانیزه  .بودمکانیزه  تر ازبیشسنتی تولید 

استفاده از کشت مکانیزه موجب  افزایش تعداد بوته، تعداد ساقه ، تعداد غالف در بوته، ارتفاع بوته وارتفاع اولین  .کندمیتر کم
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کمترین و بیشترین عملکرد به ترتیب . امربیانگر برتری این روش بر روش سنتی استغالف از سطح خاک می گردد که این

 گردد.تر از روش سنتی میستفاده از روش مکانیزه میانگین عملکرد خیلی بیشبا امربوط به روش های سنتی و مکانیزه می باشد.

سنتی شد  روشتر از در حین برداشت خیلی بیش ریزشمیانگین )استفاده از دروگر گندم اتوماتیک( با استفاده از روش مکانیزه

در صورت تسطیح کامل سطح مزرعه در ابتدای تهیه زمین برای راحتی برداشت با دروگر بود که عدم تسطیح  که علت این امر

و  (1398)و همکاران یظفر محصول به مراتب کمتر می شود ریزش ی پائیزدر ابتدابه عنوان استارتر  دادن کود اورهمزرعه و 

 .(1394رضائی چیانه و همکاران)

بیشترین هزینه را دارد، لذا می توان گفت که مکانیزاسیون کامل عالوه بر افزایش معنی دار روش مکانیزه کمترین و روش سنتی 

بررسی  . عملکرد و درآمد نسبت به روش سنتی، هزینه ها را نیز به طور معنی داری نسبت به روش دیگر کاهش می دهد

نتایج بیانگر برتری روش مکانیزه بر  ر دارد.بیشترین سودآوری را در هر هکتامکانیزه اطالعات سود مشخص می سازد که روش 

 .بود روش سنتی
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 : تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه 4 جدول

منابع 

 تغییر

درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

هزینه سوخت 

تهیه زمین هر 

 هکتار 

هزینه سوخت 

کاشت هر 

 هکتار 

زمان کاشت یک 

 هکتار

 نیوج نهیهز

 هر هکتار

سوخت  نهیهز

 هر هکتار  برداشت

 هایهزینه

سوخت سه 

 مرحله

هزینه 

 خرمنکوبی

 تعداد ساقه  تعداد بوته 

 587/69 309/0 000/0 3852 20833 1×510 001/0 817 326068 2 تکرار
 426/770 128 49×1010 332374** 53848958** 21×510 ** 646/1** 44212** 115312 2 روش تولید

 170/80 129/1 000/0 1022 41666 1×510 0003/0 1669 85870 4 اشتباه

 

 

 4ادامه جدول 

منابع 

 تغییر

 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات

 تعداد غالف
تعداد غالف 

 پوک

تعداد غالف 

 پر
 تعداد دانه

عملکرد 

 محصول
 ارتفاع بوته

 ریزش

 طبیعی

 وزنی

 ریزش

 برداشت

 وزنی

 ریزش

 طبیعی

% 

 ریزش

 برداشت

% 

 344/0 132/0 6/31 155/0 254/30 5991 9/421 120 352/0 3/133 2 تکرار

 289/255** 186/9** 23675** 879/43** 381/130* 336801** 23126** 19150** 128/49** 21051** 2 روش تولید

 197/0 126/0 3/32 216/0 596/10 2789 08/196 101 861/1 9/129 4 اشتباه



  1398، پاییز و زمستان  1دوره دوم،  شماره، نشریه ترویجی حبوبات دیم

69 

 

 منابع فهرست 

شت کیرانی در دو روش اعلوفه شبدر  . بررسی اقتصادی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بذر در تولید1386اسدی، ه و م زمانیان.  -

 .47-55. صفحات 74مکانیزه و سنتی. مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. شماره 

ریزی اقتصادی و ، معاونت امور برنامهی، جلد اول، وزارت جهاد کشاورز1393-94. سال زراعی 1395آمارنامه کشاورزی.  -

 .عاتآوری اطالالمللی دفتر آمار و فنبین

ی موردیمراغه(. مطالعهاقتصادی مدیریت تک آبیاری برای دو رقم گندم دیم ) یور. ارزیابی شاخص بهره1390 .ر توکلی، ع -

 .17-29 فحات. ص2. شماره 1مجله مدیریت آب و آبیاری. دوره 

ه آزاد ل. انتشارات دانشگاپا. ترجمه. چاپ او. تحقیق در مدیریت مزرعه برای پیشرفت کشاورزان خرده1379ح.  چیدزی، ا -

 .واحد گرمسار-اسالمی

و  یبر عملکرد کم یییاو شیم یکودهای آل یاثر تلفیق یبررس.  1394، ر. امیرنیا ی، م.قیاس ، م.تاجبخش  رضایی چیانه، ا. -

 .1، شماره 3جلد  ی.ژوهش در گیاهان زراع. پمید طی.( تحت شراCicer arietinum L) گیاه نخود یکیف

 حت شرایط دیم. نشریهت. اثر کودهای آلی و شیمیایی بر رشد و عملکرد ارقام نخود 1398ج. رخزادی.ا. و طالبی. ر.  ،ظفری -

 .85-130 صفحات 42. شماره 11یاهان زراعی. سال علمی فیزیولوژی گ

، دانشگاه دکتری، دانشکده کشاورزی نامهانی. پانیچ. بررسی عوامل موثر در انتقال بادی مواد در خوشه1384عبداله پور، ش.  -

 .تهران

برای استفاده در  . تعیین برخی خواص مکانیکی نخود1388. ت. توکلی هشجین، م. ه. خوش تقاضا، س. مینایی.گل پیرا، ه -

 .2شماره 19برداشت آن. مجله دانش کشاورزی. جلد  یهانیطراحی ماش

 

- Behroozi-Lar M, and Huang B. 2002. Design and development of chickpea combine. Agricultural 

Mechanization in Asia, Africa and Latin America 33: 35-38.  

- Haffar I, Singh K, and Birbari W. 1991. Assessment of chickpea (Cicer Arietinum) grain quality and 

losses in direct combine harvesting. Transactions of the ASAE (USA).  

- Klinner W, Neale M, Arnold R, Geikie A, and Hobson R. 1987. A new concept in combine harvester 

headers. Journal of Agricultural Engineering Research 38: 37-45.  

-Konak M. Carman K. and Aydin C. 2002. Physical properties of chickpea seeds. Biosystems 

Engineering 1: 73–78.  

-Papesch J, Dammer S and Fechner W, 1995. Grain stripper. Land Technik 4: 196-197. Institute, 

Merredin.  

-Sidahmed M, and Jaber N. 2004. The design and testing of a cutter and feeder mechanism for the 

mechanical harvesting of lentils. Biosystems Engineering 88: 295-304.  

-Siemens M, Corps M, and Correa R. 2002. Effects of Header Modifications on Garbanzo Bean 

Harvesting Losses. Oregon Agricultural Experiment Station Special Report 1040: 37-43.  



 مقایسه روشهای تولید مکانیزه و سنتی نخود دیم در...، مسعود زابلستانی و دیگران 

70 
 

-Tado C, Wacker P, Kutzbach H, and Suministrado D. 1998. Development of stripper harvesters: A 

review. Journal of agricultural engineering research 71: 103-112.  

-Uebe N, Frosh W and Halle WF, 1993. Stripping or cutting. Land Technik 6: 320-323.  

Vicar RM, 1999. Harvesting Chickpa. Special Crops, Saskatchewan Agriculture and Food.  


