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 مجهز کار و کاشت با خطی ورزیخاکهای روشاقتصادی رزیابی ا

 ساق در تولید گندم آبیکجبه شیاربازکن 

 

 2جواکبر صلحو علی *1زارع ابراهیم

 
  یکهه  هه  تحق:قهه ا و هه  و     سهه  ب ؛ و اسهها در باجامهه    -تحق:قهه ا اصادهه د دانشهه: ب ب هه  بههت تیت:هه    -2و  1

 ، س ز  ن تحق:ق ا، آ وزش و تیورج کش وبز ، ش:یاز، اریان   بع طب:ع  و بس تحق:ق ا و آ وزش کش وبز  و

 16/11/1401؛ ت برخ پذریش  17/8/1401ت برخ دبر وت  

 

 چكیده

 شیافرزا یگرذار اسرتب بررااثر هراکراریخطر ییبرر کرار  ،خرا  خشر  طیبستر بذر در شررا يۀتهکلوخه در زمان  جادیا

شرودب  یطراحر کارهرایخطر یبررا یدیرجد هرایاربازکنياسرت ترا شر ازيرخرا  خشر ، ن طیکارها در شرایخط ییکار 

  شررياربازکنمجهررز برره  کرراریکاشررت بررا خطرر برررای ورزیخررا  مناسرر  روشاقتصررادی ارزیررابی  یبرررا ایررن مطاه رره

 هررای کامررا تصررادفی در قاهرر  طرررو بلو  پررهوهش به اسررت برری اجرررا شررد گنررد  عملکرررد بررر و اثررر  نهررا سررا کرر 

 سرا کر مجهرز بره شرياربازکن  کراریترتير  شراما کاشرت برا خطرب تيمارهرا بره شردبا چهار تيمار و چهار تکرار اجرا 

(، شرم  برا ورزیخرا کر ) سرا کر مجهرز بره شرياربازکن  کرارخطری برا کاشرت+  سرا ک  ورز(، خا ورزیخا بی)

مرسرو ( و شرم  بررا  ورزیخرا ) سرا کر مجهرز بره شرياربازکن  کراری+ کاشرت برا خطر سر یورز مرکر  + دخرا 

هرای روش اقتصرادیاثرهرای  بررسریبره منورور  ببرودمرسرو  )شراهد(  کراری+ کاشت با خطر س دی+  مرک  ورزخا 

 یريرگانردازه تيمارهرا ۀدر مرد و هزینر سرا  برر عملکررد گنرد ،کر مجهز به شرياربازکن کار و کاشت با خطی ورزیخا 

هررا در از روش  یررهررر  یگذارهیسرررما یسررود خرراهر، نررره بررازده اقتصرراد یینهررا ايررو بررا اسررت اده از روش تحل شررد

 ورزخرا  مراريت ،یمناسر  از هحراا اقتصراد مراريتنشران داد کره هرا بررسری  ینترا به دست  مدب گریبا روش د سهیمقا

 ورزخرا  دیرجد فنراورینشران داد کره  هاافترهی سرا  اسرتبکر مجهرز بره شرياربازکن کرار + کاشت با خطری سا ک 

افرزایش سرود خراهر باعر   توانردیعملکررد محصرور را دارد و م شیافرزا اي، پتانسرسرا کرار کر + خطری سرا ک 

 شودبکشاورز 

 

 های کلیدیواژه

   ورزیخا ک ، در مدبازدهی، 

 

 مقدمه

   ا:ه مل اجهیا و  ی:هاش  هه  ب  توجت بهت ششساه   

باههای بههذب دب شهه   ششهه ،   ب ههت  ۀ:ههو ت  وبز شهه  

ک شههت بهه    با بههیا وضههع:تکههت  شههود کلوشههت  هه  دابا

 ب ه بیار  ن:ه ز اسهت ته  . ک ه  س ت  ه ک ب شط دساگ ه

 

 کهه ب  و سهه شت دسههاگ ه شطهه  طیاحههشدههو   دب

بههذبک ب  ن:هه   ششهه  باههوان دب شهه   تحق:ههش شههود تهه 

 بهیدهه  کهت پ با ایهه    ه  ی  ط  عه ا نشه ن  ه  .دکی

شه   شهه  ش  شههیار   شههوبد  ههه  تن:هیو  کشهه  و به

 ت ظ:مهه ا شهه   اب وههت، بطوبههت و سهه شام ن شهه   ، 
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 اسهههی ت پ:شهههیو  و  مهههش کههه ب  و  ا  ت:غهههت  ب هههت

 شههههسش ه  سهههه  اطیاحهههه   شهههه: بب زک  اسههههت
 

(Godwin, 2007; Godwin & O’Dogherty, 
 

2007; Solhjou et al., 2014; Askari et al., 2017; 
 

Al-Neama & Herlitzius, 2017) ویآر ههههه  . دب

شهه   با دب سههت ج ههت  الً   عمههوهههت:غههتوبز ، شهه  

ده هه . شههسش پ:شههیو ، جهه نب  و  مههود  حیکههت  هه 

تههیر  پ با ایههه    هه  ی دب از   هه  ههه ت:غههته  سهه  

حیکههت شهه   اسههت. رسهه  از ن:ههیو  کشهه   دههیو  و 

 ۀتههیر  پ با ایههه   شههسش ه  سهه  شهه: بب زک ، زاورهه   

کششهه  تم رههش ت:غههت بو  ن:ههیو   ۀاسههت. زاورهه 1تم رههش

ههه   و   لههوش شهه ن الرههت  ههوبد ن:هه ز و شساههت شهه  

 .Solhjo et al., 2012; Barr et al) ی اسهت   ه شه  

تم رهههش ب  ههش کهه ه  سهههط   ۀاوهه ار  زاورهه. (2020

 .(Solhjou et al., 2012اد شو قطع ش: ب   

 وبز دب تحق:قهه ا شههود بو  دسههاگ ه شهه  ن   حققهه

 13-16و  10-13، 7-10هههه  سههه ر دب بطوبهههتکهههج

ک:لهههو ای دب  10و 5/7، 5دبصههه  و سهههی ت پ:شهههیو  

 20و  16، 12سهه ر ههه   کجبهه:  ت:غههت ۀسهه  ت بهه  و صههل

 ای  نشه ن دادنه  کهت سهی ت پ:شهیو  تیاکاهوب، س نا 

سه ر و دبصه  بطوبهت شه   هه   کهجبه:  ت:غهت ۀو صل

وبز  بههی  :هه نگ:  صطههی وزنهه   باا دب ز هه ن شهه  

هاههها  . بههه  اوههه ار  سهههی ت  ی   ههه MWD)شههه   ا

به:   ۀپ:شیو  تیاکاهوب و بطوبهت شه   و که ه  و صهل

ر بهه . کهه ه   هه  MWDسهه ر،  :هه ان ههه   کههجت:غههت

وبز شه   و ه وب هه   اره  تحق:هش نشه ن داد کهت ر وات

سهه ر، پا ناهه:ش اوهه ار  سههی ت پ:شههیو  دب ج رهه  کههج

 بهههت همهههیاه کههه ه  کلوشهههت با وبز   مل:ههه ا شههه  

 توانهه  ب  ههش ب بههود شههیار  ارجهه د شهه ه دابد و  هه 

 باهههای بهههذب شهههود ۀکههه ب  و کههه ه  ز ههه ن ت :ههه

تحق:قهههه ا . Solhjou & Alavimanesh, 2020)ا

سهه ر  ن:ههیو  کشهه  کههج ۀنشهه ن داد کههت ت:غهه همچ هه: 

  & Bar et al., 2020; Solhjou)دههه کهه ه    با 

 

Shaker, 2022).  

طیرههش  وبز  و ک شههت ازههه     الههك شهه  بوش

  و: رسهههه  باههههای بههههذب، رع هههه تغ::ههههی دب شههههیار  

ا  و  قهه و ا  ههه   حیابتهه ، بطههوبا ، ت ورههت ش دههت

ب شه    شه ن بهذب  ه  ی نحهو  سهب  توان ه  بهیش    ه 

شههه ن سهههیرع و  زن  و سهههب جوانهههت  .Godwin,1990ا

ک  ش بذب   ه ،، احامه ل دسها: ب  بهت  ملسهید شهو  با 

بههت   وبزشهه    .Hemmat, 1996ا ب شهه ب بههود  هه 

دب    ه:ه    رهبق  عرهشه ن و توز شهید بهی  :طوب  ااق

   طهه: ح  ربههی شههیا  : اههاقی:و بههت طههوب   شهه  

 ،  ه:ه    رهبق  ۀرهتج  بهیتوانه   هذابد کهت  ه    ی: أت

زدن بذب و شهیو  دانهت از سهط  شه    ه  ی ب شه . جوانت

 بههه ون   هههه اسهههاه ده از بوش  :ه هههوز بحهههش بههه

   وبزو شهههه    حههههه  ا  وبزشهههه   ، وبزشهههه  

  یارهههو ب بهههود اسهههت، ز شهههیوت:دب حههه ل پ یسهههو، 

وجههود نهه ابد واحهه  حههش ههه  باهت:هه وصع ۀهمهه  بههیا

  ههه بوشاز    درههز بهه ا:کتی. Guerif et al., 2001)ا

 باهههای بهههذب، ک اهههیل   سههه زآ  ده بهههیا   وبزشههه  

و ک اههیل    ه:هه    رههبق  تریرهههیز،  هه   ههه  لههك

بهه  توجههت بههت   رههکههت ب  شههود  ههاسههاه ده   رویسهه 

و هههه  بوششههه  ،   ،:ااصلههه   حلههه  ه  حههه ودرت

  انا ههه    یدنههه   اجامههه   - اصادههه د حههه ودرت 

(Guerif et al., 2001). وبز  ههه     الههك شهه  بوش

 مسهه  اسههت بههی  ملسههید و دب نا:جههت دبآ هه  ن شهه    

 به توانه  داب ن اشهات ب شه ، و ه     حدوالا ا هی  ع ه 

 ک شههت بههی سهود کشهه وبزان  هه  ی ب شهه   ۀتغ::هی دب ه ر هه
 

(Gilani & Loveimi, 2021). 

و  و ههه وب  ۀتوسهههع هههه  ا ی  اصادههه د ش:هههتحل

  راسهها ن صهه و  ب هه  کشهه وبز  :ههبههی تو  ون: اسهه: س ن

Rake Angle -1  
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 جوارع و صلحز                                                                                                                           ببب ورزی و کاشت باهای خا ارزیابی اقتصادی روش

و   ون:ب یسهه ش:ههبهه  اسههاه ده از تحل 1370-90  دوبدب 

 ثبههت، نشهه ن داد کههت اسههاه ده از    ضههرب   رههببین  ههت

دب    حدههوالا زبا هه ۀ:ههبههی  ملسههید کل ون: اسهه: س ن

. ا مهه ل اسههت داب داشههات اسهها ن ا ههی  ثبههت و  ع هه  رهها

 دبصههه  دب  دهههی   10  راوههه ا  قههه:تله  ورسههه  ب

 20دبصهه  کهه ه  سههمو، و  15 ،ر  :م:شهه  ههه کههود

 ههه   :اسههاه ده از   شهه ههه  دب سهه  ت  ردبصهه  اوهه ا

دبصهه   7/39ب  ههش  ترههناههبت بههت سهه ل پ   کشهه وبز

اسها ن ناهبت بهت   رهسهود ن شه    کشه وبزان ا  راو ا

تحل:ههش  . Parizkari & Sabihi, 2014ا شهه  ترههسهه ل پ 

سههه ر دب تو :ههه  کو ا:واتهههوب کهههج هههه  ا یاصادههه د  

 حدههول نغ  بص هه  نشهه ن داد کههت ت:مهه ب    سهه  از 

سهه ر بهه   ههی   حهه ا اصادهه د ، ت:مهه ب کو ا:واتههوب کههج

ب  ههش توانهه  ئی اسههت و  هه و اههی ف وهه ب :لهه  65 ۀت:غهه

 ,.Solhjou et  al)اوه ار  سهود شه    کشه وبز شهود

2020).  

بهههی   حهههه  ا  وبزشههه    وب ههه و هههه  ا یبیبسههه  

  ن هه   ملسههید   هه ،، وقههی و  ا وسههات:پ  یههه : اغ

 ون:اسههاه ده از  هه ل ب یسهه بهه   ،آ   دههیو  ان:هه 

اسهها ن  زبصهه ن ۀدب   طقهه  ESRا دبونهه ا  گ:چر:سههو

  وبزشه    وب ه و  ی:که ب  تبه به نش ن داد کهت  و بس

 تهه  05/1کشهه وبزان،  ملسههید   هه ،   از سههو  حههه  ا

  :هو شهس   وقهی و  دهی  آ  بهت تیت  راوه ا دب هسا ب

 ای سعههه  دب هساههه ب  910و  دبصههه   20  ان:هههبهههت  

 . Motalebani et al., 2020ا  وههترکهه ه  شواههه  

 وبز شهههه    تس و ههههو  یشرپههههذ ههههه  ا ی ش:ههههتحل

دب   و هه ر و احامهه ل وصههور کهه با  ان:ههبههی    حههه  ا

  ا هه ل دو  یحلههتبهه  اسههاه ده از  ،ش یسهها ن دزوههول

   دب سهههه ل زبا هههه   قطعهههه  ههههه -هسمهههه  و داده

دب  ، حهههه  ا وبز شههه  کهههت نشههه ن داد  ،1394 -95

 ملسههید و سههود  ، یسههو،  بزوبهه  بوش شهه   اههتر ق 

 44/21و  22/20  :ههدب هههی هساهه ب بههت تیتبا ن شهه    

 و ههه وب  یشرپهههذ ی:ههه.  اغدههه   ههه  ردبصهه  اوههه ا

  :ههن  واحهه  48/0 ر بهه  ا ههی ن هه   حههه  ا وبز شهه  

. بهت داشهات اسهت  و ه ر که با  را ی با بی اوه ا  رشای:ب

کهههت از    ک  ههه   ن:تو   و ههه ر کههه با  : نگ:هههطهههوب  

 بهت انه کهیدهاسهاه ده   حهه  ا وبز شه   هه  و  وب 

  ربه  اوهه ا تهی اسههت.واحهه ه  ب ب  یراز سه  35/0  ان :ه

و وهههیاه    حهههه  ا وبز شههه    و ههه وب اسهههاه ده از 

 ،و ههه وب نهههور   رههه  دهههو  ا هههه   :آوبدن   شههه

  هه ، وجههود   :ههتو دب   و هه ر کهه با  راحامهه ل اوهه ا

کشه وبزان ناهبت بهت   آ ه ه بهیدن به البه   توان دابد.  

 الا:تاهه   و ا طهه   حههه  ا  کشههت شهه کوبز   رهه  ا

با بههت آن هه   ،و هه وب   رهها یشرپههذ  بههت کشهه وبزان بههیا

  حههه  ا وبز شهه    ههه و هه وب سههمت اسههاه ده از 

 .(Tanursaz  et al., 2021) کید  :تی 

 اسهتج ره    که بشطه  ،سه رکهج که بشط  کتاز آنج 

 ههههه   و دب شدههههو  ا ههههی و هههه  و اصادهههه د  بوش

  هه ، آبهه  ه ههوز  ۀدب   ب هه آنوبز  و ک شههت بهه  شهه  

شههیار  ، الز، بههود تهه  ارهه  تحق:ههش دب نشهه ه تحق:ههش

  ب ههت و بهه  ههه   اوهه ار   ملسههید  حدههول و دبآ هه  

 .      کش وبز اجیا شود

 

 ها مواد و روش

دب اراهههاگ ه تحق:قههه ا کشههه وبز   پهههشوه ارههه        

. شهه اجههیا  1398-99و دب سهه ل زبا هه   زبصهه ن وهه بس

 ۀدص:قههه 43دبجهههت و  52زبصههه ن دب طهههول جغیاو:ههه ر  

 ۀدص:قههه 47دبجهههت و  29شهههیص  و  هههی  جغیاو:ههه ر  

 اههی و  1515از سههط  دبرهه  آن ابتههه ر  وشههم    واصههع 

 اههی اسههت.  :لهه  242آن  ۀ :هه نگ:  ب بنهه    سهه  : ن

 .است و، بس  آز  ر  حش ب وت ش    

  پشوهشهههه   اصادههه د  ج بهههت ق  هههت ارههه  دب        

 باهههای  ۀت :ههه ۀ ههه:ب   رتع:ههه:  شهههیا  با ههه  بهههی

 کهه ب اشطهه  سهه رکهه ب کههجبههذب و ک شههت بهه  شطهه 
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 بهههی  ملسهههید  سههه ر شههه: بب زک  کهههج ج ههه  بهههت 

  ،تحق:ههههشدب ارهههه   .اسههههتشهههه ه بیبسهههه     هههه ،

جه ر  شه   تکه ه  ج به بهیا سه ر کجه   ش: بب زک 

سه ر طیاح  و سه شات شه . دب طیاحه  شه: بب زک  کهج

جهه ر  تبههیا  کهه ه  ن:ههیو  کشهه   دههیو  و ج بهه

 داب انا ههه   و سههه ر زاورهههت آنسهههط  جلهههو شههه  ، 

  یواههت دب نظههی   45˚اآن بههت صههوبا شهه ب  از  یکهه  

 .ش 

ههه   ک  ههش تدهه دو  دب ص  هه  طههیو بلههو  تحق:ههش      

 7/7بهه  ن هه ب ت:مهه ب و ن هه ب تسههیاب دب شهه   ششهه  ا

بههی اسهه س وزن ششهه   اجههیا شهه .  بطوبههت دبصهه 

 کهه ب ک شههت بهه  شطهه  -1ت:م بههه  بههت تیت:هه  شهه  ش 

 وبز  ، شههه  ابههه  T1-سههه ردابا  شههه: بب زک  کهههج

 ج ه  بهت  که ب به  شطه سه ر ف ک شهتوبز کهجش   -2

شه   بهه   -3 ،  وبزشه  اکهه  T2-سه رکهج شه: بب زک 

 ج ه   که ب ف ک شهت به  شطه اه رف د وبز  یک ش  

  یسههو،  و   وبزاشهه   T3-سهه رکههج شهه: بب زک بههت 

بهه   شههتف ک اهه رف د وبز  یکهه شهه  شهه   بهه   -4

دب  ارهه  آز هه ر . بودنهه اشهه ه    T4-کهه ب  یسههو، شطهه

 اههههی و دب ز هههه:   3×20ههههه ر  بههههت ابعهههه د کههههیا

 مل:ه ا بهت  :هی از  ۀکل:ه و اجهیا دبآ ه  بهت ن وبدهش  

ت:م بههه  رساهه ن  ۀباههای بههذب و ک شههت بههیا  همهه ۀت :هه

 سهه ر وبز کههجوبز  بهه  شهه   مل:هه ا شهه  دب بههود. 

تیاکاههههوب سههههب  از  T2بههههیا  ت:مهههه ب و   1اشههههسش 

 اههی سهه نا  13-15و دب  مههش  ITM-285ن  بسهه:ل  ب 

وبز وبز  بههه  شههه   مل:ههه ا شههه  اسهههاه ده شههه . دب 

تیاکاهههوب از  4Tو  3Tبهههیا  ت:م بهههه   و  1اوبو،  یکههه 

 18-20سههه گ:  شههه  سههه:ل  ب وا اهههیا و دب  مهههش 

ا  بهودن سهط  شه . بهت  لهت کلوشهتاساه ده  ای س نا 

وبز  یکهه  اسههاه ده   ب ههت دب ت:م بههه ر  کههت از شهه  

از دو بهه ب  مل:هه ا دراهه  ن:هه   ، T4و  T3اشهه ه بههود 

بههیا  ک شههت  تههی شهه ن شهه   اسههاه ده شهه .ی،بههیا  ن

سهه ر کهه ب کههجاز شطهه  T3 و T1 ،T2   ه ، دب ت:م بههه  

کههه ب اشههه ه   از شطههه  T4  و بهههیا  ت:مههه ب 2اشهههسش 

ه   اسههاه ده  ش دهه ا   شهه:  یسههو، اسههاه ده شهه . 

 است. آ  ه 1ش ه دب ج ول 

 :هه ان کههود  دههیو  واههه ا آ ههون:  و اوبه بههت       

کههود اوبه  و بههودک:لههو ی، دب هساهه ب  100و  100تیت:هه  

از بصه    ه ، پ بسهه   .دب دو  یحلهت بهت   ب هت داده شهه 

ک:لهو ی، دب هساه ب بهیا  کشهت اسهاه ده  180بت  :ه ان 

شههه . پ با ایهههه    ملسهههید   ههه ،، دبآ ههه  و ه ر هههت 

 :ی  ش .ت:م به  ان ازه

 

 
 سا  ورز ک خا دستگاه  -1شکا 

Fig. 1- The bent leg tillage implement 

Overum -1  
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 های مورد است اده در تحقيقهای فنی ماشينویهگی -1جدور 

Table 1- Technical characteristics of machines that used in research 

 ماشين نوع

Type of machine 

 )متر( عرض کار

Working width 

(m) 

 مشمصات

Characteristics 

 ورز مرکبخاک

Combined tillage 
 

 

 

 ساقکجورز خاک

Bent leg tillage 
 

 
 

 هرس بشقابی

Disk harrow 
 

 

 

 

 ساقکار کجخطی

Bent leg grain 

drill 
 

 

 مرسومکار خطی

Sazehkesht 

Bokan grain drill 
 

3.0 
 

 

 

 

1.53 
 

 

 
 

 

3.5 
 

 

 

 
 

1.87 
 

 

 
 

2.55 
 

 

اهد م لییغ  تییزلپنجییغ زییازهد سییغ تیی ر ر عیی  و  یی  تیی ر  ۀکششییید راراه ه یید تیی ر    یی

 .  ر ش ا-Overumساخد کارخانغ 

Drown, seven sweep blades, three disks and one roller, made 

in Overum-Austria. 
 

مترد سییانتی 17رو    ییغ متییوازی از  ریی   ر  ۀسییاقد صا ییلسوارشییون  د راراه نییغ تیی ر    ییغ کییج

 ا ران.-ساخد  لح جو

Mounted, nine bent leg blades, with 17 cm lateral spaces, made 

in Solhjou-Iran. 
 

ر یی  رهییاه متییرد بشییقا سییانتی 55هییا بشییقا د رطییر بشییقا  32کششییید روزانییو ی اصعیید بییا 

   رک غ.-Ilgitarim اه و رر   تقب  افد ساخد کارخانغجلو کن ر 

Drown, double-offset with 32 disk blades, disk diameter of 55 

cm, notched disk blades on front and plain disk blades on rear, 

made in Ilgitarim-Iran. 
 

ز  ریی   ر رو شیی اربازک  متییوازی ا ۀسییاقد صا ییلتیی ر شیی اربازک  کییج 11سوارشییون  د راراه 

  ران.ا-مترد ساخد مشترک  لح جو و ساز  کشد بوکانسانتی 17

Mounted, 11 bent leg openers, with 17 cm lateral spaces, made 

in Solhjou and Sazehkesht Bokan-Iran. 
 

ی از رو شییی اربازک  متیییواز ۀتییی ر شییی اربازک   یییی ملریییوسد صا یییل 15سوارشیییون  د راراه  

  ران.ا-ساز  کشد بوکان ۀمترد ساخد کارخانسانتی 17 ر   ر 

Mounted, 15 inverted T openers, with 17 cm lateral spaces, 

made in Sazehkesht Bokan-Iran. 
 

 
 سا  ک شياربازکن مجهز به کار خطیدستگاه  -2شکا 

Fig. 2- The grain drill with bent leg furrow opener 
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 اهی سهه شات  :له  10شه: بب زک  به  ضه   ت  ره زده     

 10 دب  مههش کهه بو  یدرهه  ندهه   کهه بشطهه بو  رهه   و

تع:هه:   ملسههید  بههیا  . یواههت شهه  کهه ب بههت اههی سهه نا 

حهذ  و بهت  کهیاهه   ههی    ، دب ههی ت:مه ب، ح شه:ت

بههیا   .شهه بیداشههت  حدههول  اههی  10طههو    ۀو صههل

وش بهههت  ملسهههید و سههه ری  یبههه  ح سهههب ا آ ههه ب 

و بههه    نسرهههواب رهههۀبوش تج  ازپ با ایهههه   زبا ههه  

ههه  از  : نگ:  ۀ ق راههو بههیا   SASاوهه اب اسههاه ده از نی،

 5دب سههط  احامهه ل آ هه ب   ا  دانسهه آز ههون ن  دا  ههت

 اساه ده ش . دبص 

  ا هههترو ه   دبآ ههه  هههه  ا ی  رآز ههه   م بهههه :ت    

  رتههی اصادهه د شهه   د:پ  بههیا ، ردابنهه . ب هه بیا   اهه وت

 ش:ههتحق  ه  واههتر جردب تههیو    مهه  ب:ههکههت  ع مهه ب،:ت

  هعهت   رکهت به التی مه ب:ت  رته  ب اهی اسهتالز،  ،است

دو   رآز ههه   رهههشهههود. دب ا  با دابد  عیوههه  اصادههه د

توان هه  بههی  :ینهه  کههت  هه    ههش تحههت تههأ :ی صههیاب  هه 

 .    هش اول تغ::هی نهه ر ت و دبآ ه  کشه وبزان ا هی بگذاب

دب  ق راههت بهه  ت:مهه ب  ،دب دوعهه ا اسههاه ده از تیاکاههوب

اسههاه ده از  ۀاسههت کههت  وجهه  تغ::ههی دب ه ر هه ،شهه ه 

شههود و    ههش دو،  ملسههید   هه ، اسههت. تیاکاههوب  هه 

شهه ش   ح سههب ا، ناهه رج بههت دسههت آ هه ه از ت:مهه ب 

شهه ه  اسههت و ناهه رج سهه ری ت:م بههه  بهه  ت:مهه ب شهه ه  

 کشهه وبزانز هه:  دب  هه ابر  ۀت :هه ۀ. ه ر ههشهه  ق راههت 

 که ب بهت مل: ا و صه با  هوبد ن:ه ز بهیا   ت بع  از تع اد

 ۀت :هه ۀ ح سههب ا  یبههوش بههت ه ر ههآن  سههت. دب  بههیدن

ز هه: ، ت:مهه ب شهه ه  کههت ب:شههایر  ویاوانهه  اسههاه ده دب 

بهت   هوان شه ش   ق راهت  ه   ،با دابد کشه وبزان  ابر 

 طهه بش بهه   ههی    طقههت نظههی صههیاب  یوههت و  قهه اب آن 

 ش .دب نظی  یوات  نزبص 

 ملسههید دب ارهه  آز هه ر  بههی دبآ هه     ههش  هه  ی       

دبآ هه   ۀو بههیا   ح سههب   ظههوب  ربهه   هه ، اسههت. 

از   رههدب هههی   هه ،  تو :هه   ان:هه  ن شهه    هههی کههیا،

به  توجهت  .  ه ، ضهی  شه  تضهم:   مهت:صدب ه  کیا

 ۀبههت   بههت بههودن سهه ری شههیار  آز هه ر  بهه  کاههی ه ر هه

ا  ههی کههیا آز هه ر  به زده بین  ههت ،وبز  مل:ه ا شهه  

 بههه زده، بهه  اسهههاه ده از ارهه  اطال هه ا  ح سههبت شهه .

 ت:م ب بی حا  هسا ب ن:  بیآوبد  یدر . هیا  بین  ت

 ۀ ههرشهه  ش دبآ هه  ن شهه   ، ه   اصادهه د  پ با ایههه    

، مهه ب:دب هههی ت ا بهه زده بین  ههتو  وبز شهه    ا:هه مل

  کههت از نظههی آ هه بشهه     عیوهه  مهه ب:و ت ق راههت 

 با داشت. ا  ب زده بین  ت  رب التی

   رنههههو  ههههه  وب  و یشرپههههذ ههههه  از شههههیش    

  آن اسهههت اههه ربهههودن ب  ر:پههه  ،کشههه وبزانتوسههه  

(Zare & Shahrokhnia, 2012). بههت  ،ش:ههتحق  رههدب ا

از  ،   هه   م بههه :ت یشرپههذ اهه رب ش:هه  ظههوب تحل

اسههاه ده شهه . بهه  اسههاه ده   حهه اصش بهه زده ش:ههبوش تحل

  صهه   ا احامهه    ناههب اهه رتههوان ب بوش  هه  رههاز ا

  شه   د:پ ۀ هرکهید. ا هی      برهبا ابز م بهه :از ت   شن

بهه  ا  بهه زده بین  ههت ر ن هه  ش:هتحل ترههبهت کشهه وبزان بههی پ 

 واجهت نب شه ،  م بهه :ت یرناهبت بهت سه   شای:ب ا رب

شواههه   شههای:ب  شهه   د:پ ت:بههت توصهه  هه ن:دبصهه  اطم

 ۀ:ههکلا  بهه زده بین  ههتاز اطال هه ا  ،بوش  رههبههود. دب ا

  رتی ر:پهه   : نگ:ههاسههاه ده شهه  و    رآز هه   ههه کهیا

نهی   ۀ ح سهب   ب ه  مه ب:دو کهیا ههی ت ا ب زده بین  ت

 مههه ب:صهههیاب  یوهههت. ن  نچهههت ت (MRR) بههه زده ن ههه ر 

بهت   هوان   :هن  رشهیا  رهدب ح  ت صبهش دب ا  ش   د:پ

به ال آن   ه ن:به  اطم تهوان بیتهی انا ه    هیدد،   م ب:ت

 آن بههه   ۀاهههربههه   ق   رهههب و ینهههت  کهههید  با  عیوههه

  .کههید  با  عیوهه بیتههی مهه ب:ت  هه ،    م بههه :ت یرسهه 

   ذابترسههی   ر نههی  بهه زده ن هه  1 ۀاز بابطهه هبهه  اسههاه د

 ح سههبت  ،صبههش از آن مهه ب:بهه  ت اههتردب  ق  ،مهه ب:هههی ت

 ش . 
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 (1)              
ij

ij

C

B
MRR




                                                                            

 

 کت دب آن،

MRR=  ؛ر نهههی  بههه زده ن ههه B∆= و ؛  ههه وع یااتغ::ههه 

C∆= نههی  بهه زده بههت دسههت  .مهه ب:دو ت ۀ ههره  یااتغ::هه

   ذابترویصههت سههی   ۀ ههرآ هه ه دب هههی  یحلههت بهه  ه 

   کهههت  عمهههوالً  عههه دل بههه  نهههی  سهههود بههه نس ،سههه النت

 .،  ق رات ش است تس   ر ه  سپیده

 

 نتایج و بحث

 وبز،  مل:هه ا بههت جهه  نههور شهه   ،تحق:ههشدب ارهه  

 

سه ری  مل:ه ا و  دهی   ،که بدرا  و ک شهت به  شطه 

 . ضهم  ار سهت دب 2هه  رساه ن بهود اجه ول انوار ن ه ده

 مل:هه ا از تیاکاههوب  ۀبههیا  همهه T2و  T1 بههه  ت:مهه 

بز  و ون هه ب سهه:ل  ب و دب دو ت:مهه ب درگههی بههیا  شهه  

تعهه اد  .از تیاکاههوب شهه  سهه:ل  ب اسههاه ده شهه دراهه  

ک شههت ن:هه  انهه ک  تههه وا دابد کههت  ۀکهه ب ی دب  یحلهه

اسههاه ده از  ۀه ر هه آن ن:هه   حهه ا شهه ه اسههت. ۀه ر هه

ههه   بارههج دب ادواا و دسههام د کهه ب ی بههی اسهه س ص:مههت

 1399زبصهه ن و  ح سههب ا انجهه ، شهه ه دب سهه ل  ۀ  طقهه

هه   ب ه    ح سهب ا  . اره  ص:مت3تع::  شه  اجه ول 

ه ر ت تو :  صیاب  یوت.

 ت داد عمليات ماشينی است اده شده در تيمارهای ممتلف -2جدور 

Table 2- The number of using machine operation in different treatments 

 ماشينی است اده شدهعمليات 

The used machine operation 
T1 T2 T3 T4 

 Tillage 0 1 1 1                               ورزیخاک

 Disk 0 0 2 2                                       دیسک

 Planting 1 1 1 1                                  کاشت

 

 

 استان فارس زرقان ۀعمليات ممتلف در منطق ۀهزین -3جدور 

Table 3- The cost of different operation in Zarghan region of Fars province 
 نوع هزینه

Type of cost 

 مقدار هزینه

Cost amount 

 ساق با تراکتور چهار سیلندر )هزار ریال ـ هکتار(ورز کجخاک ۀهزین
The cost of bent leg tillage with four cylinder tractor (thousands Rials/ha) 

1870 

 ورز  مرکب با تراکتور شش سیلندر )هزار ریال ـ هکتار(خاک ۀهزین
The cost of combined tillage with six cylinder tractor (thousands Rials/ha) 

3000 

 ساق با تراکتور چهار سیلندر )هزار ریال ـ هکتار(کار کجکاشت با خطی ۀهزین
The cost of planting with bent leg grain drill with four cylinder tractor (thousands Rials/ha) 

2430 

 با تراکتور چهار سیلندر )هزار ریال ـ هکتار( معمول  کار کاشت با خطی ۀهزین
The cost of planting with Sazehkesht grain drill with four cylinder tractor (thousands Rials/ha) 

1800 

 هکتار( -دو نوبت دیسک با استفاده از تراکتور شش سیلندر )هزار ریال  ۀهزین
The cost of two passes of disk harrow with six cylinder tractor (thousands Rials/ha) 

3200 

 دستمزد کارگر در منطقه )هزار ریال ـ نفر روز(
The cost of worker in region (thousands Rials-person per day) 

1200 

       

ه   بت دسهههت آ  ه از آز  ر  و ب  اسهههاه ده از داده      

ههه    :ی شهههای    طقههت، ه ر ههت دب بارج ههه  ص:مههت

ش ن داد کت ت:م ب  ش . نا رج ن سبت  ت:م به   آز  ر   ح 

T3 .ب:شایر  ه ر ت با دابد
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 های غير مشتر  تيمارهاهزینه – 4 جدور

Table 4- The uncommon costs for treatments 
 هکتار( –)هزار ریار  هر تيمار ۀهزین

The cost of each treatment 

(Thousands Rials/ha) 
T1 T2 T3 T4 

 Tillage cost 0 1870 3000 3000                                        ورزیخاک ۀهزین

 Disk cost 0 0 3200 3200                                                        دیسک

 Planting cost 2430 2430 2430 1800                                                   کاشت

 worker cost at planting time 284 284 284 210        کاشت ۀکارگر در مرحل

 Total costs 2714 4584 8914 8210                                             هاجمع هزینه

      

 دسههههت آوبدن دبآ هههه  ن شهههه     بههههتبههههیا  

ح صههش از هههی کههیا  :هه ان تو :هه  اباهه ا  ،هههی ت:مهه ب

آز  رش  بهت  ق:ه س ک:لهو ی، دب هساه ب تبه رش شه . به  

 ضههههی   ملسههههید دب ص:مههههت شیرهههه  تضههههم:   

ک:لهههو ی،  دبآ ههه  ههههی بهههیا   برههه ل 25000ا  ههه ، 

 بههت دسههت آ هه . بههی حاهه  هساهه ب ن شهه    هههی ت:مهه ب 

 نشهههه ن داد کههههت ب:شههههایر ههههه  بیبسهههه ناهههه رج 

 بههههت ت:مهههه ب  یبههههوش      :هههه نگ:  دبآ هههه  ن شهههه 

 سههه ر و ک شهههت بههه  وبز کهههجوبز  بههه  شههه  شههه  ک 

اسههاه ده از   .5 اجهه ول اسههت T2)ا سهه رکهه ب کههجشطهه 

کو ا:واتهههوب کهههج سههه ر دب کشهههت نغ  بص ههه  ناههه رج 

.(Solhjou et al., 2020)  ش ب   داشات است

  
 در مد ناخاهر تيمارها -5جدور 

Table 5- The gross income of treatments 
 شدهگيری پارامترهای اندازه

Measured parameters 

 تکرار

Replication 
T1 T2 T3 T4 

 عملکرد )کیلوگرم در هکتار(
Yield (kg/ha) 

1 4765 5687 5267 5044.8 

2 4997 5584 5181 5027.8 

3 4642 5729 5120 5177.6 

4 4891 5601 5433 4996.8 

 کیلوگرم( -قیمت گندم )ریال
Wheat price (Rial/kg) 

 25000 25000 25000 25000 

 هکتار( -درآمد ناخالص )هزار ریال
Gross income (thousands Rials/ha) 

1 119125 142175 131675 126120 

2 124925 139600 129525 126820 

3 116050 143225 128000 129440 

4 122275 140025 135825 124920 

 ـ هکتار(هر هکتار )هزار ریال در میانگین درآمد ناخالص 
Mean of gross income per hectare (thousands Rials/ha) 

120594 141256 131256 126825 

         

 ه    اغ:هههی از دبآ ههه  ه ر هههت کهههیدن بههه  کاهههی

 ا  اسههود ن شهه     هههی ت:مهه ب ن شهه   ، بهه زده بین  ههت

  ۀ . دب بهههیآوبد ه ر ههه6بهههت دسهههت آ ههه  اجههه ول 

 اغ:ی، سود سهی  رت دب  هیدش  مل:ه ا بهی  ب ه   نهی  

  ههه ه  ح سهههبت  9دبصههه  سههه  : نت و بهههیا   18سهههود 

 تحق:ههش و بههت ه ر ههت  مل:هه ا اضهه وت  یدرهه . ناهه رج 

ا  با ب:شههایر  بهه زده بین  ههت T2نشهه ن داد کههت ت:مهه ب 

 ههههه   بههههت دسههههت آ هههه ه دابد و بههههی اسهههه س داده

او ورههت بههیا   عیوهه  بههت کشهه وبزان  ،دب ارهه  آز هه ر 

.دابد
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 )هزار ریار ر هکتار(ای  تيمارها بازده برنامه -6جدور 

Table 6- The gross margin of treatments (thousands Rials/ha) 

 شدهگيری پارامترهای اندازه

Measured parameters 
T1 T2 T3 T4 

 Gross income mean 120594 141256 131256 126825           میانگین درآمد ناخالص

 Total costs 3080 5203 10117 9318                                    هاجمع هزینه

 Gross margin 117514 136053 121139 117507                              ایبازده برنامه

 Treatments prioritize 3 1 2 4            بندی تیمارهااولویت

       

بهههیا  تع:ههه:  ت:م بهههه      ههه ،   ح ههه  سهههود 

  . اره  نمهوداب نشه ن داد کهت3ن ش    بس  شه  اشهسش 

 ۀ. زرههیا بهه  ه ر هههاهها   :ی   هه   T4و  T3ههه   ت:مهه ب

از به:  دو  ا  کماهی  دابنه . اغ:ی ب:شهای، به زده بین  هت

بههت د :ههش ب:شههایر  بهه زده  T2 ت:مهه ب    هه  ن:هه  ت:مهه ب

ب ش .ا  بیتیر  ت:م ب   بین  ت

 

 
T1 T2 T3 T4 

 

 منحنی سود ناخاهر تيمارها -3کا ش

Fig. 3- The curve of treatments net profit  
 

    الههك ههه کههت بوش دههه  هه ارهه  ناهه رج نشهه ن 

دب  .دابد  :ی ههه ه تهههأک وبز  بهههی   ههه وع تو : شههه  

 ;Parizkari & Sabihi, 2014) ط  عههه ا درگهههی

Tanursaz et al.,  2021) ک:هه أن:هه  بههی ارهه   وضههور ت  

 

 دسهههت آوبدن نهههی  بههه زده  بهههیا  بهههت .شههه ه اسهههت

 هههه    هههذاب  دب اوههه ار  ه ر هههتن ههه ر  سهههی  رت

بهه  ههه   ق راههت   T2و  T1 اغ:ههی، ت:م بههه      هه 

 ش ن .

 
 

 

 

117514

136053

121139
117507

105000

110000

115000

120000

125000

130000

135000

140000

3080 5203 10117 9318

  
   

   
   

  
  

 
 

  
   

   
 

  
  

  
 

 G
ro

o
s 

m
ar

gi
n

 (T
h

o
u

sa
n

d
s 

R
ia

ls
/h

a)

                           
Costs (Thousands Rials/ha)

 = T2 73/8و   T1قایسه تیمارهای م
     117514-136053 

=ij

ij

C

B
MRR






 3080-5203 

 



 

 
Agricultural Mechanization & Systems Research 

23(82), 2022 
 96 

 87-98ص /1401 تابستان/82شماره  /23ها و مکانيزاسيون کشاورزی/جلد تحقيقات سامانه    

 دههه  هه  ذاب  نشهه ن تحل:ههش ن هه ر  بهه زده سههی  رت

ه ، اوهه ار  کههت بهه  وههی  رساهه ن بههودن سهه ری ه ر ههت

وبز و  اغ:ههی ن شهه  از اسههاه ده هم  هه ن از شهه   ۀه ر هه

دب  ق راههت بهه  کشههت  اههاق:  بهه   ،سهه رکهه ب کههجشط 

دبصهه  دابد و  870سهه ر، بهه زده  بهه:  از کهه ب کجشط 

 ب:شای ک  الً اصاد د  است.  ۀاجیا  ت:م ب ب  ه ر 

از بوش  ،بهههیا  تحل:هههش براههه  ناههه رج آز ههه ر 

حهه اصش  ش:ههتحل ۀحهه اصش بهه زده  اسههاه ده شهه . نا:جهه

دب ارهه   T2 ن:هه  نشهه ن داد کههت ت:مهه ب  ت:م بههه  بهه زده

 . 7ا  با دابد اجهه ول ح  ههت ن:هه  بهه التیر  بهه زده بین  ههت

تههوان ارهه  ت:مهه ب با بههت بهه  اطم: هه ن شهه طی  هه  ،ب هه بیار 

بیدابان توص:ت کید.ب یه

 

 ميانگين حداقا بازدهی تيمارها ۀمقایس -7جدور 

Table 7- Mean comparison of the lowest gross margin for treatments 

 گيری شدهپارامترهای اندازه

Measured parameters 
T1 T2 T3 T4 

 ایترین بازده برنامهپایین

The lowest gross margin 
112970 134397 117883 115602 

 ای بعدیترین بازده برنامهپایین

The next of lowest gross margin 
116045 134822 119408 116802 

 میانگین

Mean 
114508 134610 118646 116202 

 

 گیرینتیجه

دب ارههه  تحق:هههش ناههه رج اسهههاه ده از ن ههه  بوش 

وبز  از نظههی اصادهه د  ابزرهه ب  شهه . بههت جهه  نههور شهه  

ههه  رساهه ن  مل:هه ا و   دههی  ن هه ده درگههی ،وبزشهه  

شهه   بهه  ا T3نشهه ن داد کههت ت:مهه ب تحق:ههش بههود. ناهه رج 

دابا   که ب ف ک شهت به  شطه اه رف د وبز  یکه ش  

ب:شههههایر  ه ر ههههت با دابد.   سهههه رکههههج شهههه: بب زک 

 T2ب:شایر   :ه نگ:  دبآ ه  ن شه     یبهوش بهت ت:مه ب 

دابا   کههه ب ف ک شهههت بههه  شطهههسههه روبز کهههجشههه  ا

ه    اغ:هی از ه ر هت  اسهت. به  کاهی سه رکج ش: بب زک 

ا  اسههود ن شهه     هههی دبآ هه  ن شهه   ، بهه زده بین  ههت

نشهه ن داد کههت ههه  بیبسهه ت:مهه ب بههت دسههت آ هه . ناهه رج 

 136053ا  بههت  :هه ان بهه التیر  بهه زده بین  ههت T2ت:مهه ب 

 هههه   و بهههی اسههه س دادههههه اب برههه ل دب هساههه ب دابد 

دسههت آ هه ه دب ارهه  آز هه ر ، بههیا   عیوهه  بههت  بههت

  ح هه  سههود اسههت. بههی اسهه س او ورههت دب کشهه وبزان 

وبز شههه  شههه   بههه  ا T4و  T3هههه   ن شههه    ت:مههه ب

  کههه ب  یسهههو، بههه  شطههه شهههتف ک  اههه رف د یکههه 

 اغ:ههی ب:شههای، بهه زده  ۀزرههیا بهه  ه ر هه هاهها   :ی   هه  

ا  کماههی  دابنهه . از بهه:  دو ت:مهه ب    هه  ن:هه  بین  ههت

ا  بیتههیر  بههت د :ههش ب:شههایر  بهه زده بین  ههت T2 ت:مهه ب

  .استت:م ب 

 ذاب  نشه ن داد کهت بهه  تحل:هش ن ه ر  به زده سههی  رت

ز ه ن از ه   ه ، اسهاه دوی  رساه ن بهودن سه ری ه ر هت

دب  ق راههت  بهه  کشههت  ،سهه رکهه ب کههجوبز و شط شهه  

کهه  الً اصادهه د  اسههت.  ،سهه رکهه ب کج اههاق:  بهه  شط 

   ت:م بهه  ن:ه  نشه ن داد کهت ت:مه بش به زدهح اص ش:تحل

T2 و ا  با دابددب اره  ح  ههت ن:هه  به التیر  بهه زده بین  ههت 

تههوان ارهه  ت:مهه ب با بههت ب هه بیار  بهه  اطم: هه ن شهه طی  هه 

بیدابان توص:ت کید.ب یه
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Abstract 

     Grain drill performance can be affected by creating clods during seedbed preparation in dry soil conditions. 

To increase performance of grain drill in dry soil conditions need to design the new opener for grain drills. 

This study has been carried out for the economic evaluation of the suitable tillage method for planting by 

grain drill equipped with a bent leg furrow opener and their effect on the yield of irrigated wheat. This study 

was a randomized complete block experimental design with four treatments and four replications. Treatments 

were seeding winter wheat by a grain drill with bent leg furrow opener in three tillage practices of no-tillage 

(T1), reduced tillage (T2), and conventional tillage (T3). Seeding wheat by conventional grain drill in the 

conventionally tilled plots was also used as control treatment (T4). In order to investigate the economic 

effects of tillage and planting methods by the bent leg grain drill on wheat yield, the income and cost of 

treatments were measured, and using the marginal net profit analysis method, the economic rate of return on 

investment of each method. The results of showed that the most suitable treatment from the economic point 

of view is the bent leg tillage treatment + planting with a grain drill equipped with a bent leg furrow opener. 

The findings showed that the bent leg tillage + the bent leg grain drill, as a new technology, has the potential 

to increase crop yield and can increase the farmer's net profit. 
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