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  جهت کشت ذرت يي لوالياک سمبهيوماتي کارنده نيا مزرعهيابيارز

  ۳ و منصور تقوايي*۲، سيدحسين كارپرورفرد۱عباس نساجي
   استادياران دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز ،۳، ۲ دانشجوي سابق كارشناسي ارشد ،۱

  )۲۲/۵/۱۳۹۰:  تاريخ تصويب‐۱۶/۶/۱۳۸۹: دريافتتاريخ (

  دهيچک

باشد  ي مياا سمبهي ي استفاده از کاشت پانچي بدون خاکورزيهاستمي قرار دادن بذر در داخل خاک در سيک روش براي
شامل ) ۲×۳( خرد شده يهاق از طرح کرتين تحقيدر ا.  انبوه کار کندياي با بقاييهاني در زميتواند به راحتيکه م

به  %) ۶۰ و ۳۰، ۰( گندم در سه سطح يايو بقا) نده مرسوم و کاريي لواليکيوماتيساز نکارنده حفره(کارنده در دو سطح 
 يدست آمده براه ج بينتا. کاشت ذرت استفاده شد يها گندم بر شاخصياين اثرات نوع کارنده و بقاييمنظور تع
ه يت تغذيفي نکاشت، دقت و کيها گندم بر شاخصيايمختلف بقا دستگاه و سطوحع  کارنده نشان داد که نويها شاخص

 نکاشت و يها گندم، شاخصيايزان بقايش ميافزا ج نشان داد که بايعالوه نتاه  ب). >۰۵/٠P(  استيداري اثر معنيادار
ن يهمچن.  از خود نشان نداديداري اثر معنييافته است و شاخص چندتايه کاهش يت تغذيفيش و شاخص کيدقت افزا

 درصد کل يها گندم بر شاخصياي سطوح مختلف بقااه نشان داد کهيرشد گ يها شاخصيدست آمده براه ج بينتا
 اثر ي داراي و سرعت رشد نسب۲ و ۱ه بذر يچه، بنشهيچه و رچه، وزن خشک ساقهشهيچه و رسبزشدن، طول ساقه

چه و وزن خشک شهي درصد کل سبزشدن، طول ريهابر شاخص يدارينوع کارنده اثر معن). >۰۵/۰P(  استيداريمعن
ساز حاصل شده و کارنده حفره% ۳۰ ياين با بقاياه در زمين عملکرد گين بهتريهمچن ).>۰۵/۰P( چه داشتشهير
  . اه نسبت به نوع مرسوم فراهم کرده استي استقرار و رشد گي را برايط بهتري شرايي لواليکيوماتين

  . يي لواليکيوماتي، کارنده حفره ساز نيا گندم، درصد سبز شدن، کاشت سمبهياي بقا:هاي کليديواژه
  

  *مقدمه
د غذا ي، تول۲۰۵۰ جهان در ساليياز غذاي به نيي پاسخگويبرا
ستم يعت و اکوسيه به طبک نيش از سه برابر شود بدون ايد بيبا

 ي مبارزه با فقر و گرسنگيلذا بشر برا .شود وارد يخسارت
در .  در واحد سطح نداردييدات غذايش تولي جز افزاياچاره

طور متوسط  به  روزانه هر نفر،يد غذايول تي برايسطح جهان
ران يدر ا. خورد يهم مخاک به ) تن۵/۱حدود (ک متر مکعب ي

 ي زراعيهانيانه در زميم بار شخم ساليک و ني يفقط برا
ارد تن خاک است که شخم يلي م۶۹ يياز به جابه جايکشورمان ن

مل ن عيرد؛ که ايپذيورز انجام م خاکين توده خاک با ابزارهايا
ران کشت ذرت يدر ا. (FAO, 2007)دارد  به همراه يادينه زيهز
 و اغلبگردد يطور معمول پس از برداشت گندم آغاز مه ب

 به اقدامن جهت کشت، ي زمي آماده سازيکشاورزان برا
عمل سوزاندن در دراز مدت  .کنندي گندم ميايسوزاندن بقا
 خاک، يباعث کاهش مواد آل ستيط زي محيضمن آلودگ

 گردد يمخاک  شيش فرساي و افزايزميکروارگانيم يهاتيفعال
(Rasmussen & Rhode, 1998) .گر در کشور ما ياز طرف د
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شود که در طول ي استفاده م١ مرسوميستم خاکورزياکثراً از س
ت ياد، در صورت رعاي زين ضمن مصرف انرژيه زميات تهيعمل

ده شدن ات عالوه بر فشري هر عملينشدن رطوبت مناسب برا
ش يش فرساين افزايب شده و همچنيخاک، ساختمان خاک تخر

 يعالوه بر روش خاکورز.  را به همراه خواهد داشتي و باديآب
ات ين عملي نويها از روش٢ي حفاظتيمرسوم، روش خاکورز

 يشود که در جهت حفاظت از اراض ي محسوب ميکشاورز
روش  .(Walters & Jasa, 1998) باشديد مي مورد تاکيکشاورز
ا يستم کاشت ي عبارت است از هر نوع سي حفاظتيخاکورز
از % ۳۰ات کاشت، حداقل ي که در آن پس از انجام عمليخاکورز
 & Han) باشدي محصول قبليايبقاده از ين پوشيسطح زم

Simmons, 2001).را ي نقش اساسياهي گياين روش بقاي در ا 
 ياه شامل روشي حفاظتيروش خاکورز. کنند يفا ميا

، ٥يا پشتهي خاکورز،٤ي کم خاکورز،٣افتهيل ي تقليخاکورز
 باشد يم ٢ مالچي، خاکورز١يخاکورز ي، ب٦ي نواريخاکورز

                                                                                             
1. Conventional Tillage 
2. Conservation Tillage 
3. Reduced Tillage 
4. Minimum Tillage 
5. Ridge Tillage 
6. Stripe Tillage 



  ۱۳۹۰, ۲) ۴۲( ايران مهندسي بيوسيستممجله   ۱۶۶

(Shafiei, 1995). ياي جهت کاشت در بقادي جدروشک ي 
ده است کشت کردن به يش مطرح گرديپ که از سه دهه ياهيگ
کار ق ي استفاده از دقگري ديا به عبارتيو  ٣ياسمبهوه يش

ن نوع يطرز کار ا .(Debicki & Shaw, 1996) باشديم ٤يا سمبه
عمق   با فاصله وييها ن صورت است که ابتدا حفرهيه اها ب کارنده

جاد يا هم زمان با اي(کنند و سپس يجاد مين ايکسان در زمي
د و نده يها قرار من حفرهيبذر را به صورت تک دانه در ا) حفره
کسان و فشرده يدن بذر در خاک در عمق ب با قرار داين ترتيبد

 را ارائه يتر بذر روش کاشت مناسبيکردن خاک اطراف و رو
ساز از يك كارنده حفره) Adekoya & Buchele)  1987 .دهديم

 ي مشابه طراحياي را جهت کشت ذرت و بذرهانوع بيلچه
ه و ي متر برثان۲/۲ و ۸/۱، ۴/۱، ۸/۰ يهاکارنده در سرعت. کردند

لوگرم در ي ک۵۵۰۰ (ياهي گياي درصد بقا۷۵ با يامزرعهدر 
ش سرعت يج نشان داد افزاينتا. ش قرار گرفتيمورد آزما) هکتار
 با يجاد شده نداشته ولي ايها بر عمق حفرهير چندانيتاث
 يش ميها افزا قرار گرفته درون حفرهيش آن تعداد بذرهايافزا
ساز جهت ه حفرهيك كارند) Eikel & Siebertz) 1990 . ابدي

در اين كارنده فاصله . كشت ذرت در مالچ طبيعي طراحي نمودند
 سانتيمتر در نظر گرفته شد و دقت ۵/۱۳اسمي بين بذرها 

ه  درصد ب۸۰ و ۸۴توزيع بذر در آزمايشگاه و مزرعه به ترتيب 
اقدام به ساخت ) Dowlati & Karparvarfard ) 2002.دست آمد

ده حفره ساز با موزع نيوماتيکي جهت و ارزيابي يک دستگاه کارن
 يابيدست آمده از ارزه با توجه به نتايج ب. کشت ذرت نمودند

ش سرعت پيشروي ي مشخص شد که افزايا و مزرعهيشگاهيآزما
باعث کاهش شاخص کيفيت تغذيه و افزايش شاخص دقت، 
شاخص نکاشت، انحراف استاندارد فاصله افقي بذرها، ضريب 

ها و همچنين  بذرها، فاصله بذرها از مرکز حفرهتغيير فاصله افقي
ها و تا حدودي  رصد قرارگيري بذرها در درون حفرهکاهش د

 & Shahsavandi. کاهش ميانگين عمق کاشت گرديد

Karparvarfard)  2008 (ساز رات وزن چرخ حفرهي تاثيبه بررس
.  بستر بذر، استقرار و سبز شدن بهتر بذر پرداختنديبر فشردگ

 و با يالچهيساز از نوع بک دستگاه کارنده حفرهيق با ي تحقنيا
 بذر، يري انجام گرفت و شاخص عمق قرارگي افقياموزع صفحه
چه و ه، دقت، طول ساقهيت تغذيفي، نکاشت، کيچند کاشت

 يريگ   اندازهيچه، در صد کل سبزشدن و سرعت رشد نسبشهير
ز در سه سطح سان طرح شامل وزن چرخ حفرهي ايمارهايت. شد

 گندم در دو سطح يايو بقا) لو گرمي ک۲۰۰ و ۱۵۰، ۱۰۰(
                                                                                             
1. No- Tillage 
2. Mulch Tillage 
3. Punch Planting 
4. Punch planter 

پس از انجام . بودند) شه و ساقه گندمي ريايشه، بقاي ريايبقا(
شه و ي ريايمار بقايج نشان داد که کارنده در تيشات نتايآزما

 Sturny. باشدين عملکرد مي بهتريلوگرم داراي ک۱۵۰وزن 
 ين سال بر رويرا در طول چند يا مزرعهيهاشيآزما) 1998(

 مختلف کشت در يهاکي و تکني مختلف خاکورزيها روش
ک کارنده ين محقق از يا. مورد ذرت و چغندرقند انجام داد

 يورز ن خاکي خود جهت کشت در زميهاشيساز در آزماحفره
 شده کشت ين خاکورزيکار مرسوم که در زمفينشده و دو رد

ن درصد سبز بذر مربوط به ياالترب. کردند، استفاده نمود يم
 . کشت شده بوديشيساز آزماچغندرقند بود که با کارنده حفره

Gray et al.) 1995 ( به منظور بررسي چگونگي تثبيت جوانه
ساز را با يك كارنده  يك كارنده حفره زني و ميزان جوانه زني،

 مورد  كرد،ورزي شده كشت ميمعمولي كه در زمين خاك
و   ٥ تره فرنگي اين آزمايش بر روي بذر پياز،. ار دادندمقايسه قر

ساز از نظر عمق كاشت و فواصل كارنده حفره. كاهو انجام گرفت
تر و بهتر از كارنده معمولي بود و بين بذرها خيلي يكنواخت

اي نشان نتايج آزمايش مزرعه. ميزان جوانه زني باالتري داشت
ساز را به عنوان يك  حفرهداد كه به طور كلّي مي توان كارنده

عمق و فواصل يكسان  تكنولوژي جديد براي تثبيت بهتر بذرها، 
 Dwyer et. تر و يكنواخت معرفي نمودو باالخره جوانه زني سريع

al.) 1995 (افته، يل ي مرسوم، تقليورز خاکيهار روشيتاث
 يها  را بر شاخصيورز و کشت بدون خاکيا پشتهيورزخاک
 ۳اه ذرت در طول يوزن خشک ساقه و عملکرد گ خاک، يدما

ا در سطح يش بقايافتند که افزاي قرار داد و دريسال مورد بررس
 خاک شده و کاهش وزن خشک ساقه و يباعث کاهش دما

) Opoku et al. )1997.عملکرد ذرت را به همراه خواهد داشت
 درصد سبز ي را روي حفاظتي مختلف خاکورزيهار روشيتاث

 آنها ، کردندي، توسعه و بهبود محصول ذرت بررسشدن، رشد
شه ذرت در يزان سبز شدن، طول ساقه و رين ميافتند کمتريدر

 Kravchenko.  وجود داردي تحت کشت بدون خاکورزيهاکرت

& Thelen )2007 (ي گندم زمستانياير سطوح مختلف بقايتاث 
 ي بررسيستم بدون خاکورزيرا بر رشد و توسعه ذرت در س

شه ي رياي گندم زمستانه در دو سطح بقايايآنها از بقا. دکردن
 يشه و ساقه گندم در کشت بدون خاکورزي ريايگندم و بقا

ش شامل درصد سبز ي مورد آزمايهاشاخص. استفاده کردند
ل، مقدار ياه، زمان کاکل زدن، مقدار کلروفيشدن، ارتفاع گ

وزن ترات خاک، رطوبت و حرارت خاک، رطوبت دانه ذرت و ين
ج به دست آمده توسط آنان نشان ينتا. بالل هنگام برداشت بود

                                                                                             
5. Leek 



 ۱۶۷  ...اي اي كارنده نيوماتيك سمبه ارزيابي مزرعه: نساجي و همكاران  

ن عملکرد ي بهتريشه داراي رياياه ذرت در کرت با بقايداد که گ
  . باشديم

ن مطلب ين ايقات انجام گرفته از آغاز تاکنون مبي تحق
هاي کلشي و کاشت براي کار در زمينساز است که کارنده حفره

ش عملکرد محصول ين افزايهمچن .خاکورزي مناسب استبي
 يکنواختين، يط زمين، شراي چون دقت ماشيوابسته به عوامل
باشد و ي مي مصرفيها نهي استقرار بذر و هزيکاشت، چگونگ

صورت مجزا و ه  بمورد نظر در فاصله بذرهاتوانايي قرار دادن 
محسوب ، يك فاكتور مهم در ارزيابي كاركرد كارنده رديفي
سيستم  ، FAO با توجه به گزارش سازمان ي از طرف.شود مي

 سال است كه براي حفاظت از آب ۵۰كّمينه خاكورزي بيش از 
ه و ب پن  سويا،  ذرت، و خاک در مورد محصوالت زارعي مانند،

 با توجه به اينکه اين .شودياي اجرا مسورگوم و غالت دانه
 سيستم در کشور ما کمتر مورد استفاده قرار گرفته است لذا

ساز اوليه حفره هدف از اين تحقيق عالوه بر بهينه سازي کارنده
در جهت افزايش کارايي و ارزيابي آن در سطوح مختلف بقاياي 
گندم، مقايسه عملکرد کارنده حفره ساز نيوماتيکي لواليي و 
کارنده مرسوم ذرت در سطوح مختلف بقاياي گندم، تاثير سطوح 

اي عملکرد گياه ذرت و در همختلف بقاياي گندم بر روي شاخص
نهايت تعيين بهترين سطح از بقاياي گندم جهت بهترين 

 .باشدساز نيوماتيکي لواليي و گياه ذرت ميعملکرد کارنده حفره

  هامواد و روش
شامل ) ۲×۳(  خرد شدهيها از طرح کرتيا مزرعهيابي ارزيبرا

مرسوم  و يي لواليکيوماتيساز ن کارنده حفره(کارنده در دو سطح 
 ياي سوزانده شده، بقايايبقا( گندم در سه سطح يايو بقا) ذرت

 ياي گندم و بقايها ساقهيدن و خارج سازيموجود پس از بر
) لريله بي شده به وسي بسته بنديايآوري بقاموجود پس از جمع

کارنده مرسوم . استفاده شد)  کرت۱۸در مجموع ( و در سه تکرار
اي بوده و ز همانند کارنده سمبه و پشته سايداراي موزع خالئ

 .گرديدنيروي محرکه آن از چرخ کشنده کارنده تامين مي
شني  رسي هکتار با بافت ۳۶/۰ به مساحت ها در زميني آزمايش

در مزرعه   که %)۲/۳۳، و رس %۴۶سيلت % ۶۸/۲۰شن (
 كيلومتري ۱۵تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز در 

در سال زراعي  واقع شده و منطقه باجگاهشمال غربي شيراز در 
 در اين تحقيق .گرفت انجام زير کشت گندم رفته بود، ۸۷‐۸۸

 يريگ اندازهيبرا. در نظر گرفته شد متر ۱۰×۲۰ابعاد هر کرت 
 کاشته شده در يهافي متر از رد۱۰هاي مورد نظر طول شاخص

 قبل از عمليات کاشت. هر کرت مورد استفاده قرار گرفت
موقعيت صورت گرفت و  کارنده دو  روي هرمات اوليهتنظي

 با توجه به .تيمارها به طور تصادفي در هر كرت مشخص شد

ساز  كارنده حفره۲ورزي مورد استفاده براي  نکه سيستم خاكيا
کم (  و مرسوم به ترتيب از نوع حفاظتييينيوماتيكي لوال

راي و متداول بود، لذا براي آماده سازي زمين ب) يخاکورز
كارنده مرسوم از گاوآهن و ديسك استفاده شد و براي كارنده 

ها در داخل ل در نفوذ سمبهيساز نيوماتيكي به منظور تسهحفره
پس از . ک بار عمليات ديسك زني صورت گرفتيخاک فقط 
له دو يهاي انجام گرفته، عمليات كاشت، همزمان به وسخاكورزي

و تا حصول اطمينان از  اجرا شد ۷۰۴کارنده با بذر ذرت رقم 
ه و يتجز. دي گرديارين مورد نظر آبيسبز شدن همه بذرها زم

مقايسه  و  MSTATCيها با استفاده از نرم افزار آمارل دادهيتحل
% ۵اي دانكن در سطح احتمال ها با آزمون چند دامنهميانگين

انجام  ها است،كه متداولترين روش علمي جهت مقايسه ميانگين
 .رفتگ

  يي كار كارنده حفره ساز نيوماتيكي لوالطرز

 بود كه در قسمت جلو ياک شاسي سه تکهيکارنده متشكل از 
واحد كودكار و نقاط اتصال سه نقطه به تراکتور، در قسمت وسط 

ش بار و در قسمت عقب ي افزايچرخ حفره ساز همراه با صندل
اين .  قرار داشتيمخزن بذر، چرخ پوشاننده و چرخ فشار

 ين و بوش نسبت به هم لوال شده و دارايق پيها از طرشاسي
طرز كار اين دستگاه بدين صورت است كه .  بودندلوالييحرکت 

 بر روي يابتدا واحد حفره ساز كه شامل هشت عدد برآمدگ
 ۲۵هايي به فاصله متر است، حفره  سانتي۵۰چرخي به قطر 

 مكش .كنديمتر در زمين ايجاد م  سانتي۶متر و عمق  سانتي
مورد نياز موزع جهت سنجش بذر توسط يك پروانه مكنده كه 

 تراكتور دريافت ينيروي مورد نياز خود را از محور توانده
جاد شده توسط يق مکش ايموزع از طر. گرددکند، تامين مي يم

دن صفحه يپروانه مکنده بذرها را انتخاب کرده و پس از رس
استفاده از نيروي ثقل و  از خالء، بذرها با يموزع به محفظه عار

وزن خود به سمت پايين رها شده و از طريق لوله انتقال بذر 
ها پس از قرار گيري بذرها درون حفره. گيرددرون حفره قرار مي

پوشاند و پس از ها را ميها و بذرروي حفره  بشقابي ۲پوشاننده 
 يك چرخ  آن به منظور فشرده كردن خاك روي و اطراف بذرها،

دهنده فلزي از روي نوار كشت عبور کرده و خاك روي فشار
د يبا توجه به ساختار جد. بذرها را تاحد مطلوب فشرده مي سازد

ساز از ن موزع بذر و چرخ حفرهي بي کارنده، هماهنگيشاس
 ايجاد هماهنگي بين يلذا برا.  برخوردار استييت بسزاياهم
 يد فاصلهياهاي ايجاد شده و ريزش بذر درون آن حفره، بحفره

 درگير با خاك و لوله موزع بذر، مضربي از ين نوك سمبهيب
در نظر گرفته ) متر  سانتي۲۵( سمبه ۲فاصله نوك به نوك 

الزم به . متر بود  سانتي۷۵ق اين فاصله يشد كه در اين تحق يم



  ۱۳۹۰, ۲) ۴۲( ايران مهندسي بيوسيستممجله   ۱۶۸

 کارنده، يها باعث کاهش پرشييذکر است که حرکت لوال
 نمودن بهتر ي آن و طيي از بلند شدن قسمت انتهايريجلوگ

عالوه با اضافه کردن وزن چرخ ه ب. شدين مي زميهايناهموار
ز ي بهتر آن با خاک نييراي نفوذ و گيط را برايساز شراحفره

 ).۱شکل ( کرديفراهم م

  دست آوردن سطوح مختلف بقاياي گندم ه نحوه ب
که )قاب (١ک کوادراتي موجود از ياي مقدار بقايريگ اندازهيبرا

ن کار قبل و بعد از يا.  متر بود استفاده شد۱×۱ابعاد آن 
. لر، انجام گرفتيله بي شده به وسيبند ي بستهاي بقايآور جمع
 نقطه ۵ا در هکتار، کوادرات را در يزان بقاي ميريگ ي اندازهبرا

 و يآورپس از جمع. مي قرار دادين به طور تصادفيمختلف زم
مقدار . ر هکتار به دست آمدا مقدار آن برحسب تن دين بقايتوز

                                                                                             
1. Quadrat 

 موجود در مزرعه به يها کاهيا قبل و بعد از خارج سازيبقا
ب ي تن در هکتار به دست آمد که به ترت۱۳/۴ و ۴۳/۶ب يترت

براي . شدي گندم محسوب مياي درصد بقا۶۰ و ۱۰۰معادل 
ه براي ب. تهيه اين سطوح ابتدا زمين مورد نظر كرت بندي شد

 يآوردن و جمعيقاياي موجود پس از برزان بيدست آوردن م
 ساقه گندم بريده ٢وسيله دستگاه دروگر گندم، ابتدا به يهاساقه

-ده شده جمعي برياي بقاي انسانيرويشد سپس با استفاده از ن
ت سطح زمين عاري از بقاياي ساقه گندم ي شده و در نهايآور 

% ۳۰با  تن در هکتار که معادل ۶۲/۱نيمقدار آن پس از توز. شد
 آوردن سطح به دست براي . ديباشد، حاصل گرديه ميمقدار اول
، بقاياي موجود سوزانده شد و با استفاده از تدابير %)۰( ايفاقد بقا

سطوح . هاي مجاور جلوگيري شدخاصي از ورود آتش به كرت
  . باشديم% ۶۰و ۳۰، ۰ق ين تحقيمورد استفاده در ا

                                                                                             
2. Mower 

 
 ساز نيوماتيکي لوالييفره از کارنده حاي طرحواره  ‐۱شکل

  )تست جوانه زني بذور (٣محاسبه درصد قوه ناميه

 در چهار تكرار يش جوانه زنيجهت اطمينان از سالمت بذر، آزما
 به مدت ٤ کاغذي در اتاقك رشد  به روش روC˚ ۲۵صدتايي در 
 .  در قالب طرح كامالً تصادفي انجام شد هفت روز

   دستگاه کارندهيهاشاخص
ين وظيفه كارنده رعايت فاصله تعيين شده بين بذرهاي مهمتر

كاشته شده براي حصول به جمعيت مورد نظر از گياه در واحد 
ل استفاده از هيستوگرام يهاي مختلفي از قبروش. سطح است

فواصل كاشت، براساس فاصله كاشت نظري، ميانگين فاصله بين 
ر انجام گرفته گياهان و استفاده از انحراف معيار براي اين منظو

  . ها داراي معايبي بودندن روشياست که ا
                                                                                             

  .شودال قوه ناميه گفته ميبه درصد بذور جوانه زده شده در شرايط ايده  . 3
4. Top Paper (ISIA) 

  ن مشکالت پارامترهاي شاخص چندتايي،ي رفع ايبرا
 شاخص كيفيت تغذيه و دقت بر پايه فاصله  شاخص نكاشت،

فاصله كاشت نظري، فاصله بين . نظري بين بذرها تعريف شدند
ي بذرهايي كه در آن هيچ نوع پرش، چند كاشتي و تغييري پذير

و بر اساس محاسبات و از طريق قطر چرخ محرك  وجود ندارد
 نسبت سرعت در سيستم انتقال قدرت كارنده و  سيستم موزع،

براي محاسبه . آيدگير بذر به دست ميتعداد واحدهاي انداره
ازه گيري شده به پنج ناحيه هاي اند مورد نظر فاصلهيهاشاخص
، ]٠ ،refX٥/٠: [بندي شدند که عبارتند از تقسيم

]refX٥/١،refX٥/٠[، ]refX٥/٢، refX ٥/١[  ،]refX٥/٣ ،

refX[ و]٥/٢∞،refXگيري شاخص نکاشت،  براي اندازه]. ٥/٣
 متر از هر کرت ١٠چندتايي، دقت و کيفيت تغذيه موزع، طول 

ها  تخاب گرديد، فواصل بين تمام بوتهصورت تصادفي انه ب
 الذکر ها در نواحي پنجگانه فوق گيري شده و تعداد بوته اندازه

)n1,n2,..,n5 (مشخص گرديد (Kachman, & Smith, 1995).  
  



 ۱۶۹  ...اي اي كارنده نيوماتيك سمبه ارزيابي مزرعه: نساجي و همكاران  

رصد عبارتست از د) M(شاخص نكاشت : شاخص نكاشت
 فواصل در nJ برابر فاصله تئوري كه در آن ۵/۱تر از فواصل بزرگ

 تعداد كل فواصل است و نحوه محاسبه آن به N و jناحيه 
  :باشدصورت زير مي

 
 

عبارتست از ) D(شاخص چند تايي :  شاخص چند تايي
 تعداد n1كه  درصد فواصل كمتر يا مساوي با نصف فاصله تئوري، 

  .  تعداد كل فواصل استNاحيه و فواصل در اّولين ن

  
 عبارتست از ضريب تغيير فواصلي (C)دقت:  دقتشاخص

دست ه  بزيراند و از فرمول  بندي شده  طبقهتکيصورت ه كه ب
 و ٢هاي ناحيه  نمونه استاندارد انحراف 2Sكه در آن . آيد مي

  .مي باشد  فاصله تئوري

  

  
) A(شاخص كيفيت تغذيه موزع : موزع فيت تغذيهشاخص كي

ها كه بيشتر از نصف و كمتر برابر است با درصد فواصل بين دانه
 تعداد فواصل در n2از يك و نيم برابر فاصله تئوري است كه 

 تعداد كل فواصل است و از طريق فرمول زير Nن ناحيه و يدوّم
 : شودمحاسبه مي

 شاخص هاي  رشد گياهچه

   ١چهچه و ريشههطول ساق

 به يبردار چه نمونهشهيچه و رگيري طول ساقهبراي اندازه
 متري انتخاب ۲ انجام و از هر رديف يك فاصله يصورت تصادف

چه و قسمت پايين  عنوان طول ساقهقسمت بااليي يقه به. شد
 . گيري شدچه مشخص و اندازهيقه به عنوان طول ريشه

    ٢چهچه و ساقهوزن خشك ريشه

چه را به طور جداگانه درون يك آون به مدت چه و ريشهساقه
گراد قرار داده و سپس   درجه سانتي۷۰ ساعت و در حرارت ۲۴

 .(ISTA, 2002) دين گرديبا دقت سه رقم اعشار توز

 ٣درصد كل سبز شدن

هاي كاشته ن شاخص پنج متر از هريك از رديفيبراي محاسبه ا
ادفي انتخاب شد و تعداد ه به طور تصيشده با حذف حاش

                                                                                             
1. Shoot & Root Height   
2. Shoot & Root Dry Weight  
3. Emergence Rate 

ها به طور روزانه شمارش گرديد بذرهاي سبز شده در كليه كرت
 سپس درصد بذرهاي ،ها به وضعيت ثابتي برسدتا تعداد بوته

 & Noggle)سبز شده با استفاده از فرمول زير محاسبه شد

Fritz, 1976) :  

  
A :جوانه زده در واحد طوليهاتعداد بوته      
P : بذردرصد خلوص  
B :تعداد بذر کاشته شده در واحد طول       
G: ه بذريقوه نام 

  ٤يسرعت رشد نسب

 يک بازه زمانياهچه در يانگر سرعت رشد گين شاخص بيا
 : (Noggle & Fritz, 1976)مشخص است 

  
 

  )day(زمان اّوليه :             )(سرعت رشد نسبي:  
 )day( زمان ثانويه:     )gr( وزن خشک کل ثانويه:  
 )gr( هيوزن خشک کل اّول : 

  ۱ ٥ بذريهبن
به چه در درصد کل سبز ضرب طول ساقهاين شاخص از حاصل

   ):Geetha & Sivaprakasam. 1993(ديآي مدست 

  
  درصد کل سبز شدن  :           ١ بذر يهبن: 

  )cm(چه طول ساقه : 
   ۲ بذر يهبن

چه در درصد كل سبز ضرب طول كل گياهاين شاخص از حاصل
 : (Abdul- Baki, & Anderson, 1973) شوديمحاسبه م

  

    )cm(چهشهيطول ر:             ٢ بذر يهبن:  
 )cm(چه  طول ساقه:

 ج و بحثينتا

  شاخص نکاشت

ميزان بقاياي گندم و نوع کارنده و اثر متقابل اين دو عامل، 
ر قرار يتحت تاث) >P ۰۱/۰( داريشاخص نکاشت را به طور معني

 موجود يها يا و ناهمواريش مقدار بقايافزا). ۴و ۳، ۱جداول( داد
 ي کم خاکورزستميل استفاده از سي به دلين زراعي زميبر رو

                                                                                             
4. Relative Growth Rate  
5. Vigour Seed 



  ۱۳۹۰, ۲) ۴۲( ايران مهندسي بيوسيستممجله   ۱۷۰

ش سرش چرخ يب منجر به افزايساز، به ترت کارنده حفرهيبرا
ساز گشته و کشنده کارنده مرسوم و پرش چرخ کارنده حفره

 يرويشود که صفحه موزع بذر در هر دو کارنده نتواند نيباعث م
. افت کندي محرک دريهااز خود را جهت دوران از چرخيمورد ن

 يشتري احتمال بيکي الستيهاچرخدر کارنده مرسوم با داشتن 
ساز که در کارنده حفره يجاد سرش وجود دارد در حالي ايبرا
 ييساز و حرکت لوال، شکل خاص چرخ حفرهيي لواليکيوماتين

ساز با  را جهت تماس چرخ حفرهيط بهتري کارنده شرايشاس
ن شاخص در کارنده يگردد ايکند و باعث ميخاک فراهم م

 را نسبت به نوع ي مقدار کمتريي لواليکيوماتيساز نحفره
دست آمده توسط ه ج بينتا. مرسوم به خود اختصاص دهد

 باعث ي سطحيايش بقاينکه افزاي بر اين مبنيشين پيمحقق
گردد، يساز و مرسوم مش شاخص نکاشت در کارنده حفرهيافزا
 ,Shahsavandi & Karparvarfard) .ندكيد ميج را تائين نتايا

2008).  

  يياخص چندتاش

ش ي گندم باعث افزايايش بقايدست آمده افزاه ج بيه نتايبر پا
 گندم و نوع کارنده يايزان بقايده لذا مين بذور گرديفواصل ب

از ). ۱جدول (  نداشتيي شاخص چندتاي بر روير چندانيتاث
ک يوماتيساز ن کارنده حفرهي شاخص به دست آمده برايطرف

 نسبت ي گندم از مقدار کمترياي در سطوح مختلف بقالواليي
ل وجود يتواند به دلين امر ميبه نوع مرسوم برخوردار بود که ا

ساز باشد اد در کارنده مرسوم نسبت به نوع حفرهي زيهالرزش
گردد بذر زودتر از موعد مقرر از صفحه بذر جدا يکه باعث م

 در لواليي که حرکت يرد در حاليار قرار بگيگشته و در داخل ش
 بهتر چرخ ييراي باعث گلوالييک يوماتيساز نرنده حفرهکا

 کارنده که منجر يهاها و پرشساز با خاک شده و از تکان حفره
مقدار به دست آمده . کندي ميريگردد جلوگيبه لرزش آن م

دهد که وجود ي نشان ميقات قبلين شاخص در تحقي ايبرا
 کارنده يي شاخص چندتاي بر روير چنداني تاثي سطحيايبقا

ن يج به دست آمده در ايساز و مرسوم نداشته است و با نتاحفره
 ;Sanavi Shiri & Roufat, 2008).ق مطابقت دارديتحق

Shahsavandi & Karparvarfard, 2008).    

  شاخص دقت

 از ي صعودي گندم شاخص دقت رونديايزان بقايش ميبا افزا
 به طور ييال لويکيوماتيساز نخود نشان داد و کارنده حفره

 نسبت به نوع ي شاخص دقت کمتريدارا) >P ۰۱/۰ (يداريمعن
ن شاخص در کارنده مرسوم ي ايروند نزول). ۱جدول( مرسوم بود

شتر ي بي سطحيايزان بقايساز با کاهش منسبت به نوع حفره
ساز در شتر کارنده حفرهي بيين نشان دهنده توانايباشد و ايم

 يايش بقايافزا). ۴ و۳جداول(  استياهي گياي با بقاييهانيزم
ها را مختل ساخته و سبب کاهش عمق کار شيار بازکنگندم 

کار مرسوم در هنگام عمق کاشت و افزايش پرش بذرها در رديف
همچنين افزايش بقاياي گندم يک حالت . شدکاشت مي

ارتجاعي و انعطاف پذير را بر روي سطح زمين ايجاد کرده و از 
کند  از طرفي با توجه چ در خاک جلوگيري مينفوذ مناسب پان

ها دو عامل مهم در به اينکه ايجاد حفره و فواصل بين حفره
 لذا در ،باشدي مييساز نيوماتيکي لوالتعيين دقت کارنده حفره

هنگام کاشت، بذر قرار گرفته درون حفره توانايي پرش به محيط 
 در حالي. يردگاطراف خود را نداشته و در مرکز حفره قرار مي

که در کارنده مرسوم شيار ايجاد شده به صورت ممتد بوده و 
گردد بذر در هنگام استقرار در مکان خود داراي پرش و باعث مي

مقدار به دست آمده براي اين شاخص در تحقيقات . غلتش باشد
 به ۳۰قبلي حاکي از آن است که افزايش بقاياي سطحي  از 

ر اين شاخص داشته و با نتايج به در مقدا% ۱۰يک افزايش % ۶۰
 & Sanavi Shiri).دست آمده در اين تحقيق مطابقت دارد

Raoufat. 2008; Shahsavandi, & Karparvarfard, 2008)  

  موزع هيت تغذيفيشاخص ک

) >P ۰۱/۰ (ي داري گندم و نوع کارنده به طور معنيايزان بقايم
). ۱دولج(ر خود قرار داديه را تحت تاثيت تغذيفيشاخص ک

 در سطح صفر درصد و کارنده لواليي يکيوماتيساز نکارنده حفره
ن مقدار ين و کمتريشتريب بيا به ترتيبقا% ۶۰مرسوم در سطح 

ش و يبا افزا). ۴ و۳جداول( شاخص را به خود اختصاص دادند
ت يفي مقدار شاخص کيي نکاشت و چندتايهاکاهش شاخص

ش شاخص يا باعث افزايبقاش ي افزاياز طرف. ابديير مييه تغيتغذ
 يي بر شاخص چندتايرينکاشت در هر دو کارنده شده و تاث

ه يت تغذيفيش شاخص نکاشت، کاهش شاخص کي لذا افزا،ندارد
ساز ه در کارنده حفرهيت تغذيفيشاخص ک. را به همراه دارد

 يشتريل داشتن شاخص نکاشت کمتر مقدار بي به دليکيوماتين
ج به دست ينتا.  خود اختصاص دادرا نسبت به نوع مرسوم به

در % ۷شيک افزاي نشان دهنده يقات قبلين تحقيآمده در ا
ج به دست آمده در يباشد که مطابق با نتاين شاخص ميدار اقم
   .(Shahsavandi, & Karparvarfard, 2008) باشديق مين تحقيا

  چهشاخص طول ساقه

ل نوع کارنده و ر متقابيعالوه تاثه  گندم بيايزان بقايش ميافزا
از ) >۰۱/۰p(ن شاخص در سطح ي بر ايداريا اثر معنيزان بقايم

 گندم در سطح يايش بقايافزا). ۴و ۳، ۲جداول( خود نشان داد
ش از حد آن يگردد و کاهش بي خاک ميباعث کاهش دما

 خاک را به همراه دارد و باعث سله بستن خاک يفشردگ
گردد يد خاک باعث مش از حي بيکاهش دما و فشردگ. شود يم
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ابد و مواد ي در خاک رشد و نمو ياه نتواند به خوبيشه گيکه ر
که در  يدر حال. دين نماياه را تامياز گي و رطوبت مورد نييغذا
ش از ي بيجاد شده و از فشردگين اينابيک حالت بي% ۳۰ يايبقا

دهد يج نشان ميلذا نتا. کاهدي آن ميحد خاک و کاهش دما
تواند عالوه بر بهتر ي مي سطحيايزان بقاي مت دريريکه مد

د ي مفي و باديش آبي از فرسايرياه در جهت جلوگيشدن رشد گ

ش ينکه افزاي بر اين مبنيشي پيهاافتهيج با ين نتايا. واقع شود
 ي مختلف کاهش دمايهايط خاکورزي در شراي سطحيايبقا

آمده در ج به دست ياه را به همراه دارد که با نتايخاک و رشد گ
 ;Kravchenko & Thelen, 2007) .ق مطابقت داردين تحقيا

Dwyer et al 1995).  

  کارنده  شدهيريگ اندازهيها گندم بر شاخصيايانس مربوط به نوع کارنده و سطوح مختلف بقايه واري تجز‐ ۱جدول 

    ميانگين مربعات
 منابع تغيير درجه آزادي چند تايي نکاشت دقت کيفيت تغذيه

 تکرار ۲ ۶۲/۱۰ ۱۱/۱ ۴۷/۳۳ ۲۳/۵
۹۷/۱۰۷ ** **۲۸/۳۷۲ ۹۱/۱۰۶ ** ۵۷/۲ ns ۲ ميزان بقايا 
۰۲/۱۵ ۷۹/۴ ۸۹/۱  ۵۱/۹  خطاي ميزان بقايا ۴ 

**۸/۵۷۷ **۸۲/۱۰۶ ۱۳/۴۴۳ ** ۹۲/۸ ns ۱ دستگاه کارنده 
 خطاي دستگاه کارنده ۲ ۹۷/۲۰ ۳۹/۱۲ ۰۸/۳ ۳۴/۴۳
 خطا ۶ ۶۸۳/۵ ۱۵۱/۹ ۳۶۸/۶ ۶۷۹/۱۰

  .باشدي ميداري عدم وجود اختالف معنns                درصد1 و 5 در سطحي دارياختالف معن شان دهندهن** و*عالمت
  

  اه ذرتيگ  شدهيريگ اندازهيها گندم بر شاخصيايانس مربوط به نوع کارنده و سطوح مختلف بقايه واري تجز‐۲جدول 

    ميانگين مربعات
درصد کل سبز

 شدن
سرعت رشد 
 نسبي

 ١بنيه بذر ٢بنيه بذر
وزن خشک 
 ريشه چه

وزن خشک 
 ساقه چه

طول ريشه چه طول  ساقه چه
درجه 
 آزادي

 منابع تغيير

 تکرار ۲ ١٨٥/٨ ٦١٨/٢ ٤٤٠/٦ ٣٠٣/٠ ١٣/١٢ ٨٧/٢٧ ٠٠٢٩٤/٠ ٩٥/١٠
 ميزان بقايا ٢ ٢٠٤/٦٦** ٣٢٣/١٩* ٩٢٤/٤٤* ٢١٣/١١** ٩٦/٦٥** ٤١/١٥٨** ٠٥٠٦٤/٠** ١٩/١١٩*

 خطاي ميزان بقايا ٤ ٢٧٠/١١ ٥٣٦/١ ٦٣٢/٢ ٢٩٦/٠ ٨٣/١٧ ١٨/٤٨ ٠٠٣٨٩/٠ ٩٩/١٠
*٨٥/٣٠٧ ns٠٠٠٥٢/٠ ns٨٥/٠ ns٦٣٧/٠** ٢٢/٠ ns٥٠٨/٧* ٦٩٧/٤٩ nsدستگاه کارنده ١ ١٢٦/٢ 

خطاي دستگاه کارنده ٢ ٤٦٣/٢ ٧٨٩/٢ ٤٧٠/٥ ٣١٤/٠ ٧٣/٤ ٨٩/٣ ٠٠٠٤٧/٠ ٢٨/٦
 خطا ٦ ۰۶۹/۱ ٧٦١/٠ ٧٢٧/٤ ٢٩٥/٠ ١٩/٤ ٥٦/٧ ٠٠١٠٦/٠ ٦٨/٢٦

 .باشدي ميداري عدم وجود اختالف معنns درصد، و 1 در سطح ي دارياختالف معن نشان دهنده** عالمت

  
 گندم بر شاخص هاي ياي ميانگين مربوط به اثر سطوح مختلف بقا‐۳جدول 

 يي لواليکيوماتيساز نمورد نظر در مزرعه براي کارنده حفره

    (%) گندميايسطوح مختلف بقا
 شاخص ۰ ۳۰ ۶۰
۸۵/۴ ab ۳۶/۴ ab ۰۰۰/۰ b چندتايي 
۱۶/۲۱ bc ۰۲/۱۷ cd ۲۳/۱۲ d نکاشت 
۸۵/۲۹ b ۴۸/۲۱ c ۵۱/۱۵ d دقت 
۹۹/۷۳ bc ۶۲/۷۸ b ۷۷/۸۷ a کيفيت تغذيه 
۸۸/۳۷ bc ۱۶/۴۳ a ۴۷/۳۷ bc چهطول ساقه 
۶۰/۲۱ b ۷۸/۲۳ a ۵۰/۲۱ b چهطول ريشه 
۹۵/۲۱ c ۹۰/۲۵ a ۱۵/۲۳ b وزن خشک ساقه چه 
۸۴/۱۱ c ۷۸/۱۴ a ۴۸/۱۳ ab ک ريشه چهوزن خش 
۸۴/۲۶ c ۷۱/۳۶ ab ۰۸/۲۹ bc  ۱بنيه بذر 
۱۷/۴۲ b ۹۴/۵۶ a ۸۵/۴۵ b  ۲بنيه بذر 
۸۸/۷۰ ab ۰۶/۸۵  ab ۹۷/۷۷  a درصد کل سبزشدن 
۴۶/۰ b ۶۰/۰ a ۶۵/۰ a سرعت رشد نسبي 

داري در هاي با حروف مشترك در هر رديف، از نظر آماري اختالف معنيميانگين
  .اي دانكن ندارندچند دامنه درصد بر اساس آزمون 5سطح احتمال 

 گندم بر شاخص هاي ياي ميانگين مربوط به اثر سطوح مختلف بقا‐ ۴جدول 
 يکيوماتيمورد نظر در مزرعه براي کارنده مرسوم ن

    (%) گندميايسطوح مختلف بقا
 شاخص  ٠ ٣٠ ٦٠
٧٢٠/٥ a ۷۹/۳ ab ٥٧/٢ ab چندتايي 
٥٧/٣١ a ۷۲/۲۴ b ٩٠/٢٣ b نکاشت 
٨٥/٣٦ a ۸۷/۲۶ b ٧٧/١٨ cd دقت 
٧١/٦٢ d ۴۹/۷۱ cd ٥٣/٧٣ cd کيفيت تغذيه 
١٧/٣٧ c ۱۵/۴۴ a ٢٦/٣٩ b چهطول ساقه 
٧٦/١٨ c ۵۲/۲۳ a ٧٣/٢٠ b چهطول ريشه 
٤٨/٢١ ab ۰۰/۲۶ a ٥٠/٢٤ ab چهوزن خشک ساقه 
٧٣/١٠  c ۲۲/۱۳ ab ٢٨/١٢ b چهوزن خشک ريشه 
٧٤/٢٥ c ۲۶/۳۸ a ٤٣/٢٨ c  ١بنيه بذر 
٧/٣٨ b ۷/۵۸ a ٥/٤٣ b  ٢بنيه بذر 
١١/٦٩  c ۸۳/۸۶  bc ٦٥/٧٢  ab درصد کل سبزشدن 
٤٨/٠ b ۶۲/۰ a ٦٤/٠ a سرعت رشد نسبي 

هاي با حروف مشترك در هر رديف، از نظر آماري اختالف معني داري در ميانگين
  . درصد بر اساس آزمون چند دامنه اي دانكن ندارند5سطح احتمال 



  ۱۳۹۰, ۲) ۴۲( ايران مهندسي بيوسيستممجله   ۱۷۲

  شه چهي شاخص طول ر

ن دو عامل به ير متقابل اياث گندم و نوع کارنده و تيايزان بقايم
ر يرا تحت تاث شه چهيشاخص طول ر) >۰۵/۰P( يداريطور معن

ن طول يج نشان داد که بهترينتا). ۴و ۳، ۲جداول( خود قرار داد
 يکيوماتيساز ن کارنده حفرهيبرا% ۳۰ياي با بقاچه در کرتشهير

دست ه و کارنده مرسوم ب% ۶۰ياي با بقا کرتين آن برايو کمتر
 گندم باعث مصرف شدن ازت خاک يايش بقايگرچه افزا. مدآ

ش ين افزاي اما ا،شودياه ميه و احتماالً رشد بهتر گيجهت تجز
 خاک را به يعالوه بر کاهش تماس بذر با خاک، کاهش دما

 ي گندم باعث فشردگياين کاهش و نبود بقايهمچن. همراه دارد
 سطح خاک يوجاد سله بر ريش از حد خاک شده و منجر به ايب
ز نشان ين نيشيقات پيمده در تحقآج به دست ينتا. شوديم
اه را ي رشد و نمو بهتر گي سطحيايزان بقايدهد کنترل در م يم

 Gray et) .باشديق مين تحقيج اي بر نتايديبه همراه دارد که تائ
al. 1995; Dwyer et al. 1995; Shahsavandi & 

Karparvarfard, 2008).    

  چه خشک ساقهشاخص وزن

 گندم يايزان بقاي گندم و اثر متقابل نوع کارنده و ميايزان بقايم
 ر قرار داديتحت تاث) >۰۵/۰p( يدار ين شاخص را به طور معنيا
 ياه داراينکه ممکن است دو گيبا توجه به ا). ۴و ۳، ۲جداول(

ج به دست يد نتاي تائيکسان با قطر متفاوت باشد لذا برايطول 
چه چه، شاخص وزن خشک ساقهص طول ساقهآمده در شاخ

چه ن وزن خشک ساقهيج نشان داد که بهترينتا.  شديريگاندازه
ج ي هر دو کارنده حاصل شد و بر نتايبرا% ۳۰ يايدر کرت با بقا

 نتايج .گذاردي شاخص طول ساقه چه صحه ميبه دست آمده برا
 قبلي نشان دادند که مديريت در ميزان بقاياي سطحي باعث

شود که مقدار به دست در ميزان اين شاخص مي% ۱۰افزايش 
 Dwyer et).کندآمده براي اين شاخص نتايج قبلي را تائيد مي

al. 1995; Shahsavandi, & Karparvarfard, 2008).  

  چهشهيشاخص وزن خشک ر
ن يعالوه اثر متقابل اه  گندم بيايزان بقاينوع دستگاه و م

 اثر يچه داراشهيخشک ر شاخص وزن يدو عامل بر رو
با توجه به ). ٤و ٣، ٢جداول( بود) >٠١/٠p( يدار يمعن
ج به يد نتايچه و تائشهيحات آورده شده در شاخص طول ريتوض

چه شهين شاخص، شاخص وزن خشک ري ايدست آمده برا
 يشه براين وزن خشک ريج نشان داد بهترينتا.  شديريگاندازه

 کارنده حاصل شده است که  هر دويبرا% ٣٠ يايکرت با بقا
چه را شهي شاخص طول رير به دست آمده براي مقاديدرست
دهد که کشت يج به دست آمده نشان مينتا. کنديد ميتائ

 نسبت به نوع مرسوم، از لحاظ يترط مناسبي شراياسمبه
د که ينماي بذر فراهم ميت و تماس با خاک، براياستقرار، تثب

 رابه همراه دارد و با يجوانه زنشه و سرعت يش رشد ريافزا
 .ن مطابقت دارديگر محققي توسط دي قبليها افتهي

(Kravchenko, & Thelen, 2007; Shahsavandi & 
Karparvarfard, 2008).  

  شاخص درصد کل سبز شدن

ن اثر متقابل ي گندم و همچنيايزان بقاينوع دستگاه کارنده و م
 ن شاخص داشتي ايوبر ر) >۰۵/۰p( يدارين آنها اثر معنيب
افت ي گندم عالوه بر کاهش دريايش بقايافزا). ۴و ۳، ۲جداول(

د توسط خاک و بذر، کمتر شدن تماس بذر با خاک ينور خورش
 خاک و جذب مواد يز به همراه دارد که باعث کاهش دمايرا ن
شود که منجر به کاهش و توقف رشد بذر يشه مي توسط رييغذا

 ي گندم، فشردگياين نبود بقايهمچن. گردد يدرون خاک م
شه و ساقه يش مقاومت خاک در برابر رشد و نمو ريخاک و افزا

 را جهت سبز يشتريد زمان بياه باياه را به همراه دارد و گيگ
ن يبا توجه به موثر بودن نوع کارنده بر ا. ديشدن صرف نما

ر در يي کارنده باعث تغييتوان گفت کاهش کارايشاخص م
ز نشان داد ي نيقات قبليج تحقينتا. گردديص من شاخيمقدار ا

ط ي شراي سطحيايت در مقدار بقايريساز و مدکه کارنده حفره
 & ,Shahsavandi).کندياه فراهم مي گي را برايرشد و نمو بهتر

Karparvarfard, 2008).  
  ۱ه بذر يشاخص بن

ا اثر يزان بقاي گندم و اثر متقابل نوع کارنده و ميايزان بقايم
). ۴و ۳، ۲جداول( ن شاخص داشتيبر ا) >۰۵/۰p( يدارينمع

ج به ي نتاين شاخص، نشان دادن درستي ايريگهدف از اندازه
چه و درصد کل سبز  طول ساقهيها شاخصيدست آمده برا
ن و يشتريب. باشدين باال بردن دقت آن ميشدن و همچن

و % ۳۰ ياي با بقايها در کرت۱ه بذر ين مقدار شاخص بنيکمتر
 يج به دست آمده برايحاصل شد که با توجه به نتا% ۶۰

 به يچه و درصد کل سبز شدن منطق طول ساقهيهاشاخص
 نشان ۱ه بذر ي شاخص بنيج به دست آمده براينتا. رسدينظر م

چه و درصد  طول ساقهي محاسبه شده برايهاداد که شاخص
  . برخوردار بوده استيکل سبز شدن از دقت کاف

  ٢ه بذر يشاخص بن

 يايزان بقاي گندم و اثر متقابل نوع کارنده و ميايزان بقايم
تحت ) >۰۱/۰p( يداري را به طور معن۲ه بذر يگندم، شاخص بن

 ين مقدار براين و کمتريشتريب). ۴و۳، ۲جداول( ر قرار داديتاث
چه و درصد کل سبز شهيچه، طول ر طول ساقهيهاشاخص

لذا . حاصل شد% ۶۰و% ۳۰ ياي با بقايهاب در کرتيشدن به ترت
ب يبه ترت% ۶۰و % ۳۰ ياي با بقايها در کرت۲ه بذر يشاخص بن

ج به ين مقدار را به خود اختصاص داد که نتاين و کمتريشتريب
  . کنديد مي نام برده را تائيها شاخصيدست آمده برا
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  يشاخص سرعت رشد نسب

ا اثر ي بقازاني گندم و اثر متقابل نوع کارنده و ميايزان بقايم
با ). ۴و۳، ۲جداول( ن شاخص داشتيبر ا) >۰۱/۰p( يداريمعن

چه و  طول ساقهيها شاخصيحات داده شده برايتوجه به توض
 ياهي گيايش بقاينکه افزاي بر ايچه و وزن خشک آنها مبنشهير

ن ين مقدار ايهمچن. گرددياه ميباعث کاهش رشد و نمو گ
 لذا کاهش وزن ،داردچه اهي به وزن خشک گيشاخص بستگ

الزم . ن مقدار را به همراه خواهد داشتيچه، کاهش ااهيخشک گ
چه و وزن شهيچه و ر طول ساقهيهابه ذکر است که شاخص

 يايب در بقاين مقدار را  به ترتيشترين و بيخشک آنها کمتر
رسد ي به نظر ميبه خود اختصاص دادند و منطق% ۳۰و % ۶۰

ب يبه ترت% ۳۰و % ۶۰ يايدر بقا يکه شاخص سرعت رشد نسب
ج ينتا. ن مقدار را به خود اختصاص دهديشترين و بيکمتر

د ين را تائيشين پيج محققيق با نتاين تحقيحاصله در ا
 .Gray et al. 1995; Dwyer et al. 1995; Opoko et al)کند يم

1997; Swan, 1994).   

  يريجه گينت
شان داد که سطوح اه ني گيها شاخصيدست آمده براه ج بينتا

ها و نوع کارنده در  شاخصي گندم بر تماميايمختلف بقا
چه و وزن خشک شهي درصد کل سبزشدن، طول ريهاشاخص

 يج به دست آمده براينتا.  بوديداري اختالف معنيچه داراشهير

 ي فشردگياهي گياياه نشان داد که کاهش بقاي گيهاشاخص
مراه دارد که باعث ش از حد و سله بستن خاک را به هيب
شه و جوانه زدن بذر يگردد مقاومت خاک در برابر نفوذ ر يم

 ي باعث کاهش دماياهي گيايش بقاين افزايهمچن. ابديش يافزا
با توجه به مشکالت . گردديخاک و کاهش تماس بذر با خاک م

ن ي عالوه بر تامياهي گيايزان بقايت در ميريذکر شده مد
 يک حالت ارتجاعيگردد خاک  يث ماز خاک باعيرطوبت مورد ن

که در .  کنديريش از حد خاک جلوگي بيدا کرده و از فشردگيپ
% ۳۰ ياين با بقاياه ذرت در زمين عملکرد گيق بهترين تحقيا

 يکيوماتيساز نن کارنده حفرهيهمچن). ۲شکل( حاصل شد
ط و ي بذر، محيريگجاد حفره جهت قراري با توجه به اييلوال
اه نسبت به نوع ي استقرار و رشد گي را برايرت ط مناسبيشرا

 يکيوماتيساز ننکه کارنده حفرهيبا توجه به ا. مرسوم فراهم کرد
و کارنده ) يورز کم خاک( ي حفاظتيستم خاکورزي در سييلوال

ج يکار برده شد، نتاه  مرسوم بيط خاکورزيمرسوم در شرا
 کارنده يدست آمده براه ر بيحاصله نشان داد که مقاد

 يت بهتريفي نسبت به مرسوم از کلواليي يکيوماتيسازن حفره
 توان گفت که از کارنده ينان ميبرخوردار است که با اطم

 يايتوان جهت کشت در بقاي ملواليي يکيوماتيساز ن حفره
 ذرت استفاده ي جهت کشت کم خاکورزيا به عبارتي يسطح
  .کرد

             
  %۰و % ۳۰، %۶۰ يايب از راست به چپ در بقاي شده به ترتاه ذرت سبزي از گيي نما‐۲شکل 

  

 يايزان بقايش مي از آن است که افزايج حاکين نتايا
ساز  حفرهيهاب باعث پرش و سرش در کارندهيگندم به ترت

ن عملکرد بهتر يهمچن. گرددي و مرسوم ميي لواليکيوماتين
م را  نسبت به نوع مرسويي لواليکيوماتيساز نکارنده حفره

 لوالييجاد شده و حرکت يار ايتوان به متفاوت بودن نوع ش يم
ن صورت که بذر در هنگام قرار ي بد، کارنده نسبت داديشاس

 يکيوماتيساز نجاد شده توسط کارنده حفرهيگرفتن درون حفره ا
ست و ي درون حفره نييجاچگونه پرش و جابهي قادر به هييلوال

ار يکه در کارنده مرسوم ش يحالرد در يگيدر مرکز حفره قرار م

گردد بذر در ين امر باعث ميصورت ممتد بوده و اه جاد شده بيا
ط يدن در محي پرش و غلتييار توانايهنگام قرار گرفتن در ش

 ي شاسلواليين حرکت يهمچن. اطراف خود را داشته باشد
 کارنده که يهاها و پرششود تکانيساز باعث مکارنده حفره
شود به يجه آن سقوط زود هنگام بذر ميزش و در نتمنجر به لر

قت است که کارنده ين حقي اياين مطلب گويا. حداقل برسد
  يط حفاظتي کار در شرايي توانايي لواليکيوماتيساز نحفره

ن کارنده استفاده يتوان از اينان ميباشد و با اطمي را دارا م
 . نمود
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