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نیاافضلی  

 مقدمه-۴ 

که باید با مدیریت بقایای گیاهی همراه باشد، ورزی حفاظتی خاكجرای ا 

شد. در خاك از ارکان مهم شاورزی حفاظتی می با سعی بر این ک ورزی حفاظتی، 

سد )کم خاك ورزی( یا به طور کلی  ستکاری خاك به حداقل بر ست که میزان د ا

حذف گردد )بی خاك ورزی( و پوشششش سششطا مناسششبی از خاك مزرعه با بقایای 

ورزی، خاكیا بی کششششت مسشششتقیم .(%31)حداقل  ششششودمحصشششوب قبل حف  

ورزی کامالً عملیات خاكحفاظتی اسششت که در آن  ورزیترین شششکل خاكکامل

اجرای این روش بذر را در زمین ششششنم ننورده می کارد.  ،حذف ششششده و کارنده

ورزی مسششتلزم رعایت اصششوب و قواعدی اسششت که در صششورت رعایت آنها، خاك

در غیر این صششورت، باعا ا ت شششدید  ،مزایای زیادی را به همراه خواهد داشششت

عملکرد محصششوب خواهد شششد. در این نوشششتار، درسششتورالعمل اجرایی این روش 

 .  شودکارشناسان و کاربران ارائه می ورزی حفاظتی جهت استفاده خاك

 کشت مستقیم -8

فاظتی است که در آن بذر بدون ورزی( روشی حاكخکشت مستقیم )بی 

ورزی در زمین شششنم ننورده و در بقایای محصششوب قبلی خاكعملیات گونه هیچ
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 دستورالعمل اجرایی کشت مستقیم

 

شت می گردد. در این روش بیش از   سطا خاك مزرعه، بقایای موجود در  %91ک

ماند و یکنواختی توزیع بقایا حف  می گردد. بقایای گیاهی دسششت ننورده باقی می

شت د سه با بقایای خوابیده روی زمین، مزاحمت کمتری برای ک ستاده در مقای  رای

شت  کنند.ایجاد میاین روش  شیوه هم در ک ستفاده از این  های خطی و هم در ا

. مدیریت بقایای گیاهی، رعایت رطوبت اسشششتهای ردیفی امکان پذیر کششششت

مناسب خاك و رعایت تاریخ کاشت در این سیستم کشت به خصوص در مناطق 

تأثیر قرار  تسیستم کشت را تح سرد بسیار حائز اهمیت است و کیفیت اجرای این

 دهد.می

 کشت مستقیمادوات  -۹  

گردد، بنابراین ورزی حذف میچون عملیات خاك در روش کشت مستقیم 

ده سب می باشد. کارنکاشت در این سیستم  قط نیاز به یك کارنده منا برای

ورزی، مستقیم کار )کارنده کشت مستقیم( نامیده می شود كخامنصوص روش بی

ر آنها گونه عملیات زراعی دهایی که هیچاستقرار بذر و کود در زمینکه باید توانائی 

 لذا شیار. ها پوشیده از بقایای گیاهی است را دارا باشدانجام نشده و سطا آن
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نیاافضلی  

های این دستگاه طوری طراحی شده است که به راحتی بتواند بقایای گیاهی بازکن 

استقرار بذر و کود شکا ی را و برای یا جایجا کند موجود در سطا خاك را بریده 

کار کشت  مستقیم به دو دسته خطیهای ندهکار .در زمین شنم ننورده ایجاد نماید

کار کشت مستقیم دسته بندی می شوند که در این قسمت کشت مستقیم و ردیف

 هر کدام به طور کامل شرح داده می شود.

 

 کار کشت مستقیمخطی -۹-۴

ت کارهای معمولی اسمستقیم از نظر ساختمان شبیه خطی کار کشتخطی 

های ینکار در زم برایهای آن با این تفاوت که وزن آن سنگین تر است، شیاربازکن

ی بقایای گیاهو یا جابجا کردن شنم ننورده طراحی شده و ضمایمی برای بریدن 

مجزا )کود کارها دارای دو منزن خطی . لذا این(1شکل ) به آن اضا ه شده است

این موزع ممکن است مکانیکی  که و بذر( و موزع جهت توزیع کود و بذر می باشند

 کار کشت مستقیم که با زمین در تماسخطیهایی از یا نیوماتیکی باشد.  قسمت

های زمینی، پیش بر، ردیف تمیز کن، شیار بازکن، تثبیت کننده هستند شامل چرخ

ها ها ممکن است همه این قسمتدر برخی مدببذر و پوشاننده بذر می باشند که 
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 دستورالعمل اجرایی کشت مستقیم

 

با هم مورد استفاده قرار نگر ته باشند. چرخ های زمینی )در هر طرف دستگاه یك  

ها کارها تعبیه شده اند و در اکثر آنمستقیم در تمام چرخ( برای حمل و نقل دستگاه

 د.گیرنبه عنوان تأمین کننده نیروی محرکه موزع نیز مورد استفاده قرار می 

  

 

 

 

 

 

 

 کار کشت مستقیمخطی -۴شکل 

 

ه ک ها برای بریدن بقایای گیاهی موجود در سطا مزرعه استفاده می شوندرپیش ب

در جلو هر واحد کارنده قرار گر ته و  ( بوده، ساده یا مواج)معموالً از نوع دیسکی 

بر ن پیشکارها، بی. در برخی از مستقیم ها کمك می کندبه عملکرد بهتر شیاربازکن
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نیاافضلی  

و شیاربازکن از ردیف تمیزکن استفاده می شود که بقایای بریده شده روی ردیف  

را کنار زده و باعا نفوذ بهتر شیاربازکن در خاك وکاشت بذر در عمق مناسب می 

تك های کفشکی، دیسکی ساده )ها شامل شیاربازکنگردد. انواع منتلف شیاربازکن

کی مضرس و دیسکی دندانه دار در این کارنده ها مورد دیسکی و دو دیسکی(، دیس

فوذ های دیسکی صاف یا کنگره ای نمعموالً شیاربازکناستفاده قرار می گیرند ولی 

های  عاب )نیرو گیرنده از محور . ضمن اینکه شیاربازکنبهتری در خاك دارند

تواندهی( نیز آزمایش شده اند که به دلیل مصرف انرژی باال، استهالك زیاد و 

پس (. 2116و موری و همکاران،  1387هزینه باال، مو ق نبوده اند )تاکی و اسدی،

ای هندههای  شاردکه بذر در شیار باز شده توسط شیاربازکن کاشته شد، چرخاز این

پشت شیاربازکن حرکت می کنند، خاك را روی بذر رینته و خاك روی بذر که در 

ه جائی کاز آن.  شرده می کنند و حف  رطوبت را برای تماس بهتر بذر با خاك

ند، مستقیم دار ها در این ماشین برای نفوذ بهتر در خاك نیاز به  شار زیاد شیاربازکن

 نرهای طراحی شده،  شار همچنین از طریق . کارها سنگین ساخته می شوند

و  ها بتوانند پستیمستقلی بر روی هر شیاربازکن وارد می شود تا شیاربازکن

های مزرعه را دنباب کرده و در تمام شرایط عمق نفوذ خود را در خاك حف  بلندی
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 دستورالعمل اجرایی کشت مستقیم

 

شت محصوالت خطی مانند گندم، اها برای ککارستقیمنوع م(.  این 2شکل ) نمایند 

مورد استفاده قرار می گیرند و برای کشیدن آنها در مزرعه نیاز به جو، کلزا و کنجد 

 باشد.تراکتور سنگین می

 
های فشار دهنده و فنرهای اعمال فشار بر ها، چرخشیاربازکن -8شکل 

 کار کشت مستقیمها در خطیشیاربازکن

 
 کار کشت مستقیمردیف -۹-8

 ردیفی مانند ذرت،کارهای کشت مستقیم برای کاشت محصوالت ردیف 

نظر  رها نیز ازکاردیف . اینپنبه، لوبیا و چغند قند مورد استفاده قرار می گیرند

ها کارهای کشت مستقیم هستند با این تفاوت که تعداد ردیفساختمان شبیه خطی
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نیاافضلی  

شتر ها بیردیف کارها کمتر و  اصلهکارها نسبت به خطیها( در ردیف)شیاربازکن 

ب شده اند که بر حس کارها طوری طراحیمستقیم البته بعضی از(. 3می باشد )شکل 

 ده نمود. کار استفاکار یا ردیفاز آنها به عنوان خطی نیاز با برخی تغییرات می توان

 

 ردیفکار کار کشت مستقیم -۹شکل

 

کارها عالوه بر منزن کود، دو نوع منزن منصوص بذر همچنین در اکثر ردیف

تعبیه شده است تا بتوان برای کاشت هر دو نوع بذر از آنها های ریز و درشت 

های برها و شیاربازکنکارهای کشت مستقیم نیز پیشاستفاده نمود. در ردیف

 های خشك و سنت کشور ما ارجحیت دارند. دیسکی به دلیل نفوذ بهتر در خاك
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 دستورالعمل اجرایی کشت مستقیم

 

ادوات جانبی -۹-۹   

خاك ورزی مورد استفاده قرار می گیرند، در بی کهادوات جانبی جمله از  

ها هستند. با توجه به اهمیت مدیریت بقایای گیاهی در کشت ساقه خردکن

ها ها در مدیریت بقایای گیاهی، اهمیت ساقه خردکنمستقیم و نقش ساقه خردکن

ها به دو صورت مستقل پشت ساقه خردکندر کشت مستقیم دوچندان می شود. 

 دسترس می باشند.تراکتوری و تعبیه شده بر روی کمباین برداشت در 

 پشت تراکتورزی ساقه خردکن -۹-۹-۴

ساقه خردکن پشت تراکتوری از نظر ساختمان بسیار شبیه گاوآهن دوار   

های های ساقه خرد کن بر خالف تیغهمی باشد با این تفاوت که تیغه( روتیواتور)

. توانند حرکت لوالئی داشته باشندمیروی محور دوار ثابت نیستند و  ،گاوآهن دوار

های کناری طوری تنظیم می شود تا ارتفاع کار این ساقه خردکن از طریق اسکی

ای بر. باال تر از سطا خاك کار کند و بقایای خرد شده را با خاك منلوط نکند

ها ی شود بهترین انتناب و شاید تنخرد کردن بقایای پنبه که با دست برداشت م

که کارائی بسیار  (4 شکل)کن پشت تراکتوری است ساقه خردگزینه استفاده از 

 . خوبی هم دارد
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نیاافضلی  

 

 
 ساقه خرد کن پشت تراکتوری در حال خرد کردن بقایای پنبه -۱شکل 

 

 کن تعبیه شده در کمباین غالتساقه خرد -۹-۹-8 

های تعبیه شده بر روی کمباین برداشت ممکن است در هد کنساقه خرد 

که بیشتر در هد کمباین برداشت ذرت ( 5شکل )برداشت کمباین تعبیه شده باشند 

همچنین ممکن است  ها این ساقه خردکن .می گیرند مورد استفاده قرارای دانه

ها نآ در مسیر خروجی کاه و کلش از پشت کمباین قرار گیرند که مورد استفاده

 بیشتر برای خرد کردن و پنش نمودن کاه و کلش گندم 
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 ساقه خردکن تعبیه شده در هد برداشت ذرت -0شکل 

 

ه ها بریدمی شوند و ساقه  ها چیده قط بالبای دانهدر برداشت ذرت . می باشد

ها را کن روی هد برداشت نصب شده و ساقهنمی شوند،  بنابراین ساقه خرد

از جدا شدن بالب از آنها قطعه قطعه کرده و در سطا مزرعه پنش بال اصله پس 

بر خالف ذرت، در هنگام برداشت گندم و جو، قسمتی از ساقه نیز همراه . می کند

کن در انتهای کمباین لذا ساقه خرد خوشه برداشت شده و وارد کمباین می شود.

در سطا مزرعه ها را خرد کرده و و در مسیر کاه و کلش خروجی نصب شده و آن

. استفاده از این نوع ساقه خردکن )تعبیه شده در انتهای کمباین( توزیع می کند
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نیاافضلی  

تن( می باشند،  2برای برداشت محصوالت دیم که دارای بقایای کم )حداکثر  

غالت )جو و گندم( آبی که حجم  این نوع ساقه خردکن برای .توصیه می گردد

ندی شده بباید بستهبقایای خارج شده از انتهای کمباین  و زیاد است های آنبقایا

 . ، توصیه نمی شودو از مزرعه خارج گردد

 

 کشت مستقیممدیریت بقایای گیاهی در  -۱

 بقایای مدیریتورزی، در کشت مستقیم به دلیل حذف عملیات خاك 

ورزی در این روش خاك .است ورزیخاكکمتر از تر و حساسبسیار مهم گیاهی

ورزی، بقایای ایستاده در مقایسه با بقایای خرد شده خاكحفاظتی بر خالف کم

ن آ این در کشت مستقیم ارجانماید. بنابرمزاحمت کمتری برای کارنده ایجاد می

 باشد تا خرد و پنش است که بقایای موجود در مزرعه بیشتر به صورت ایستاده

ب برای بقایای به جا مانده از محصومورد نیاز  مدیریتشود. در کشت مستقیم نیز 

های منتلف، متفاوت است و در هر تناوب باید مدیریت ویژه همان قبل در تناوب

های معموب به شرح تناوب اعماب گردد. نحوه مدیریت بقایای گیاهی در تناوب

  زیر می باشد:
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صیفی کم بقایا:-۱-۴  صوالت   برای کاشششت گندم در بقایای تناوب گندم با مح

صششوالت کم بقایا مانند لوبیا، کنجد و سششویا، به دلیل حجم کم بقایا، نیازی به مح

ا بگندم مدیریت بقایای گیاهی محصشششوب قبل از گندم نیسشششت. در این صشششورت 

. برای کاشششت مسششتقیم در مزرعه کشششت می شششودکشششت  کارخطیاسششتفاده از 

ستاده گندم  صوالت کم بقایا در بقایای گندم، ارتفاع بقایای ای  حداکثراند تومیمح

متر باشد( سانتی 31 تا متر باشد )ارتفاع برش در هنگام برداشت گندمسانتی 31 تا

 شده از پشت کمباین از مزرعه خارج گردد.   تنلیهبقایای باید و حتماً 

ست و توصیه نمی -ند تناوب گندمهر چ گندم:-تناوب گندم -۱-8 گندم مردود ا

شرایط خاص  شت گندم در بقایای گندم شود اما در برخی  ستک  .اجتناب ناپذیر ا

ز ابقایای خارج شششده از انتهای کمباین، برای کاشششت گندم در بقایای گندم، باید 

مزرعه بیرون برده شششود و بقایای ایسششتاده در مزرعه حف  گردد. در این حالت نیز 

متر باشششد و کاشششت با سششانتی 31ارتفاع بقایای گیاهی ایسششتاده گندم می تواند تا 

 خطی کار کشت مستقیم انجام شود.

 ای با استفاده ازجهت کاشت گندم در بقایای ذرت دانه ذرت:-تناوب گندم -۱-۹

ستفاده از ، کشت مستقیمسیستم  چنانچه حجم بقایای ذرت زیاد نباشد نیازی به ا
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سششاقه خردکن نسششت و پس از برداشششت بالب های ذرت، با اسششتفاده  هد مجهز به 

شت می گردد. چنانچه خطی ستاده ذرت ک ستقیم گندم در بقایای ای شت م کار ک

ست(، باید  شد )معموال چنین ا شت ذرت با هد مجهز حجم بقایای ذرت زیاد با بردا

صورت گیرد ساقه خردکن  سی عدم صورت درو  به  ستر  ساقه به مجهز هد به د

 سپس و داد انجام معمولی هد با توانمی را برداشت ذرت، برداشت برای کن خرد

در این  .نمود خرد را ذرت بقایای تراکتوری، پشششت خردکن سششاقه از اسششتفاده با

شده ذرت را ردیف نموده و پس از صورت می ستفاده از ریك بقایای خرد  توان با

ی با اسششتفاده خطبعد از مدیریت بقایای گیاهی، بسششته بندی از مزرعه خارج نمود. 

ستقیم گندم شت م شود. کار ک شت می  به  چه ذرتالبته چنان در بقایای ذرت ک

صششورت علو ه ای برداشششت گردد، در کشششت گندم نیازی به مدیریت بقایای ذرت 

ست سرد به دلیل نقش بقایا در کاهش دمای . نی شت که در مناطق  باید توجه دا

حجم بقایای ذرت در مقایسشششه با مناطق گرم و معتدب کمتر باششششد و خاك، باید 

کشت مستقیم گندم در این مناطق  زودتر از کشت مرسوم انجام شود، در غیر این 

اشت ک صورت مزرعه دچار بدسبزی و غیریکنواختی در سبز شدن خواهد شد. برای

ستفاده از ردیفذرت در بقایای گندم  ستقیم، با ا ستاده  ع بقایایارتفاکار کشت م ای
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از اید بمتر باشد و بقایای خارج شده از انتهای کمباین سانتی 31 گندم می تواند تا 

 مزرعه بیرون برده شود. 

س شت گندمابرای ک پنبه:-تناوب گندم -۱-۱ سی ستفاده از  تم در بقایای پنبه با ا

وری خرد ت، حتماً باید بقایای پنبه با استفاده ساقه خردکن پشت تراککشت مستقیم

ستفاده از  شود سپس گندم با ا ستقیمخطیو  شت م شت گردد.  کار ک بته اگر الک

ساقه خردکن نیز می توان گندم ارتفاع بوته ستفاده از  شد، بدون ا های پنبه زیاد نبا

کار کشت مستقیم در بقایای ایستاده پنبه کشت نمود، هرچند را با استفاده از خطی

رای ببهتر است بقایای پنبه با استفاده از ساقه خردکن پشت تراکتوری خرد گردد. 

فاع بقایای ارتبا اسششتفاده از ردیفکار کشششت مسششتقیم، در بقایای گندم  پنبهکاشششت 

ج شده از انتهای کمباین متر باشد و بقایای خارسانتی 31 گندم می تواند تاایستاده 

 از مزرعه بیرون برده شود. باید 
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 کشت مستقیم استفاده ازمزایای  -0 

در  %74تهیه زمین و کاشت به میزان  کاهش زمان الزم برای انجام عملیات -۴

 (.2111ورزی مرسوم )ا ضلی نیا و همکاران، مقایسه با روش خاك

ورزی مرسوم )ا ضلی مقایسه با خاكدر  %77کاهش مصرف سوخت به میزان  -2

 (.2119نیا و همکاران، 

صر ه جویی در مصرف انرژی در تولید محصوالت کشاورزی، به عنوان مثاب  -3

یا ورزی مرسوم )ا ضلی ندر تولید گندم در مقایسه با خاكانرژی صر ه جویی  3%

 (.1394و همکاران، 

کاهش  %8های تولید محصوالت کشاورزی، به عنوان مثاب کاهش هزینه -4

ورزی مرسوم )ا ضلی نیا و همکاران، هزینه های تولید گندم در مقایسه با خاك

1394.) 

ورزی درصد نسبت به خاك 13 به میزان ا زایش حف  رطوبت در خاك  -5

 (2114متری خاك )ا ضلی نیا و همکاران، سانتی 21-1در عمق  مرسوم

  رسایش خاك شکاه -6

 ا زایش ماده آلی خاك -7
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چالشهای موجود در استفاده از کشت مستقیم -6   

مدیریت بقایای گیاهی -6-۴  

 از ها یکیترکیب و توزیع آناز نظر مقدار،  گیاهی بقایای مدیریت

در . های کشت مستقیم استکارندهکار  کیفیت بر مؤثر  اکتورهای ترینکلیدی

 مقدار، ترکیب و توزیع بقایای گیاهی به درستی مدیریت چهکشت مستقیم، چنان

نشود، باعا غیریکنواختی در سبز شدن بذر شده و عملکرد محصوب را به شدت 

  کاهش می دهد.

 های هرزمبارزه با علف -6-8

 ، مبارزه مکانیکی با علفشنمعملیات در کشت مستقیم به دلیل حذف 

حذف می گردد. به همین دلیل معموالً ورزی و کاشت  نیز های هرز در مرحله خاك

های هرز در کشت مستقیم در مقایسه با کشت مرسوم بیشتر مقدار و تنوع علف

های های خطی صد درصد مبارزه با علف های هرز و در کشتاست و در کشت

های هرز در زمان داشت به صورت شیمیایی ردیفی نیز قسمت اعظم مبارزه با علف

های هرز در کشت مستقیم در این، مدیریت مبارزه با علفبنابر انجام می شود.
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 تر و با نظارت بیشتری صورت گیرد در غیر اینمقایسه با کشت مرسوم باید دقیق 

 های هرز با محصوب زراعی باعا کاهش عملکرد می شود. صورت رقابت علف

در زمان کاشت رطوبت خاک -6-۹  

قرارگیری بذر در خاك  کیفیت در ای کننده تعیین نقش خاك رطوبت

 باالی طوبتر در کشت مستقیم کارندهاستفاده از  .دارد توسط کارنده کشت مستقیم

 رسی) چسبندگی دلیل به خاك باعا می شود خاك،  شردگی بر عالوه خاك،

 بذر قیقد کشت مانع و بچسبد مستقیم کشت دستگاه هایشیاربازکن به( بودن

 بر موجود بقایای رطوبت ا زایش باعا خاك بودن مرطوب دیگر، طرف از. شود

 یم مشکل را پیش بر و شیاربازکن توسط هاآن بریدن و شده خاك سطا روی

. کنند می ارک بهتر خاك پایین رطوبت در مستقیم کشت هایدستگاه بنابراین. سازد

 زا هرکدام روی که مستقلی  شارهای و زیاد وزن دلیل به معموالً  هادستگاه این

 به ندارند مشکلی خشك خاك در نفوذ نظر از دارد، وجود آنها هایشیاربازکن

 هایبترطو در همچنین. باشند ای کنگره دیسکی نوع از هاشیاربازکن اگر خصوص

 شودمی یهتوص بنابراین. شوند می بریده ترراحت و بوده ترخشك نیز بقایا پایین،

 بهترین کارمستقیم تا باشد درصد 16 زیر خاك رطوبت مستقیم کشت جهت که
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در  های کشت مستقیمالبته ممکن است برخی از دستگاه .باشد داشته را کارائی 

 درصد مشکل نفوذ در خاك داشته باشند.  12رطوبت زیر 

استهالک سریع ادوات -6-۱  

، سششتقیمکشششت م هایکارندههای اسششتفاده از یکی از مهمترین چالش

استهالك و  رسودگی سریع آنها می باشد. دلیل اصلی این مشکل، وزن سنگین 

، کوچك بودن مزارع، عدم تسطیا مزارع های کشت مستقیمو اندازه بزرگ کارنده

شته سطیا  و ی زیاد در مزرعهو وجود جوی و پ شد. ت کمبود ماده آلی خاك می با

تحت  شششار و حذف  آبیاری )حرکت به سششمت آبیاری هایروشاراضششی، اصششالح 

جوی و پشته از مزارع(، یکپارچه سازی اراضی، استفاده از ادوات در رطوبت مناسب 

صیه برای ر ع  خاك ساخت ادوات، راهکارهای قابل تو سازی تکنولوژی  و بومی 

 د.ناین معضل می باش

قیمت باالی ادوات  -6-0  

  ادزیبرای مصشرف کننده  کارنده های کششت مسشتقیمقیمت تمام ششده 

، پرداخت کارنده هاهرچند با توجه به مزایای مترتب بر اسشششتفاده از این و  اسشششت

قیمت اولیه باال برای این ادوات اقتصشششادی اسشششت اما تهیه این ادوات برای اکثر 
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کشششاورزان ما که خرده پا هسششتند و بنیه مالی ضششعیفی دارند، امکان پذیر نیسششت.  

، بومی سشششازی تکنولوژی هاکارندهین بنابراین حمایت دولت و پرداخت یارانه به ا

شرکت هاکارندهساخت این  شکیل  ستفاده از این و ت سیون به ترویج ا های مکانیزا

 .کندمیادوات کمك 

 

 دستورالعمل اجرایی کشت مستقیم -۳

 .در صد( 16رعایت رطوبت مناسب خاك در زمان کاشت )زیر  -1

اسششتفاده از تسششطیا نمودن زمین قبل از شششروع کشششت مسششتقیم برای  -2

  .و تسهیل آبیاری ندهسرعت کارمزایای 

سب )بدون  اروئر، -3 ستفاده ازکارنده منا سکی  ا سکی و دی شیار بازکن دی

 .کنگره ای و امکان کود کاری(

صوب -4 شده مح سمتی از بقایای بریده   قبلی جمع آوری و خارج نمودن  ق

 .از مزرعه

انه ای و استفاده استفاده از هد برداشت مجهز به ساقه خرد کن در ذرت د -5

 .از ساقه خردکن پشت تراکتوری در بقایای محصوالتی مثل پنبه
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ثر حداک)رعایت ارتفاع مناسب برش محصوب با کمباین در زمان برداشت  -6 

  .(مترسانتی 31ارتفاع برش 

های هرز به خصشششوص علفهای هرز مبارزه دقیق و مناسشششب با علف -7

 .محصوب قبلی

ستقیم پاییزه در کاهش حجم بقایا و تعجیل در  -8 شت م شت در ک زمان کا

 مناطق سرد در مقایسه با مناطق گرم و معتدب.

های سنت در بررسی وضعیت تراکم خاك و اطمینان از عدم وجود الیه -9

 خاك. 

 منابع

[ ا ضشششلی نیا، صشششادد، جوادی، ارژند، محمدی، دادگر و علوی منش، سشششید 1]

صور،  صاد ،یجامع اثرات  ن یبررسمن  یحفاظت یورزخاك یطیمح ستیو ز یاقت

شت گندم شاورزی،  در ک سی ک سه تحقیقات  نی و مهند س )گزارش نهایی(، مؤ

 .1394کرج، 
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سدی، ا ورندتاکی، ا [2]  شیر،و ا ستقیم   رد شت م ستگاه کا ساخت و ارزیابی د

ی . پنجمین کنگره ملبازکن  عاب غالت در سیستم بی خاك ورزی مجهز به شیار

 ، مشهد، ایران.1387 شهریور 7-6و مکانیزاسیون،  مهندسی ماشینهای کشاورزی

ورز [ حبیبی اصل، جعفر و لویمی، نعیم، طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خاك3]  

های هفتمین کنگره ملی مهندسشششی ماششششیننواری قابل اتصشششاب به خطی کار. 

 ، دانشگاه شیراز، شیراز.1391شهریور  16-14کشاورزی و مکانیزاسیون. 

[4] Afzalinia, S., Behaeen, M. A., Karami, A., Dezfuli, A., and 

Ghasari, A., "Effect of Conservation Tillage on the Soil 

Properties and Cotton Yield", Journal of Agricultural 

Machinery Science, Vol. 7, No. 1, 73-76, 2011.  

[5] Afzalinia, S., Dehghanian, S. E., and Talati, M. H., Effect of 

conservation tillage on soil physical properties, fuel 

consumption, and wheat yield. In the proceeding of Fourth 

Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering. 

October 1-3, 2009, Rousse, Bulgaria. 

[6] Afzalinia, S., Karami, A., and Alavimanesh, S. M., Wheat 

Yield affected by the Conservation Tillage in Wheat-Corn 

Rotation. In the proceeding of 12th International Congress in 

Mechanization and Energy in Agriculture, September 3-6, 2014, 

Cappadocia, Turkey. 
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 [7] Murry, J. R., Tullberg, J. N., and Basnet, B. B., Planters 

and their components, 2006,  University of Queensland, 

Canberra, Australia.   
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