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نیاافضلی  

مقدمه -۴   

ورزی گفته می شیییود که در آن به روشیییی از خاک ورزی حفاظتیخاک 

شش حداقل  شت بذر پو سیدن به هم خوردگی خاک، بعد از کا ضمن به حداقل ر

سطح خاک 31 صد از  صول قبل، در شود با بقایای گیاهی مح ر دبنابراین . حفظ 

یای گیاهی در مزرعه، میزان پوشیییش ورزی حفاظتی خاک قا معیار حفظ مقدار ب

 ورزی حفاظتیبه عبارت دیگر در خاک. سطح خاک می باشد نه وزن یا مقدار بقایا

نیز از اهمیت فوق در سییطح مزرعه عالوه بر مقدار بقایای گیاهی، نحوه توزیع آن 

ستالعاده صوالً .ای برخوردار ا خاک ورزی و کم شیوهورزی حفاظتی به دو خاک ا

که در این نوشتار به مباحث مختلف  شوداجرا میخاک ورزی )کشت مستقیم( بی

مورد اسییتفاده، مزایا ، مدیریت بقایای  هایماشییینخاک ورزی شییامل روش کم

 پرداخته می شود. ،های موجود در این روشگیاهی و چالش

 

 ورزی خاککم -۳

ست که به دو ورزی یك نوع روش خاکخاککم   شیوهورزی حفاظتی ا

ورزی قسییمتی از سییطح مزرعه انمام می خاک وورزی تمام سییطح مزرعه خاک
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  خاک ورزی تمام سطح مزرعه، تمام سطح مزرعه در عمق کمکمروش شود. در  

شت شودخاک ورزی می سانتیمتر(  15)حداکثر  های خطی و که معموالً برای ک

ورزی قسمتی از سطح خاکگیرد. در حالی که کمسراسری مورد استفاده قرار می 

ورزی )خاک های کشتهای ردیفی کاربرد دارد و در آن فقط ردیفمزرعه در کشت

وند شورزی میخاکهای دائمی( )کشت روی پشته های کشتنواری( یا بین ردیف

 و بقیه مزرعه دست نخورده باقی می ماند. 

 

 ورزیخاک مورد استفاده درکم هایماشین -0

 ورز تمام سطح مزرعهخاککم هایماشین -0-۴

شیناین   سطح مزرعه را به عمق کم )حداکثر  هاما متر( سانتی 15تمام 

سطح خاک حفظ ورزی میخاک نمایند و مقداری از بقایای موجود در مزرعه را در 

 متفاوت هاماشییینمی کنند. میزان بقایای حفظ شییده در سییطح خاک در این نوع 

ست به می شد و حداکثر ممكن ا سد. در این نوع  51با صد بر شیندر ممكن  هاما

ورز و کارنده با هم ترکیب شده ورز اولیه و ثانویه و یا عامل خاکاست عامل خاک

، ، گاوآهن قلمیهرس بشقابیی مانند هاماشینو ماشین واحدی را تشكیل دهند. 
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و کمبینات از جمله  ورزیخاککودکار مخصیییوص کم-ورز مرکب، بذرکارخاک 

ی هسییتند که در این ممموعه قرار می گیرند که هرکدام به تفصیییل هایماشییین

 شوند.شرح داده می

 هرس بشقابی -0-۴-۴

 هایماشییینجزء  های بشییقابیهرسورزی مرسییوم اصییوالً در خاک 

به عنوان  شییوند هرچند برخی از انواع سیینگین آنورزی ثانویه محسییوب میخاک

فاده قرار میورز خاک یه نیز مورد اسیییت خاکاول ند. در  فاظتی این گیر ورزی ح

شین سیله کممی هاما سطح خاک برایورز خاکتوانند به عنوان یك و ورزی تمام 

هرچند ممكن است در مقایسه با گاوآهن  های بشقابیهرسمزرعه استفاده شوند. 

با خاک مخلور کردقلمی و خاک یای بیشیییتری را  قا یا به خاک ورز مرکب، ب ه 

ولی بقایای الزم جهت تأمین حداقل پوشش سطح خاک را ( %85)حدود برگردانند 

شقابینمایند. بنابراین از حفظ می سیله خاک هرس ب ورز می توان به عنوان یك و

سترس نبودن خاک صورت در د صوص در دیمحفاظتی )در  زارها ورز مرکب( به خ

 استفاده نمود.   
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 قلمی گاوآهن -0-۴-۳ 

 ورزیخاک اگرچه بستر تهیه شده توسط گاواهن فلمی در  زیر ممموعه 

یا در ) حفاظتی قرار می گیرد  قا خاک و حفظ ب به هم خوردگی  قل  حدا

اند بستر توکه استفاده از گاوآهن قلمی به تنهائی نمی، اما به دلیل این(سطح خاک

ورزی ثانویه مانند خاک هایماشییینمناسییبی را برای بذر تهیه نماید، اسییتفاده از 

سك استفاده از دی. کندورزی ضرورت پیدا میدیسك و لولر نیز جهت تكمیل خاک

یاتی ممزا، هم اصیییل کاهش تردد در  و لولر بعد از گاوآهن قلمی به عنوان عمل

ورزی حفاظتی را نقض می کند و هم ممكن است شرر حفظ حداقل پوشش خاک

ورزی . لذا از این وسییییله برای خاکتأمین ننمایددرصییید از سیییطح خاک را  31

حفاظتی در دوره آیش به راحتی می توان اسییتفاده نمود. البته اگر این وسیییله در 

عمق کم مورد اسییتفاده قرار گیرد و کارنده مناسییب نیز جهت کاشییت در زمین 

صوص اگر روش خاک شد )به خ شته با سط گاوآهن قلمی وجود دا شده تو ورزی 

سیله به عنوان آبیاری مو شد(، از این و شار با ستفاده در مزرعه آبیاری تحت ف رد ا

 ورز حفاظتی در شرایط غیر آیش نیز می توان استفاده نمود.خاک
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نیاافضلی  

 ورز مرکب   خاک -0-۴-0 

ورزی حفاظتی، دستگاهی به نام خاک ورزی در خاکبرای انمام کم

حرکت در مزرعه، بستر ورز مرکب طراحی شده است که قادر است با یك بار خاک

 این دستگاه قابلیت استفاده در هر دو سیتم حفاظتی. مناسبی برای بذر تهیه نماید

ورزی ثانویه، ورزی اولیه، خاکو مرسوم را دارا است و قادر است عملیات خاک

تسطیح و فشرده کردن سطح بستر بذر را با یك بار حرکت در مزرعه و با مدت 

ورزهای خاک .ا زمان مورد نیاز در روش مرسوم انمام دهدزمانی اندک در مقایسه ب

مرکب عمدتاً ساختار فنی مشابه ای دارند به طوری که دو ردیف گاوآهن قلمی با 

دار در ردیف جلو، یك ردیف دیسك سبك در وسط و یك غلطك  تیغه های بال

های گاوآهن ورز مرکب، تیغهدر خاک. (1در عقب دستگاه نصب شده است )شكل

های وسط، را انمام می دهد، دیسك( شخم)ورزی اولیه لمی عملیات خاکق

های ایماد شده توسط گاوآهن قلمی را خرد کرده و غلتك انتهائی عمل کلوخه

. عامل و فشرده کردن بستر بذر را انمام می دهد ها، خرد کردن کلوخهتسطیح

اشكال مختلفی از ورز مرکب ممكن است ورز ثانویه استفاده شده در خاکخاک

ته دار، داشجمله دیسكی ساده، دیسكی مضرس، دیسكی مواج و دیسكی دندانه
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دار و باشد. همچنین غلتك انتهایی نیز ممكن است به صورت قفسی، غلتك دندانه 

 غلتك وی شكل باشد. 

 خاک ورز قسمتی از سطح مزرعهکم هایماشین -0-۳

فقط قسمتی از سطح مزرعه که کشت در آن انمام می  هاماشیناین نوع 

 دمان های مزرعه دست نخورده باقی میورزی می کنند و بقیه قسمتشود را خاک

 . متداول ترین روش کماستهای ردیفی مناسب بیشتر برای کشتکه 

 

ورز مرکب با کلوخ خرد کن دیسکی و غلتک قفسی شکلخاک -۴شکل   
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ورزی نواری می باشییید که جهت انمام عملیات این خاک ورزی از این نوع،خاک 

ورزی تمام سطح مزرعه، انرژی کمتری مصرف ورزی در مقایسه با خاکنوع خاک

مانده در سییطح مزرعه نیز (. در این روش، میزان بقایای باقی2می گردد )شییكل 

ورزی تمام سطح مزرعه، بیشتر است. همچنین به دلیل اینكه نسبت به حالت خاک

شت قرار میاین بقایا در بین ردیف ضمن فراهم آوردن های ک گیرند نه روی آنها، 

ساختمان خاک،  سایش خاک و بهبود  مزایایی چون حفظ رطوبت خاک، کاهش فر

ند  ند. هرچ ماد نمی ک نه زنی و رشییید آن ای بذر، جوا کاشیییت  مزاحمتی برای 

کم خاک ورزی انمام شییده اسییت )حبیبی  هاماشیییندر زمینه این نوع  تحقیقاتی 

 هاماشییین( اما این نوع کم خاک ورزی به دلیل نیاز به 1391اصییل و همكاران، 

ستفاده تر، در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.تخصصی و دقیق دیگر  ا

های دائمی  است که در آن ورزی در سیستم کشت بر روی پشتهخاکاین نوع کم

 شود.ورزی میهای کشت( خاکها )بین ردیفیچهفقط درون جو
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 ورزی نواری برای کشت ردیفی خاک -۳شکل 

 

 جانبی هایماشین -0-0

ها ورزی حفاظتی، ساقه خردکنجانبی مورد استفاده در خاک هایماشیناز  

اقه سورزی دارند. خاککمروش بیشترین کاربرد را در مدیریت بقایای گیاهی در 

دو صورت پشت تراکتوری و تعبیه شده بر روی کمباین برداشت در  ها بهکنخرد

  .دسترس می باشند
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 پشت تراکتوری ساقه خردکن -0-0-۴

ساقه خردکن پشت تراکتوری از نظر ساختمان بسیار شبیه به گاوآهن   

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

توانند حرکت لوالئی دوار، روی محور دوار ثابت نیستند و می های گاوآهنتیغه

های کناری طوری کفشارتفاع کار این ساقه خرد کن از طریق . داشته باشند

تنظیم می شود تا باال تر از سطح خاک کار کند و بقایای خرد شده را با خاک 

هترین ب برای خرد کردن بقایای پنبه که با دست برداشت می شود. مخلور نكند

 شكل)کن پشت تراکتوری است انتخاب و شاید تنها گزینه، استفاده از ساقه خرد

البته در صورت عدم دسترسی به کمباین . که کارائی بسیار خوبی هم دارد (3

ممهز به ساقه خردکن، از ساقه خردکن پشت تراکتوری برای خرد کردن بقایای 

 .توان استفاده نمودگندم و ذرت نیز می

 

 

 



      
    

11 
 

 دستورالعمل اجرایی کشت مستقیم

 

 ساقه خردکن تعبیه شده در کمباین  -0-0-۳ 

یه ای تعبها ممكن است در هد کمباین برداشت ذرت دانهاین ساقه خردکن 

یا در مسیر خروجی کاه و کلش از پشت کمباین غالت ( و 4شكل )شده باشند 

 ساقه  می شوند و  ها چیدهای، فقط باللدر برداشت ذرت دانه. قرار گیرند

بنابراین ساقه خردکن روی هد برداشت نصب شده و ساقه   ،شوندها بریده نمی 

ها را بالفاصله پس از جدا شدن بالل از آنها، قطعه قطعه کرده و در سطح مزرعه 

 .پخش می کند

 ساقه خردکن پشت تراکتوری در حال خرد کردن بقایای پنبه -0شکل 
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ه برداشت شده و در هنگام برداشت گندم و جو، قسمتی از ساقه نیز همراه خوش  

کن در انتهای کمباین و در مسیر کاه و کلش وارد کمباین می شود. لذا ساقه خرد

. استفاده ها را خرد کرده و در سطح مزرعه توزیع می کندخروجی نصب شده و آن

از این نوع ساقه خردکن )تعبیه شده در انتهای کمباین( برای برداشت محصوالت 

در حالی که  شودتن( می باشند، توصیه می  2اکثر دیم که دارای بقایای کم )حد

در غالت )جو و گندم( آبی که حمم بقایا زیاد است، باید بقایای خارج شده از 

 انتهای کمباین بسته بندی شده و از مزرعه خارج گردد. 

 

 ایساقه خردکن تعبیه شده در هد برداشت ذرت دانه -۱شکل 
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 هاکارنده -۱ -0 

ورزیخاککودکار مخصوص کم –بذرکار -0-۱-۴  

ورز مناسب، وجود کارنده مناسب که ورزی عالوه بر خاکخاکدر کم  

نیز  ،کشت نمایدکه دارای پوشش بقایای گیاهی است  یبتواند بذر را در بستر

کودکار مخصوص کاشت در بقایای -این کارنده، دستگاه بذرکار. ضروری است

های دیسكی مذکور معموالً دارای شیار بازکندستگاه (. 5شكل ) گیاهی می باشد

صاف یا مضرس است تا بتواتد بقایای گیاهی باقیمانده در سطح خاک را بریده و 

در این بذرکار، عالوه بر وزن زیاد . قرار دهدبذر و کود را در عمق مناسبی از خاک 

ه بدستگاه، فشار مستقلی که از طریق فنر روی هر شیار بازکن اعمال می شود، 

در  .ها کمك می کند تا بقایای گیاهی را بریده و در خاک نفوذ کنندشیار بازکن

کودکار مخصوص کاشت -شرایط اضطراری و در صورت در دسترس نبودن بذرکار

، می توان از دستگاه کشت مستقیم یورزخاکادوات کمدر بستر تهیه شده توسط 

همزمان کود و بذر و نیز  امكان کاشت. )با کاهش عمق کاشت( نیزاستفاده نمود

همچنین  .استقرار کود در موقعیتی مناسب نسبت به بذر از مزایای این دستگاه است
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به دلیل امكان کاشت بذر با سرعت پیشروی باال، این دستگاه دارای ظرفیت  

 .ای باالئی است که می تواند در کشت به موقع محصوالت مؤثر باشدمزرعه

 

 

 

 

 

 

 

کودکار مخصوص کاشت بذر در بستر تهیه شده -بذرکار -5شکل 
 توسط خاک ورز مرکب

 

 کمبینات -0-۱-۳

ویه ورزی ثانورزی اولیه، خاکهای خاکها نمونه کاملی از ترکیب ماشینکمبینات

 برای  وارد ایران شدند، 71هایی که در دهه و کاشت هستند. کمبینات
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 بنابراین ،و مواد آلی باال طراحی شده بودند (%11تا  14) های با رطوبت مناسبخاک 

ورزی و کاشت را به طور همزمان های ما قادر نبودند عملیات خاکدر شرایط خاک

 ها بعد ازانمام دهند. به همین دلیل این کمبینات مزرعهو با یك بار حرکت در 

می شدند  عهمزردار( وارد ورزی اولیه )معموالً با گاوآهن برگردانانمام عملیات خاک

ها این کمبیناتزمان انمام می دادند.  ورزی ثانویه و کاشت را همو عملیات خاک

که قادر نیستند بقایای گیاهی کافی را در سطح خاک حفظ نمایند )به دلیل شخم 

ورزی حفاظتی محسوب های خاکاولیه قبل از ورود کمبینات به زمین( جزء ماشین

(، سیستم 1در کمبینات جدیدی که وارد کشور شده است )شكل  اما .نمی گردند

ده های مضرس جایگزین شخاک ورز )چیزل و سیكلوتیلر یا روتوتیلر( با دیسك

ورزی سطحی مزرعه، مقدار کافی بقایای ها ضمن انمام خاکاست که این دیسك

 ممحصول قبل را نیز در زمین حفظ می نمایند. مهمترین مشكل این دستگاه عد

تعبیه سیستم کودکار می باشد که کاربر را ممبور به پخش کود قبل از ورود دستگاه 

 به مزرعه می کند. 
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 ورزی و کاشتکمبینات مخصوص انجام همزمان کم خاک -6شکل 

 

 خاک ورزیمدیریت بقایای گیاهی در کم -۱

 کیفیت بر مؤثر فاکتورهای ترینکلیدی از یكی گیاهی بقایای مدیریت 

مورد نیاز برای بقایای به جا مانده از محصول  مدیریت .است ورزیخاک کم انمام

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

 به شرح مرسومهای تناوب اعمال گردد. نحوه مدیریت بقایای گیاهی در تناوب

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

محصییوالت کم بقایا مانند لوبیا، کنمد و سییویا، به دلیل حمم کم بقایا، نیازی به 

ستفاده از  صورت با ا ست. در این  صول قبل از گندم نی مدیریت بقایای گیاهی مح

شت گندم به خاک سب، ک سب و یا کمبینات منا شت منا شین کا ورز مرکب و ما

صوالت کم بقایا در خاکصورت کم شت این مح ست. برای کا ورزی قابل اجرا ا

ستاده گندم باید حداکثر  شد )ارتفاع سانتی 25بقایای گندم، ارتفاع بقایای ای متر با

متر باشید( و حتماً بقایای خارج شیده از سیانتی 25برش در هنگام برداشیت گندم 

 پشت کمباین از مزرعه خارج گردد.  

صورت اجبار( نیز به  گندم:-تناوب گندم -۱-۳ شت گندم در بقایای گندم )در  ک

ورز مرکب و کاشت با استفاده از کارنده مناسب و یا ورزی با خاکدو صورت خاک

سب و انمام همزمان کم ستفاده از کمبینات منا شت قابل انمام خاکا ورزی و کا

شده از  ست. در این حالت نیز عالوه بر بیرون بردن بقایای خارج  ین، انتهای کمباا

اسییتفاده از سییاقه خردکن پشییت تراکتوری در صییورت زیاد بودن ارتفاع بقایای 

 متر(، ضروری است. سانتی 25ایستاده )بیش از 
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 ای با استفاده ازجهت کاشت گندم در بقایای ذرت دانه ذرت:-تناوب گندم -۱-0 

ستم کم ساقه خردکخاکسی شت ذرت با هد ممهز به  صورت ورزی، باید  بردا ن 

  ،ذرت برداشت برای کن خرد ساقه به ممهز هد به دسترسی عدم صورت گیرد. در

شت ستفاده با سپس و داد انمام معمولی هد با توانمی را بردا   خردکن ساقه از ا

شت صورت چنان .نمود خرد را ذرت بقایای تراکتوری، پ چه حمم بقایای در این 

باستفاده از ریك بقایای خرد شده ذرت توان ذرت دانه ای در مزرعه زیاد باشد، می

را ردیف نموده و پس از بسیییته بندی از مزرعه خارج نمود. اما اگر حمم بقایا زیاد 

شد   یرونب به نیازی شوند، پخش مزرعه سطح در خوبی به شده خرد بقایای و نبا

. بعد از مدیریت بقایای گیاهی، نیسیییت مزرعه از ذرت بقایای از بخشیییی بردن

ورز مرکب انمام می شییود و کشییت نیز با کارنده با اسییتفاده از خاکورزی خاک

ورزی و کاشییت را خاکمناسییب صییورت می گیرد. در این حالت نیز می توان کم

سب انمام داد. البته چنان ستفاده از کمبینات منا صورت همزمان و با ا چه ذرت به 

ت. ذرت نیسیی علوفه ای برداشییت گردد، در کشییت گندم نیازی به مدیریت بقایای

 25برای کاشیییت ذرت در بقایای گندم نیز باید ارتفاع بقایای ایسیییتاده حداکثر 

 متر باشد و بقایای خارج شده از انتهای کمباین از مزرعه بیرون برده شود. سانتی
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شت گندم پنبه:-تناوب گندم -۱-۱  س برای ک سی ستفاده از  تم در بقایای پنبه با ا

بقایای پنبه با استفاده ساقه خردکن پشت تراکتوری خرد ورزی، حتماً باید خاککم

ورزی شییده و گندم با ورز مرکب، خاکگردد و سییپس مزرعه با اسییتفاده از خاک

ورزی شییده، کشییت گردد. خاکاسییتفاده از کارنده مناسییب کاشییت در زمین کم

ورزی و کاشیییت را خاکهای جدید می توان کمهمچنین با اسیییتفاده از کمبینات

ورزی در بقایای گندم، باید خاکن انمام داد. برای کاشت پنبه به صورت کمهمزما

ستاده  شود و ارتفاع بقایای ای شده از انتهای کمباین از مزرعه خارج  بقایای تخلیه 

 متر بیشتر نباشد.  سانتی 25نیز 

 ورزیخاکمزایای اجرای کم -0

 %8/11تهیه زمین و کاشت به میزان  کاهش زمان الزم برای انمام عملیات -۴

 (.2111ورزی مرسوم )افضلی نیا و همكاران، در مقایسه با روش خاک

ورزی مرسوم )افضلی در مقایسه با خاک %11کاهش مصرف سوخت به میزان  -2

 (.2111نیا و همكاران، 
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صرفه جویی در مصرف انرژی در تولید محصوالت کشاورزی، به عنوان    -3 

ا ورزی مرسوم )افضلی نیرفه جویی در تولید گندم در مقایسه با خاکص %2مثال 

 (.1394و همكاران، 

کاهش  %1های تولید محصوالت کشاورزی، به عنوان مثال کاهش هزینه -4

ورزی مرسوم )افضلی نیا و همكاران، هزینه های تولید گندم در مقایسه با خاک

1394.) 

ورزی درصدی نسبت به خاک 12افزایش حفظ رطوبت در خاک )افزایش  -5

 (در مراحل اولیه رشد گیاه مرسوم

 جلوگیری از فرسایش خاک -1

 

ورزی خاکهای اجرای کمچالش -6  

مدیریت نامناسب بقایای گیاهی -6-۴  

 از ترکیب و توزیع آنها یكیاز نظر مقدار،  گیاهی بقایای مدیریت

 چهچنان .ورزی استخاککم هاماشینکار  کیفیت بر مؤثر فاکتورهای ترینکلیدی
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ورزی با شكست مواجه خواهد خاکبه درستی انمام نشود، اجرای کم بقایا مدیریت 

  شد.

ورزیعدم رعایت رطوبت مناسب خاک در هنگام خاک -6-۳  

 روی رب شده انمام عملیات کیفیت در ایکننده تعیین نقش خاک رطوبت

های کم ورز مرکب در رطوبتخاک. دارد ورزیکخاکم هاماشینتوسط  خاک

 .ما به خوبی در خاک نفوذ نمی کندکشور های به دلیل فقر ماده آلی خاک( خشك)

های قلمی خاک ورز فقط شكافی از طرف دیگر اگر رطوبت خاک باال باشد، تیغه

ورز بر روی خاک شكافته شده، در خاک ایماد کرده و با حرکت غلتك انتهائی خاک

آمده و به دلیل رطوبت باال مقداری هم فشرده می شوند و عملیات ها به هم شكاف

ترین رطوبت خاک برای مناسب. سست شدن خاک به خوبی صورت نمی گیرد

 بهتر استبنابراین  (،1382باشد )صلح جو و همكاران، درصد می  11-14خاکورزی 

 .نیز با همین رطوبت انمام شودخاک ورزی کم

 هاماشیناستهالک سریع  -6-0

چالش ما یكی از مهمترین  فاده از در کشیییور   هاماشیییینهای اسیییت

باشد. دلیل اصلی این مشكل، ورزی، استهالک و فرسودگی سریع آنها میخاککم
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سنگین   شینوزن  سطیح مزارع و خاککم هاما ورزی، کوچك بودن مزارع، عدم ت

ها خشك بودن خاکی زیاد در مزرعه، کمبود ماده آلی خاک و وجود جوی و پشته

شد. تسطیح اراضی، اصالح سیستمورزی خاکدر زمان انمام عملیات   هایمی با

آبیاری )حرکت به سیییمت آبیاری تحت فشیییار و حذف جوی و پشیییته از مزارع(، 

در رطوبت مناسب خاک و بومی سازی  هاماشینیكپارچه سازی اراضی، استفاده از 

ل توصییه برای رفع این معضیل می ، راهكارهای قابهاماشیینتكنولوژی سیاخت 

 باشد.

  هاماشینقیمت باالی  -6-۱

شین ستند و قیمت خاککم هاما شور، اکثراً وارداتی ه ورزی موجود در ک

سد با توجه به  ست. هرچند به نظر می ر صرف کننده باال ا شده آنها برای م تمام 

، پرداخت قیمت اولیه باال برای این هاماشیییینمزایای مترتب بر اسیییتفاده از این 

برای اکثر کشاورزان ما که خرده پا  هاماشیناقتصادی است اما تهیه این  هاماشین

هسییتند و بنیه مالی ضییعیفی دارند، امكان پذیر نیسییت. بنابراین حمایت دولت و 

و  اهماشیین، بومی سیازی تكنولوژی سیاخت این هاماشیینپرداخت یارانه به این 
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 هاینماشییبه ترویج اسییتفاده از این می تواند های مكانیزاسیییون شییرکت تشییكیل 

 . نمایدکمك 

 

 خاک ورزی دستورالعمل اجرایی کم -۳

 ورزی.درصد( در هنگام خاک 14-11رطوبت مناسب خاک )رعایت  -1

سطیح نمودن زمین برای  -2 ستفاده از ت ورز و کارنده و خاکسرعت مزایای ا

 .تسهیل آبیاری مزرعه

 ،ایشیار بازکن دیسكی و دیسكی کنگرهدارای ازکارنده مناسب ) استفاده -3

 .(بدون فاروئر و امكان کود کاریدارای 

انتهای کمباین از  آوری و خارج نمودن بقایای گندم تخلیه شییده ازجمع -4

 .مزرعه

ستفاده از هد ممهز به ساقه خردکن در برداشت ذرت دانه -5 ستفاده ا ای و ا

شت تراکتور ساقه خردکن پ ی در بقایای پنبه و مواردی که هد ممهز از 

 به ساقه خردکن در دسترس نباشد.
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رعایت ارتفاع مناسیییب برش محصیییول با کمباین در هنگام برداشیییت  -1 

 .(مترسانتی 25ارتفاع برش حداکثر )

 های هرز مبارزه مناسب و دقیق با علف -7

 منابع  

[ افضیییلی نیا، صیییادق، جوادی، ارژند، محمدی، دادگر و علوی منش، سیییید 1]

صور،  صاد ،یجامع اثرات فن یبررسمن  یحفاظت یورزخاک یطیمح ستیو ز یاقت

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

 .1394کرج، 

ورز ارزیابی ماشین خاک[ حبیبی اصل، جعفر و لویمی، نعیم، طراحی، ساخت و 2]  

های هفتمین کنگره ملی مهندسیییی ماشییییننواری قابل اتصیییال به خطی کار. 

 ، دانشگاه شیراز، شیراز.1391شهریور  11-14کشاورزی و مكانیزاسیون. 

بررسی تاثیر درصد رطوبت  ، الدن،و جوکار ، محمد، لغویلی اکبرصلح جو، ع [3]

خاک، سرعت پیشروی و دور محور روتو تیلر بر روی میزان خرد شدن خاک. ممله 

 .1382، 57-71 ،1پژوهش در علوم کشاورزی، 
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 [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.
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