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چکيده 
1

سابقه و هدف :درمقیاسجهانیحدود 1درصدازسوختهایفسیلیرافرآیندهایکشاورزیمصرفمیکند(.)6
فعالیتهایزراعیشاملخاکورزی،پخش کود،سم،آبیاریوبرداشتگیاهانزراعیبهعنوانمصرفکنندهمستقیم
سوختهایفسیلیهستند(.)16درسالهایاخیرباتوجهبهافزایشقیمتسوختهایفسیلیووجودسهمیهبندی
درتوزیعآن،کشاورزانتمایلبهاستفادهبهینهازسوختهایفسیلیوهمچنیناستفادهازادواتوماشینآالتجدید
درجهتکاهشمصرفآندارند.استانگلستان 44درصدازتولیدسویارادرایرانبهخوداختصاصدادهاست.از
اینرو با بررسی چگونگی مصرف سوخت در تولید محصول سویا میتوان گام مؤثری در جهت کاهش مصرف

سوختهایفسیلیبرداشت.
مزرعهجمعآوری

استانگلستانواقعدرشمالایرانانجامشدهاست.دادههااز 141

مواد و روشها :اینمطالعهدر
شدند.یادداشتبرداریدرشهرستانهایاستانشاملگرگان،علیآباد،خانببین،رامیان،آزادشهر،گالیکش،مینودشت،
کالله،بندرگزوکردکویصورتپذیرفت.عملیاتتولیدسویابهگروههایمختلفشاملآمادهسازیزمین،کاشت،
کوددهی،حفاظتگیاهی،آبیاریوبرداشتتقسیمشد.اطالعاتمرتبطبامصرفسوختازطریقارزیابیدرعرصه
زمین های کشاورزی از تولیدکنندگان سویا صورت گرفت .کشاورزان از تراکتورهای مختلفی برای انجام عملیات

زراعیمختلفدرتولیدسویااستفادهکردند.همچنینبرایآسانترشدنمقایساتمصرفسوختدرشهرستانهای
مختلف،شهرستانهایاستانرابه6گروهمشابهتقسیمبندینمودهومقایساتدراین6گروهصورتپذیرفت.
یافتهها :براساس یافته های تحقیق کشت سویا در فصل تابستان از مصرف سوخت کمتری برخوردار بود .همچنین
کشت سویا پس از محصول سیب زمینی نیز کمترین مقدار مصرف سوخت را نشان داد که یکی از دالیل آن عدم
خاکورزیسنتیوکاهشتعداددفعاتدیسکزنینسبتبهسایرمحصوالتزراعیبود.استفادهازتراکتورهاییبا
توانبیشترباکاهشزمانانجامعملیاتزراعیمانندآماده سازیزمینوهمچنینکاهشتعداددفعاتانجامآننقش

مؤثریدرمصرفسوختدارد.همچنینشهرستانهایکردکویوبندرگزنسبتبهشهرستانهایگرگان،گالیکشو
مینودشت33درصدکمترازسوختهایفسیلیاستفادهکردند.عملکرددانهنیزازرابطهمثبتومعنیداریباسوخت
*مسئولمکاتبهAfsoltani@yahoo.com :
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مصرف شده برای برداشت محصول و مجموع کلیه عملیات و رابطه منفی و معنیداری با سوخت مصرفی برای
حفاظت گیاهان در برابر آفات و بیماریها برخوردار بود .همچنین با افزایش سطح زمینهای تحت کشت سویا
مصرفسوختدرعملیاتآماده سازیزمینوحفاظتگیاهیکاهشیافتولیدرعملیاتبرداشتومجموعکلیه
عملیاتافزایشنشانداد .
نتیجهگیری  :استفادهازادواتیکهباوجودبقایایمحصولقبلیمانندباقالبدوننیازبهانجامخاکورزیاولیهوبا
ورزیثانویهعملیاتآمادهسازیزمینراانجامدهند،میتواندرمصرفسوختبرایتولید

تعداددفعاتکمترخاک
سویایبهارهصرفه جویینمود.مصرفسوختبرایحفاظتگیاهیدرتولیدسویایتابستانهنسبتبهسویابهاره

بیشتربودهاست.باتغییرسیستمآمادهسازیزمینازخاکورزیکاملباتراکتورهاییباتواناسببخارکمتربهسمت
عدمشخمزنیواستفادهازتراکتورهاییباتوانباالتروهمچنیناستفادهازادواتترکیبیمانندکمبیناتبرایانجام

توانمصرفسوخترابرایآمادهسازیزمینتا 61درصدکاهشداد.

توأمعملیاتآمادهسازیزمینوکاشتمی
استفاده از الکتریسیته نیز به جایکاربرد سوخت در آبیاری محصول سویا باعث کاهش قابل توجه مصرف سوخت
.انجامبهموقعسمپاشیبرایمبارزهباآفاتسویامیتواندتا11درصددرمصرفسوخت

فسیلیتا41درصدگردید
صرفه جوییبهعملآورد.استفادهازموتورهایغیرفرسودهوکممصرفومتناسبباچاههایعمیقونیمهعمیقو

تنظیموسرویسبهموقعآنهانقشبسیارمؤثریدرکاهش مصرفسوختبرایآبیاریمحصولسویادارد.یک
سازیزمینوسمپاشیوبرداشتمحصول

پارچه سازیوتسطیحاراضینیزدرکاهشمصرفسوختبرایآماده

نقشبهسزاییداشت.

واژههای کلیدی:استانگلستان،توانتراکتور،سوختفسیلی،سویا،عملیاتزراعی
مقدمه
درمقیاسجهانیحدود 1درصدازسوختهای

سوختمصرفیبرایآبیاریمحصوالتزراعیاست

فسیلی را فرآیندهای کشاورزی مصرف میکند (.)6

در حالیکه در شرایط دیم سهم سوخت مصرفی در

استفاده از گازوئیل از مهمترین منابع سوختی مورد

بخش خاکورزی و کاشت بیشتر میگردد .توصیف

استفادهدرعملیاتزراعیاستزیراموتورهاییکهبا

مصرف سوخت بر اساس لیتر در هکتار از لیتر در

گازوییلکارمیکنندازتوانبیشتریبرخوردارهستند .

ساعت بهتر است زیرا به وسیله آن میتوان میزان

درموتورسمپاشهایقابلحمل
      
ازبنزیننیزعمدتا
      

مختلفنهادههاوعملیاتتولیدرابررسینمود(.)14

و برای وسایل نقلیه سبک در کشاورزی استفاده

در سالهای اخیر با توجه به افزایش قیمت

میشود ( .)1فعالیتهای زراعی شامل خاکورزی،


سوختهایفسیلیووجودسهمیهبندیدرتوزیعآن،


پخش کود ،سم ،آبیاری و برداشت گیاهان زراعی

کشاورزان تمایل به استفاده بهینه از سوختهای

بهعنوان مصرفکننده مستقیم سوختهای فسیلی


فسیلی و همچنین استفاده از ادوات و ماشینآالت

هستند ( .)16سهم سوخت مصرفی در تولید

جدید در جهت کاهش مصرف آن دارند .سویا نیز

محصوالتبستگیزیادیبهنوععملیاتانجامشده

یکی از مهمترین دانههای روغنی است که در ایران

ال در محیطهای خشک و گرم ،بیشترین
 مث
دارد.
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کشتمیشود.استانگلستان 44درصدازتولیدسویا

رمضانی و همکاران ( )2111با هدف بررسی

رادرایرانبهخوداختصاصدادهاستکهاز11111

مصرفانرژیوارزیابیحساسیتنهادههابرایتولید


  111613تن
تقریبا
سویا 
کشت   
تحت   
زمین  
هکتار  
 

سویادرشهرستانکردکویدراستانگلستانتحقیقی

محصول برداشت میگردد .از اینرو با بررسی

رااز 32کشاورزبااستفادهازروشمصاحبهچهرهبه

چگونگی مصرف سوخت در تولید محصول سویا

چهره انجام دادند .ایشان مجموع مصرف سوخت را

میتوان گام مؤثری در جهت کاهش مصرف

برای تولید هر هکتار سویا  211/64لیتر در هکتار

سوختهای فسیلی برداشت .در ایران مطالعات


تخمینزدندکه 64درصدازمصرفانرژیناشیاز

مختلفی روی مصرف سوخت در محصول سویا و

نهادههارابهخوداختصاصداد.ایشاناظهارداشتند

سایرمحصوالت زراعیوباغیصورتگرفتهاست.

یکیازدالیلمصرفسوختزیاددرتولیدسویادر

موسوی اول و همکاران ( )2111با بررسی میزان

این منطقه استفاده از تراکتورهای فرسوده است که

مصرف انرژی ناشی از نهادههای مختلف از جمله

میتواند موجب افزایش مصرف سوخت در عملیات

سوختهای فسیلی در تولید سویا در استان گلستان

مختلفزراعیگردد(.)12

دریافتند که بدون کاهش عملکرد تا  6/12درصد

رجاییفر و همکاران ( )2114مصرفسوخت را


میتوان در مصرف سوختهای فسیلی طی عملیات


برایتولیدهرهکتارسویادراستانگلستان221/36

مختلف زراعی صرفهجویی نمود .البته ایشان مصرف

لیتر گزارش کردند .همچنین ایشان بیان کردند که با

کلسوختهایفسیلیدرتولیدسویارا 113/61لیتر

افزایش سطح آگاهی کشاورزان میتوان مصرف

درهکتاربرآوردکردند.همچنینایشانکشاورزانرا

سوخت را تا  2/31لیتر در هکتار کاهش داد (.)11

به دو دسته کشاورزان کارآمد و ناکارآمد از نظر

همچنین عالیمقام و همکاران ( )2113میزان مصرف

مصرفانرژیتقسیمنمودند.براساسنتایجحاصله،

سوخت را در تولید سویا در شهرستان گرگان 123

کشاورزان کارآمد از نظر مصرف سوخت میتوانند

لیتر گزارش کردند ( .)1سلطانی و همکاران ()2113

 24/33لیتردرهرهکتارمصرفسوختداشتهباشند

نیز مصرف سوخت را در سناریوهای مختلفکشت

کهدرکشاورزانناکارآمداینمیزانتا112/21لیتردر

گندمدراستانگلستانارزیابینمودند.ایشاندریافتند

درصدافزایشمییابد.یکیاز

هکتاریعنیتا 24/41

کهاز13تا 123لیترسوختبامتوسط32لیتربرای

دالیلافزایشمصرفسوختدرکشاورزانناکارآمد،

تولید هر هکتار گندم نیاز است .همچنین آمادهسازی

هابهخاطرعدمآگاهیدقیق
مصرفبیشازحدنهاده 

زمین در کلیه سناریوهای مورد بررسی سهم بیشتری

از زمان استفاده آنها و ارزان بودن نهادههایی مانند

در مصرف سوخت داشت ( .)13قربانی و همکاران

سوختهایفسیلیوعدمتوجهبههزینههایمصرف

()2111نیزمیزانمصرفسوختدرتولیدگندمآبی

آن دانستند .بر این اساس تعداد دفعات استفاده از

و دیم در استان خراسان شمالی را بهترتیب  212و

ماشینآالتوادواتوبهواسطهآنمصرفسوخت

 23/31لیتر در هکتار گزارش کردند ( .)3زنگنه و

افزایش مییابد .افزایش آگاهی کشاورزان ناکارآمد و

همکاران()2111بابررسیمیزانمصرفسوختدر

واقعیسازی قیمت نهادههای کشاورزی از جمله

تولید سیبزمینی در استان همدان در ایران دریافتند

سوختهای فسیلی میتواند از افزایش بی رویه

کهدرمجموع 114/32لیترسوختفسیلیبرایتولید

مصرفسوختدرتولیدسویابکاهد( .)3

هر هکتار نیاز است که انجام عملیات آبیاری 41
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درصد از مصرف سوخت را بر عهده داشته است

عملیات تولید سویا به گروههای مختلف شامل

( .)13بسیاری از محققان مطالعات خود را بر میزان

آمادهسازی زمین ،کاشت ،کوددهی ،حفاظت گیاهی،


مصرف سوخت ،انرژی و تعیین شاخصهای آن در

آبیاری و برداشت تقسیم شد .اطالعات مرتبط با

تولید محصوالت زراعی ،باغی و گلخانهای متمرکز

ارزیابیدرعرصهزمینهای

مصرفسوختازطریق

ساختهاند.ایندرحالیاستکهرابطهمیزانمصرف

کشاورزی ازتولیدکنندگانسویاصورتگرفت.برای

سوخت ،با برخی از عوامل مؤثر بر آن در عملیات

تبدیل میزان مصرف الکتریسیته به میزان مصرف

مختلف تولید شامل آمادهسازی زمین ،کاشت،

سوخت فسیلی نیز ابتدا مقدار الکتریسیته را در عدد

کوددهی ،حفاظت گیاهی ،آبیاری و برداشت کمتر

 3/6ضرب نموده تا میزان انرژی مصرفی الکتریسیته

موردتوجهقرارگرفتهاست.بابررسیعواملمؤثربر

بهدست آید و سپس آن را بر عدد  32که در واقع


مصرف سوخت میتوان نقاط قوت برای کاهش

میزان انرژی به ازای هر یک لیتر سوخت مصرفی

مصرف سوخت در هر هکتار از زمینهای تحت

است تقسیم میکنیم تا مقدار معادل سوخت فسیلی

کشت سویا را مشخص نمود و در ادامه میتوان

محاسبهگردد.برایتأییدنهاییاطالعاتبهدستآمده

مطالعات بیشتری را بر مبنای نتایج حاصله پیریزی

پرسشهایی نیز مبنی بر مصرفسوخت از رانندگان

نمود .بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات

حرفهای ،سازندگان و تعمیرکاران ماشینآالت و

عوامل مختلف مدیریتی بر مصرفسوخت در تولید

ادواتانجامگرفت .
گندم و از 21
 پس از   
عمدتا
   
سویا
کشت  


سویادراستانگلستانانجامشد .


اردیبهشت تا  1تیر صورت میگیرد .نیمی از

مواد و روشها
اینمطالعهدراستانگلستانواقعدرشمالایران

کشاورزان خاکورزی اولیه را توسط گاوآهن
برگرداندار انجام میدهند و نیمی دیگر بدون


انجام شده است .این منطقه دارای اقلیم مدیترانهای

ورزیاولیهوپسازدیسکزنیاقدامبهکشت


خاک

است .در دهه اخیر میانگین بارش و دمای هوا

ازکوداورهبهصورت
    
کنند.کشاورزانعمدتا
سویامی         


بهترتیب  442میلیمتر و  12درجه سانتیگراد بوده


سرکپاشیودرطیآبیاریبرایتولیدسویااستفاده

 سیلتلومواسیدیتهآن
است.خاکاینمنطقهعمدتا
         

نمودند.آبیاریسویاباتوجهبهمنطقهودردسترس

میباشد(.)2
برابربا 4/31-4/11

بودن آب کافی از  11تا  21روز صورت گرفت.

دادهها از  141مزرعه جمعآوری شدند .انتخاب

برداشتسویادرکلاستانازاواخرماهمهرتااوایل

مزارع بهصورت نمونهبرداری سیستماتیک -تصادفی

ماه آذر بسته به تاریخ کاشت آن انجام میگیرد که

در نظر گرفته شد ،بدین صورت که تعداد نمونهها

کشاورزان از مزارع سویا 1211تا  4111کیلوگرم بر

براساس اهمیت و سطح زیر کشت در هر شهرستان

هکتاردانهبرداشتمیکنند .


مشخص شده و سپس این تعداد مزرعه در هر

کشتسویادراستانگلستانبهدوصورتکشت

شهرستان بهصورت تصادفی انتخاب گردید.

تابستانهوبهارهانجاممیگیرد.کشتبهارهازاواسط

یادداشتبرداریدرشهرستانهایاستانشاملگرگان،

اردیبهشت و کشت تابستانه از اواخر خرداد آغاز

خانببین ،رامیان ،آزادشهر ،گالیکش،
علیآباد  ،

میگردد .اکثر کشاورزان سویا را بهصورت تابستانه


مینودشت،کالله،بندرگزوکردکویصورتپذیرفت.

کشتمیکنند.از 141مزرعهموردمطالعه 31مزرعه
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طوریکه از  13±1/23لیتر در هکتار در تولید


به

به کشت بهاره و  111مزرعه به کشت تابستانه

سویای بهاره به  46±1/13لیتر در هکتار در تولید

اختصاص یافت .محصوالتی که در تناوب با سویا
 کشت میگردند شامل گندم ،کلزا ،سیبزمینی
عمدتا


سویایتابستانهرسید (شکل.)1کاهش 12درصدی

و باقال میباشد که بیشترین سطح زیرکشت قبل از

در مصرف سوخت برای آمادهسازی زمین در تولید

کشت سویا به محصول گندم اختصاص دارد.

سویا تابستانه میتواند به دالیل نوع و تعداد بیشتر
دفعات خاکورزی در تولید سویای بهاره باشد.

محصوالتسیبزمینی،باقالوکلزادررتبههایبعدی

تولیدکنندگان سویای تابستانه اغلب از روش

قراردارند .

خاکورزی و استفاده از دیسک بهجای گاوآهن
کم 


کشاورزان از تراکتورهای مختلفی برای انجام

برگردانداربرایآمادهسازیزمینکشتسویااستفاده

عملیاتزراعیمختلفدرتولیدسویااستفادهکردند.

کردند.ازاینرومتوسطتعداددفعاتعملیاتشخمبا


این تراکتورها شامل رومانی با  61اسب بخار،

گاوآهن برگرداندار در تولید سویای بهاره

فرگوسن221با 41اسببخار،فرگوسن 333با111

 1/42±1/11و در سویای تابستانه 1/33±1/11

اسببخار،جاندیربا 121اسببخار،نیوهلند با 111

ارزیابی شد ،از طرفی تعداد دفعات دیسکزنی در

اسببخار،والترابا 124اسببخار،ولووبا 41اسب

سویای بهاره  3/22±1/11و در سویای تابستانه

یباشد .سوخت مورد استفاده برای تراکتورها،
بخار م 

بهدست آمد .استفاده از گاوآهن
  3/14±1/11

گازوییل و برای موتورهای آبیاری ،گازوییل و

برگرداندار نسبت به عملیات دیسکزنی از مصرف


الکتریسیتهبود .

سوخت بیشتری برخوردار بود که میتوان نتیجه

همچنین برای آسانتر شدن مقایسات مصرف

گرفت وجود بقایای محصول قبل و فرصت زمانی

سوخت در شهرستانهای مختلف ،شهرستانهای

بیشتربرایکاشتسویایبهارهکشاورزانراترغیب

استان را به  6گروه مشابه تقسیمبندی نموده و

داروانجامخاکورزی

بهاستفادهازگاوآهنبرگردان

مقایسات در این  6گروه صورت پذیرفت .این

اولیه قبل از عملیات دیسکزنی میکند .همچنین32

مقایساتبراساسمشابهتهایاقلیمیونوعسیستم

درصدازکشاورزانیکهازدیسکهای افستسنگین

تولیدمشترکبهدلیلنزدیکیشهرهابهیکدیگرانجام

درآمادهسازیزمیندرکشتسویایتابستانه استفاده


شد .این  6گروه شامل شهرستانهای علیآباد و

کردهبودندازهیچگونهشخمتوسطگاوآهن برگردان

خانببین ،گرگان ،کردکوی و بندرگز ،گالیکش و


استفاده نکرده و میزان مصرف سوخت آنها تا 21

مینودشت ،رامیان و آزادشهر و در نهایت کالله

درصدکاهشیافت.ازاینرواستفادهازتراکتورهایی


میباشد.دادههایبهدستآمده توسطنرمافزار SAS


که بتوانند دیسکهایی با عرض کار و عمق نفوذ

( )2114تجزیه و تحلیل و نمودارهای مربوطه با

بیشتریراهدایتکنند همدرکشتبهارهوهمدر

بهمنظورانجام
نرمافزار  Excelرسمشدند  .
استفادهاز  

کشت تابستانه در کاهش مصرف سوخت برای

مقایساتمیانگینازآزمونLSDاستفادهگردید.

آمادهسازی زمین مؤثرند .بر این اساس آلووین و

همکاران()2111بابررسیمصرفسوختدرانواع

نتايج و بحث
فصل کشت :با تغییر فصل کشت سویا از بهاره به

تراکتورهایی  4سیلندر و  6سیلندر بههمراه ادوات
مختلف گزارش کردند که برای خاکورزی در هر

تابستانه ،کاهش معنیداری در مصرف سوخت برای

هکتار ،استفاده از تراکتور  6سیلندر بههمراه دیسک

عملیاتآمادهسازیزمینصورتگرفت (جدول.)1
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سبک برای خاکورزی اولیه  3لیتر و برای خاک

است و کشت سویا در فصل تابستان از مصرف

ورزیثانویه3لیترمصرفسوختدارد.ایندرحالی

سوخت کمتری برخوردار میباشد .البته با کاهش

سیلندربههمراهگاوآهن

استکهاستفادهازتراکتور 6

تعدادعملیاتخاکورزیتوسطادواتیباعرضکار

برگرداندار32لیترسوختمصرفنمود( .)2

وعمقنفوذبیشتروعدماستفادهازخاکورزیسنتی

مصرفسوختبرایعملیاتحفاظتگیاهیدر

که همراه با استفاده از گاوآهن برگرداندار است

تولیدسویایبهاره 34درصدکمترازسویایتابستانه

میتوان میزان مصرفسوخت در سویای بهاره را تا


طوریکه متوسط تعداد

ارزیابی شد (شکل   .)1
به

 21درصدکاهشداد .سلطانی وهمکاران()2113با

عملیات سمپاشی در سویای بهاره 1/42±1/12و در

بررسی مصرف سوخت در تولید گندم در استان

بهدستآمد.شیوعآفات
سویایتابستانه  2/23±1/11

گلستان ،تمرکز بر کاهش مصرف سوخت در بخش

کرم برگخوار و غالفخوار سویا در تولید سویای

آمادهسازیزمینرایکیازروشهایکاهشمصرف

تابستانهنسبتبهسویایبهارهبیشتراست.ازاینرو


سوختدرکلتولیدگندمدیموآبیدانستند.ایشان

کشاورزانبهناچارازتعداددفعاتسمپاشیبیشتری

همچنینکمبودتراکتورهایسنگینودارایتوانباال

بر علیه این آفات استفاده میکنند که این مسأله بر

و عدم وجود ادواتی که بتوانند در بقایای محصول

میزان مصرف سوخت میافزاید .جهت برداشت هر

قبلی به آمادهسازی زمین بپردازند را دلیل کاهش

هکتار سویای بهاره به  41±1/14لیتر سوخت برای

استفاده از روشهای خاکورزی کاهشیافته و یا

کمبایننیازاستکهاینمیزاندرسویایتابستانهبه

بدون خاکورزی مطرح نمودند که در اکثر موارد از

 32±1/12لیتر در هکتار کاهش یافت (شکل .)1

گاوآهن برگرداندار بههمراه چندین بار دیسکزنی

افزایش عملکرد در سویای بهاره عامل اصلی در

ورزیاولیهوثانویهاستفادهمیگردد(.)12

برایخاک

افزایش مصرف سوخت برای برداشت قلمداد شد

تناوب کشت :کاشت سویا پس از باقال بیشترین

طوریکه عملکرد سویای بهاره نسبت به سویای


به

( 41 ±1/24لیتر در هکتار) و پس از سیبزمینی

تابستانه  21درصد افزایش نشان داد و به دنبال آن

( 33±1/11لیتردرهکتار)کمترینمصرفسوخترا

مصرفسوختنیزافزایشیافت.البتهعواملمختلفی

برای آمادهسازی زمین بههمراه داشت (شکل .)2

در طی برداشت میتواند بر مصرف سوخت مؤثر


کشتسویاپسازگندموکلزانیزازمصرفتقریبا
                

باشد از جمله :نوع خاک ،شرایط رطوبتی خاک و

مشابهیبرابربا 46±1/14لیتردرهکتاربرایگندمو

محصول ،اندازه و شکل زمین ،نوع رقم مورد

 43 ±1/44لیتر در هکتار برای کلزا برخوردار بود.

برداشت،شرایطآبوهواوعملکردمحصول(،11

گرچه از نظر آماری هیچ اختالف معنیداری در

 .)11جهت تولید هر هکتار سویای بهاره به

مصرفسوختبرایآمادهسازیزمینپسازکشت

 211±1/12لیتروسویایتابستانهبه 211 ±1/12لیتر

زمینیبهدستنیامد(شکل 31.)2


گندم،کلزاوسیب

نیازاستکهازنظرآماریاختالفمعنیداری باهم

درصدازتولیدکنندگانسویاکهمحصولخودراپس

بهنظر میرسد برآیند کاهش
نشان دادند (جدول   .)1

از باقال کشت کرده بودند از شخم توسط گاوآهن

مصرفسوختدرعملیاتحفاظتگیاهیوافزایش

برگرداندار استفاده کرده و متوسط تعداد دفعات


مصرفسوختدربخشآمادهسازیزمینوبرداشت

زنیدرآنها4/21±1/13درهرهکتاربهدست

دیسک

محصولسویادرتولید سویایبهارهدرمجموعباعث

آمد .از آنجا که باقال از اواخر فروردین تا اواخر

افزایش مصرف سوخت در تولید سویای بهاره شده

در
 
عمدتا
   
سویا
کشت  
  
شود،
اردیبهشت برداشت می 
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اواخر اردیبهشت صورت گرفته و کشت بهاره

ازشخمبرگردانداراستفاده
  
کردنخاکاست،عمدتا
        

محسوب میشود ،بنابراین همانطور که در قسمت

نکرده و بهطور متوسط نیزپس از  2/41±1/22دفعه

قبلاشارهشد،مصرفسوختبرایآمادهسازیزمین

عملیات دیسکزنی اقدام به کشت سویا میکنند ،از

درکشتبهارهافزایشمییابد.اماکشاورزانیکهپس

اینرو بهدلیل استفاده از روشهای کمخاکورزی،


از محصول سیبزمینی اقدام به کشت سویا میکنند

مصرف سوخت برای آمادهسازی زمین سویا نیز در

بهدلیل نوع برداشت سیبزمینی که همراه با زیرورو


ایننوعمزارعکاهشمییابد .



جدول  -1تجزیه واریانس اثر فصل کشت بر مصرف سوخت در عملیات مختلف تولید سویا در استان گلستان.
Table 1. Analysis of variance the effect of growing season on fuel consumption in various operations in soybean
production in Golestan province.

کلعملیات

آمادهسازی


حفاظت
برداشت

آبیاری

Total cultural
operations

Harvest

Irrigation

Crop
protection

زراعی

گیاهی

کوددهی

کاشت

Fertilizing

درجه

زمین

منابعتغییر

Sowing

Land
preparation

آزادی
 df

S.O.V

*31139.66

**891.66

8640.62ns

**2123.74

9.50 ns

0.12ns

**4309.39

1

تناوبزراعی

21994.27

63.33

25912.23

248.90

2.57

10.13

340.19

-

70.34

24.04

77.74

50.54

58.23

37.61

37.95

-

Rotation

خطا
Error

ضریبتغییرات
(درصد)
)CV (%

دارومعنیداردرسطح1و1درصد .


ترتیبغیرمعنی
*،nsو** 
:به
ns, * and **: Non-Significant and Significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

a
b

b

a

b

total cultural
operations

harvest

crop protection

land preparation

کلعملیاتزراعی

برداشت

حفاظتگیاهی

آمادهسازیزمین

سوخت مصرفی (لیتر در هکتار)

بهارهspring

a

تابستانهsummer

)Fuel consumption (l.ha-1

a
b

275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

عملیات زراعی () Cultural operation

شکل  -1مصرف سوخت در انجام عملیات مختلف در تولید سویای بهاره و تابستانه.
Figure 1. Fuel consumption in performing the various operations in soybean production in spring and summer
soybean production.

پسازبرداشت
     
درکشتتابستانهسویاکهعمدتا
          

خاکورزی برای آمادهسازی زمین استفاده کرده و
کم 


گندم و کلزا صورت میگیرد نیز از عملیات

مصرفسوختنسبتبهکشتسویاپسازباقالکه
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در فصل بهار صورت میگیرد تا  34درصد کاهش

نسبیکمتریدرکلاستانبرخورداراستاماکشت

مییابد .استفاده از تراکتورهایی با توان اسب بخار

درصدزمینهایزراعیرا

سویاپسازکلزاکمتراز 1

بیشترودنبالهبندهاییباعرضکاروعمقنفوذبیشتر

بهصورت دیم
  
عمدتا
کلزا   
کشت 
زیرا  
  
گیرد،
در بر می 

میتواند مدتزمانانجامعملیاتآمادهسازیزمینرا

صورتگرفتهواغلبمواردازکشتبرنجدرتناوب

کاهش دهد و از مصرف سوخت بکاهد .بنابراین با

باکشتکلزاجهتکنترل گیاهچههایجوانکلزا که

انجام عملیات کمخاکورزی حتی با وجود بقایای

هایهرزمزارعسویامحسوبمیشود،


عنوانعلف

به

محصول قبل میتوان از تعداد دفعات و مدت زمان

استفادهمیگردد.کشاورزانیکهپسازکلزااقدام به

انجام عملیات کاست و در جهت کاهش مصرف

 از تعداد دفعات آبیاری
عمدتا
کنند   ،
کشت سویا می 

سوختگاممؤثریبرداشت .

بیشتریاستفادهکردهوبرایمبارزهباعلفهایهرز

کشت سویا پس از محصول گندم بیشترین

از تعداد دفعات علفکش بیشتری استفاده میکنند.

مصرف سوخت را برای عملیات حفاظت گیاهی

همچنینجهتآمادهسازیزمیننیزبیشاز61درصد

بههمراهداشتوکشتسویاپسازسایرمحصوالت


از کشاورزان از شخم برگردان بههمراه حداقل  3و

یدار آماری را نشان ندادند
ذکر شده اختالف معن 

حداکثر 4مرتبهدیسکاستفادهکردندکهمجموعاین

(جدول.)2کشتسویاپسازگندموکلزاازمصرف

عواملباعثمصرفسوختبیشترینسبتبهکشت

سوختکمتری جهتبرداشت نسبتبهکشتسویا

سویا پس از گندم گردید .کشت سویا پس از

پس از باقال و سیبزمینی برخوردار بود و اختالف

سیبزمینیازکمترینمصرفسوختبرخورداربود


بهدلیل
معنیداری را نیز نشان دادند (جدول   .)2


کهیکیازدالیلآنعدمخاکورزیسنتیوکاهش

افزایش عملکرد در کشت بهاره سویا که پس از

 41درصدی تعداد دفعات دیسکزنی نسبت به سایر

 کشت میشود،
عمدتا
زمینی   
سیب 
محصوالت باقال و  

محصوالتزراعیبود.بههرحالباکاهشعملیات

مصرفسوختنیزنسبتبهکشتسویاپسازگندم

خاکورزی ،استفاده از روشهای زیستی برای کنترل

 کشتتابستانهمحسوبشدهوفصل
وکلزاکهعمدتا
    

آفات و علفهای هرز و بهبود کارایی عملکرد

کشتدرآنکوتاهمیگردد،افزایشمییابد.درنهایت

ماشینهای برداشت میتوان در کاهش مصرف

برای تولید هر هکتار سویا پس از برداشت باقال

سوخت در تولید سویا اقدام نمود .همچنین با

گندم

نگهداری مناسب و سرویس به موقع ادوات و

 132±1/13وکلزا 323±3/41لیتردرهکتارسوخت

تراکتورها ،رفتار متعادل و کارایی رانندگان آنها

مصرف شد (شکل  .)2کشت سویا پس از گندم از

میتوان  11تا  31درصد در مصرف سوخت


بیشترینفراوانیوپسازسیبزمینیوباقالازرواج


صرفهجویینمود( .)4


،262±1/21

سیبزمینی

،122±2/32



جدول  -2تجزیه واریانس اثر تناوب کشت بر مصرف سوخت در عملیات مختلف تولید سویا در استان گلستان.
Table 2. Analysis of variance the effect of crop rotation on fuel consumption in various operations in soybean
production in Golestan province.
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نشريه توليد گياهان زراعي ،جلد دهم (9316 ،)3
کلعملیات

آمادهسازی


حفاظت
برداشت

آبیاری

Total cultural
operations

Harvest

Irrigation

Crop
protection

زراعی

گیاهی

کوددهی

کاشت

Fertilizing

زمین

درجه
آزادی

Sowing

Land
preparation

df

*646729.24

*399.28

88470.07ns

**1398.69

7.11 ns

5.26ns

*2393.17

3

21120.08

63.33

22158.99

237.15

2.47

10.17

324.09

-

68.93

24.04

69.18

49.33

57.40

37.69

37.04

-

منابعتغییر
S.O.V

تناوبزراعی
Rotation

خطا
Error

ضریبتغییرات
(درصد)
)CV (%

دارومعنیداردرسطح1و1درصد .


ترتیبغیرمعنی
*،nsو** 
:به
ns, * and **: Non-Significant and Significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

a

potatoسیبزمینی

c

b

a

a

b

b

b

b

a

b

b

a

b

total cultural
operations

harvest

crop protection

land preparation

کلعملیاتزراعی

برداشت

حفاظتگیاهی

آمادهسازیزمین

سوخت مصرفی (لیتر در هکتار)

b
c

)Fuell consumption (l.ha-1

rapeseedکلزا

faba bea nباقال

wheatگندم

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

عملیات زراعی
Cultural operations
شکل  -2مصرف سوخت در انجام عملیات مختلف در تولید سویا پس از کشت کلزا ،باقال ،سیبزمینی و گندم.
Figure 2. Fuel consumption in perform the various operations in soybean production after rapeseed, faba bean, potato
and wheat.

شهرستانهای

مدیریت زراعی در شهرستانها:

کشاورزاندراینمنطقهیکبارازشخمبرگرداندار

کردکوی و بندرگز بیشترین مصرف سوخت

استفادهکردندومتوسطتعداددفعاتدیسکزنینیز

( 61±1/13لیتر در هکتار) برای آمادهسازی زمین

 3/13±1/14ثبت شد .همچنین  21درصد از

داشتند (جدول  )3که با سایر شهرستانها از نظر

کشاورزان ا ین منطقه نیز از ادواتی با عرض کار و

آماری تفاوت داشت (شکل  61 .)3درصد از این

عمق نفوذ بیشتر و از تراکتورهایی که دارای توان

کشاورزانحداقلیکبارازشخمبرگردانداربرای

اسب بخار بیشتری بودند استفاده کردند که این امر

تهیه زمین استفاده کردند .متوسط تعداد دفعات

موجب کاهش تعداد دفعات خاکورزی و در نهایت

بهدستآمد.ایندرحالی
دیسکزنینیز  4/34±1/12

کاهش مصرف سوخت گردید .بنابراین استفاده از

هایعلیآبادوخانببینازکمترین

استکهشهرستان

روشخاکورزیسنتی،تعداددفعاتدیسکزنیباال

مصرف سوخت ( 34 ±1/14لیتر در هکتار) برای

وعدماستفادهازادواتجدیدخاکورزی درجهت

آمادهسازی زمین برخوردار بودند .تنها  12درصد از

کاهش مصرف سوخت از دالیل عمده باالتر بودن
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مصرف سوخت در عملیاتخاکورزی در برخی از

  1لیتر در هکتار گردید .سلطانی و
تقریبا
تا 
سوخت 
  

مناطق استان است .استفاده از گاوآهن قلمی به جای

همکاران ( )2114در تولید کلزا در شهرستان گرگان

گاوآهن برگرداندار نیز میتواند بر کاهش مصرف

بیان نمودند که با مدیریت صحیح و استفاده ادوات

سوخت مؤثر باشد .از اینرو روزبه و همکاران

میتوان گام
ترکیبی برای آمادهسازی زمین و کاشت  ،

( )2112در بررسی مصرف سوخت برای آمادهسازی

مهمی در جهت کاهش مصرف سوخت برداشت

زمیندرتولیدذرتعلوفهایدریافتندکهبااستفادهاز


( .)14

گاوآهن قلمی نسبت به گاوآهن برگرداندار میتوان

شهرستانهایخانببینوعلیآبادکتولازکمترین

 1/1ساعتدرهکتارازنظرزمانیو 6لیتردرهکتار

میزان مصرف سوخت برای عملیات حفاظت گیاهی

از مصرف سوخت کاست .همچنین آنان بیان داشتند

( 22±1/12لیتردرهکتار) برخورداربودندکهیکیاز

که کاربرد انواع دیسک و تسطیحکنندهها پس از

دالیل آن استفاده از سم پاشهای توربینی در مقابل

استفادهازگاوآهنقلمینسبتبهگاوآهنبرگرداندار

استفادهازسمپاشهایتراکتوریدرکنترلآفاتسویا

ازمصرفسوختکمتریبرخورداراستواینامر

بودهاستکهاینامرموجبشدکهمصرفسوخت

را میتوان به وجود کلوخهای کوچکتر در بستر

تا 21درصدکاهشیابد (شکل.)1درشهرستانهای

کاشت پس از شخم ،بهمخوردگی کمتر خاک و

کردکوی ،بندرگز ،گالیکش و مینودشت از هیچگونه

هموارتر بودن سطح زمین قبل از عملیات تسطیح

دستگاهسمپاشتوربینیاستفادهنشد.همچنینمتوسط


نسبت داد .سرعت انجام دیسکزنی بعد از گاوآهن

تعداد دفعات وجین دستی علفهای هرز در

قلمی نسبت به گاوآهن برگرداندار نیز افزایش نشان

شهرستانهای علیآباد و خان ببین نسبت به سایر


داد که در نهایت بر کاهش مصرف سوخت در

شهرستانهابیشتربودهکهموجبانجامتعداددفعات

آمادهسازیزمینمؤثربود( .)13


کمتر کنترل علفهای هرز توسط سمپاشها در این
مناطقگردید.

مصرف سوخت برای کاشت در شهرستانهای
علیآباد کتول ،خانببین و گرگان بیشترین میزان

شهرستانهایی که دارای چاههای عمیق و نیمه

( 3 ±1/14لیتر در هکتار) و در شهرستان کالله

عمیق بیشتری بودند نسبت به شهرستانهایی که از

کمترین مقدار ( 1/11±1/23لیتر در هکتار) را نشان

چاههایکمعمقبیشتریجهتآبیاریسویااستفاده

داد (شکل  .)4کلیه کشاورزان در شهرستانهای

کردند ،دارای مصرف سوخت بیشتری بوده

علیآباد کتولوخانببینوگرگانازادواتمختلف


طوریکه شهرستانهای علیآباد کتول و خانببین،


به

برایکشتسویااستفادهکردندوازروشدستپاش


رامیان و آزادشهر ،گرگان ،کردکوی و بندرگز نسبت

که هیچگونه مصرف سوختی را بههمراه ندارد بهره

به شهرستانهای گالیکش و مینودشت و کالله از

نبردند.ایندرحالیاستکهدرشهرستانکالله31

مصرف سوخت کمتری در هر هکتار آبیاری سویا

دستپاش را
درصد از تولیدکنندگان سویا روش  

برخوردار بودند (شکل  .)6متوسط تعداد دفعات

نسبتبهسایرروشهایکشتترجیحدادندبنابراین


آبیارینیزدرشهرستانهایگروهاول()3/34±1/11

مصرف سوخت کاشت در منطقه کالله به نسبت هر

ودرگروهدوم()3/11±1/14ثبتشد .موسویاول

هکتارکاهشیافت.سایرشهرستانهانیزازروشهای

و همکاران ( )2111یکی از دالیل افزایش مصرف

مکانیکی و روشهای دستپاش به نسبت 11به11

سوخت در کشاورزان ناکارآمد را در استان گلستان

استفاده کردند که این امر موجب کاهش مصرف

برای کشت سویا کارایی پایین موتورهای الکتریکی
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برای باالکشیدن آب از اعماق زمین و عدم تسطیح

 1/21±1/13،4/34±1/12و 3/12±1/12ثبتشد .بر

مناسبزمینهایکشاورزیکهمنجربههدررفتآب

اساس نتایج در شهرستانهای کردکوی و بندرگز

دربخشهایمختلفمزرعهمیگردددانستند(.)3

تعداد عملیات آبیاری کمتر و فراوانی بیشتر

نتایج نشان داد همزمان با افزایش عملکرد دانه،

کشاورزانی که بهجای سوختهای فسیلی از

مصرفسوختنیزبرایبرداشتآنافزایشیافت،از

الکتریسیته برای آبیاری سویا استفاده کرده بودند،

اینرو شهرستانهای کالله و گرگان از بیشترین


نسبت به شهرستانهای گرگان ،گالیکش و مینودشت

عملکرددانهوبهواسطهآنبیشترینمصرفسوخت

باعث کاهش  33درصدی مصرف کلی سوخت

برای برداشت سویا برخوردار بودند (شکل .)4

گردید 61 .درصد از تولیدکنندگان سویا در

بیشترین مصرف سوخت کل را شهرستانهای

شهرستانهایگالیکش،مینودشتوگرگانازسوخت


گالیکشومینودشتنشاندادکه باشهرستانگرگان

فسیلیبرایآبیاریسویااستفادهکردندکهاینمیزان

اختالفمعنیدارینداشتند.شهرستانهایکردکویو


به  14درصد در شهرستانهای کردکوی و بندرگز

بندرگز از کمترین میزان مصرف سوخت برخوردار

تقلیلیافت.ازآنجاییکهدرکلاستانگلستانبرای

بودند (شکل  .)2در شهرستان گالیکش ،مینودشت و

لیترسوختبهطورمتوسط

تولید هرهکتارسویا 31

گرگان متوسط تعداد عملیات شخم ،دیسکزنی،

برای آبیاری استفاده میشود و این میزان برای

،1/23±1/11

الکتریسیته  1113کیلو وات ساعت برابر با  24لیتر

 3/41±1/12،3/32±1/12و 2/21±1/13دفعهدرهر

سوخت فسیلی در هکتار است ،میتوان گفت که با

هکتار بهدست آمد که این مقادیر در شهرستانهای

استفاده از چاههای برقی میتوان مصرف سوخت

کردکوی و بندرگز بهترتیب برابر با ،1/64±1/11

بخشآبیاریراتا41درصدکاهشداد .

آبیاری

و

بهترتیب

سمپاشی

جدول  -3تجزیه واریانس اثر شهرستان بر مصرف سوخت در عملیات مختلف زراعی در تولید سویا در استان گلستان.
Table 3. Analysis of variance the effect of townships on fuel consumption in various operations in soybean
production in Golestan province.

حفاظت

کلعملیات
برداشت

آبیاری

Total cultural
operations

Harvest

Irrigation

Crop
protection

زراعی

گیاهی

آمادهسازی

کوددهی

کاشت

Fertilizing

زمین

درجه
آزادی

Sowing

Land
preparation

df

**90948.85

**228.81

**58039.22

*1033.50

3.74 ns

*20.58

**1214.54

5

16719.59

57.00

18803.75

201.88

2.48

8.92

330.18

-

61.33

22.81

62.96

45.52

57.53

35.30

35.82

-

منابعتغییر
S.O.V

تناوبزراعی
Rotation

خطا
Error

ضریبتغییرات
(درصد)
)CV (%

دارومعنیداردرسطح1و1درصد .


ترتیبغیرمعنی
*،nsو** 
:به
ns, * and **: Non-Significant and Significant at 5% and 1% probability levels, respectively.
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. مصرف سوخت در عملیات آمادهسازی زمین در تولید سویا در شهرستانهای استان گلستان-3 شکل
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Figure 3. Fuel consumption in land preparation in soybean production in townships of Golestan Province.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

a
a

b

b

b

Aliabad&khanbebein
Gorgan
Kordkooy
Galikesh
Ramiyan
kalale

c

sowing)کاشت
(کاشت
(Sowing)



. مصرف سوخت در عملیات کاشت در تولید سویا در شهرستانهای استان گلستان-4 شکل
Figure 4. Fuel consumption in sowing in soybean production in townships of Golestan Province.
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. مصرف سوخت در عملیات حفاظت گیاهی در تولید سویا در شهرستانهای استان گلستان-5 شکل
 Figure 5. Fuel consumption in crop protection in soybean production in townships of Golestan Province.
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. مصرف سوخت در عملیات آبیاری در تولید سویا در شهرستانهای استان گلستان-6 شکل
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Figure 6. Fuel consumption in irrigation in soybean production in townships of Golestan Province.
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. مصرف سوخت در عملیات برداشت در تولید سویا در شهرستانهای استان گلستان-7 شکل
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Figure 7. Fuel consumption in harvest in soybean production in townships of Golestan Province.
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. مصرف سوخت در کل عملیات زراعی در تولید سویا در شهرستانهای استان گلستان-8 شکل

 Figure 8. Fuel consumption in total operations in soybean production in townships of Golestan Province.
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همانطورکهازنتایجمندرجدر جدول

توان تراکتور:

یافت .مصرف سوخت برای کاشت نیز با استفاده از

 4مشاهدهمیگرددباافزایشتوان تراکتوربرحسب

تراکتورهایی با توان باال افزایشیافت (شکل  3پ).

اسب بخار ،میزان مصرف سوخت برای انجام شخم

بهعنوانمثالچنانچهازتراکتورهاییباتوان  41اسب


در هر هکتار از زمینهای تحت کشت سویا کاهش

بخاراستفادهشودمیزانمصرفسوختکاشت 2لیتر

مییابد .بهعنوان نمونه چنانچه برای انجام شخم از


محاسبه میگردد که این میزان برای تراکتورهایی با

تراکتور  41اسب بخار بههمراه گاوآهن برگرداندار

توان  111اسببخاربه 16لیترافزایشمییابد.برای

استفاده گردد میزان مصرف سوخت برابر با  31لیتر

تبیین بهتر نتایج حاصله در این بخش میتوان 4

میباشد که این میزان با استفاده از تراکتور با توان


سناریو را برای مصرف سوخت در مجموع عملیات

 111اسب بخار به  21لیتر کاهش مییابد (شکل 3

آمادهسازی زمین و کاشت بر اساس آنچه که

الف).کاهش33درصدیمصرفسوختبرایشخم

کشاورزان برای کشت سویا انجام می دهند تعریف

میتواند بهدلیل قابلیت استفاده از گاوآهنهایی با


نمود.

تعداد واحد کار بیشتر به همراه تراکتورهایی با توان

 -1انجام یک شخم برگردان بههمراه  4مرتبه

باال باشد .این مسأله بر کاهش مدت زمان انجام

دیسکزنی و کاشت توسط ردیف کار با تراکتور41


عملیات شخمزنی مؤثر بوده و در نهایت موجب

اسببخار.

کاهش مصرف سوخت میگردد .از طرف دیگر با

 -2انجام یک شخم برگردان بههمراه  2مرتبه

افزایش توان اسب بخار تراکتور برای عملیات

دیسکزنیباتراکتور 111اسببخاروکاشتتوسط


دیسکزنی ،مصرف سوخت افزایش مییابد ،گرچه


ردیفکارباتراکتور41اسببخار.

اینمیزانافزایشمعنیداراستامامقدارآنکماست


 -3انجام  4مرتبه دیسکزنی بههمراه کاشت توسط

.بهعنوانمثالچنانچهازتراکتورباتوان
(شکل 3ب) 

ردیفکارباتراکتور41اسببخار.

 41اسببخاربرایانجامعملیاتدیسکزنیاستفاده

 -4انجام  1مرتبه دیسکزنی با تراکتور  111اسب

شود مصرف سوخت برابر با 3لیتر میگردد که این

بخار بههمراه کاشت توسط کمبینات با تراکتور 111

میزانبااستفادهازتراکتورباتوان  111اسببخاربه

اسببخار.

لیترافزایشمییابد.اماآنچهکهحایزاهمیتاست

11

مصرف سوخت برای  4سناریوی فوق بهترتیب

این است که با استفاده از تراکتورهایی با توان باال

برابربا 43،42،43و 24لیتردرهکتارمحاسبهشد.

میتوان از ادواتی همچون دیسک افست و تاندوم


در سناریوی  1و  2از خاکورزی کامل توسط

سنگین استفاده نمود .این ادوات دیسکزنی بهدلیل

گاوآهنبرگردانداراستفادهشدهبودولیدرسناریوی

عرض کار و عمق نفوذ بیشتر موجب میشود تا

 3و  4از خاکورزی کاهشیافته که فقط همراه با

تولیدکنندگان سویا تعداد دفعات کمتری عملیات

دیسکزنی است ،استفاده شده بود .از طرفی در

دیسکزنی را در مقایسه با استفاده از دیسکهای


سناریوی  2با وجود انجام خاکورزی کامل توسط

تاندومسبککهدارایعرضکاروعمقنفوذکمتری

گاوآهن برگرداندار ولی بهدلیل استفاده از تراکتور با

هستند،انجامدهند.درنهایتمصرفسوختدرهر

توان باالکهقابلیتحملادواتشخمودیسکبا

هکتاربرایمجموععملیاتدیسکزنیکاهشخواهد

عرضکاروعمقنفوذباالترراداردوموجبکاهش
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زمان انجام شخم و کاهش تعداد دفعات دیسکزنی

تسطیحزمینمیتوانازکمبیناتبدونانجامهیچگونه


میگردد،مصرفسوختتا34درصدکاهشیافت.

ورزیبهطورمستقیماستفادهنمود .


خاک

در سناریوهای  3و  4که در آنها از روش

درنهایتمیتواننتیجهگرفتکهباتغییرروش

خاکورزی کاهشیافته استفاده شده بود با افزایش


آمادهسازیزمینازخاکورزیکاملباتراکتورهاییبا

تراکتورازتعداددفعاتدیسکزنیکاستهشدو

توان 

توان اسب بخار کمتر به سمت عدم شخمزنی و

همچنین کشاورزان میتوانند از دستگاه کمبینات که

استفاده از تراکتورهایی با توان باالتر و همچنین

دستگاهی ترکیبی برای انجام توأم آمادهسازی زمین،

استفاده از ادوات ترکیبی مانند کمبینات برای انجام

میباشد استفاده کنند .این
کوددهی 
   
گاها
کاشت و  
 

توأم عملیات آمادهسازی زمین و کاشت میتوان

مسألهتوانستمصرفسوختراتا 34درصدکاهش

مصرفسوختراتا61درصدکاهشداد.

دهد .البته با مناسب بودن شرایط رطوبت خاک و
جدول  -4روابط رگرسیون بین مصرف سوخت و توان تراکتور بر حسب اسب بخار در عملیات زراعی آمادهسازی زمین و کاشت در تولید
سویا در استان گلستان.
Table 4. Regression relationships between fuel consumption and tractor power in terms of horse power in various
operations in soybean production in Golestan province.

ضریب

میانگینمربعات

تغییرات 

جذرریشه 
 RMSE

31.18

8.89

**

26.17

2.72

**0.16

Y=0.02x+ 7.15

30.80

2.57

**0.31

Y=0.09x+ 1.29

CV

ضریبتبیین
R2

معادلهرگرسیون
Regression equation

میزانمصرفسوختطی 
عملیاتمختلفزراعی 
Fuel consumption in cultural operations

0. 1

Y=-0.13x+ 39.27

شخزنی 

 Plough
دیسکزنی 

Disking

کاشت 
Sowing

معنیداردرسطح1درصد .
** :
**: Significant at 5% probability levels.

همانطور که از جدول  1مشاهده

عملکرد دانه:

استفاده میکنند ،وجود چنین رابطهای را میتوان این

میشود عملکرد دانه رابطه معنیداری را با سوخت


چنینتوجیهنمودکههرچهدرمزرعهایشیوعآفات

مصرفیبرایعملیاتزراعیآمادهسازیزمین،کاشت

بهویژه کرم غالفخوار سویا که از آفات اصلی و


و کوددهی نشان نداد .این در حالی بود که مصرف

بسیار زیانزننده در تولید سویا است ،بیشتر باشد

سوخت در بخش حفاظت گیاهی از رابطه منفی و

کشاورز بهناچار از تعداد دفعات سمپاشی بیشتری

معنیداریباعملکرددانهبرخورداربودبهطوریکهبا

استفادهازسمپاشیزمانیانجام
    
کند،گاها
استفادهمی   

افزایشمصرفسوختدراینبخش ازعملکرددانه

میگیردکهآفاتازشیوعبیشتریبرخوردارشدهاند،

ذکر
ال 
که قب
طور 
کاسته شد (شکل  -11الف) .همان  

بنابراین تعداد دفعات سمپاشی نیز به ناچار افزایش

شد ،کشاورزان در تولید سویا از تعداد دفعات

خواهد یافت .این در حالیاست که اغلب آفاتی

حشرهکش بیشتری نسبت به علفکش و قارچکش


همچونکرمغالفخوارسویاضررشانرادرکاهش
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عملکرد قبل از انجام سمپاشی به موقع به محصول

است که از عملکرد باالتری برخوردارند ،بنابراین

وارد آوردهاند ،بنابراین با افزایش تعداد دفعات

مصرفسوختباافزایشزمانبرداشتافزایشنشان

سمپاشی و به دنبال آن مصرف سوخت بیشتر،


خواهدداد.رابطهسوختکلنیزباعملکرددانهمنفی

عملکرد نیز کاهش خواهد یافت .همچنین رابطه

ارزیابی شد بهطوریکه با افزایش یا کاهش مصرف

مصرف سوخت برداشت با عملکرد دانه نیز مثبت و

سوخت کل ،عملکرد دانه تغییری نخواهد داشت

معنیدار بهدست آمد (شکل  -11ب) .یکی از دالیل

(شکل-11پ).

آن کاهش سرعت کمباین در برداشت محصوالتی

)Fuel cconsumption (l.ha-1

سوخت مصرفی (لیتر در هکتار)

y = 0.0186x + 7.1479
**R² = 0.0151
200

0

100

150

50

50
100
150
توان تراکتور (اسب بخار)

توان تراکتور (اسب بخار)

)Tractor power (hp

)Tractor power (hp

0

25

15
10
5
0
50
100
150
توان تراکتور (اسب بخار)

0

سوخت مصرفی (لیتر در هکتار)

y = 0.0885x + 1.2953
**R² = 0.317
20

)Fuel consumption (l.ha-1

c

200

)Fuel consumption (l.ha-1

200

b

سوخت مصرفی (لیتر در هکتار)

a

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

)Tractor power (hp

شکل  -9رابطه بین مقدار مصرف سوخت برای انجام عملیات شخمزنی (الف) ،دیسکزنی (ب) و کاشت (پ) با توان تراکتور بر
حسب اسب بخار در کشت سویا در استان گلستان.
Figure 9. The relationship between the amount of fuel consumption for tillage operations (a), disking (b) and planting
(c) with tractor power in terms of horsepower in soybean cultivation in Golestan province.
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جدول  -5روابط رگرسیون بین مصرف سوخت و توان تراکتور بر حسب اسب بخار در عملیات زراعی آمادهسازی زمین و کاشت در تولید
سویا در استان گلستان.
Table 5. Regression relationships between fuel consumption and grain yield in various operations in soybean
production in Golestan province.

ضریب
تغییرات 

میانگینمربعات
جذرریشه 
 RMSE

39.54

19.22

CV

معادلهرگرسیون

ضریبتبیین
R2

ns

Regression equation

0.005

Y=0.002x+ 42.49

37.60

3.18

0.001ns

Y=0.0001x+ 8.19

59.88

1.64

0.02ns

Y=0.0004x+ 1.48

50.68

15.82

*0.05

Y=-0.005x +46.23

73.96

159.22

0.21 ns

Y=0.04x+ 94.16

21.88

7.46

**0.22

Y=0.006x+ 16.14

70.49

148.63

0.005 ns

Y=-0.01x+ 165.47

میزانمصرفسوختطی 
عملیاتمختلفزراعی 
Fuel consumption in cultural operations

آمادهسازی 

Land preparation

کاشت 
Sowing

کوددهی 
Fertilizing

حفاظت 
Crop protection

آبیاری 
Irrigation

برداشت 
Harvest

کلعملیاتزراعی 
Total cultural operations

دارومعنیداردرسطح1و1درصد .


ترتیبغیرمعنی
**،nsو* :
به
ns, * and **: Non-Significant and Significant at 5% and 1% probability levels, respectively.


b

سوخت مصرفی (لیتر در هکتار)

50

40
30
20
10
0

0
6000

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)
)Yield (kg.ha-1

2000
4000
عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

)Fuel consumption (l.ha-1

60

سوخت مصرفی (لیتر در هکتار)

6000

4000

2000

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

)Fuel consumption (l.ha-1

a

y = -0.0054x + 46.231
*R² = 0.0539

y = 0.0062x + 15.644
**R² = 0.2725

0

)Yield (kg.ha-1

شکل  -11رابطه بین مقدار مصرف سوخت برای انجام عملیات حفاظت گیاهی (الف) و برداشت (ب) با عملکرد دانه در کشت سویا
در استان گلستان.
Figure 10. The relationship between the amounts of fuel consumption for crop protection (a) and harvest (b) with
grain yield (kg.ha-1) in soybean cultivation in Golestan province.

مساحت زمین :چنانچهازجدول 6مشاهدهمیشود،

بیماریها و علفهای هرز نیز با افزایش سطح

با افزایش مساحت زمینهای تحت کشت سویا،

زیرکشتمیزانمصرفسوختکاهشیافت.بهعنوان


مصرف سوخت برای آمادهسازی زمین کاهش یافت

مثالبرایکنترلآفاتبیماریهاوعلفهایهرزدر

طوریکهدریکهکتارزمین 11لیتردرهکتاربرای


به

یکهکتارسویا32لیتردرهکتارسوختمصرفشد

آمادهسازیاولیهوثانویهآنمصرفشد کهاینمیزان

که باافزایشمساحتزمینبه11هکتاراینمیزانبه

دریکزمین 11هکتاریبه 44لیتردرهکتارکاهش

طوریکهتا 1درصددر


رسدبه
 31لیتردرهکتار  
می

یافت(شکل -11الف).همچنینبرایمبارزهباآفات

مصرف سوخت کاهش ایجاد میشود (شکل -11
913
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ب) .یکیازدالیلکاهشمصرفسوختباافزایش

هرهکتارتولیدسویاافزایشیافت (شکل -11ت).

مساحت زمین ،انجام تعداد دفعات کمتر دور زدن

بهنظر میرسید با افزایش سطح زیرکشت مصرف


تراکتوردرزمینهاییبامساحتبیشتراست ،بنابراین

سوخت کاهش یابد ولی بر اساس نتایج اغلب

انجامعملخاکورزیوسمپاشیبهنسبتهرهکتار

کشاورزانی که از زمینهایی با مساحت باال استفاده

زمینکاهشمییابد .

میکنند ،از چاههای عمیق بهره میبرند و این اغلب


براساس نتایج با افزایش مساحت زمین میزان

این چاهها دارای موتورهایی فرسوده و پرمصرف

مصرف سوخت برای برداشت آن افزایش یافت

جهت انجام آبیاری هستند ،که بر افزایش میزان

(شکل  -11پ) .با بررسی رابطه بین عملکرد و

مصرفسوختدرهرهکتارزمینتحتکشتسویا

مساحتزمینچنیننتیجهشدکهباافزایشمساحت

مؤثراست.بنابراینباافزایشسطحزیرکشتمصرف

هرهکتارافزایشیافت(دادهها

زمینعملکردنیزدر 

سوخت نیز افزایش یافت .رمضانی و همکاران

نشاندادهنشدهاست)،بنابراینباتوجهبهنتایجرابطه

( )2111نیز مصرف سوختهای فسیلی در تولید

بینعملکرددانهومصرفسوختبرایبرداشتکه

سویا در شهرستان کردکوی (یکی از شهرستانهای

قبالذکرشدهاستمیتواننتیجهگرفتکهباافزایش

استان گلستان در ایران) برابر با  211لیتر در هکتار

مساحت زمین میزان مصرف سوخت نیز برای

تخمینزدندکه 64درصدازمصرفانرژیناشیاز

برداشتآنافزایشمییابد.البتهشایانذکراستکه

نهادههارابهخوداختصاصداد.ایشاناظهارداشتند

اغلب کشاورزان از برداشت مستقیم توسط کمباین

یکیازدالیلمصرفسوختزیاددرتولیدسویادر

هایسویارابهصورت


کنندبلکهابتدابوته

استفادهنمی

این منطقه استفاده از تراکتورهای فرسوده است که

دستی توسط داس برداشت کرده و سپس از کمباین

میتواند موجب افزایش مصرف سوخت در عملیات

استفادهمیکنندکههمینمسألهنیزبرکاهشوابستگی

مختلفزراعیگردد(.)12

مساحتزمینومصرفسوختمیافزاید.درنهایت



نیز با افزایش سطح زیرکشت مصرف سوخت برای


جدول  -6روابط رگرسیون بین مصرف سوخت و مساحت زمین در عملیات مختلف زراعی در تولید سویا در استان گلستان.
Table 6. Regression relationships between fuel consumption and field area in various operations in soybean
production in Golestan province.

میانگینمربعات
جذرریشه 
 RMSE

ضریبتبیین
R2

معادلهرگرسیون

Regression equation

میزانمصرفسوختطی 
عملیاتمختلفزراعی 

38.09

18.51

**0.57

Y=-0.41x+ 51.58

آمادهسازی 


37

3.17

0.00 ns

Y=0.01x+ 8.34

کاشت 

40

1.65

0.03 ns

Y=0.02x+ 2.93

کوددهی 

51

16.03

*0.02

Y=-0.21x +32.74

حفاظت 

25

8.35

0.00ns

Y=6.05x+ 163.17

آبیاری 

66

142.44

**0.22

Y=0.02x+ 32.96

برداشت 

69

146.46

**0.03

Y=2.15x+ 195.34

کلعملیاتزراعی 

ضریبتغییرات 
CV

Fuel consumption in cultural operations
Land preparation
Sowing
Fertilizing
Crop protection
Irrigation
Harvest

Total cultural operations

دارومعنیداردرسطح1و1درصد .


ترتیبغیرمعنی

*،و**:به
ns
ns, * and **: Non-Significant and Significant at 5% and 1% probability levels, respectively.
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R² = 0.0008
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R² = 0.0346
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شکل  -11رابطه بین مقدار مصرف سوخت برای انجام عملیات آمادهسازی زمین ( ،)aحفاظت گیاهی ( ،)bبرداشت ( )cو مجموع
عملیات زراعی ( )dبا مساحت زمین (هکتار) در کشت سویا در استان گلستان.
Figure 11. The relationship between the amounts of fuel consumption for land preparation operations (a), crop
protection (b), harvest (c) and total agricultural operations (d) with land area (ha) for soybean cultivation in Golestan
province.
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