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 گلستاندر تولید سویا در استان  بر مصرف سوخت عواملرابطه عملکرد و سایر بررسی 

 

 4صالحی رضا دیلم و 3، ابراهیم زینلی2افشین سلطانی* ،1طلب نصیبه رضوان
دانشگاهعلومکشاورزیو،استادگروهزراعت2،آموختهدکتریزراعت،دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگاندانش1

سازیانرژیبهینهارشدکارشناس4،دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان،دانشیارگروهزراعت3،منابعطبیعیگرگان

منطقهگلستان،هاینفتیایرانشرکتملیپخشفرآورده

 22/6/1331؛تاریخپذیرش:11/2/1334تاریخدریافت:

 

1چکيده
(.6کند)هایفسیلیرافرآیندهایکشاورزیمصرفمیدرصدازسوخت1درمقیاسجهانیحدود:سابقه و هدف

کنندهمستقیمکود،سم،آبیاریوبرداشتگیاهانزراعیبهعنوانمصرفورزی،پخشهایزراعیشاملخاکفعالیت

بندیهایفسیلیووجودسهمیههایاخیرباتوجهبهافزایشقیمتسوخت(.درسال16هایفسیلیهستند)سوخت

آالتجدیداشینهایفسیلیوهمچنیناستفادهازادواتومدرتوزیعآن،کشاورزانتمایلبهاستفادهبهینهازسوخت

درصدازتولیدسویارادرایرانبهخوداختصاصدادهاست.از44درجهتکاهشمصرفآندارند.استانگلستان

میاین سویا محصول تولید مصرفسوختدر بررسیچگونگی با جهتکاهشمصرفرو در مؤثری گام توان

 .هایفسیلیبرداشتسوخت

آوریمزرعهجمع141هاازاستانگلستانواقعدرشمالایرانانجامشدهاست.دادهاینمطالعهدر: ها مواد و روش

آباد،خانببین،رامیان،آزادشهر،گالیکش،مینودشت،هایاستانشاملگرگان،علیبرداریدرشهرستانشدند.یادداشت

سازیزمین،کاشت،فشاملآمادههایمختلکالله،بندرگزوکردکویصورتپذیرفت.عملیاتتولیدسویابهگروه

کوددهی،حفاظتگیاهی،آبیاریوبرداشتتقسیمشد.اطالعاتمرتبطبامصرفسوختازطریقارزیابیدرعرصه

عملیاتزمین انجام برای مختلفی تراکتورهای از کشاورزان گرفت. صورت سویا تولیدکنندگان از کشاورزی های

هایترشدنمقایساتمصرفسوختدرشهرستاندهکردند.همچنینبرایآسانزراعیمختلفدرتولیدسویااستفا

گروهصورتپذیرفت.6بندینمودهومقایساتدراینگروهمشابهتقسیم6هایاستانرابهمختلف،شهرستان

بود.براساسیافته:ها یافته مصرفسوختکمتریبرخوردار تابستاناز فصل در همچنینهایتحقیقکشتسویا

محصولسیب پساز دالیلآنعدمکشتسویا یکیاز که نشانداد مصرفسوخترا کمترینمقدار زمینینیز

استفادهازتراکتورهاییباورزیسنتیوکاهشتعداددفعاتدیسکخاک زنینسبتبهسایرمحصوالتزراعیبود.

سازیزمینوهمچنینکاهشتعداددفعاتانجامآننقشتوانبیشترباکاهشزمانانجامعملیاتزراعیمانندآماده

هایگرگان،گالیکشوهایکردکویوبندرگزنسبتبهشهرستانمؤثریدرمصرفسوختدارد.همچنینشهرستان

داریباسوختهایفسیلیاستفادهکردند.عملکرددانهنیزازرابطهمثبتومعنیدرصدکمترازسوخت33مینودشت

                                                             
 Afsoltani@yahoo.comمسئولمکاتبه:*
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معنیمصرفشد و منفی رابطه عملیاتو کلیه مجموع و برداشتمحصول برای برایه سوختمصرفی با داری

بیماری و آفات برابر در گیاهان زمینحفاظت افزایشسطح با همچنین بود. برخوردار تحتکشتسویاها های

داشتومجموعکلیهسازیزمینوحفاظتگیاهیکاهشیافتولیدرعملیاتبرمصرفسوختدرعملیاتآماده

عملیاتافزایشنشانداد.

بقایایمحصولقبلیمانندباقالبدوننیازبهانجامخاکگیری: نتیجه ازادواتیکهباوجود ورزیاولیهوبااستفاده

تواندرمصرفسوختبرایتولیدسازیزمینراانجامدهند،میورزیثانویهعملیاتآمادهتعداددفعاتکمترخاک

بهارهسویایبهارهصرفه مصرفسوختبرایحفاظتگیاهیدرتولیدسویایتابستانهنسبتبهسویا جویینمود.

ورزیکاملباتراکتورهاییباتواناسببخارکمتربهسمتسازیزمینازخاکبیشتربودهاست.باتغییرسیستمآماده

تروهمچنیناستفادهازادواتترکیبیمانندکمبیناتبرایانجامزنیواستفادهازتراکتورهاییباتوانباالعدمشخم

برایآمادهسازیزمینوکاشتمیتوأمعملیاتآماده توانمصرفسوخترا درصدکاهشداد.61سازیزمینتا

به نیز الکتریسیته از باعثکاهشقابلتوجهمصرفسوختاستفاده آبیاریمحصولسویا سوختدر جایکاربرد

درصددرمصرفسوخت11تواندتاپاشیبرایمبارزهباآفاتسویامی.انجامبهموقعسمگردیددرصد41سیلیتاف

ازموتورهایغیرفرسودهوکمصرفه استفاده عمیقوهایعمیقونیمهمصرفومتناسبباچاهجوییبهعملآورد.

نقشبسیارمؤثریدرکاهشتنظیموسرویسبهموقعآن یکها دارد. مصرفسوختبرایآبیاریمحصولسویا

پاشیوبرداشتمحصولسازیزمینوسمسازیوتسطیحاراضینیزدرکاهشمصرفسوختبرایآمادهپارچه

داشت.نقشبهسزایی



عملیاتزراعیسویا،سوختفسیلی،توانتراکتور،،استانگلستان:کلیدی های واژه

 

 مقدمه

هایدرصدازسوخت1درمقیاسجهانیحدود

فر را میآفسیلی مصرف کشاورزی )کنیندهای (.6د

مورد سوختی منابع مهمترین از گازوئیل از استفاده

استفادهدرعملیاتزراعیاستزیراموتورهاییکهبا

.بیشتریبرخوردارهستندتوانکنندازکارمیگازوییل

درموتورسم ازبنزیننیزعمدتا                     هایقابلحملپاش

استفاده کشاورزی در سبک نقلیه وسایل برای و

خاکفعالیت(.1)شودمی شامل زراعی ورزی،های

زراعی گیاهان برداشت و آبیاری سم، کود، پخش

مصرفبه سوختعنوان مستقیم فسیلیکننده های

سوخت16)هستند سهم تولید (. در مصرفی

محصوالتبستگیزیادیبهنوععملیاتانجامشده

مثال  دارد.    محیط بیشتریندر گرم، و خشک های

بیاریمحصوالتزراعیاستسوختمصرفیبرایآ

حالی سهمسوختمصرفیدردر شرایطدیم در که

میبخشخاک کاشتبیشتر و توصیفورزی گردد.

در لیتر از هکتار در لیتر اساس بر مصرفسوخت

می آن وسیله به زیرا است بهتر میزانساعت توان

(.14)هاوعملیاتتولیدرابررسینمودمختلفنهاده

سال در قیمتهای افزایش به توجه با اخیر

بندیدرتوزیعآن،هایفسیلیووجودسهمیهسوخت

سوخت از بهینه استفاده به تمایل هایکشاورزان

ماشین و ادوات از استفاده همچنین و آالتفسیلی

 جهتکاهشمصرف در نیز.دارندآنجدید سویا

دانه مهمترین از ایرانیکی در استکه روغنی های
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درصدازتولیدسویا44شود.استانگلستانکشتمی

11111کهازرادرایرانبهخوداختصاصدادهاست

 تقریبا سویا کشت تحت زمین هکتار                   تن111613

می برداشت گرددمحصول این. از بررسیرو با

سویا محصول تولید در سوخت مصرف چگونگی

مصرفمی کاهش جهت در مؤثری گام توان

فسیلسوخت های برداشت. مطالعاتی ایران در

 محصول در سوخت مصرف روی مختلفی وسویا

صورتگرفتهاست.زراعیوباغیسایرمحصوالت

( همکاران و اول میزان2111موسوی بررسی با )

نهاده از ناشی انرژی جملهمصرف از مختلف های

گلستانسوخت استان در سویا تولید هایفسیلیدر

 بدون که دریافتند تا عملکرد درصد12/6کاهش

مصرفسوختمی در عملیاتتوان طی فسیلی های

ایشانمصرفمختلفزراعیصرفه البته جویینمود.

لیتر61/113هایفسیلیدرتولیدسویاراکلسوخت

همچنینایشانکشاورزانرا درهکتاربرآوردکردند.

نظر از ناکارآمد و کارآمد کشاورزان دسته دو به

براساسنتایجحاصله،مصرف انرژیتقسیمنمودند.

می سوخت مصرف نظر از کارآمد توانندکشاورزان

لیتردرهرهکتارمصرفسوختداشتهباشند33/24

لیتردر21/112کهدرکشاورزانناکارآمداینمیزانتا

 یکیازدرصدافزایشمی41/24هکتاریعنیتا یابد.

شاورزانناکارآمد،دالیلافزایشمصرفسوختدرک

خاطرعدمآگاهیدقیقهابهمصرفبیشازحدنهاده

آن استفاده زمان نهادهاز بودن ارزان و مانندها هایی

هایمصرفهایفسیلیوعدمتوجهبههزینهسوخت

از استفاده دفعات تعداد اساس این بر دانستند. آن

آالتوادواتوبهواسطهآنمصرفسوختماشین

وشمیافزای ناکارآمد افزایشآگاهیکشاورزان یابد.

نهادهواقعی قیمت جملهسازی از کشاورزی های

میسوخت فسیلی رویههای بی افزایش از تواند

.(3)مصرفسوختدرتولیدسویابکاهد

)ضرم همکاران و بررسی2111انی هدف با )

هابرایتولیدمصرفانرژیوارزیابیحساسیتنهاده

درشهرستانکردکویدراستانگلستانتحقیقیسویا

کشاورزبااستفادهازروشمصاحبهچهرهبه32رااز

مصرفسوخترا مجموع ایشان دادند. انجام چهره

 سویا هکتار هر تولید هکتار64/211برای در لیتر

درصدازمصرفانرژیناشیاز64تخمینزدندکه

انهاده بهخوداختصاصداد. را یشاناظهارداشتندها

یکیازدالیلمصرفسوختزیاددرتولیدسویادر

که است فرسوده تراکتورهای از استفاده منطقه این

عملیاتمی تواندموجبافزایشمصرفسوختدر

.(12)مختلفزراعیگردد

مصرفسوخترا2114وهمکاران)فررجایی )

36/221برایتولیدهرهکتارسویادراستانگلستان

با که بیانکردند ایشان همچنین گزارشکردند. لیتر

میاافز کشاورزان آگاهی سطح مصرفیش توان

 تا کاهشداد31/2سوخترا هکتار در .(11)لیتر

( همکاران و عالیمقام مصرف2113همچنین میزان )

 گرگان شهرستان در سویا تولید در 123سوخترا

گزارشکردند (1)لیتر سلطانی. (2113همکاران)و

سناریوهایمختلفکشت در نیزمصرفسوخترا

گندمدراستانگلستانارزیابینمودند.ایشاندریافتند

لیتربرای32لیترسوختبامتوسط123تا13کهاز

همچنینآماده است. نیاز گندم سازیتولیدهرهکتار

بررسیسهمبیشتری سناریوهایمورد کلیه زمیندر

مصرف (13)سوختداشتدر ه. و مکارانقربانی

(نیزمیزانمصرفسوختدرتولیدگندمآبی2111)

به را شمالی خراسان استان در دیم و212ترتیبو

کردند31/23 گزارش هکتار در وزنگنه.(3)لیتر

(بابررسیمیزانمصرفسوختدر2111همکاران)

سیب دریتولید ایران در همدان استان در افتندزمینی

لیترسوختفسیلیبرایتولید32/114کهدرمجموع

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

(13) میزان. بر را مطالعاتخود محققان از بسیاری

شاخص تعیین و انرژی درمصرفسوخت، آن های

گلخانه و باغی زراعی، محصوالت متمرکزتولید ای

ایندرحالیاستکهرابطهمیزانمصرفساخته اند.

 از برخی با آنعواملسوخت، بر عملیاتمؤثر در

آماده شامل تولید کاشت،مختلف زمین، سازی

 برداشت و آبیاری گیاهی، حفاظت کمترکوددهی،

بابررسیعواملمؤثربرموردتوجهقرارگرفتهاست.

می سوخت مصرف نقاط کاهشتوان برای قوت

زمین از هکتار هر در سوخت تحتمصرف های

می ادامه در و نمود مشخص را سویا توانکشت

پی حاصله نتایج مبنای بر را ریزیمطالعاتبیشتری

 نمود. حاضر تحقیق بررسیبنابراین هدف اثراتبا

تولیدمدیریتیعواملمختلف برمصرفسوختدر

شد.انجامسویادراستانگلستان



 هامواد و روش

اینمطالعهدراستانگلستانواقعدرشمالایران

 شده مدیترانهاستانجام اقلیم دارای منطقه این ای.

هوا دمای و بارش میانگین اخیر دهه در است.

به میلی442ترتیب و سانتی12متر بودهدرجه گراد

 است.خاکاینمنطقهعمدتا          لومواسیدیتهآنسیلت

.(2باشد)می31/4-11/4برابربا

داده از جمع141ها شدمزرعه انتخابندآوری .

به مزارع سیستماتیکنمونهصورت تصادفی-برداری

شد گرفته نظر نمونه،در تعداد که صورت هابدین

شهرستان هر سطحزیرکشتدر براساساهمیتو

هر در مزرعه تعداد این سپس و شده مشخص

به گردید.شهرستان انتخاب تصادفی صورت

هایاستانشاملگرگان،برداریدرشهرستانیادداشت

علی خانآباد، گالیکش،ببین، آزادشهر، رامیان،

مینودشت،کالله،بندرگزوکردکویصورتپذیرفت.

گروه به سویا تولید شاملعملیات مختلف های

گیاهی،آماده حفاظت کوددهی، کاشت، زمین، سازی

 آبیاری شد. تقسیم برداشت باو مرتبط اطالعات

هایارزیابیدرعرصهزمینمصرفسوختازطریق

برایازتولیدکنندگانسویاصورتگرفت.کشاورزی

مصرف میزان به الکتریسیته مصرف میزان تبدیل

عدد در را الکتریسیته مقدار ابتدا نیز سوختفسیلی

انرژیمصرفی6/3 میزان تا الکتریسیتهضربنموده

به عدد بر را سپسآن و واقع32دستآید در که

مصرفی سوخت لیتر یک هر ازای به انرژی میزان

می سوختفسیلیاستتقسیم معادل مقدار تا کنیم

دستآمدهبرایتأییدنهاییاطالعاتبهمحاسبهگردد.

مبنیپرسش رانندگانهایینیز برمصرفسوختاز

حرفه و سازندگان ماشینای، وتعمیرکاران آالت

ادواتانجامگرفت.

 از و گندم از پس عمدتا سویا کشت                       21

 تا می1اردیبهشت صورت ازتیر نیمی گیرد.

خاک گاوآهنکشاورزان توسط را اولیه ورزی

میبرگردان انجام بدوندار دیگر نیمی و دهند

زنیاقدامبهکشتورزیاولیهوپسازدیسکخاک

کنند.کشاورزانعمدتاازکوداورهبهسویامی                   صورت

استفادهسرک پاشیودرطیآبیاریبرایتولیدسویا

توجهبهمنطقهودردسترس با آبیاریسویا نمودند.

 از کافی آب 11بودن گرفت.21تا صورت روز

برداشتسویادرکلاستانازاواخرماهمهرتااوایل

آ کاشت تاریخ به بسته آذر میماه انجام کهن گیرد

 مزارعسویا 1211کشاورزاناز بر4111تا کیلوگرم

کنند.هکتاردانهبرداشتمی

کشتسویادراستانگلستانبهدوصورتکشت

انجاممی ازاواسطتابستانهوبهاره کشتبهاره گیرد.

آغاز خرداد اواخر از تابستانه کشت و اردیبهشت

می سویا کشاورزان اکثر بهگردد. تابستانهرا صورت

ازکشتمی مزرعه31مزرعهموردمطالعه141کنند.
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 و بهاره کشت تابستانه111به کشت به مزرعه

یافت. سویا اختصاص با تناوب در که محصوالتی

 عمدتا  سیبکشتمی کلزا، زمینیگردندشاملگندم،

می باقال ازو قبل زیرکشت سطح بیشترین که باشد

م به سویا دارد.کشت اختصاص گندم حصول

هایبعدیزمینی،باقالوکلزادررتبهمحصوالتسیب

قراردارند.

انجام برای مختلفی تراکتورهای از کشاورزان

عملیاتزراعیمختلفدرتولیدسویااستفادهکردند.

رومانی شامل تراکتورها این بخار،61با اسب

111با333اسببخار،فرگوسن41با221فرگوسن

111بااسببخار،نیوهلند121جاندیربااسببخار،

اسب41اسببخار،ولووبا124اسببخار،والترابا

یمبخار برایتراکتورها،باشد. استفاده سوختمورد

و گازوییل آبیاری، موتورهای برای و گازوییل

سیتهبود.الکتری

آسان برای مصرفهمچنین مقایسات شدن تر

شهرستان در شهرستانسوخت مختلف، هایهای
 به را تقسیم6استان مشابه وگروه نموده بندی

 این در پذیرفت.6مقایسات صورت اینگروه
هایاقلیمیونوعسیستممقایساتبراساسمشابهت

انجامتولیدمشترکبهدلیلنزدیکیشهرهابهیکدیگر
 شد. شهرستان6این شامل علیگروه وهای آباد

وخان گالیکش بندرگز، و کردکوی گرگان، ببین،

کالله نهایت در و آزادشهر و رامیان مینودشت،
می توسطنرمههایبدادهباشد. SASزارافدستآمده

(2114) تحلیل و باوتجزیه مربوطه نمودارهای
منظورانجامبهرسمشدند. Excelافزارنرماستفادهاز

استفادهگردید.LSDمقایساتمیانگینازآزمون
 

 نتايج و بحث
بهبا: فصل کشت بهاره از کشتسویا فصل تغییر

کاهشمعنی مصرفسوختبرایتابستانه، در داری
.(1)جدولصورتگرفتسازیزمینعملیاتآماده

طوریبه از تولید13±23/1که در هکتار در لیتر
 بهاره سویای تولیدل46±13/1به در هکتار در یتر

درصدی12.کاهش(1)شکلسویایتابستانهرسید
آماده مصرفسوختبرای تولیددر در زمین سازی

تابستانه میسویا تعداد و نوع دالیل به بیشترتواند

خاک باشد.دفعات بهاره سویای تولید در ورزی
روش از اغلب تابستانه سویای تولیدکنندگان

بهخاککم دیسک از استفاده و گاوآهنورزی جای
سازیزمینکشتسویااستفادهداربرایآمادهبرگردان

رومتوسطتعداددفعاتعملیاتشخمباکردند.ازاین

برگردان بهارهگاوآهن سویای تولید در دار
11/1±42/1 تابستانه سویای در 33/1±11/1و

دیسک دفعات تعداد طرفی از شد، درارزیابی زنی
 بهاره تابستانه22/3±11/1سویای سویای در و

گاوآهنبه11/1±14/3 از استفاده آمد. دست
دیسکبرگردان عملیات به نسبت مصرفدار از زنی

 برخوردار بیشتری میبودسوخت که نتیجهتوان

گرفت و قبل محصول بقایای وجود یزمانفرصت
ترغیب بیشتربرایکاشتسویایبهارهکشاورزانرا

ازگاوآهنبرگردان ورزیداروانجامخاکبهاستفاده
عملیاتدیسک قبلاز 32همچنینکند.زنیمیاولیه

افستسنگینهایدیسکدرصدازکشاورزانیکهاز
استفادهتابستانهسازیزمیندرکشتسویایدرآماده

برگردانگونهشخمتوسطگاوآهنکردهبودندازهیچ

 نکرده آناستفاده مصرفسوخت میزان و تا 21ها
ازاین رواستفادهازتراکتورهاییدرصدکاهشیافت.

دیسک بتوانند نفوذکه عمق و کار عرض با هایی
هدایتکنند همدرکشتبهارهوهمدربیشتریرا

تابستا نهکشت سوخت مصرف کاهش برایدر
مؤثرند.آماده زمین سازی اساس این وآلووینبر

بررسیمصرفسوختدرانواع2111همکاران) با )

 4تراکتورهایی و به6سیلندر ادواتسیلندر همراه
خاک برای که کردند گزارش هرمختلف در ورزی

 تراکتور از استفاده به6هکتار، دیسکسیلندر همراه



 همکارانو طلب  نصيبه رضوان

 

961 

 خاکسبک برای اولیه خاک3ورزی برای و لیتر

لیترمصرفسوختدارد.ایندرحالی3ورزیثانویه
همراهگاوآهنسیلندربه6استکهاستفادهازتراکتور

.(2)لیترسوختمصرفنمود32داربرگردان
مصرفسوختبرایعملیاتحفاظتگیاهیدر

بستانهدرصدکمترازسویایتا34تولیدسویایبهاره

شد ارزیابی (1)شکل تعدادطوریبه. متوسط که
سویایبهارهعملیاتسم در42/1±12/1پاشیدر و

شیوعآفاتدستآمد.به23/2±11/1سویایتابستانه
برگ غالفکرم و سویایخوار تولید در سویا خوار

ازاین بیشتراست. روتابستانهنسبتبهسویایبهاره
پاشیبیشتریازتعداددفعاتسمکشاورزانبهناچار

می استفاده آفات این علیه بربر مسأله این که کنند

می مصرفسوخت هرافزاید.میزان برداشت جهت
 به بهاره سویای 41±14/1هکتار سوخت برایلیتر

کمبایننیازاستکهاینمیزاندرسویایتابستانهبه
یافت12/1±32 کاهش هکتار در لیتر .(1)شکل

در اصلی عامل بهاره سویای در عملکرد افزایش
شد قلمداد برداشت برای سوخت مصرف افزایش

سویایطوریبه به نسبت بهاره سویای عملکرد که

 آن21تابستانه دنبال به و داد افزایشنشان درصد
البتهعواملمختلفیمصرفسوختنیزافزایشیافت.

می برداشت طی مؤدر سوخت مصرف بر ثرتواند
و خاک رطوبتی شرایط خاک، نوع جمله: از باشد

مورد رقم نوع زمین، شکل و اندازه محصول،
وعملکردمحصول) شرایطآبوهوا ،11برداشت،

به.(11 بهاره سویای هکتار هر تولید جهت

لیتر211±12/1سویایتابستانهبهلیترو12/1±211
همدارینیازاستکهازنظرآماریاختالفمعنی با

دادند نشان (1)جدول میبه. کاهشنظر برآیند رسد
مصرفسوختدرعملیاتحفاظتگیاهیوافزایش

سازیزمینوبرداشتمصرفسوختدربخشآماده

سویایبهارهدرمجموعباعثمحصولسویادرتولید
شده بهاره سویای تولید افزایشمصرفسوختدر

 تابستان فصل در سویا کشت و مصرفاست از

می برخوردار کمتری کاهشباشد.سوخت با البته
توسطادواتیباعرضکارورزیتعدادعملیاتخاک

ورزیسنتیوعدماستفادهازخاکوعمقنفوذبیشتر
برگردان گاوآهن از استفاده با همراه استکه دار

تامی را سویایبهاره توانمیزانمصرفسوختدر

با2113وهمکاران)انیسلطدرصدکاهشداد.21 )
استان در گندم تولید در سوخت مصرف بررسی

بخش کاهشمصرفسوختدر بر تمرکز گلستان،
یکیازروشآماده هایکاهشمصرفسازیزمینرا

ایشان سوختدرکلتولیدگندمدیموآبیدانستند.
همچنینکمبودتراکتورهایسنگینودارایتوانباال

 وجود عدم محصولو بقایای در بتوانند که ادواتی

آماده به کاهشقبلی دلیل را بپردازند زمین سازی
روش از خاکاستفاده کاهشهای یاورزی و یافته

خاک ازبدون موارد اکثر در که نمودند ورزیمطرح
برگردان بهگاوآهن دیسکدار بار چندین زنیهمراه

(.12)گرددورزیاولیهوثانویهاستفادهمیبرایخاک

بیشترین: تناوب کشت باقال از پس سویا کاشت

سیب24/1±41) از پس و هکتار( در زمینیلیتر
لیتردرهکتار(کمترینمصرفسوخترا11/1±33)

آماده بهبرای زمین سازی )شکل داشت .(2همراه

نیزازمصرفتقریبا پسازگندموکلزا  کشتسویا                            
لیتردرهکتاربرایگندمو46±14/1مشابهیبرابربا

بود.44/1±43 برخوردار کلزا برای هکتار در لیتر
معنی اختالف هیچ آماری نظر از درگرچه داری

سازیزمینپسازکشتمصرفسوختبرایآماده
31(.2دستنیامد)شکلزمینیبهگندم،کلزاوسیب

درصدازتولیدکنندگانسویاکهمحصولخودراپس

باقال گاوآهناز توسط شخم از بودند کرده کشت
دفعاتبرگردان تعداد متوسط و کرده استفاده دار

دستدرهرهکتاربه21/4±13/1هازنیدرآندیسک
اواخر تا فروردین اواخر از باقال که آنجا از آمد.

می برداشت دراردیبهشت عمدتا سویا کشت شود،                 
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بهاره کشت و گرفته صورت اردیبهشت اواخر
می همانمحسوب بنابراین قسمتشود، در که طور

سازیزمینقبلاشارهشد،مصرفسوختبرایآماده
یابد.اماکشاورزانیکهپسدرکشتبهارهافزایشمی

سیب محصول میاز کشتسویا به اقدام کنندزمینی

برداشتسیببه نوع زیرورودلیل با همراه که زمینی

ازش عمدتا کردنخاکاست،                داراستفادهخمبرگردان
به و نکرده متوسطنیزپساز دفعه41/2±22/1طور

میعملیاتدیسک کشتسویا به اقدام اززنی کنند،
بهاین روشرو از استفاده کمدلیل ورزی،خاکهای

آماده برای درمصرفسوخت نیز سویا زمین سازی

یابد.ایننوعمزارعکاهشمی


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

کلعملیات

 زراعی
Total cultural 

operations 

 برداشت
Harvest 

 آبیاری
Irrigation 

حفاظت

 گیاهی
Crop 

protection 

 کوددهی
Fertilizing 

 کاشت
Sowing 

سازیآماده

 زمین
Land 

preparation 

درجه

 آزادی

df

 منابعتغییر
S.O.V 

31139.66* 891.66** 8640.62ns 2123.74** 9.50 ns 0.12ns 4309.39** 1 
 تناوبزراعی
Rotation 

21994.27 63.33 25912.23 248.90 2.57 10.13 340.19 - 
 خطا

Error 

70.34 24.04 77.74 50.54 58.23 37.61 37.95 - 
ضریبتغییرات

 )درصد(
CV (%) 

ns،*درصد.1و1داردرسطحدارومعنیترتیبغیرمعنی:به**و
ns, * and **: Non-Significant and Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

 

 

 مصرف سوخت در انجام عملیات مختلف در تولید سویای بهاره و تابستانه. -1شکل 
Figure 1. Fuel consumption in performing the various operations in soybean production in spring and summer 
soybean production. 
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 میدر صورت بهار فصل تا کاهش34گیرد درصد

می یابد. با تراکتورهایی از بخارتواناستفاده اسب

بندهاییباعرضکاروعمقنفوذبیشتربیشترودنباله

سازیزمینرامدتزمانانجامعملیاتآمادهتواندمی

 و کاهشدهد بااز بنابراین مصرفسوختبکاهد.

کم عملیات خاکانجام باورزی بقایایحتی وجود

می قبل مدتزمانمحصول دفعاتو تعداد از توان

مصرف کاهش جهت در و کاست عملیات انجام

سوختگاممؤثریبرداشت.

بیشترین گندم محصول از پس سویا کشت

گیاهی حفاظت عملیات برای را سوخت مصرف

همراهداشتوکشتسویاپسازسایرمحصوالتبه

معن اختالف شده ندادندیذکر نشان را آماری دار

کشتسویاپسازگندموکلزاازمصرف.(2جدول)

نسبتبهکشتسویاجهتبرداشتسوختکمتری

سیب و باقال اختالفپساز و بود برخوردار زمینی

دادندمعنی نشان نیز را 2)جدولداری دلیلبه(.

از پس که سویا بهاره کشت در عملکرد افزایش

  زمینیعمدتاسیبمحصوالتباقالو     شود،کشتمی

مصرفسوختنیزنسبتبهکشتسویاپسازگندم

 وکلزاکهعمدتا       کشتتابستانهمحسوبشدهوفصل

درنهایتیابد.گردد،افزایشمیکشتدرآنکوتاهمی

پس سویا هکتار هر تولید باقالبرای برداشت از

سیب21/1±262 ، گندم122±32/2زمینی ،

لیتردرهکتارسوخت323±41/3وکلزا13/1±132

(2)شکلمصرفشد از. گندم پساز کشتسویا

زمینیوباقالازرواجبیشترینفراوانیوپسازسیب

کمتریدرکلاستانبرخورداراستاماکشتنسبی

هایزراعیرادرصدزمین1سویاپسازکلزاکمتراز

برمی عمدتادر کشتکلزا زیرا  گیرد،                صورتدیمبه

صورتگرفتهواغلبمواردازکشتبرنجدرتناوب

کههایجوانکلزاگیاهچهکنترلباکشتکلزاجهت

شود،هایهرزمزارعسویامحسوبمیعنوانعلفبه

استفادهمی اقدامگردد. بهکشاورزانیکهپسازکلزا

می سویا عمدتاکشت  کنند،     آبیاری دفعات تعداد از

علف با کردهوبرایمبارزه ایهرزهبیشتریاستفاده

علف دفعات تعداد میاز استفاده بیشتری کنند.کش

درصد61سازیزمیننیزبیشازهمچنینجهتآماده

به برگردان شخم از کشاورزان از حداقل و3همراه

مجموعاینکاستفادهکردندکهمرتبهدیس4حداکثر

نسبتبهکشتعواملباعثمصرفسوختبیشتری

از پس ازسویا پس سویا کشت گردید. گندم

ورداربودخزمینیازکمترینمصرفسوختبرسیب

ورزیسنتیوکاهشکهیکیازدالیلآنعدمخاک

دفعاتدیسک41 سایردرصدیتعداد زنینسبتبه

 کاهشعملیاتمحصوالتزراعیبود. بههرحالبا

ازروشکخا استفاده برایکنترلزیستیهایورزی،

علف و عملکردآفات کارایی بهبود و هرز های

میماشین برداشت مصرفهای کاهش در توان

نمود. اقدام سویا تولید در باسوخت همچنین

و ادوات موقع به سرویس و مناسب نگهداری

 و متعادل رفتار آنتراکتورها، رانندگان هاکارایی

می 11توان سوخت31تا مصرف در درصد

(.4جویینمود)صرفه


 

 

 

 
 .در استان گلستان مصرف سوخت در عملیات مختلف تولید سویا تجزیه واریانس اثر تناوب کشت بر -2جدول 

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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کلعملیات

 زراعی
Total cultural 

operations 

 برداشت
Harvest 

 آبیاری
Irrigation 

حفاظت

 گیاهی
Crop 

protection 

 کوددهی
Fertilizing 

 کاشت
Sowing 

سازیآماده

 زمین
Land 

preparation 

درجه

 آزادی
df 

 منابعتغییر
S.O.V 

646729.24* 399.28* 88470.07ns 1398.69** 7.11 ns 5.26ns 2393.17* 3 
 تناوبزراعی

Rotation 

21120.08 63.33 22158.99 237.15 2.47 10.17 324.09 - 
 خطا

Error 

68.93 24.04 69.18 49.33 57.40 37.69 37.04 - 
ضریبتغییرات

 )درصد(
CV (%) 

ns*،درصد.1و1داردرسطحدارومعنیترتیبغیرمعنی:به**و
ns, * and **: Non-Significant and Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
 

 
 زمینی و گندم. سیب مصرف سوخت در انجام عملیات مختلف در تولید سویا پس از کشت کلزا، باقال، -2شکل 

Figure 2. Fuel consumption in perform the various operations in soybean production after rapeseed, faba bean, potato 
and wheat. 

 

هایشهرستان: ها شهرستانمدیریت زراعی در 

 مصرف بیشترین بندرگز و سوختکردکوی

آماده13/1±61) برای هکتار( در زمینلیتر سازی
داشتند 3)جدول شهرستان( سایر با نظرکه از ها

داشت تفاوت (3شکل)آماری این61. از درصد
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عملیاتخاک برخیازمصرفسوختدر ورزیدر

گاوآهنقلمیبهجایمناطقاستاناست. از استفاده
برگردان میگاوآهن نیز دار کاهش بر مصرفتواند

این از باشد. مؤثر سوخت همکارانرو و روزبه
بررسیمصرفسوختبرایآماده2112) در سازی(

ایدریافتندکهبااستفادهاززمیندرتولیدذرتعلوفه

برگردان گاوآهن نسبتبه قلمی میگاوآهن تواندار
لیتردرهکتار6ساعتدرهکتارازنظرزمانیو1/1

مصرفسوختکاست. بیانداشتنداز همچنینآنان
تسطیح و دیسک انواع کاربرد ازکنندهکه پس ها

داراستفادهازگاوآهنقلمینسبتبهگاوآهنبرگردان
ازمصرفسوختکمتریبرخورداراستواینامر

می کلوخرا وجود به بسترهایتوان در کوچکتر

بهم شخم، از پس وکاشت خاک کمتر خوردگی
 بودن تسطیحهموارتر عملیات از قبل زمین سطح

دیسک سرعتانجام گاوآهننسبتداد. از بعد زنی
گاوآهنبرگردان افزایشنشانقلمینسبتبه نیز دار

در سوخت مصرف کاهش بر نهایت در که داد
.(13)سازیزمینمؤثربودآماده

شهرستان در کاشت برای سوخت هایمصرف

کتولآبادعلی گرگانخان، و میزانببین بیشترین
کالله14/1±3) شهرستان در و هکتار( در لیتر

( مقدار نشان11/1±23/1کمترین را هکتار( در لیتر
داد شهرستان(4)شکل در کشاورزان کلیه های.

ببینوگرگانازادواتمختلفوخانکتولآبادعلی
پاشبرایکشتسویااستفادهکردندوازروشدست

هیچ که بهمصرفگونه را سوختی ندارد بهرههمراه

 31ایندرحالیاستکهدرشهرستانکاللهنبردند.
روش سویا تولیدکنندگان از رادستدرصد پاش

هایکشتترجیحدادندبنابرایننسبتبهسایرروش
نسبتهر به کالله منطقه مصرفسوختکاشتدر

هایهانیزازروشهکتارکاهشیافت.سایرشهرستان

نسبتهایدستنیکیوروشمکا 11به11پاشبه
مصرف کاهش موجب امر این که کردند استفاده

 تقریبا سوختتا        1 گردید. هکتار در وسلطانیلیتر

( گرگان2114همکاران شهرستان در کلزا تولید در )
ادوات استفاده و مدیریتصحیح با که نمودند بیان

کاشت،برایآمادهترکیبی توانگاممیسازیزمینو
برداشت سوخت مصرف کاهش جهت در مهمی

(14).

ازکمترینکتولآبادببینوعلیهایخانشهرستان
عملیاتحفاظتگیاهی مصرفسوختبرای میزان

برخورداربودندکهیکیازلیتردرهکتار(12/1±22)
پاش سم از استفاده آن مقابلدالیل در توربینی های

هایتراکتوریدرکنترلآفاتسویاپاشاستفادهازسم
بودهاستکهاینامرموجبشدکهمصرفسوخت

های.درشهرستان(1)شکلدرصدکاهشیابد21تا

هیچ از مینودشت گالیکشو بندرگز، گونهکردکوی،
پاشتوربینیاستفادهنشد.همچنینمتوسطدستگاهسم

علف دستی وجین دفعات درتعداد هرز های
علیشهرستان سایرهای به نسبت ببین خان و آباد

هابیشتربودهکهموجبانجامتعداددفعاتشهرستان
علف کنترل توسطسمکمتر هرز اینپاشهای در ها

مناطقگردید.

چاهشهرستان دارای که نیمههایی و عمیق های
شهرستان به نسبت بودند بیشتری ازعمیق که هایی

استفادههایکمعمقبیشتریجهتچاه آبیاریسویا
بوده بیشتری سوخت مصرف دارای کردند،

شهرستانطوریبه علیکه های کتول خانآباد ببین،و
نسبت بندرگز کردکویو گرگان، آزادشهر، و رامیان

شهرستان ازبه کالله و مینودشت و گالیکش های

سویا آبیاری هکتار هر در کمتری سوخت مصرف
بودند دفعات.(6 )شکلبرخوردار تعداد متوسط

اول)آبیارینیزدرشهرستان (34/3±11/1هایگروه
موسویاول(ثبتشد.11/3±14/1ودرگروهدوم)

( همکاران مصرف2111و افزایش دالیل از یکی )

را ناکارآمد کشاورزان در گلستانسوخت استان در
کشتسویا الکتریکیبرای موتورهای پایین کارایی
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باال تسطیحبرای عدم و زمین اعماق از آب کشیدن
هایکشاورزیکهمنجربههدررفتآبمناسبزمین

.(3)گردددانستندهایمختلفمزرعهمیدربخش
دانه، افزایشعملکرد با همزمان داد نشان نتایج

مصرفسوختنیزبرایبرداشتآنافزایشیافت،از

شهرستاناین بیشتریرو از گرگان و کالله نهای
عملکرددانهوبهواسطهآنبیشترینمصرفسوخت

بودند برخوردار سویا برداشت برای .(4)شکل
شهرستان را کل سوخت مصرف هایبیشترین

باشهرستانگرگانهگالیکشومینودشتنشاندادک

هایکردکویودارینداشتند.شهرستاناختالفمعنی
برخوردا سوخت مصرف میزان کمترین از ربندرگز

مینودشتو(2)شکلبودند شهرستانگالیکش، در .
شخمانگرگ عملیات تعداد دیسکمتوسط زنی،،

سم و بهآبیاری پاشی ،23/1±11/1ترتیب
دفعهدرهر21/2±13/1و12/1±32/3،12/1±41/3

به شهرستانهکتار در مقادیر این که آمد هایدست

به بندرگز و کردکوی با برابر ،64/1±11/1ترتیب

برثبتشد.12/3±12/1و12/1±34/4،13/1±21/1
شهرستان در نتایج بندرگزاساس و کردکوی های

بیشتر فراوانی و کمتر آبیاری عملیات تعداد
به که سوختکشاورزانی ازجای فسیلی های

بودند، کرده استفاده سویا آبیاری برای الکتریسیته

نسبتبهشهرستان گالیکشو مینودشتهایگرگان،
 کاهش سوخت33باعث کلی مصرف درصدی

 در61گردید. سویا تولیدکنندگان از درصد
هایگالیکش،مینودشتوگرگانازسوختشهرستان

کردندکهاینمیزان استفاده فسیلیبرایآبیاریسویا

 شهرستان14به در بندرگزدرصد و کردکوی های
تانبرایازآنجاییکهدرکلاستانگلستقلیلیافت.

 طورمتوسطلیترسوختبه31تولیدهرهکتارسویا
می استفاده آبیاری برایبرای میزان این و شود

 1113الکتریسیته با برابر واتساعت لیتر24کیلو
می است، هکتار باسوختفسیلیدر گفتکه توان

چاه از میاستفاده برقی سوختهای مصرف توان

کاهشداد.درصد41بخشآبیاریراتا
 

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

کلعملیات

 زراعی
Total cultural 

operations 

 برداشت
Harvest 

 آبیاری
Irrigation 

حفاظت

 گیاهی
Crop 

protection 

 کوددهی
Fertilizing 

 کاشت
Sowing 

سازیآماده

 زمین
Land 

preparation 

درجه

 آزادی
df 

 منابعتغییر
S.O.V 

90948.85** 228.81** 58039.22** 1033.50* 3.74 ns 20.58* 1214.54** 5 
 تناوبزراعی

Rotation 

16719.59 57.00 18803.75 201.88 2.48 8.92 330.18 - 
 خطا

Error 

61.33 22.81 62.96 45.52 57.53 35.30 35.82 - 
ضریبتغییرات

 )درصد(
CV (%) 

ns*،درصد.1و1داردرسطحدارومعنیترتیبغیرمعنی:به**و
ns, * and **: Non-Significant and Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
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 .های استان گلستان سازی زمین در تولید سویا در شهرستان مصرف سوخت در عملیات آماده -3شکل 

Figure 3. Fuel consumption in land preparation in soybean production in townships of Golestan Province. 


 .های استان گلستان مصرف سوخت در عملیات کاشت در تولید سویا در شهرستان -4شکل 

Figure 4. Fuel consumption in sowing in soybean production in townships of Golestan Province. 


 .های استان گلستان مصرف سوخت در عملیات حفاظت گیاهی در تولید سویا در شهرستان -5شکل 

Figure 5. Fuel consumption in crop protection in soybean production in townships of Golestan Province.
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 .های استان گلستان مصرف سوخت در عملیات آبیاری در تولید سویا در شهرستان -6شکل 

Figure 6. Fuel consumption in irrigation in soybean production in townships of Golestan Province.


 .های استان گلستان تولید سویا در شهرستانبرداشت در  مصرف سوخت در عملیات -7شکل 

Figure 7. Fuel consumption in harvest in soybean production in townships of Golestan Province. 


 .های استان گلستان مصرف سوخت در کل عملیات زراعی در تولید سویا در شهرستان -8شکل 

Figure 8. Fuel consumption in total operations in soybean production in townships of Golestan Province.
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جدولطورکهازنتایجمندرجدرهمان: تراکتور توان

افزایشمشاهدهمی4 با تراکتوربرحسبتوانگردد

شخم انجام مصرفسوختبرای میزان اسببخار،

زمین از هکتار هر کاهشدر هایتحتکشتسویا

بهمی ازیابد. شخم انجام برای چنانچه نمونه عنوان

 به41تراکتور بخار برگرداناسب گاوآهن دارهمراه

 با مصرفسوختبرابر میزان گردد لیتر31استفاده

اینمی که باشد با تراکتور از استفاده با توانمیزان

111 به کاهشمی21اسببخار یابدلیتر 3)شکل

درصدیمصرفسوختبرایشخم33.کاهشالف(

بهمی گاوآهنتواند از استفاده قابلیت بادلیل هایی

 با تراکتورهایی همراه به بیشتر کار واحد توانتعداد

زما مدت کاهش بر مسأله این باشد. انجامباال ن

شخم موجبعملیات نهایت در و بوده مؤثر زنی

می سوخت مصرف کاهش باگردد. دیگر طرف از

 عملیاتتوانافزایش برای تراکتور بخار اسب

میدیسک افزایش سوخت مصرف گرچهزنی، یابد،

داراستامامقدارآنکماستاینمیزانافزایشمعنی

توانعنوانمثالچنانچهازتراکتوربا.بهب(3)شکل

زنیاستفادهاسببخاربرایانجامعملیاتدیسک41

 با مصرفسوختبرابر اینلیترمی3شود که گردد

اسببخاربه111توانمیزانبااستفادهازتراکتوربا

یابد.اماآنچهکهحایزاهمیتاستلیترافزایشمی11

از استفاده با که است این با باالتوانتراکتورهایی

تاندوممی و افست دیسک همچون ادواتی از توان

دیسک ادوات این نمود. استفاده بهسنگین دلیلزنی

می موجب بیشتر نفوذ عمق و کار تاعرض شود

عملیات کمتری دفعات تعداد سویا تولیدکنندگان

دیسکدیسک از استفاده با مقایسه در را هایزنی

هدارایعرضکاروعمقنفوذکمتریتاندومسبکک

هستند،انجامدهند.درنهایتمصرفسوختدرهر

خواهدزنیکاهشهکتاربرایمجموععملیاتدیسک

یافت از. استفاده با مصرفسوختبرایکاشتنیز

 افزایشیافتتوانتراکتورهاییبا .پ(3)شکلباال

اسب41توانعنوانمثالچنانچهازتراکتورهاییبابه

لیتر2بخاراستفادهشودمیزانمصرفسوختکاشت

می بامحاسبه تراکتورهایی برای میزان این که گردد

براییابد.لیترافزایشمی16اسببخاربه111توان

می بخش این در حاصله نتایج بهتر تبیین 4توان

برای را عملیاتسناریو مجموع مصرفسوختدر

کاآماده و زمین اساسسازی بر کهآنچهشت

تعریف دهند می انجام کشتسویا برای کشاورزان

نمود.

به -1 برگردان شخم یک انجام مرتبه4همراه

تراکتوردیسک با کاشتتوسطردیفکار 41زنیو

 اسببخار.

به -2 برگردان شخم یک انجام مرتبه2همراه

اسببخاروکاشتتوسط111زنیباتراکتوردیسک

 اسببخار.41تراکتورردیفکاربا

دیسک4انجام -3 بهمرتبه توسطزنی کاشت همراه

 اسببخار.41ردیفکارباتراکتور

4-  دیسک1انجام مرتبه تراکتور با اسب111زنی

به بخار تراکتور کاشتتوسطکمبیناتبا 111همراه

 اسببخار.

 برای به4مصرفسوخت فوق ترتیبسناریوی

لیتردرهکتارمحاسبهشد.24و43،42،43برابربا

 سناریوی 1در خاک2و توسطاز کامل ورزی

داراستفادهشدهبودولیدرسناریویگاوآهنبرگردان

3 خاک4و کاهشاز باورزی همراه فقط که یافته

دردیسک طرفی از بود. شده استفاده است، زنی

 خاک2سناریوی انجام وجود توسطبا کامل ورزی

ولیبهرگردانگاوآهنب بادار تراکتور از دلیلاستفاده

باتوان ادواتشخمودیسک باالکهقابلیتحمل

عرضکاروعمقنفوذباالترراداردوموجبکاهش
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دفعاتدیسک کاهشتعداد و شخم انجام زنیزمان

درصدکاهشیافت.34گردد،مصرفسوختتامی

 در 3سناریوهای آن4و در که از روشها

کاهشخاک بودورزی شده استفاده افزایشیافته با

زنیکاستهشدوتراکتورازتعداددفعاتدیسکتوان

می کشاورزان کههمچنین کمبینات دستگاه از توانند

آماده توأم انجام برای ترکیبی زمین،دستگاهی سازی

می کوددهی گاها و کاشت                 این کنند. استفاده باشد

درصدکاهش34سوختراتامسألهتوانستمصرف

و خاک رطوبت شرایط بودن مناسب با البته دهد.

گونهتوانازکمبیناتبدونانجامهیچتسطیحزمینمی

طورمستقیماستفادهنمود.ورزیبهخاک

تغییردرنهایتمی روشتواننتیجهگرفتکهبا

ورزیکاملباتراکتورهاییباسازیزمینازخاکآماده

شخمتوان عدم سمت به کمتر بخار واسب زنی

 با تراکتورهایی از همچنینتواناستفاده و باالتر

انجام برای کمبینات مانند ترکیبی ادوات از استفاده

آماده عملیات میتوأم کاشت و زمین توانسازی

درصدکاهشداد.61مصرفسوختراتا

 

سازی زمین و کاشت در تولید  مصرف سوخت و توان تراکتور بر حسب اسب بخار در عملیات زراعی آماده بین روابط رگرسیون -4جدول 

 .در استان گلستان سویا

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

تغییرات
CV 

میانگینمربعات

جذرریشه
RMSE

 ضریبتبیین
R2 

 معادلهرگرسیون
Regression equation 

میزانمصرفسوختطی

عملیاتمختلفزراعی
Fuel consumption in cultural operations 

31.18 8.89 0. 1** Y=-0.13x+ 39.27 
زنیشخ

Plough

26.17 2.72 0.16** Y=0.02x+ 7.15 
زنیدیسک

Disking 

30.80 2.57 0.31** Y=0.09x+ 1.29 
کاشت

Sowing 
درصد.1داردرسطحمعنی:**

**: Significant at 5% probability levels. 
 

همان: عملکرد دانه جدول از که مشاهده1طور

معنیمی رابطه دانه عملکرد سوختشود با را داری

سازیزمین،کاشتمصرفیبرایعملیاتزراعیآماده

نداد. نشان کوددهی مصرفو که بود حالی در این

و منفی رابطه از گیاهی بخشحفاظت در سوخت

کهباطوریداریباعملکرددانهبرخورداربودبهمعنی

ازعملکرددانهافزایشمصرفسوختدراینبخش

 )شکل شد همان-11کاسته ذکرالف(. قبال که طور            

دفعات تعداد از سویا تولید در کشاورزان شد،

علفحشره به نسبت بیشتری قارچکش و کشکش

می چنینرابطهاستفاده وجود میکنند، تواناینایرا

ایشیوعآفاتچنینتوجیهنمودکههرچهدرمزرعه

غالبه کرم وفویژه اصلی آفات از که سویا خوار

زیان باشدبسیار بیشتر است، سویا تولید در زننده

به سمکشاورز دفعات تعداد از بیشتریناچار پاشی

ازسماستفادهمی استفاده گاها کند،             پاشیزمانیانجام

اند،گیردکهآفاتازشیوعبیشتریبرخوردارشدهمی

سم دفعات تعداد نبنابراین افزایشپاشی ناچار به یز

حالی در این یافت. آفاتیخواهد اغلب که است

درکاهشهمچونکرمغالف خوارسویاضررشانرا



 همکارانو طلب  نصيبه رضوان

 

911 

سم انجام از قبل محصولعملکرد به موقع به پاشی

آورده دفعاتوارد تعداد افزایش با بنابراین اند،

بیشتر،سم سوخت مصرف آن دنبال به و پاشی

خواهد کاهش نیز رابطهعملکرد همچنین یافت.

مثبتو نیز دانه عملکرد مصرفسوختبرداشتبا

بهمعنی دالیل-11دستآمد)شکلدار یکیاز ب(.

محصوالتی برداشت در کمباین سرعت کاهش آن

بنابراین برخوردارند، باالتری عملکرد از که است

مصرفسوختباافزایشزمانبرداشتافزایشنشان

سوختکلنیزباعملکرددانهمنفیخواهدداد.رابطه

به شد کاهشمصرفطوریارزیابی افزایشیا با که

داشت نخواهد تغییری دانه عملکرد کل، سوخت

پ(.-11)شکل



 
 

 
تراکتور بر  توان)پ( با  کاشت)ب( و  زنیدیسک)الف(،  زنیشخمرابطه بین مقدار مصرف سوخت برای انجام عملیات  -9 شکل

 در کشت سویا در استان گلستان. حسب اسب بخار
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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سازی زمین و کاشت در تولید  زراعی آماده مصرف سوخت و توان تراکتور بر حسب اسب بخار در عملیاتبین روابط رگرسیون  -5جدول 

 .در استان گلستان سویا
Table 5. Regression relationships between fuel consumption and grain yield in various operations in soybean 
production in Golestan province. 

ضریب
تغییرات

CV 

میانگینمربعات
جذرریشه
RMSE

 ضریبتبیین
R2 

 معادلهرگرسیون
Regression equation 

میزانمصرفسوختطی
مختلفزراعیعملیات

Fuel consumption in cultural operations 

39.54 19.22 0.005 ns Y=0.002x+ 42.49 
سازیآماده

Land preparation 

37.60 3.18 0.001ns Y=0.0001x+ 8.19 
کاشت

Sowing 

59.88 1.64 0.02ns Y=0.0004x+ 1.48 
کوددهی

Fertilizing 

50.68 15.82 0.05* Y=-0.005x +46.23 
حفاظت

Crop protection 

73.96 159.22 0.21 ns Y=0.04x+ 94.16 
آبیاری

Irrigation 

21.88 7.46 0.22** Y=0.006x+ 16.14 
برداشت
Harvest 

70.49 148.63 0.005 ns Y=-0.01x+ 165.47 
کلعملیاتزراعی

Total cultural operations 

ns،:*درصد.1و1داردرسطحدارومعنیترتیبغیرمعنیبه**و
ns, * and **: Non-Significant and Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 



  
دانه در کشت سویا با عملکرد  برداشت )ب(  و رابطه بین مقدار مصرف سوخت برای انجام عملیات حفاظت گیاهی )الف( -11 شکل

 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. 

 

شود،مشاهدهمی6چنانچهازجدول: مساحت زمین

زمین مساحت افزایش سویا،با کشت تحت های

آماده کاهشمصرفسوختبرای زمین یافتسازی
لیتردرهکتاربرای11کهدریکهکتارزمینطوریبه

نمیزانکهایسازیاولیهوثانویهآنمصرفشدآماده

لیتردرهکتارکاهش44هکتاریبه11دریکزمین
.همچنینبرایمبارزهباآفاتالف(-11یافت)شکل

علفبیماری و سطحها افزایش با نیز هرز های

عنوانزیرکشتمیزانمصرفسوختکاهشیافت.به
وعلفمثالبرایکنترلآفاتبیماری زدرهایهرها

لیتردرهکتارسوختمصرفشد32یکهکتارسویا
هکتاراینمیزانبه11مساحتزمینبهباافزایشکه

کهطوریرسدبهمیلیتردرهکتار31 درصددر1تا
می ایجاد کاهش سوخت شودمصرف -11)شکل

y = -0.0054x + 46.231 
R² = 0.0539* 
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افزایشب( .یکیازدالیلکاهشمصرفسوختبا

 تعداد انجام زمین، مساحت زدندفعات دور کمتر
بنابراین،هاییبامساحتبیشتراستتراکتوردرزمین

پاشیبهنسبتهرهکتارورزیوسمانجامعملخاک
یابد.زمینکاهشمی

میزان زمین مساحت افزایش با نتایج براساس

یافت افزایش آن برداشت برای سوخت مصرف
 وپ(-11)شکل عملکرد بین رابطه بررسی با .

مساحتزمینچنیننتیجهشدکهباافزایشمساحت
نیزدر هاهرهکتارافزایشیافت)دادهزمینعملکرد

نشاندادهنشدهاست(،بنابراینباتوجهبهنتایجرابطه
بینعملکرددانهومصرفسوختبرایبرداشتکه

 قبال تواننتیجهگرفتکهباافزایشذکرشدهاستمی

برای نیز سوخت مصرف میزان زمین مساحت
البتهشایانذکرابرداشتآنافزایشمی ستکهیابد.

کمباین توسط مستقیم برداشت از کشاورزان اغلب
صورتهایسویارابهکنندبلکهابتدابوتهاستفادهنمی

کمباین سپساز و دستیتوسطداسبرداشتکرده
کنندکههمینمسألهنیزبرکاهشوابستگیاستفادهمی

افزاید.درنهایتمساحتزمینومصرفسوختمی

افزایشسطحزیرکشتمصرفسوختبرای با نیز

افزایشیافت .ت(-11)شکلهرهکتارتولیدسویا

میبه مصرفنظر زیرکشت سطح افزایش با رسید
اغلب نتایج اساس بر ولی یابد کاهش سوخت

زمین از که استفادهکشاورزانی باال مساحت با هایی
چاهمی از بکنند، میهایعمیق ایناغلببرندهره و

چاه موتوراین دارای پرمصرفها و فرسوده هایی

هستند، آبیاری انجام میزانجهت افزایش بر که
مصرفسوختدرهرهکتارزمینتحتکشتسویا

مؤثراست.بنابراینباافزایشسطحزیرکشتمصرف
یافت. افزایش نیز سوخت همکارانرمضانی و

سوخت2111) مصرف نیز تولید( در فسیلی های
شهرستان از )یکی کردکوی شهرستان در هایسویا

 برابر ایران( در گلستان استان هکتار211با در لیتر

درصدازمصرفانرژیناشیاز64تخمینزدندکه
ایشاناظهارداشتندنهاده بهخوداختصاصداد. را ها

یکیازدالیلمصرفسوختزیاددرتولیدسویادر
 کهاین است فرسوده تراکتورهای از استفاده منطقه

عملیاتمی تواندموجبافزایشمصرفسوختدر
(.12)مختلفزراعیگردد





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

ضریبتغییرات
CV 

میانگینمربعات
جذرریشه
RMSE

 ضریبتبیین
R2 

 معادلهرگرسیون
Regression equation  

میزانمصرفسوختطی
مختلفزراعیعملیات

Fuel consumption in cultural operations 

38.09 18.51 0.57** Y=-0.41x+ 51.58 
سازیآماده

Land preparation 

37 3.17 0.00 ns Y=0.01x+ 8.34 
کاشت

Sowing 

40 1.65 0.03 ns Y=0.02x+ 2.93 
کوددهی

Fertilizing 

51 16.03 0.02* Y=-0.21x +32.74 
حفاظت

Crop protection 

25 8.35 0.00ns Y=6.05x+ 163.17 
آبیاری

Irrigation 

66 142.44 0.22** Y=0.02x+ 32.96 
برداشت
Harvest 

69 146.46 0.03** Y=2.15x+ 195.34 
کلعملیاتزراعی

Total cultural operations 

nsدرصد.1و1داردرسطحدارومعنیترتیبغیرمعنی،*و**:به
ns, * and **: Non-Significant and Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
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( و مجموع c(، برداشت )b(، حفاظت گیاهی )aسازی زمین ) رابطه بین مقدار مصرف سوخت برای انجام عملیات آماده -11شکل 

 زمین )هکتار( در کشت سویا در استان گلستان.( با مساحت d) عملیات زراعی
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. 

 

 کلي گيری تيجهن

به حاضر تحقیق از که نتایجی به توجه دستبا

می مصرفآمد کاهش در را زیر راهکارهای توان

بیانکرد:درمزارعسویایاستانگلستانسوخت

ازآنجاکهمصرفسوختدرتولیدسویایبهاره -1

سازیزمینبیشتراست،بااستفادهازعملیاتآمادهدر

 ادواتیکه قبلبا بقایایمحصول باقالوجود ،یمانند

ورزیاولیهوباتعداددفعاتبدوننیازبهانجامخاک

خاک عملیاتآمادهکمتر ثانویه راورزی زمین سازی

می دهند، تولیدانجام مصرفسوختبرای در توان

صرفه بهاره سویای نمود. اینجویی از تلفیقرو با

ادواتمختلفدرعملیاتزراعیوهمچنیناستفاده

ازتراکتورهاییکهبتوانندتوانکشیدنچنینادواتیرا

تواندرمصرفسوختهمدرتولیدداشتهباشندمی

 سویایبهارهوهمدرتولیدسویایتابستانهکاست.

تولید -2 در گیاهی حفاظت برای سوخت مصرف

بودهاست.ویایتابستانهنسبتبهسویابهارهبیشترس

می روشبنابراین از استفاده با دفعتوان تلفیقی های

روش از استفاده زیستیآفاتآفاتمانند هایکنترل

 درکاهشمصرفسوختگامبرداشت.گیاهی

آماده -3 سیستم تغییر خاکبا از زمین ورزیسازی

اسببخارکمتربهسمتتوانکاملباتراکتورهاییبا

باالترتوانزنیواستفادهازتراکتورهاییباعدمشخم

کمبینات مانند ترکیبی ادوات از استفاده همچنین و
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R² = 0.0008 
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y = 2.1589x + 195.34 
R² = 0.0346 
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آماده عملیات توأم انجام کاشتبرای و زمین سازی

برایآمادهمی مصرفسوخترا تاتوان سازیزمین

درصدکاهشداد.61

4-  نیز الکتریسیته از کارببهاستفاده سوخترجای د

توجه قابل کاهش باعث سویا محصول آبیاری در

توانمیگرددمیدرصد41تامصرفسوختفسیلی

گرفت چاهنتیجه نمودن برقی کشاورزیبا های

صرفهبرایآبیاریتواندرمصرفسوختفسیلیمی

 انجامداد.جوییقابلتوجهیرا

آفاتسویاپاشیبرایمبارزهباانجامبهموقعسم -1

پاشیمؤثرباشدکهتوانددرتعداددفعاتکمترسممی

اینمسألههمباعثکاهشخسارتبهعملکردسویا

شدهوهمازمصرفبیشازحدسوختبرایانجام

تواندتااینمسألهمیکاهد.پاشیمیبیشترعملیاتسم

مصرفسوختصرفه11 در عملدرصد به جویی

 آورد.

6-  موتورهای از کمغیرفرسودهاستفاده ومصرفو

 با نیمهچاهمتناسب و عمیق وهای تنظیم و عمیق

موقعآن کاهشسرویسبه مؤثریدر نقشبسیار ها

 برایآبیاریمحصولسویادارد.مصرفسوخت

تسطیحسازییکپارچه -4 کاهشو در نیز اراضی

وپاشیسازیزمینوسممصرفسوختبرایآماده

 سزاییدارد.محصولنقشبهبرداشت
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