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 چکیده
و مقادیر  ایقطره همراه با آبیاری پشته رویلوبیا  کاشت مختلف هایروش بررسی اثر مطالعه اینهدف از  اهداف:

 باشد.می انرژی هایشاخص و دانه عملکرد برمختلف مصرف بذر 

 

های مصرف بر عملکرد و شاخص مقادیر مختلف مصرف بذر وکاشت  روشبه منظور بررسی اثر  ها:مواد و روش
های کامل تصادفی در طرح کرت خرد شده در قالب طرح بلوک صورت به ، آزمایشیCOS-16انرژی در لوبیا چیتی لاین 

 کشت روش چهار شامل اصلی کرت. شد انجام خمین لوبیای تحقیقات ایستگاه در 89و  89زراعی  هایسال سه تکرار در
 در کیلوگرم 272و  222، 72مقدار مصرف بذر  سه شامل فرعی کرت وپشته  ردیف روی ، دو و سهیک کشت مسطح،

 ای انجام شد. آبیاری به روش قطره و گرفته شد در نظر مترسانتی 79 هاپشته بین بود. فاصله هکتار
 

کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار و یک ردیف روی پشته با  222تیمارهای الگوی کشت دو ردیف روی پشته با  :هاافتهی
. بودندکیلوگرم در هکتار از سایر تیمارها بهتر  2229و  2022کرد کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار به ترتیب با عمل 72

نیز مربوط به این دو تیمار  88/2مگاژول بر کیلوگرم و بیشترین نسبت انرژی با مقدار  03کمترین شدت انرژی با مقدار 
 .به دست آمد 90/2با مگاژول بر کیلوگرم و نسبت انرژی آن برابر  7/90در روش مرسوم، برابر با  شدت انرژیباشد. می
 

 کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار توصیه 222و  72روش کشت یک و دو ردیف روی پشته به ترتیب با  گیری:نتیجه
 شوند.شوند و روش کشت سه ردیف روی پشته و کشت مسطح توصیه نمیمی

 

 پشته، کشت مسطح، لوبیا روی انرژی، کشت ای، شدتآبیاری قطرهی کلیدی: هاواژه
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Abstract 
Objective & Background: The aims of this study were to investigate the effects of planting methods on 

riased bed with microirrigation and seed density on grain yeild and energy indicators of bean production. 

 

Materials & Methods: In order to compare the effect of planting methods and seed density on bean line of 

COS-16 (Straight Type), a split plot experiment in randomized complete block design was carried out in 

Khomein Bean Research Station during 2016 and 2017 with 3 replications. The main plots were flat 

planting, single row on a ridge, double rows on a ridge and three rows on a ridges. Sub plots were seed 

consumption of 70, 120 and 170 kg.ha-1. The space between ridges was 75 Cm. Irrigation type was 

microirrigation (tape irrigation).  

 

Results: Experiment results showed that the treatments of two rows on a ridge with seed consumption of 120 

kg.ha-1 and single row on a ridge with seed consumption of 70 kg.ha-1 with yields of 2300 and 2225 kg.ha-1, 

respectively are beter than other methods. The lowest energy intensity with 34 MJ.kg-1 and the high energy 

ratio with 0.99 were related to these treatments. Energy intensity and energy ratio of conventional method 

were 53.7 MJ.kg-1 and 0.63 respectively.  

 

Conclusion: The treatments of two rows on a ridge with seed consumption of 120 kg.ha-1 and single row on 

a ridge with seed consumption of 70 kg.ha-1 are recommended and the flat and three rows on a ridge planting 

methods does not recommended. 
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 مقدمه
ترین مهم از یکی ،یاهیتغذ و اقتصادی نظر از لوبیا     

 ایران در لوبیا کشت زیر سطح. است حبوبات هایگونه
 222 از بیش تولیدی یو دارا هکتار هزار 227 بر بالغ

 ،هکتار( هزار 02) زنجان هایاستان. باشدمی تن هزار
هکتار( و  هزار 29) کتار( لرستانه هزار 29) خوزستان

 لوبیا کشت مناطق ترینمهم از( هزار هکتار 22) مرکزی
 طور به لوبیا (.2229 نامیب) دشومی محسوبدر ایران 

 لذا باشد،می پروتئین درصد 20 تا 22 حاوی متوسط
 تواندمی و دارد یغذای جیره در یبالای یغذای ارزش

 مناطق در هویژه ب گوشت برای مناسبی جایگزین
 به توجه با .(2229)دری و همکاران  باشد درآمدکم
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 در تولید افزایش ،محصول این خاص جایگاه و اهمیت
 مناسب کاشت و هایروش ترویج طریق از سطح واحد

گیاه وجینی  کیلوبیا  اصولاً باشد.ضروری می آبیاری
بایست امکان وجین مکانیکی آن که می شودمحسوب می

اشد. با این حال روش کشت مرسوم در وجود داشته ب
به  عمدتاً آن یاریو آبباشد ایران روش مسطح می
 آبیاری توسعه و ترویج .شودروش غرقابی انجام می

 آبیکم با راستای مبارزهگام مهمی در  ،ایقطره
 بین در مطرح و مهم موضوعات از یکی باشد.می

 در روش کشت روی پشته، کارشناسان و کشاورزان
و همچنین تعداد ردیف روی ( هکتار در) بذر ترکم ارمقد

 کشت روی پشته دریکی دیگر از فواید  .است پشته
 باشدمصرف کمتر بذر در مرحله کاشت می ،لوبیا

مطالعات انجام شده در خصوص . (2228پور )هدایتی
در ایستگاه  لوبیا بر روی عملکردهای کشت روش ریتأث

 ،دهداراک نشان می عیطبی منابعکشاورزی و  تحقیقاتی
توان مصرف بذر را می کشت روی پشته،در روش 

ضمن  .درصد کاهش داد 92تا  عملکرد کاهش بدون
 ه استاینکه حتی افزایش عملکرد دانه نیز مشاهده شد

، های مخصوص لوبیاکاردر خطی .(2228پور )هدایتی
با نصب فاروئر و تغییر آرایش  کشت روی پشته امکان
نکته مهم دیگر . وجود داردبه راحتی اشت، های کواحد

بایست در نظر گرفته شود این است که امکان که می
های آبیاری در روش کشت جایگذاری و پخش نوار

 دهدنشان می هاپژوهش نتایج .استتر آسان پشته روی
 غلاف تعداد ،کشت ردیف روی بر بذور فاصله افزایش با

 یابدمی افزایش فغلا هر در دانه تعداد و بوته در
هایی که در بر اساس نتایج پژوهش (.2229)ایدریس 

خصوص تاثیر فاصله ردیف کشت بر روی عملکرد در 
 02 از هابا افزایش فاصله ردیفاردن انجام شده است، 

و در نتیجه  تعداد غدد ریزوبیوم ،مترسانتی 72 به
نتایج  .(2229)تالجی  یابدعملکرد دانه افزایش می

بر  کشت هایفاصله بین ردیف دهدها نشان میپژوهش
تاثیر  سویادر محصول  2روی شدت بیماری کپک سفید

، شدت این بیماری هاافزایش فاصله بین ردیف و بادارد 

                                                           
1-White Mold  

همچنین نتایج  .(2229فیلهو و همکاران ) یابدکاهش می
آزمایشاتی که در منطقه خمین انجام شده حاکی از آن 

)که همزمان با وجین ته لوبیا پای بو دهیخاک است که
این بیماری شدت  کاهشباعث شود( مکانیکی انجام می

 همکاران و آیدار .(2222 همکاران و )لک شودمی
 79 و 92 ،39 کشتهای ردیف بین فاصله سه( 2222)

 ارقام مختلف بر روی عملکرد ریتأثاز نظر  را مترسانتی
 نشان تحقیقاتاین  نتایج. دادند قرار بررسی مورد، لوبیا
 39 از ی کشتهاردیفبین  فاصله افزایش داد،

 در درصد 29 کاهش باعث مترسانتی 92 به مترسانتی
گیلیگوو و . شودمی هکتار هر در مصرفی بذر میزان

 یک ( عملکرد محصول سویا با دو الگوی2229) همکاران
 و 09 به ترتیب با تراکم روی پشته کشت ردیفو دو 

را مورد بررسی قرار دادند.  مترمربعبوته در هر  90
 پشته روی ردیف دو عملکرد داد نشان مطالعه این نتایج

 درصد 23 پشته روی ردیف یک الگوی با مقایسه در
 یک( نیز دو الگوی کشت 2222برنوس ) باشد.می بیشتر

در  سویا محصولردیف روی پشته را در دو  و
داد. تراکم  در جنوب آمریکا مورد ارزیابی قرار یامنطقه

بوته در  02 و 92بوته در این دو روش به ترتیب 
داد این محقق نشان بوده است. نتایج تحقیقات  مترمربع
و لذا از  وجود ندارد، دو روشین داری بمعنی اختلاف

توصیه  را نظر اقتصادی الگوی یک ردیف روی پشته
 فاصله اندکرده راظها محققین برخی حال این با .کرد

 دلیل محققین این .شودمی عملکرد افزایش ثباع کمتر
 در هرز هایعلف جمعیت شدن کمتر را موضوع این

 کبده) اندکرده عنوان ،های کشتردیفکمتر بین  فاصله
نتایج  .(2229 همکاران و یاکوب و 2229 همکاران و

مطالعات انجام شده در خصوص مصرف انرژی در دو 
خمین نشان  کاری در منطقهکاری و خشکهروش هیرم

 92تا  98 با مقدار هانهادهبیشترین سهم انرژی  داد
آبیاری  عملیاتانرژی مصرفی، مربوط به  درصد کل

 22الی  29باشد. سهم مصرف انرژی کود با مقدار می
. همچنین نتایج این درصد در رده بعدی قرار داشت

 یکارخشکهآزمایش نشان داد نسبت انرژی در روش 
 .(2222 پورهدایتی و )رضایی شدبایمکمتر از یک 

( میزان مصرف 2220) کردخیلی و همکارانقاسمی 
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انرژی محصول سویا در استان مازندران را مورد 
های این محققین نشان داد یافتهمطالعه قرار دادند. 

 09برای سویا در حدود  هانهادهمصرف انرژی 
نتایج مطالعاتی که بر  باشد.گیگاژول در هر هکتار می

روی مصرف انرژی در منطقه خمین انجام شده است 
ورودی و خروجی ارقام  مقدار مصرف انرژینشان داد 

و  97282 به ترتیب در منطقه خمین رامختلف لوبیا 
 و پور)اصغری باشدمی مگاژول در هکتار 92232

 ،(2229 همکاران
 ایران در لوبیا مرسوم کشت روش در که ییآنجا از     
 شودمی انجام غرقابی آبیاری و سطحم صورت به که

به کارگیری کشت  است، زیاد بذر و آب مصرف میزان
 اثرات مطالعه این در باشد.می ضروریردیفی 

 ایقطره صورت به که پشته روی کاشت هایروش
 بذر مصرف میزان همچنین و دشومی آبیاری )نواری(

 مورد انرژی هایشاخص و دانه عملکرد بر هکتار در
   گرفته است.  قرار یبررس

 
 

 

 هامواد و روش
 لوبیای تحقیقاتی ایستگاه مزرعه در مطالعه این     

 از متری 2902 ارتفاع در و اراک کیلومتری 92 در خمین
و  باران بارش سالیانه متوسط. انجام شد دریا سطح

به ترتیب  منطقه مورد مطالعهمتوسط دمای سالیانه در 
 باشد.می سلسیوس درجه 9/20 و متریلیم 280

 در سلسیوس درجه 9/09 ماهیانه دمای درجه بالاترین
 -3/22 با برابر دمای ماهیانه درجه کمترین و تیرماه
 به آزمایش .باشدمی ماهبهمن در سلسیوس درجه

 قالب دریک بار خرد شده  هایکرت آماری طرح صورت
در  تکرار سه در تصادفی کامل هایبلوک طرح پایه

 و 89در دو سال زرعی  خمینلوبیای  حقیقاتیت ستگاهیا
 مرکب به صورت تجزیه)تجزیه واریانس  شد انجام 89

 تیپ) COS-16 لاین آزمایش این در. (انجام شد
 آبیاری و کاریخشکه روش به چیتی لوبیا( ایستاده

 متر بود. 3 در 09 هر کرتابعاد  .گردید کشت ایقطره
 گرفته نظر رد اصلی به عنوان کرت کاشت روش چهار

 روی پشتهمسطح، کشت  روشکشت به شد که شامل 
 باروی پشته  کشت پشته، روی ردیفیک  آرایشبا 

با روی پشته  پشته و کشت روی فیدو رد آرایش
مصرف مقدار  سه بود. پشته روی ردیفسه  آرایش

 عامل عنوان به هکتار در گرمکیلو 272و 222 ،72بذر 
صد بر اساس وزن  (.2)جدول  شد گرفته نظر در فرعی

در مقادیر  مترمربعدانه این رقم، تعداد بوته در هر 
 مترمربعبوته در هر  92و  09، 22مختلف بذر به ترتیب 

 باشد.  می

 
 دو بار خرد شده  یهاکرتاصلی و فرعی آزمایش  یمارهایت -1جدول 

 )مقدار مصرف بذر( فرعی عامل (کشت روش)اصلی  عامل
 هکتار در لوگرمیک 72 کشت مسطح  

 هکتار در لوگرمیک 222 پشته، روی ردیف یک آرایش با پشته روی کشت
 هکتار در لوگرمیک 272 پشته روی ردیف دو آرایش با پشته روی کشت

  پشته روی سه ردیف

     
های جهت تسهیل در اجرای وجین مکانیکی با تراکتور

ظر متر در نسانتی 79 ،هافیردمتداول، فاصله بین 
 فیرددر آرایش دو  فاصله بین خطوط کشت گرفته شد.

 مترسانتی 22 و 22و سه ردیف روی پشته به ترتیب 
سازی زمین با آماده، در اوایل خرداد گرفته شد. نظردر 

به طور یکسان دار و دیسک استفاده از گاوآهن برگردان

 زیناواسط خرداد  انجام شد. دربرای همه تیمارها 
انجام شد. های آزمایش ابق تیمارمطکشت  اتیعمل

در  ی مورد استفاده،هامشخصات تراکتور و ماشین
بر  آبیاری دو بین فاصلهاست. آورده شده  2جدول 

 نظردر همه تیمارها  یروز برا 3 منطقهاساس عرف 
 سال دو هر در دهیگل مرحله از قبل. شد گرفته
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. شد انجام غازیپنجه کنوجین از استفاده با هرز هایعلف با مبارزه و دهیخاک عملیات آزمایش،
 

 های مورد استفاده مشخصات ماشین –2جدول 

 (m) عرض دستگاه (kg) وزن دستگاه سازنده شرکت نوع ماشین

  2992 سازی ایرانتراکتور MF285تراکتور 
   آهنگری خراسان دارگاوآهن برگردان

 9/2 392 تاکا زانویی دیسک دو
 9/2 392 جیران صنعت شرکت  کارنده

 - 299 - مرکز از زیگرپاش کود
 9/2 292 - غازی پنجهنوع  کننیوج

 9 289 قدیمی )ساخت ایتالیا( دارپاش بومسم
 3 7292 سازی ایرانکمباین کمباین غلات

 
 مبارزه و ایدونقطه کنه با مبارزه و هیدکود عملیات     

 تیمارها تمام رایب ماندهباقی هرز هایعلف با شیمیایی
بر اساس نتایج . شد انجام همزمان و یکسان صورت به

کیلوگرم کود  292مقادیر  ،(0)جدول  خاک ایشآزم
کیلوگرم  222کیلوگرم فسفات آمونیوم و  222اوره، 

 سولفات پتاسیم به زمین داده شد. 

 
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش -3جدول 

 نیتروژن خاکعمق 
(%) 

 پتاسیم

)1-gk.mg( 
 رفسف

)1-gk.mg(  
کربن 

 آلی

(%) 

 کل مواد 
 خنثی شونده

(%) 

 هدایت الکتریکی
(dS.m-1) 

 PH بافت خاک

 8/7 لومی 2/2 9/20 97/2 2/8 222 29/2 2-02

 
 نوع از ،آزمایش در استفاده مورد بازکنشیار     

 بیشتر اطلاعات آوردن دست به منظور به. بود کفشکی
 روش با آزمایشی تیمارهای کلی، یدگاهد داشتن و

 کشت ،مرسوم روش در. ندگردید مقایسه منطقه مرسوم
 غرقابی صورت به عمدتاً آبیاری و مسطح صورت به

 حداقل کشاورزان مصرفی بذر میزان. شودمی انجام
 مورد رقم عملکرد. باشدمی هکتار در کیلوگرم 222

 گینمیان طور به آزمایش محل و منطقه در آزمایش
 روش برداشت .آمد دست به هکتار در کیلوگرم 2022
باشد. برداشت لوبیا به صورت با غلات متفاوت می لوبیا

 صورت به برداشت باشد. مرحله اولای میدو مرحله
 با. شودمی انجام کارگری نیروی از استفاده با و دستی
 شده برداشت محصول لوبیا، رطوبت بودن بالا به توجه

 ماندمی باقی مزرعه در روز سه الی دو ه،باف صورت به
 در. شودمی انجام کوبیخرمن عملیات ،آن از پس و

 هایکمباین از لوبیا کوبیخرمن برای اخیر هایسال

 فلک و چرخ منظور این برای. شودمی استفاده غلات
 و کوبنده واحد به مربوط ماتیتنظ و شده جدا کمباین

 جلو، سمت به کمباین حرکت با. شودمی انجام هاالک
 قسمت داخل به کارگر توسط لوبیا شده خشک هایبافه

 به هابوته برداشت برای. شودمی ریخته کمباین تغذیه
 روز نفر 29 حدود در هکتار هر برای دستی، روش

 کوبیخرمن. لازم است ساعت( نیروی کار نفر 222)
 توسط غلات کمباین از استفاده با شده خشک هایبافه
 طول ساعت دو حدود در که شودمی انجام ارگرک سه
 غلات اصلاح شده، از کمباین ،کشد. در این مطالعهمی

 مصرفیهای هکل نهاد کوبی استفاده گردید.جهت خرمن
تجهیزات آبیاری )نوارهای  ،آبیاری شامل بذر، آب که

، سوخت گازوئیل، انرژی ها، کود، سمومماشین آبیاری(،
گیری ها اندازهبرای همه کرت بود و نیروی کار برق

های حاشیهبرای به حداقل رساندن اثر حاشیه، شد. 
در داخل هر  لوبیا. حذف گردیدهر کرت  طولی و عرضی
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میزان عملکرد و  برداری گردیدنمونه و برداشتکرت 
برای مبارزه با  .گیری گردیداندازه لوبیا و کاه دانه
لیتر  97/2 ،روش کشت بر روی پشته در های هرز،علف

 ، با فرمولاسیون مایعSL= %39 ،2بازاگرانبنتازون )
لیتر  یکو  (ساخت شرکت مهان، آب در حل قابل
، با OEC= %9/22 ،2اسنابو) سیتوکسیدیم کشعلف
 (ساخت شرکت مهان، امولسیون روغنیلاسیون فرمو

دو لیتر بازاگران و  ،کشت مسطحدر روش  .استفاده شد
در روش کشت روی  .ده گردیداس استفاسه لیتر نابو

، به پشته نسبت به روش مرسوم منطقه )کشت مسطح(
بیش از  امکان عملیات وجین مکانیکی و ماشینی، دلیل
مصرف  شود ونابود می هرز یهاعلفدرصد  72

همچنین دو  .یابدمیسوم کاهش کش به میزان یکعلف
گرم  222ماده موثره با  0ازوکسیت یهگزکش لیتر کنه

ساخت شرکت )با فورمولاسیون امولسیون،  یترل در
برای هر دو  لیتر در هکتاریک به میزان  شیمی(آریا

ظرفیت  روش کشت )مسطح و روی پشته( استفاده شد.
کشاورزی به صورت میدانی  یهانیماشهمه 
برای  جزامبه صورت  نیروی انسانی گیری شد.اندازه

 تارساعت در هک-نفر بر حسب های مختلفهر عملیات
های مصرفی در همه مقدار انرژی نهاده محاسبه گردید.

ارز انرژی و مقادیر های آزمایشی با استفاده از همکرت
انرژی  ارزهمشده محاسبه گردید.  گیریاندازه
  نشان داده شده است. 3های مختلف در جدول نهاده

انرژی مورد نیاز جهت آبیاری محصولات      
نرژی مستقیم و غیرمستقیم کشاورزی شامل دو نوع ا

باشد. نوع مستقیم انرژی شامل انرژی لازم برای می
استحصال، پمپاژ و تحت فشار قرار دادن آب از منبع 

آن شامل  میرمستقیغآب )چاه، رودخانه و ...( است. نوع 
 حیتسطکشی، زهکشی، انرژی صرف شده جهت کانال

آبیاری است. عمق چاه  ساتیتأس، تجهیزات و نیزم
های مختلف بیاری و میزان مصرف آب در کرتآ

انرژی مستقیم  2گیری شد و با استفاده از رابطه اندازه
 (.2888 کیتانی)محاسبه گردید 

                                                           
1- Bentazone sodium )Basagran( 

2- Sethoxydim (Nabu S) 

3- Hexythiazox(Nissorun) 

]1[ 
 

انرژی مستقیم برق برای استحصال  DEکه در آن      
میزان کل آب  Qژول در هر هکتار،  برحسبآب 

مصرفی محصول در یک فصل زراعی شامل آب مورد 
هد کل پمپ به  H(، هکتار در مترمکعباز گیاه و افت )نی

جرم حجمی  fمتر )شامل عمق چاه به اضافه هد افت(، 
راندمان پمپ  2µ، مترمکعبکیلوگرم بر  2222آب معادل 

بازدهی کل تبدیل انرژی و  1µدرصد( و  82تا  72)
 29/2-2/2برابر  معمولاًهای برقی توان، که برای پمپ

 ارزهمهمچنین برای محاسبه . شوددر نظر گرفته می

ی، انرژی اقطرهانرژی مصرفی آبیاری در روش آبیاری 
هر کیلوگرم نوار پلاستیک بر  دیتول برمصرف شده 

های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اساس داده
و انرژی معادل نیروی کارگری برای  8939شماره 

 .ها محاسبه شدتوزیع نوار
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 (1222و کیتانی  9112، کالتساس 9112، وانگ و همکاران 9112رژی )سینگ و همکاران ان ارزهم -4جدول 
 انرژی ارزهم نهاده  انرژی ارزهم نهاده

 N 2/79 (MJ/kg)کود  (MJ/kg) 209 تراکتور
 5O2P 3/27 (MJ/kg)کود  (MJ/kg) 292 گاوآهن

 O2K 7/20 (MJ/kg)کود  (MJ/kg) 238 دیسک بشقابی
 (MJ/li) 092 بازاگران کشعلف (MJ/kg) 200 بذرکار

 (MJ/li) 322 نابو اس کشعلف (MJ/kg) 228 کودپاش
 (MJ/li) 202 کش نیزورون )هگزی تیازوکس(کنه (MJ/kg) 229 کمباین

 (MJ/kg) 20 بذر لوبیا MJ/kg) 239 کن ینوج
 (MJ/kg) 9/22 کاه لوبیا (MJ/h) 89/2 نیروی کار

 (MJ/kg) 202   پاشسم (MJ/li) 9/37 دیزل        سوخت

 
 انرژی یهاشاخصصفات عملکرد و 

همچنین شد.  یریگاندازهارتفاع بوته  ،قبل از برداشت     
در  تعداد دانه در نیام و تعداد نیامگیری به منظور اندازه

برای  شد. بوته از هر کرت برداشت ، تعداد پنجهر بوته
 حذفبا ولوژیک، گیری عملکرد دانه و عملکرد بیاندازه

 مترمربع 02حواشی، سطح برداشت شده از هر کرت 
 سببر ح عملکرد دانهدر نهایت، در نظر گرفته شد. 

و شاخص برداشت  صد دانه وزن ،گرم در هکتارکیلو
بر حسب  تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیک)

انرژی ناخالص ستانده، شدت  گیری شد.درصد( اندازه
های انرژی به عنوان شاخص رژیانرژی و نسبت ان

برابر است با  ستادهانرژی ناخالص . محاسبه شدند
انرژی تولید شده حاصل از کاه و دانه است و از 

انرژی آن محاسبه  ارزهمضرب مقدار تولید در حاصل
 مصرفیمقدار انرژی  شدت انرژی یا انرژی ویژه .شد

 هدهندنشانو  دهدتولیدی را نشان می به جرم محصول
مصرف انرژی برای تولید یک واحد از محصول است. 
در این مطالعه بر اساس مگاژول بر هر کیلوگرم 

کل انرژی  میتقس از نسبت انرژی. محصول محاسبه شد
آید. بدین خروجی به کل انرژی ورودی به دست می

یک هکتار کشت لوبیا  خروجی ازمنظور مجموع انرژی 
ای ورودی جهت تولید ههای مختلف( بر انرژیتیماردر )

، 2228و همکاران  وانگ) گرددهکتار تقسیم میدر یک 
 .(2227سینگ و همکاران  و 2229هاتریلی و همکاران 

 

 تایج و بحثن

های آزمایش و همچنین اثر متقابل اثر تیمار 9جدول      
شده را  گیریهای آزمایش بر روی صفات اندازهتیمار

 کشت اثر روش ل مذکوربا توجه به جدو دهد.مینشان 
دار معنی  %9سطح آماری در  بر روی عملکرد دانه

مقدار همچنین اثر متقابل روش کشت و  .باشدمی
مقدار  و اثرات متقابل روش کشت و مصرف بذر
عملکرد دانه  مقداردر سطح یک درصد بر  مصرف بذر

، روش کشت و اثر مقدار مصرف بذر دار شد.معنی
در سطح ار مصرف بذر مقدمتقابل روش کشت و 

 جدولدانه دارد.  222بر وزن  یداریمعناثر  %9آماری 
 یمارهایت در یریگاندازه صفات میانگین مقایسه 9
را  درصد پنج سطح در دانکن آزمون اساس بر زمایش،آ

کیلوگرم  2022بیشترین عملکرد دانه با  .دهدمی نشان
رم کیلوگ 222بذر  مصرفبا  تیماردر هکتار مربوط به 

با . در هکتار و روش کشت دو ردیف بر روی پشته بود
 کشت روشدر این روش و دانه  مقدار عملکرد این حال

 روش پشته، سه ردیف روی پشته و روی ردیف یک
 272 و 222 ،72 بذر مصرف با ترتیب به  مسطح

 ولی با .یک گروه قرار دارند هکتار در هر در کیلوگرم
 روی ردیف دو هایبذر، روش ترکم توجه به مصرف

 از بعد و در هکتارمصرفی کیلوگرم بذر  222پشته با 
 کیلوگرم 72 با پشته روی یک ردیف کشت روش آن

 در مطالعه شود.توصیه می هکتار در مصرف بذر
که کشت سویا به  شد( بیان 2229گیلیگوو و همکاران )

صورت دو ردیف روی پشته موجب افزایش عملکرد 
( 2223شود. نادم و همکاران )مینسبت به کشت سنتی 
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نیز نتایج مشابهی را در کشت حبوبات بیان کردند. 
( عملکرد سویا در روش کشت دو ردیف 2222)برنوس 

 روی پشته را بیشتر از یک ردیف روی پشته بیان کرد.
با بررسی فواصل مختلف  (2222)کاران مآیدار و ه

 29بیان کردند که فاصله  باقلاکشت بر عملکرد 
آسودار و همکاران  .ترین فاصله استمتر مناسبانتیس
( بیان کردند که کشت به صورت جوی و پشته 2229)

آنان در . افزایش دهد را تواند عملکرد محصولاتمی
کشت گندم به صورت جوی که مطالعه خود بیان کردند 

و همکاران  لی پشته با افزایش عملکرد همراه است.و 
 را بیان کردند. نتایج مشابهیز ( نی2222)

 کیلوگرم 272 در دانه عملکرد بیشترین ،مسطح روش در
 دلیل به که آیدمی دست به هکتار هر درمصرف بذر 

 توصیه مکانیکی وجین امکان عدم و بذر بالای مصرف
الگوی یک و های کشت روی پشته با روشدر  .شودنمی

عملکرد  مصرفی بذر شیبا افزادو ردیف روی پشته، 
 مشابه است. (2223)مکی که با نتایج  یابدش میدانه کاه

 
  یبر روی صفات عملکرد تیمارهاواریانس اثر  مرکب تجزیه – 5جدول 

 منابع تغییر

 میانگین مربعات 
درجه 
 آزادی

 دانه عملکرد
صد وزن 

 دانه 
تعداد دانه در 

 نیام
در  نیامتعداد 

 بوته
  ارتفاع بوته

شاخص 
  برداشت

 ns 92222 ns 2/23 ns3/2 ns99/2 ns 9/03 ns2/07 2 سال

 ns98282 ns2/0 ns02/2 **9/28 **9/232 *2 /9 3 سال×تکرار
 ns32/2 ns2/3 ns7/03 ns2/08 7/2** 099802* 2 روش کشت

 33929ns ns 8/3 ns29/ *0/29 ns0/0 ns9/27 0 روش کشت×سال

 2/09 7/22 3/2 99/2 7/2 98293 22 خطای آزمایش

 ns29/2 **8/29 ns2/9 ** 0/227 2/28** **929392 2 مصرف بذر

 ns 98098 *9/8 ns 20/2 **9/20 ns3/2 ns 9/27 2 سال×مصرف بذر
 ns07/2 **0/8 ns2/0 * 2/93 9/29** **2299283 9 روش کشت × مصرف بذر

روش  ×مصرف بذر
 سال×کشت

9 223829** *3/9 ns29/2 ns2/2 ns 2/29 ns 2/22 

 ns20/2 90/2 9/9 2/29 2/2 20722 02 خطای آزمایش
 20 9 20 20 9 8  )%( ضریب تغییرات

 . باشدمیدرصد  پنجو  ت مربوطه به ترتیب در سطوح آماری یکتیمار بر روی صف اثر دارمعنیوجود اختلاف  دهندهنشان** و *: 

:ns باشدمی مربوطه صفت روی بر  تیماراثر  دارمعنی اختلاف عدم وجود دهندهنشان. 

 

داری در تعداد دانه در غلاف در بین معنیاختلاف      
مقدار مصرف دهد تیمارها مشاهده نشد که نشان می

. بر تعداد دانه در غلاف نداردری و روش کشت اث بذر
مشابه  (2222)برنوس  این موضوع با نتیجه مطالعه

 بذر مصرفیو اثر متقابل  مقدار بذر مصرفیولی  است.
داری غلاف در بوته اثر معنیو روش کشت بر تعداد 

مقدار بذر و اثر متقابل  مقدار بذر مصرفیتنها اثر  دارد.
دار و روش کشت بر شاخص برداشت معنی مصرفی

اثر  مقدار مصرف بذرشد )سطح یک درصد( و 
داری بر شاخص برداشت نداشت. بیشترین مقدار معنی

با روش کشت درصد در کرت  2/09 شاخص برداشت با
در  مصرف بذر کیلوگرم 222روی پشته با یک ردیف 

داری با سطوح دو هکتار به دست آمد ولی اختلاف معنی
در هکتار  مصرف بذر کیلوگرم 222ردیف روی پشته با 

بذر در روش مرسوم و روش مقادیر مصرف و همه 
 کشت سه ردیف روی پشته ندارد.

 
کشت روش و تیپ نوع ابلمتق اثر  شده یریگاندازه صفات میانگین مقایسه - 6 جدول  

شاخص  نیام تعداد  تعداد دانه   روش کشت بذر مصرفی (ha.kg-1) عملکرد 222وزن 
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 (1-ha.kg) (g) دانه نیامدر  در بوته (%) برداشت

0/03 abc 0/22 abc 2/0 a 28bcd 2999f 72 

9/03 مسطح abc 2/22 abc 3/0 a 9/02 ab 2287bc 222 

8/02 bc 2/22 ab 2/0 a 3/02 a 2272ab 722  

9/29 d 2/22 a 8/2 a 8/02 a 2229ab 72 
یک ردیف  
 روی پشته

2/09 a 7/22 abc /0 a 3/02 ab 2992de 222 

7/02 cd 2/7 d 7/2 a 3/27 d 897g 272 

2/02 bc 7/22 abc 8/2 a 3/02 abc 2228cd 72 
دو ردیف 
 روی پشته

2/09 ab 2/22 abc 2/0 a 7/02 a 29220 a 222 

2/02 bc 2/8 bcd 2/0 a 8/08 abc 2989ef 272 

3/09 abc 9/8 bc 2/0 a 3/29 cd 2977f 72 
سه ردیف 
 روی پشته

9/03 ab 9/8/ bc 8/2 a 3/02 ab 2209abc 222 

9/00 abc 9/9 cd 9/2 a 9/02 abc 2222cd 272 

 

 مستقیم یانرژی مصرف
 اساس بر سوخت و نیروی کارگریمجموع انرژی      

 برای انرژی ارزهم و شده گیریاندازه مقادیر
 برداشت و داشت کاشت، ورزی،خاک هایعملیات

)انرژی  شده است نشان داده 7 جدول در و محاسبه
بیشترین مصرف انرژی سوخت مربوط به  .مستقیم(

که با گاواهن  باشدورزی اولیه میعملیات خاک
 داربا گاوآهن برگردانشخم  .شوددار انجام میبرگردان

در  است.ترین عملیات ماشینی در زراعت لوبیا سنگین
ورزی اولیه بسیاری از مطالعات بیان شده است که خاک

های ماشینی را بیشترین مصرف سوخت در بین عملیات
، 2222عساکره و همکاران دهد )به خود اختصاص می

 (. 2222نژاد صفاییو  2222اسکندری و همکاران 
 بیشترین. دارد قرار بعدی رده در برداشت عملیات     

 چیدن شامل که است برداشت مرحله رد کارگری نیروی
 در انسانی انرژی مصرف. است کوبیخرمن و هابوته

 کل. باشدمی هکتار در مگاژول 237 حدود در مرحله این
 و پشته روی کشت روش در مصرفی مستقیم انرژی
 بر مگاژول 9039 و 9829 با برابر ترتیب به مسطح
 در مستقیم انرژی مصرف تفاوت. آمد دست به هکتار

 با مبارزه و کاشت عملیات به مربوط کشت روش دو
 مبارزه عملیات مسطح کشت در. است هرز هایعلف

 .شودنمی انجام هرز هایعلف با مکانیکی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و نیروی کارگریمصرفی مقادیر انرژی سوخت  -2جدول   

 نوع عملیات
ی امزرعهظرفیت 

(1-h.ha) 
مصرف سوخت در 

 (ha.li-1) هکتار
نرژی سوخت ا

(1-ha.MJ) 
انرژی کارگری 

(1-ha.MJ) 
مجموع سوخت و 

 (ha.MJ-1کارگری )

 0299 9/9 0298 93 09/2 داربرگردان گاوآهن
 090 2/2 092 9 33/2 دیسک زنی

 328 9 022 9/9 9/2 کشت مسطح
 992 9 090 9 9/2 کشت ردیفی

 299 99/2 297 9/0 0 ی هرزهاعلفشیمیایی  کنترل
 328 7/2 329 9/9 7/2 ی هرزهاعلفیکی مکان کنترل

 292 99/2 292 8/2 9/0 کود دهی
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 209 209 - - - برداشت دستی 
 2823 22 2822 32 92/2 کوبیخرمن

 
 غیرمستقیمانرژی مصرفی 

 متر 222 بر بالغ خمین منطقه در آب هایچاه عمق     
ای و باشد. مقدار حجم آب مصرفی در آبیاری قطرهمی

 مترمکعب برآورد گردید 23222 و  7222حدود غرقابی 
 2. با استفاده از رابطه (2229 پور و اکبریهدایتی(

بیان شد.  9انرژی جهت پمپاژ آب محاسبه و در جدول
 آبیاری هاینوار جنس ای معمولاًدر روش آبیاری قطره

 مصرف مقدار منابع، اساس بر. باشدمی سبک اتیلنپلی
 تن هر ازای به ژولگیگا 22 حدود در تقریباً انرژی

 شده تولید( گرمکیلو هر ازای به مگاژول 22)پلاستیک 
 هر هکتار در آبیاری زمان متوسط طور به. باشدمی

 22 حدود در ثانیه بر لیتر 22 تا 29 دبی با غرقابی روش
 دوره 27 آبیاری دفعات تعداد. کشدمی طول ساعت
 ینیرو ساعت نفر 223 که بر اساس آن شد فرض

 روش در. است لازم برای آبیاری غرقابی کارگری
 طول ساعت 9 متوسط طور به آبیاری نوبت هر ایقطره

 ساعت نفر 99 حدود در کارگری نیروی  لذا و کشدمی
 . باشدمی نیاز مورد

 
 آبیاری هاینوار پخش و آب استحصال برای انرژی مصرف مقادیر -8 جدول

 کشت مسطح )غرقابی( ای(طره)آبیاری ق کشت روی پشته روش کشت
 23222 7222 )مترمکعب در هکتار( مصرف آب

 92392 222822 (MJ.ha-1) انرژی استحصال آب
 تعداد کارگر برای آبیاری و پخش نوار

 ساعت در هکتار(-)نفر
229 223 

 239 322 (MJ.ha-1)انرژی کارگری

 2932 2 (MJ.ha-1)انرژی ساخت نوار

 92092 222727 (haMJ.-1) مجموع انرژی مصرفی

     
 هر برای ساعت نفر 22 حدود در نوارها پخش جهت
 نفر 229 کارگری نیروی کل بنابراین. است لازم هکتار

 9/22 آبیاری هاینوار متر هر وزن. شد خواهد ساعت
 هر در شده برده کار به آبیاری نوار وزن. باشدمی گرم

 232 دحدو در مترسانتی 79 ردیف فاصله با هکتار
 2932 حدود در مصرفی معادل انرژی و کیلوگرم
به جز . (2227نام )بی است هکتار هر ازای به مگاژول
کاشت که مبارزه مکانیکی با علف هرز و روش عملیات 

پشته و مسطح انجام شد،  رویبه دو صورت کشت 
 اطلاع ازها یکسان بود. با ها در کل کرتعملیات سایر

و ادوات  هانیماشزراعی  وزن، عمر مفید و ظرفیت
 .و ادوات محاسبه گردید هانیماشانرژی  ،مورد استفاده

های مختلف به تفکیک عملیات یانرژی مصرف 8جدول 
همان طور که بیان شد،  دهد.تولید لوبیا را نشان می

مقدار مصرف کودهای شیمیایی برای همه تیمارها 

با  یکسان در نظر گرفته شد. مجموع انرژی کود برابر
مقادیر انرژی  .ول بر هکتار به دست آمدژمگا 7222

های اصلی مختلف در کل کرت هایعملیات درمصرفی 
ها، یکسان است و تنها در به دلیل یکی بودن عملیات

فرعی به دلیل اختلاف در مقدار بذر کشت های کرت
 انرژی 8متفاوت است. به همین دلیل در جدول  ،شده

روش کشت رف بذر و مصرفی بر اساس مقدار مص
 نتایج به توجه با .بیان شده است روی پشته و مسطح

که شامل کشت به ( شاهد) مرسوم روش ،مذکور جدول
 بیشترینغرقابی است،  یاریو آبصورت کشت مسطح 

 بهول بر هکتار مگاژ 220329با مقدار  را انرژی مصرف
 انرژی مصرف سهم روشاین  در .داد اختصاص خود
 در. باشدمیکل انرژی ورودی  درصد 09/90 آب

 آب انرژی درصد سهم پشته روی روش در که صورتی
 در. باشدمی درصد 22/79تا  82/73در تیمارها از 
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 در بذر مصرفی کیلوگرم 72 با پشته روی کشت روش
 22/32 کاشت مرحله در شده مصرف انرژی هکتار،
 دلیل که باشدمی مرسوم روش در آن معادل درصد
 روش این در ربذ کمتر مصرف ضوعمو این اصلی

عملیات کوددهی و کاشت  ،پس از آبیاری. باشدمی
بیشترین مقدار مصرف انرژی را به خود اختصاص 

 کشت روش در مصرفی هاینهاده انرژی مقدار .دهندیم
 هر در مگاژول 78222 متوسط طور به پشته روی

 نهاده انرژی مقدار از بیشتر کمی که باشدمی هکتار
( 2228) همکاران و پوراصغری توسط شده بهمحاس

 در منطقه در آبی گندم در نهاده انرژی مقدار. باشدمی
 پورهدایتی) باشدمی هکتار هر در مگاژول 97222 حدود

 مصرف دهدمی نشان موضوع این که ،(2229یونسی و
ییلماز و همکاران . باشدمی بیشتر لوبیا در نهاده انرژی

ها را به شیمیایی و ماشین ( سوخت، کودهای2229)
کننده انرژی ورودی در کشت عنوان منابع عمده مصرف

( 2227پنبه در ترکیه معرفی کردند. اردل و همکاران )
درصد کل انرژی ورودی در تولبد  02/38بیان کردند 

درصد آن را انرژی سوخت  29/23چغندرقند، کود و 
 دهد.دیزل تشکیل می

 
 بر حسب مگاژول در هکتار  هادر تولید لوبیا به تفکیک عملیاترفی مقادیر انرژی مص –2 جدول

 (ha.MJ-1های مختلف )انرژی مصرفی در عملیات

 مصرف بذر
(1-ha.kg) 

 روش کشت 

ع 
مو

مج
ی 

رژ
ان

فی
صر

م
ت 

ش
ردا

ب
 

ن 
جی

و
کی

انی
مک

 

سم
ش

پا
 ی

ت
ش

کا
هی 

 د
ود

ک
 

ی
ار

آبی
 

ک
خا

رز
و

 ی

77299 2229 329 992 2997 7290 92092 0993 72 

شت روی پشتهک  79999 2229 329 992 3997 7290 92092 0993 222 

92999 2229 329 992 9297 7290 92092 0993 272 

79829 2229 2 730 2997 7290 92092 0993 72 

(ایقطره)آبیاری  مسطح  79929 2229 2 730 3997 7290 92092 0993 222 

92029 2229 2 730 9297 7290 92092 0993 272 

 )آبیاری غرقابی( مسطح 222 0993 222822 7290 9922 730 2 2229 220329

     
 کلش و شده از دانه و کاه مقادیر انرژی تولید 22جدول 

بیشترین خروجی انرژی دانه با دهد. را نشان می لوبیا
مگاژول بر هکتار مربوط به تیمار به روش  79072
مصرف م کیلوگر 222با  پشتهبر روی دو ردیف کشت 

انرژی ناخالص ستاده بیشترین در هکتار بود، ولی بذر 
در روش یک که شامل مجموع انرژی دانه و کاه است 

در هکتار  مصرف بذر کیلوگرم 72با ردیف روی پشته 
 نسبت و شدت هایشاخص 22 جدول در .آمدبه دست 

 شده نشان شاهد روش و آزمایش تیمارهای انرژی
در همه تیمارها و  ،شودمی مشاهده که طور همان. است

شاهد نسبت انرژی کمتر از یک شده است و نشان 
 .دهد انرژی خروجی کمتر از انرژی وردی استمی

بیشترین نسبت انرژی در تیمار دو ردیف کشت روی 
در هکتار، یک ردیف مصرفی  بذر کیلوگرم 222پشته با 

در هکتار و بذر مصرفی کیلوگرم  72روی پشته با 
در هکتار به ترتیب بذر مصرفی  کیلوگرم 272مسطح با 

کمترین مقدار به دست آمد.  89/2و  89/2، 88/2با 
نسبت انرژی مربوط به تیمار کشت یک ردیف روی 

در هکتار است که بذر کیلوگرم  272 مصرفپشته با 
بذر به صورت کشت یک  مصرفافزایش  دهدیمنشان 

ردیف روی پشته بازده مصرف انرژی را به شدت 
دهد. کشت شاهد نیز از نظر کمترین مقدار اهش میک

 دهد ازنسبت انرژی در رتبه دوم قرار دارد و نشان می
یی کمتری نسبت به سایر کارا ،انرژی مصرفی نظر

گردد با افزایش می مشاهدههمچنین  .تیمارها دارد
کیلوگرم در همه تیمارهای کشت بر  272بذر به  مصرف

یابد که نشان می روی پشته، نسبت انرژی کاهش
کیلوگرم در  272با افزایش مصرف بذر به  دهدیم
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هکتار، کارایی انرژی مصرفی در این روش کشت کاهش 

( نسبت انرژی در تولید لوبیا 2222رضایی ) .یابدمی
کاری را کمتر از کاری و هیرمچیتی به صورت خشکه

کل  (2223. خوشرو و جمشیدی )یک به دست آورد
منطقه در در تولید لوبیا  نسبت انرژیو  انرژی مصرفی

 27/2و  مگاژول در هکتار 222922 به ترتیب آبپرده را
( انرژی 2229. کاظمی و همکاران )محاسبه کردند

مگاژول در  79983تولیدی در کشت محصول باقلا را 
 هکتار بیان کرد.

 
 انرژی خروجی حاصل از دانه و کاه ارزهممقادیر  –11جدول

 کاه (kg.ha-1)انرژی 
(1-kg.ha) 

 دانه عملکرد
(1-kg.ha) 

مصرفی ر بذ
(1-ha.kg) 

 روش کشت
 دانه کاه مجموع ستاده

92330 27908 92823 2892 2999 72 

 222 2287 0829 72289 09022 227922 مسطح

222222 33789 77223 3939 2272 272 

202920 99290 79992 9277 2229 72 

22928 یک ردیف بر روی پشته  27822 90232 0222 2992 222 

93233 22999 00999 2227 897 272 

227082 08299 99029 3202 2228 72 

 222 2029 3292 79072 07988 229298 دو ردیف بر روی پشته

82822 02292 97902 0922 2989 272 

78279 29392 90929 2799 2977 72 

82729 09892 228992 سه ردیف بر روی پشته  3222 2209 222 

223972 09909 99203 0893 2222 272 

 روش شاهد 222 2022 3393 79222 32279 228279

 به مربوطتولید دانه  انرژی شدت میزان کمترین     
 پشته روی ردیف دو آرایش با پشته روی کشت روش

 ردیف یک و در هکتار بذر کیلوگرم 222 مصرف با
به  هکتار هر در بذر گرمکیلو 72 مصرف با پشته روی

 هر ول به ازایمگاژ 7/03و  2/03 مقدارترتیب با 
 ردامق با انرژی شدت شاهدروش  در .باشدمی کیلوگرم

به ازای تولید هر کیلوگرم دانه نشان  مگاژول 7/90
که میزان مصرف انرژی جهت تولید هر واحد  دهدیم

کشت روش . محصول بیشتر از تیمارهای دیگر است
در مقایسه با روش آبیاری نواری  یریکارگبه ومسطح 
کمتری  یانرژدارای شدت  ،)آبیاری غرقابی( مرسوم

در کشت  دهد آبیاری به روش نواریاست که نشان می

باعث افزایش راندمان استفاده از  به صورت مسطح نیز
 32 حدود در انرژی شدت میانگینشود. انرژی می

 برابر 9/2 باشد کهمی دانه کیلوگرم هر برای مگاژول
 مورد آزمایش منطقه در گندم محصول در انرژی شدت

خوشرو و (. 2229ی یونس و پورهدایتی) باشدمی
شدت انرژی تولید لوبیا در منطقه  )2223(جمشیدی 
در مگاژول بر کیلوگرم محاسبه کردند.  3/93آبپرده را 

منفی  ،آمدهخالص به دست  انرژی مقدارهمه تیمارها 
ی تولیدی کمتر از است که مقدار انرژعلت این  که به شد

این نتیجه با نتایج رضایی و  .مصرفی است یانرژ

  ( مطابقت دارد. 4112) همکاران

 
  به ازای عملکرد دانه آزمایش یمارهایتانرژی در  یهاشاخص -11جدول 

 مصرفی بذر 
(1-kg.ha) 

 شدت انرژی
(1-kg.MJ ) 

 انرژی   نسبت
 (MJ.kg-1)انرژی خالص

3/38 72 مسطح  98/2  23222-  
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222 9/07  82/2  7027-  
272 3/09  89/2  0222-  

 یک ردیف روی پشته
72 7/03  89/2  2909-  
222 3/32  92/2  29939-  
272 9/92  32/2  37202-  

 دو ردیف روی پشته

72 3/09  99/2  9992-  
222 2/03  88/2  929-  
272 9/37  72/2  22899-  

 سه ردیف روی پشته

27  8/39  98/2  20972-  
222 8/09  82/2  9289-  
272 0/32  93/2  22993-  

7/90 222 روش شاهد  90/2  39229-  

 
 کلی یریگجهینت

بذر و روش کشت به ترتیب در سطح مقدار مصرف      
داری بر عملکرد تولید دانه پنج و یک درصد اثر معنی

 دو های. بیشترین عملکرد تولید در تیمارلوبیا دارند
 و یک بذر کیلوگرم 222 مصرف باردیف روی پشته 

در هکتار بذر  کیلوگرم 72 مصرف با پشته روی ردیف
 بیشترین و انرژی مصرف شدت کمترین به دست آمد.

روش مرسوم . آمد دست به روش این در انرژی نسبت
که به صورت کشت مسطح همراه با آبیاری غرقابی 

شت به بیشتری نسبت به ک شدت مصرف انرژیاست 
سه ردیف روش  صورت پشته و آبیاری نواری دارد.

روی پشته و روش مسطح به دلیل مصرف بالای بذر 
 شود.توصیه نمی
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