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 چکیذٌ

ٍ  1/1دس دٍ سطح   طشٍیپیسشػت  ،( سبًتی هتش 25ٍ  15)سطح هختلف ػوق دٍ دس ػوق ضخن دس ایي کبس تحقیقبتی تبثیش

دس ایي  . تثشسسی ضذُ اس ( MF 285) هسی فشگَسيتشاکتَس ثش سٍی  هیضاى هصشف سَخت ٍیظُ  هتش ثش ثبًیِ 38/1

، پبساهتش  هصشف ( سِ تکشاسدس )تیوبس  4فبکتَسیل دس قبلت طشح ثلَک کبهل تصبدفی ثب  ثشسسی ثب استفبدُ اص آصهبیص

ثش حست هسبحت ضخن )هیضاى هصشف سَخت ٍیظُ  کًِطبى داد  ثذست آهذًُتبیح . سَخت هَسد اسصیبثی قشاس گشفت

ثش حست حدن )دس صَستیکِ هیضاى هصشف سَخت ٍیظُ  ،یص هی یبثذثب افضایص سشػت پیطشٍی ٍ ػوق کبس افضا( خَسدُ

حذاقل هصشف سَخت . ثب افضایص ػوق کبس کبّص ٍلی ثب افضایص سشػت پیطشٍی افضایص هی یبثذ( خبک ضخن خَسدُ

، ٍکوتشیي هصشف  هتش ثش ثبًیِ 1/1 طشٍیپیسشػت سبًتی هتش  ٍ  15دس ػوق ( ثش حست هسبحت ضخن خَسدُ)ٍیظُ 

ثذست  هتش ثش ثبًیِ  1/1 طشٍیپیسشػت ٍ ٍ  ،سبًتی هتش  25دس ػوق ( ثش حست حدن خبک ضخن خَسدُ)ظُ سَخت ٍی

 .آهذ

 خاک يرزی، گايآَه برگرداوذار ،مصرف سًخت ، سرعت پیشريی، شخم :ياشگان کلیذی

 مقذمٍ

اهتشّبی هختلف ثش سٍی آى اّویت پیذا تَلیذ تَاى دس هضسػِ است لزا هیضاى سَخت هصشفی آى ٍ تبثیش پبسهٌجغ تشاکتَس ػوذُ تشیي 

سایح تشیي سٍش هصشف تَاى دس تشاکتَسّب استفبدُ اص تَاى هبلجٌذی آًْب دسخْت اخشای ػولیبت  خبک ٍسصی ٍ ثِ خصَظ . هی کٌذ

فی دس صذ تَاى هصش 60ًطبى دادُ کِ ثیص اص ( 1968)تحقیقبت ّبسیسَى ٍ ّوکبساى . ضخن تَسط گبٍآّي ثشگشداى داس  هی ثبضذ

خبک ٍسصی  غیش اص فشاّن ًوَدى هحیط هٌبست خْت سجض ضذى ثزس  .تشاکتَس دس هضاسع  ثِ هٌظَس ػولیبت خبک ٍسصی اًدبم هی ضَد

 ،اص ثیي ثشدى ػلف ّبی ّشص  ،افضایص ًفَر ٍ خشیبى آة دس خبک  ،ٍ سضذ ٍ ًوَ سیطِ، داسای هضایبی دیگشی اص خولِ تَْیِ خبک 

ثبال  آٍسدى سیطِ ّب، سبقِ ّب ٍ غذُ ّبی  ،هذفَى کشدى ثقبیبی گیبّی ٍ خبضبک  ،ی ٍداهی ثب خبک هخلَط ًوَدى کَدّبی ضیویبی

 . صیشصهیٌی ثِ سطح خبک ٍ کوک ثِ تسْیل پَسیذگی آًْب ًیض هی ثبضذ

سدى اهشٍصُ دس خْبى تحقیقبتی دس خْت کن خبک ٍسصی ٍ ثی خبک ٍسصی  ثِ هٌظَس کبّص هصشف اًشطی دس کطبٍسصی ٍ پبییي آٍ

 ،اص آًدبییکِ دس کطَس هب خبک اغلت هٌبطق سٌگیي هی ثبضذ. استْالک ادٍات ٍ صشفِ خَیی دس صهبى اخشای ػولیبت اًدبم هی ضَد

ًیض دس تحقیقبت خَد ثِ ایي ( 1376)ّوت ٍ ّوکبساى . ثِ ًظش هی سسذ ػولیبت ثی خبک ٍسصی ًتیدِ سضبیت ثخطی ًذاضتِ ثبضذ

 .ک ٍسصی دس هقبیسِ ثب سبیش سٍضْبی خبک ٍسصی اص ػولکشد پبییي تشی ثشخَسداس استًتیدِ سسیذًذ کِ ػولیبت ثی خب

دس تحقیقبت خَد ثش سٍی سِ ًَع تشاکتَس هتذاٍل دس ایشاى ثِ ایي ًتیدِ سسیذًذ کِ ثب افضایص ػوق، ( 1379)خسشٍاًی ٍ ّوکبساى 

 .هی یبثذ هیضاى هصشف سَخت ٍ لغضش چشخ هحشک افضایص

mailto:mousavi22@yahoo.comنویسنده


 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

ّبی خلَ ثشای کوک ثِ  ّبیی کِ اص چشخ تشاکتَس یشاث ػولکشد کططی ٍ هصشف سَخت ٍیظُ( 1996)ّوکبساى  ٍ خٌبىدس تحقیقبت 

 هصشف سَخت ٍیظُ دس لغضشکِ ًطبى هیذّذ ًتبیح ایي تحقیقبت  . هَسد اسصیبثی قشاس گشفتکٌٌذ  حشکت دس سطح هضسػِ استفبدُ هی

   .سسذ دسصذ ثِ حذاقل هی 30تب  10ثیي  چشخْبی تشاکتَس

دس ایي تحقیق تبثیش ػوق ضخن ٍ سشػت پیطشٍی ثش سٍی هصشف سَخت ٍیظُ ثش حست حدن ٍ هسبحت خبک ضخن خَسدُ 

 .هی گیشدقشاس ثشسسی  هَسد(  MF 285) تشاکتَس هسی فشگَسي

 مًاد ي ريش َا

کطص اص گبٍآّي  خْت( کیلٍَات 56) است ثخبس  75ثب قذست  285اص یک  تشاکتَس هسی فشگَسي  ،دس کبس تحقیقبتی حبضش

هضسػِ تحقیقبتی داًطگبُ ػلَم کطبٍسصی ٍ دس  آصهبیصایي . سبًتی هتش استفبدُ گشدیذ 30ثشگشداًذاس سِ خیص ثب ػشض کبس ّش خیص 

تیوبسضبهل دٍ سشػت  4ثشای ایي هٌظَس اص آصهبیص فبکتَسیل دس قبلت طشح ثلَک کبهل تصبدفی ثب . اخشا ضذ هٌبثغ طجیؼی سبسی

گبٍآّي  ،ثشای اًدبم ضخن .تکشاس استفبدُ گشدیذدس سِ ( سبًتی هتش 25ٍ    15)ٍ دٍ ػوق ضخن (  هتش ثش ثبًیِ 38/1 ٍ 1/1)پیطشٍی 

دس ّش ( تشاص طَلی، ػشضی ٍ تٌظین چشخ تثجیت ػوق)ثِ سیستن اتصبل سِ ًقطِ تشاکتَسهسی فشگَسي هتصل گشدیذُ ٍ تٌظیوبت الصم 

هتش طَل آى خْت  25کِ ( ػشض گبٍآّي)  9/0هتش ٍ ثِ ػشض ّبی  75بیطی ثِ طَل کشتْبی آصه. کشت آصهبیطی صَست پزیشفت 

    .هتش دیگش، خْت آصهبیص دس ًظش گشفتِ ضذ 50ًفَر گبٍآّي دس خبک ٍ دٍس صدى ٍ 

ذاصُ ثشای اًذاصُ گیشی سشػت پیطشٍی دس ٌّگبم ضخن دس طَل کشت آصهبیص صهبى طی ضذُ دس ایي هسبفت ثب استفبدُ اص صهبى سٌح اً

هقذاس سَخت . هسبفت طی ضذُ ثَسیلِ تشاکتَس ثش ایي  صهبى  تقسین ضذُ ٍ سشػت حشکت تشاکتَس ثذست آهذ. گیشی ٍ ثجت گشدیذ

تب خط تشاص پش ضذُ، سپس دس پبیبى ّش کشت،  تشاکتَسدسآغبص ّش آصهبیص هخضى سَخت . هصشفی ثب استفبدُ اصسیلٌذس هذسج تؼییي ضذ

 تشاص پش ٍ هقذاس سَخت هصشفی اًذاصُ گیشی، ثجت ٍ  ثش حست لیتش دس ّکتبس هحبسجِخط ج هدذدا آى سا تب ثب استفبدُ اص سیلٌذس هذس

  ػَاهل هَسد هطبلؼِ .هَسد تدضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفت تدضیِ ٍاسیبًس ًتبیح حبصل ثش هجٌبی آصهبیص فبکتَسیل ٍ ثب استفبدُ اص   .ضذ

  .هقبیسِ ضذًذ SASًشم افضاس  کوکای داًکي ٍ ثب هیبًگیي تیوبسّب اص طشیق آصهَى چٌذ داهٌِ 

 ُ(لیتش دس ّکتبس)هصشف سَخت ٍیظُ ثش حست هسبحت ضخن ضذ   : 

(1) 
Fuel

A

V
FR

bL


 
 ُ(لیتش دس هتشهکؼت)هصشف سَخت ٍیظُ ثش حست حدن خبک ضخن خَسد: 
(2) 

Fuel
V

V
FR

bLh


 
 

 .استفبع هی ثبضذ h=ػشض ٍ  b=طَل،  L=: کِ دس آى
   

 

 وتایج ي بحث

ثشای ػَاهل هَسد هطبلؼِ اص ًظش هیضاى هصشف ّبی خشدضذُ   طشح آهبسی کشت دس قبلت  خالصِ ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًس( 1) خذٍل

 .سَخت اًذاصُ گیشی ضذُ سا ًطبى هی دّذ
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 (لیتش ثش هتشهکؼت)ٍیظُ  هصشف سَخت  (لیتش ثش هتشهشثغ) ٍیظُ  هصشف سَخت   

 ٌبثغ تغییشه
دسخِ 

 آصادی

هیبًگیي هشثؼبت 

((MS 
F  ُهحبسجِ ضذ 

هیبًگیي هشثؼبت 

((MS 
F  ُهحبسجِ ضذ 

 تکشاس

 [V]  سشػت

 [D]   ػوق ضخن

[D]  ×[V] 
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     11 هدوَع کل

 تیوبسّب ی هَسد ثشسسی ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًس آصهبیص هیضاى هصشف سَخت  -1ذٍل خ

ns  ،* ٍ**   دسصذ  68/1ضشیت تغییشات دادُ ّب  .دسصذ  هی ثبضذ1دسصذ 5ٍغیش هؼٌی داس، هؼٌی داس دس سطح احتوبل  ثِ تشتیت

 .است

دس ( لیتش دس سطح یک هتش هکؼت)ٍیظُ  ّبی هصشف سَخت آصهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي ثشای هقبیسِ ثیي هیبًگیي ثَط ثِهش ًتبیح     

 هصشف سَخت هیبًگیيثب افضایص ػوق ضخن  ًطبى هی دّذ کِ تیوبسّبی هَسد ثشسسی هقبیسِ هیبًگیي. آهذُ است 3ٍ  2ّبی  خذٍل

 .هی یبثذ کبّص( لیتش دس ٍاحذ حدن)دس ّکتبس ٍیظُ هصشف سَخت هیبًگیيافضایص ٍ ( لیتش دس ٍاحذ سطح)دس ّکتبس ٍیظُ

 

 

 

 

 
 عمقي  سرعتدر سطًح مختلف (لیتر در سطح یک متر مربع)میسان مصرف سًخت يیصٌ   مقایسٍ. (2)جذيل 

ًطبى دادُ ضذُ  3ٍ  2دسصذ دس ضکل  1تبثیش هتقبثل سشػت پیطشٍی ٍ ػوق ضخن  ثش هیضاى هصشف سَخت  دس سطَح احتوبل 

ثب افضایص سشػت ( بحت ضخن خَسدُثش حست هس)ثب تَخِ ثِ ًتبیح ًطبى دادُ ضذُ دس ایي ضکل هیضاى هصشف سَخت ٍیظُ . است

ثب افضایص ػوق ( ثش حست حدن خبک ضخن خَسدُ)دس صَستیکِ هیضاى هصشف سَخت ٍیظُ . پیطشٍی ٍ ػوق کبس افضایص هی یبثذ

دس ایي گبٍآّي ثب تغییش سشػت پیطشٍی  دس ػوق یکٌَاخت  هقبدیش . کبس کبّص ٍلی ثب افضایص سشػت پیطشٍی افضایص هی یبثذ

 . ثطَس هؼٌی داسی  تغییش هی کٌذ سَخت هصشفی

 

 

 

 

 

 
 عمقي  سرعتدر سطًح مختلف (مکعبطح یک متر لیتر در س)میسان مصرف سًخت يیصٌ  مقایسٍ . (2)جذيل 

 ( m/s) سرعت  (cm) عمق  

  25 15 (x)میاوگیه 

B00159./ c0017/0 a0014/0  سشػت(m/s 1/1  ) [V1] 

A00176/0 d0019/0 b0016/0  سشػت(m/s 38/1) [V2]  

 B0018/0 A0015/0 میاوگیه (x) 

 ( m/s) سرعت  (cm) عمق  

  25 15 (x)میاوگیه 

B0083./ d0069/0 b0097/0  سشػت(m/s 1/1  ) [V1] 

A0093/0 c0077/0 a0107/0  سشػت(m/s 38/1) [V2]  

 B0073/0 A0102/0 میاوگیه (x) 
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  وتیجٍ گیری کلی. 
هتش ثش ثبًیِ، ٍ کوتشیي  1/1سبًتی هتش ٍ سشػت پیطشٍی  15دس ػوق ( ثش حست هسبحت ضخن خَسدُ)حذاقل هصشف سَخت ٍیظُ  

 .هتش ثش ثبًیِ ثذست آهذ 1/1سبًتی هتش ٍ  25دس ػوق ( ثش حست حدن خبک ضخن خَسدُ)هصشف سَخت ٍیظُ 
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In this investigation the effect of tillage depth in two different depth of 15 and 25 cm, the forward speed 

of 1/1 and 1/38  m/s  on the fuel consumption of MF 285 has been studied. In this survey a randomized 

complete block design was used for statistical analysis of data with 4 treatments representing different levels 

of speed and plowing depth replicated, three times, and parameter of fuel consumption were evaluated and 

compared. The results indicated that the fuel consumption, as a function of surface of tillage soil, increases 

as the forward speed and tillage depth increase while, as a function of volume of tillage soil, decreases as the 

tillage depth increase and increases as the forward speed increases. The least amount of fuel consumed, as a 

function of surface of tillage soil, was obtained in depth of 15 cm  and forward speed of 1/1 m/s and that, as a 

function of volume of tillage soil, was obtained in depth of 25 cm  forward speed of 1/1 m/s. 
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