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 چکیذُ

کططی در حیي  354ص تراکتَر آرٍیذ تازدُ کطهقاٍهت غلتطی، لغسش ٍ رٍی ٍ رطَتت خاک تاثیر هیساى سٌگیي کٌٌذُ جلَی تراکتَر 

ترای آزهایص اًتخاب  درصذ 27-32ٍ  22-26،  17-21رطَتت خاک در سِ سطح . گاٍآّي دٍخیطِ سَار، هَرد تررسی قرار گرفت

تِ صَرت آزهایص فاکتَریل در قالة طرح  ٍ رطَتت خاک در سِ سطح هیساى سٌگیي کٌٌذُ رٍی هحَر جلَی تراکتَر در دٍ سطح. ضذًذ

ًتایج ایي تحقیق ًطاى داد کِ پاراهترّای . لغسش تِ صَرت دستی هَرد اًذازُ گیری قرار گرفت. َکْای کاهل تصادفی اًجام گرفتتل

رطَتت خاک ٍ سٌگیي کٌٌذُ تر رٍی هقاٍهت ٍ ّوچٌیي  داضتٌذ رطَتت ٍ سٌگیي کٌٌذُ ٍ اثر هتقاتل آًْا تاثیر هعٌی داری تر تازدُ کططی

کیلَگرهی  121درصذ داضتٌذ، تِ طَری کِ تا افسایص  5تر رٍی درصذ لغسش تاثیر هعٌی داری در سطح احتوال  غلتطی ٍ سٌگیي کٌٌذُ

  .درصذ کاّص داضتِ است18سٌگیي کٌٌذُ رٍی هحَر جلَی تراکتَر، تازدُ کططی 

 

  تراکتَر، لغسش، سٌگیي کٌٌذُ، ًیرٍی هالثٌذی ٍ تازدُ کططی :ٍاشگاى کلیذی

 

 هقذهِ

ثبصدُ کططی ثصَست دسصذی اص تَاى سٍی  .تشاکتَسّب هْوتشیي عبهل دس اسصیبثی ٍ تعییي عولکشد تشاکتَسّب هی ثبضذثبصدُ کططی 

سٌگیي سبصی یک تشاکتَس هعوَال ثب اضبفِ کشدى ٍصًِ ّبی . هحَس هحشک تشاکتَس کِ ثِ تَاى هبلجٌذی تجذیل هی ضَد ثیبى هی گشدد

 ثب .ٍی کططی ٍ اضبفِ کشدى سٍی چشخ خلَ ثشای افضایص پبیذاسی ثِ کبس هی سٍدآٌّی سٍی چشخ ّبی هحشک ثشای افضایص ًیش

 ثیطیٌِ تشاکتَس ثبصدُ کططی ثبضذ تشاکتَس کل ٍصى دسصذ 25 تشاکتَس خلَی هحَس سٍی ٍصى صهبًیکِ  (1999، ٍد ) تحقیق ثِ تَخِ

 .گشدد هی

اًدبم گشفت کِ اثش هیضاى سٌگیي کٌٌذّب سٍی افضایص  1997 ثشای هذیشیت سٌگیي کٌٌذُ ّبی تشاکتَس تحقیقی تَسط ٍیلیبم دس سبل

ٍسیلِ ِ ثکططی ٍ تَاى  صَست هی گیشد لغضشدسصذ  15تب  8ساًذهبى کططی هبکضیون دس هحذٍدُ . ساًذهبى کططی ثشسسی ضذ

بٍهت غلتطی ٍ کِ ثشای ثذست آٍسدى حذاکثش ساًذهبى کططی ثبیذ هق ضَدچشخ هحشک تشاکتَس هحذٍد هی  لغضشهقبٍهت غلتطی ٍ 

 (.1997ٍیلیبم، )کویٌِ گشدًذ لغضش

حیي عولیبت ضخن ثب گبٍ آّي  354ّذف ایي هقبلِ ثشسسی تبثیش هیضاى سٌگیي کٌٌذُ خلَ تشاکتَس سٍی ثبصدُ کططی تشاکتَس آسٍیذ 

 .سبًتیوتش ٍ ضشایط هختلف سطَثت هی ثبضذ 15ثشگشداًذاس دٍخیص سَاس ضًَذُ دس عوق ضخن 

 

 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 هَاد ٍ رٍش ّا

دس ایي تحقیق اص آصهبیص فبکتَسیل، دس قبلت . آصهَى ّبی هضسعِ ای دس ایستگبُ پژٍّطی داًطگبُ علَم کطبٍسصی سبسی اخشا گشدیذ

 .ٍ دس سِ تکشاس اخشا ضذ( ثتسط3َ×  حبلت تشاکتَس 2)تیوبس  6طشح ثلَکْبی کبهل تصبدفی ثب 

 27-32ٍ  22-26،  17-21سطح  سِ لَی تشاکتَس ٍ سطَثت دس کیلَگشهی دس خ 120تشاکتَس دس حبلت ثذٍى ثبس ٍ سٌگیي کٌٌذُ 

دس ایي آصهبیص ثشای اًذاصُ گیشی هقبٍهت کططی، . ثَد( سس% 47ضي، % 10سیلت، % 43)ثبفت خبک، سیلتی سسی .استفبدُ ضذ دسصذ

1اص سٍش دٍ تشاکتَسی ٍ دیٌبهَهتش هبلجٌذی ثش طجق سٍش 
RNAM  سیبسی اص هحققیي ثِ کبس ایي سٍش قجال تَسط ث. استفبدُ گشدیذ

 .گضاسش گشدیذُ است( 1376لغَی ٍ اضشفی صادُ،  (سفتِ ٍ سٍش اخشای آى تَسط

کیلٍَات ثِ عٌَاى تشاکتَس حبهل گبٍآّي ثشگشداًذاس ٍ اص یک  8/25ثب تَاى هطخصِ  354دس ایي تحقیق اص یک دستگبُ تشاکتَس آسٍیذ 

 .یلٍَات ثِ عٌَاى تشاکتَس کطٌذُ استفبدُ گشدیذک 71ثب تَاى هطخصِ  3140دستگبُ تشاکتَس خبًذیش 

( کطٌذُ)دس طَل ّش کشت دس حبلی کِ گبٍآّي دس داخل خبک ٍ تشاکتَس حبهل آى دس دًذُ خالظ قشاس داضت تَسط تشاکتَس خبًذیش

 : استفبدُ ضذ( 1)ساثطِ  ثشای اًذاصُ گیشی لغضش اص. ٍ دس دًذُ دٍ سٌگیي کطیذُ هی ضذ( کیلَهتش دس سبعت  5/3)ثب سشعت تقشیجب ثبثت

(1) 

آّي گبٍ) هتش حست ثش ثبس ثذٍى حبلت دس ضذُ طی هسبفت A= ،(دسصذ)لغضش  S =: دس ایي ساثطِ 

 هتش حست ثش ثبس ثب حبلت دس ضذُ طی هسبفت B=، (خبسج اص صهیي
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 : ثذست آهذ( 2)ثبصدُ کططی اص ساثطِ 

P  ; حست ًیَتيثشًیشٍی هبلجٌذی ،R  ;ثشحست ًیَتي هقبٍهت غلتطی تشاکتَس آسٍیذ،S  ;(دسصذ) لغضش چشخ ّبی هحشک 

 ًتایج ٍ تحث

ثش هقبٍهت غلتطی، دسصذ لغضش چشخ ّبی ( T) حبلت تشاکتَسٍ ( M)ًتبیح حبصل اص تدضیِ ٍاسیبًس اثشات اصلی ٍ هتقبثل سطَثت 

 .ضذُ است اسائِ( 1)هحشک ٍ ثبصدُ کططی تشاکتَس آسٍیذ دس خذٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجسیِ ٍاریاًس اثرات اصلی ٍ هتقاتل رطَتت خاک ٍ عوق ضخن تر هقاٍهت غلتطی، درصذ لغسش ٍ تازدُ کططی تراکتَر آرٍیذ . (1)جذٍل 

ns            ، * ٍ  درصذ 5ٍجَد اختالف هعٌی دار در سطح  تِ ترتیة ًطاى دٌّذُ عذم ٍجَد اختالف هعٌی دار 

 
1

. Regional Network for Agricultural machinery 

درجِ  هٌاتع تغییرات

 آزادی

  هیاًگیي هرتعات

 ثبصدُ کططی دسصذ لغضش هقبٍهت غلتطی

 0001412/0 0868/0 0338/0 2 تکشاس

 2 (M) سطَثت خبک 
*27/1 

ns151/0*0263/0 

 1 (T)حبلت تشاکتَس 
*338/2 

*573/3 *027/0 

 2 (T×M)اثش هتقبثل 
ns0052/0ns697/0*0068/0 

 0012/0 186/0 0347/0 10 بیصخطبی آصه

100(%) 
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ًتبیح ًطبى هی دّذ کِ تغییش سطَثت خبک دس هحذٍدُ هَسد هطبلعِ، تبثیشی ثش لغضش تشاکتَس ًذاضتِ است ٍلی تبثیش آى سٍی هقبٍهت 

ٍ تغییش دس حبلت تشاکتَس اثش هعٌی داسی سٍی ثبصدُ کططی، هقبٍهت  دسصذ هعٌی داس هی ثبضذ 95ثب احتوبل ٍ ثبصدُ کططی  غلتطی

 .ِ استغلتطی ٍ دسصذ لغضش داضت
 

 

 

 

 

 
 در سطَح هختلف حالت تراکتَر ٍ رطَتت خاک( درصذ)هقایسِ هیاًگیي ّای تازدُ کططی تراکتَر . (2)جذٍل 

 %(.5داًکي )هیاًگیي ّایی کِ تا حرٍف کَچک هطترک ًطاى دادُ ضذُ اًذ اختالف هعٌی دار ًذارًذ 

 %(.5داًکي )کِ تا حرٍف تسرگ هطترک ًطاى دادُ ضذُ اًذ اختالف هعٌی دار ًذارًذ  xهیاًگیي ّای 

دلیل آى ًیض تدوع هَلکَلْبی آة سٍی سطَح  َثت، ثبصدُ کططی کبّص هی یبثذًطبى هی دّذ کِ ثب افضایص دسصذ سط( 2)خذٍل

کِ ثبعث افضایص دسصذ لغضش ٍ کبّص ًیشٍی  رسات ٍ کبّص ًیشٍّبی ّن چسجی ثیي آًْب ثب افضایص هیضاى سطَثت خبک هی ثبضذ،

کیلَگشهی سٍی  120کِ افضایص ٍصًِ  ّوچٌیي هالحظِ هی گشدد (.1992ّبسیسَى ٍ ّوکبساى ) کططی هَسد ًیبص تشاکتَس هی گشدد

 دس ٍصًِ افضایص دلیل ثِ تشاکتَس غلتطی هقبٍهت ًیشٍی افضایص کِ دلیل آى ،هحَس خلَی تشاکتَس ثبعث کبّص ثبصدُ کططی هی گشدد

 .هی ثبضذ (هی گشدد هبلجٌذی ًیشٍی افضایص ثبعث هحشک سٍی هحَس فقط ٍصًِ افضایص(  خلَ چشخْبی

 ًتیجِ گیری کلی 
 اًذاصُ ثِ چَى تشاکتَس ایي هَسد دس داًٌذ هی هفیذ کطص افضایص ٍ ٍصى ثخبطشاًتقبل سا خلَ کٌٌذُ سٌگیي افضایص هحققبى اص ثعضی

ثبعث کبّص ثبصدُ کططی ٍ افضایص هقبٍهت غلتطی ضذُ  خلَ ٍصًِ ّبی افضایص لزا داسد تشاکتَس ٍخَد خلَی هحَس سٍی ٍصى کبفی

 .است
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 ) % (رطَتت خاک  (kg) ًَع تراکتَر  
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 B424/0 A501/0 هیاًگیي (x) 
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Abstract 

The effect of ballast weight on front axle and soil moisture content on the rolling resistance, wheel 

slip and tractive efficiency of the tractor (Arvid 354) was examined during 2-bottom moldboard 

plowing operations. The soil moisture content ranges of (17-21) and (22-26) percent (dry basis) 

were selected for the experiments. In this research a factorial experiment at 2 different levels of 

ballast weights on front axle and three levels of soil moisture content used in completely randomize 

design. Slippage was measured manually. Results of this search showed that soil moisture content 

and ballast weight parameters and their interaction had significant (p<0.05) effect on tractive 

efficiency and also soil moisture content and ballast weight had significant (p<0.05) effect on the 

rolling resistance and ballast weight parameter had significant (p<0.05) effect on slip. By increasing 

ballast 10 120 kg on the fron axle, tractive efficiency decreased 18 percent. 
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