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-21)  سطح رطًبت خاکي در   ساوتی متر 20ي  15، 10در سٍ عمق میسان ویريی کططی گايآَه برگرداوذار دي خیطٍ  در ایه مطالعٍ

تیماار   3فاکتًریل در قالب طرح بلًک کامل تصادفی با  با استفادٌ از آزمایص. اوذازٌ گیری ي ثبت گردیذ( ای يزن خطکدرصذ بر مبى 11

ویريی کططی ل عمق ضخم اثر معىی داری بر امعکٍ وتایج حاصلٍ وطان داد . مًرد ارزیابی قرار گرفتویريی کططی در سٍ تکرار، پارامتر 

مقایسٍ میاوگیه ویريی کططی با استفادٌ از آزمًن چىذ دامىٍ ای داوکاه وطاان داد کاٍ حاذاکیر ویاريی       . درصذ داروذ 1در سطح احتمال 

 .می ضًد تًصیٍساوتیمتر  10عمق ضخم ویريی کططی ، برای کاَص  حاصلٍ،با تًجٍ بٍ وتایج . کططی در عمق بیطتر بٍ دست آمذ

 

 گرداوذارویريی کططی، تراکتًر، عمق ضخم، گايآَه بر :ياشگان کلیذی

 

 مقذمٍ

 هَرد ادٍات الزم اًرشی ارزیببی ٍ گیری برای اًذازُ مِ اظت ًیرٍّبیی هْوتریي از ینی ٍرزی خبك ادٍات مؽؽی هقبٍم ًیرٍی

 .هی گیرد قرار اظتفبدُ

ٍ تَظط تبیر بر در اثر اعوبل ٍ افسایػ ایي ًیر. تریي ًیرٍ در دظتگبّْبی مؽٌذُ ًظیر ترامتَر، ًیرٍی مؽؽی یب هبلبٌذی آًْبظت هْن

خبك تغییر فرم برؼی درخبك یب بِ بیبى دیگر لغسغ افسایػ هی یببذ مِ حبـل آى مبّػ هیساى پیؽرٍی اظت مِ از هْوتریي عَاهل 

 (.2003زٍز ٍ ّونبراى، )  ببؼذ زیرا بب افسایػ لغسغ از هیساى بْیٌِ ببزدُ زهیي گیرایی مبّػ هی یببذ هحذٍد مٌٌذُ ایجبد ایي ًیرٍ هی

 ابطِ یر (2003ای،.ا.اض.1)ّبی مؽبٍرزی هبؼیي هذیریت هَرد در اهرینب مؽبٍرزی هٌْذظیي اًجوي ظَی از ؼذُ هٌتؽر طّالعبتا 

 :اظت ؼذُ پیؽٌْبد خبك ی برغ دٌّذُ ادٍات مؽیذى جْت الزم ًیرٍی برای (1)

(1)                                                                                                    
2( ) ( )iD F A B S C S WT        

 

 = Dًیرٍ پًَذ (ًیَتَى برحعب ادٍات ًیبز هَرد مؽؽی ًیرٍی(  

 = Fببؼذ هی خبك ببفت بِ هربَط بعذ بذٍى پبراهتری 

= i 1 ببفت درؼت خبك برای3 ببفت، هتَظط خبك برای2 ببفت، ریس خبك برای 

CٍB،A  =خبمَرز دٍُا هخفَؾ پبراهترّبی  

= S ظبعت بر هبیل(میلَهتربرظبعت برحعب ای هسرعِ ظرعت( 
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= W ببزٍّب ٍیب ّب ظبقِ تعذاد یب) فَت(هتر حعب بر خبمَرز ادٍُ عرق  

= T ایٌچ (ظبًتیوتر حعببر  خبمَرزی عوق(. 

 ٌببرایيب اظت، ؼذُ گرفتِ ًبدیذُ … خبك ٍ ظبختوبى ظبّری، هخفَؾ جرم رطَبت، هحتَای اثر رابطِ ایي در

 . اظت ٍرز خبك ابسار ًیبز هَرد مؽؽی ًیرٍی برای تخویٌی رابطِ ی یل (1) رابطِ ی 

 .درـذ هی ببؼذ 21-17ّذف از اجرای آزهبیػ، بررظی تبثیر عوق ؼخن بر رٍی ًیرٍی هبلبٌذی ترامتَر آرٍیذ در ؼرایط رطَبتی 

 

 مًاد ي ريش َا

در ایي تحقیق از آزهبیػ فبمتَریل، در قبلب . علَم مؽبٍرزی ظبری اجرا گردیذ آزهَى ّبی هسرعِ ای در ایعتگبُ پصٍّؽی داًؽگبُ

درـذ بر  17-21 بب هیساى رطَبت در ظِ تنرار ٍ ظبًتی هتر 20ٍ  15،  10 بِ ترتیب  ؼخن عوق  3طرح بلَمْبی مبهل تفبدفی بب 

 .اظتفبدُ گردیذهبٌبی ٍزى خبك خؽل 

هتغیر ٍابعتِ در ایي آزهَى ّب هقذار ًیرٍی مؽػ هبلبٌذی ترامتَر . بَد( رض% 47 ؼي،% 10ظیلت، % 43)ببفت خبك، ظیلتی رظی

 . آرٍیذ بَد

1در ایي آزهبیػ برای اًذازُ گیری هقبٍهت مؽؽی، از رٍغ دٍ ترامتَری ٍ دیٌبهَهتر هبلبٌذی بر طبق رٍغ 
RNAM اظتفبدُ گردیذ .

 .گسارغ گردیذُ اظت( 1376لغَی ٍ اؼرفی زادُ،  (جرای آى تَظطایي رٍغ قبال تَظط بعیبری از هحققیي بِ مبر رفتِ ٍ رٍغ ا

میلٍَات بِ عٌَاى ترامتَر حبهل گبٍآّي برگرداًذار ٍ از یل  8/25بب تَاى هؽخفِ  354در ایي تحقیق از یل دظتگبُ ترامتَر آرٍیذ 

 .دُ گردیذمیلٍَات بِ عٌَاى ترامتَر مؽٌذُ اظتفب 71بب تَاى هؽخفِ  3140دظتگبُ ترامتَر جبًذیر 

 ؼخن ظبًتیوتر ٍ حذامثر عوق 48گبٍآّي هَرد اظتفبدُ، یل دظتگبُ گبٍآّي برگرداًذار دٍ خیػ مَچل ظَارؼًَذُ بب عرق ؼخن 

 . ظبًتی هتر ظبخت داخل مؽَر بَد 20

 .هتر ٍ عرق برابر بب عرق مبری گبٍآّي اجرا گردیذ 50مرت ٍ ّر یل بِ طَل  3آزهبیؽْب در طَل 

( مؽٌذُ)در حبلی مِ گبٍآّي در داخل خبك ٍ ترامتَر حبهل آى در دًذُ خالؾ قرار داؼت تَظط ترامتَر جبًذیردر طَل ّر مرت 

 . ٍ در دًذُ دٍ ظٌگیي مؽیذُ هی ؼذ( میلَهتر در ظبعت  7/3)بب ظرعت تقریبب ثببت

گبٍآّي (  ًیرٍی هبلبٌذی)تفبضل هقبدیر ثبت ؼذُ تَظط دیٌبهَهتر در هراحل مؽػ بب ببر ٍ بذٍى ببر، بِ عٌَاى هقبٍهت مؽؽی

 .برگرداًذار در ّر مرت هٌظَر گردیذ

  طبلعِعَاهل هَرد ه .هَرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار گرفت تجسیِ ٍاریبًط ًتبیج حبـل بر هبٌبی آزهبیػ فبمتَریل ٍ بب اظتفبدُ از  

 .هقبیعِ ؼذًذ SASًرم افسار  مولهیبًگیي تیوبرّب از طریق آزهَى چٌذ داهٌِ ای داًني ٍ بب 

 وتایج ي بحث

ؼذ مِ اثر عوق ؼخن رٍی ًیرٍی مؽػ هبلبٌذی  هؽخؿ هختلف ّبی آزهبیػ از آهذُ بذظت ّبی دادُ ٍاریبًط تجسیِ اًجبم بب

بطَر ملی بب افسایػ عوق ؼخن، هیساى ًیرٍی مؽػ هبلبٌذی ترامتَر . ر اظتدرـذ هعٌی دا 5ترامتَر هَرد ًظر در ظطح احتوبل 

ٍ بِ هیساى  cm20هالحظِ هی گردد بیؽتریي هقذار ًیرٍی هبلبٌذی در عوق  1 ًوَدارّوبًطَر مِ از . افسایػ هعٌی داری داؼتِ اظت

ایي ًتیجِ پیػ از ایي ًیس تَظط ّبریعَى ٍ . د داردمیلًَیَتي ٍجَ 56/1بِ هیساى  cm10میلًَیَتي ٍ موتریي هقذار آى در عوق  19/3

 

1 Regional Network for Agricultural machinery 
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1 در تحقیقبت ـحرایی بر رٍی گبٍآّي( 1992)ّونبراى
BL تَاى گفت مِ اٍالً بب  در تَجیِ ایي رًٍذ هی. هٌفرد بِ اثببت رظیذُ اظت

ّب ٍ خبك  ِ اـطنبك بیي تیغٍِرزی، خبك بِ طَر طبیعی هترامن گؽتِ ٍ ثبًیبً از آًجبئینِ بخؽی از ًیرٍی مؽػ ب افسایػ عوق خبك

ّب بیؽتر ؼذُ مِ در ًتیجِ آى، هقذار ًیرٍی  هربَط اظت بٌببرایي بب زیبد ؼذى عوق ؼخن، ًیرٍی ًبؼی از ٍزى خبك رٍی تیغِ

  .ًوبیذ اـطنبك بِ طَر خطی افسایػ پیذا هی

 اثر عمق ضخم بر ویريی کطص مالبىذی تراکتًر آريیذ:  1 ومًدار

 وتیجٍ گیری کلی 
ظبًتیوتر مبرایی قببل قبَلی دارد مِ  20، در ؼرایط رطَبتی هٌبطق ؼوبل مؽَر ٍ تب عوق حذٍد 354اظتفبدُ از ترامتَر ظبل آرٍیذ 

 .بب تَجِ بِ مَچل ٍ ارزاى بَدى آى هی تَاًذ هَرد اظتفبدُ مؽبٍرزاى قرار گیرد
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1 Bentleg plow 
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Abstract 

In this study the pull drawbar  for moldboard plow were measured in three different depth 10, 15 

and 20 cm and soil moisture content range of (17-21) percent (dry basis) . A randomized complete 

block design with three replications was used to evaluate the drawbar  force. The results indicated 

that the factor of tillage depth had a significant effects (P<0.01) on the drawbar force. Mean 

comparison of drawbar force with Duncan's multiple range test showed that drawbar force at high 

depth were highest. According to the results, in order to decrease the drawbar force a plowing depth 

of 10 cm offered. 
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