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  : چکیده

 یعاتاز ضا یريجلوگ ياساس برا ینهم و بر. باشد  یم يانرژ يکشاورز عملیات یابیعامل در ارز ینمهم تر يکشاورز يامروز يدر بحث ها

 یـات عمل یانرا در م يمصرف انرژ یشترینبوده و ب يدر کشاورز یربناییز یاتجزء عمل يخاکورز. یماز منابع بصورت موثرتر استفاده کن یدبا

را  يخـاکورز  یـات در عمل ي،و انـرژ  ینـه حـداقل هز  یجهمصرف سوخت در نت یزانم ینکمتر يبا انتخاب روش مناسب خاکورز. دارد یزراع

در سطح  یاهیگ یايماندن بقا یحداقل، عالوه بر کاهش مصرف سوخت، سبب باق يو کشت با خاکورز يخاکورز یاتکاهش عمل. کسب کرد

گردد که با  یخاك محسوب م یباز عوامل تخر یکیتراکم خاك . ساختمان خاك خواهد داشت بهبودبر  ياقابل مالحظه یرخاك شده و تاث

 یاستفاده مـ  یرشکنبردن و خرد کردن آن از ز یناز ب يبرا یهسخت ال یجادر صورت اد یول. گردد یريآن جلوگ یجادتالش گردد از ا یستی

 طـرح . گـردد  یاغلب از پاراپلو استفاده م یافتهتوسعه  يدر کشور ها یکهحال درباشد  یمرسوم معمول م یرشکناستفاده از ز یراندر ا. گردد

 يباالتر هستند و تعداد وري بهره يدارا انرژي مصرف در ها ازآن يهستند تعداد یمتفاوت یايمزا يهرکدام دارا یرشکنز یغهمختلف ت هاي

 یفیـت مصـرف سـوخت و ک   هاي همزمان شاخص یبررس یقتحق ینهدف ا. ساختار مطلوب در خاك دارند یجاددر ا يعملکرد موثرتر یگرد

 يدر قالب طـرح بلـوك هـا    یشاتآزما. باشد یپره دار م مرسوم، پاراپلو، کج ساق و پارابلو هاي یرشکنبا ز یقشخم عم یاتدر عمل يخاکورز

شامل سنسـور   یقکه به ابزار دق MF285تراکتور  یکاز . انجام گرفت یلیدانشگاه محقق اردب یقاتیتکرار در مزرعه تحق 3با  یکامل تصادف

شـده   گیـري  انـدازه  هـاي  صفت. مجهز شده بود، استفاده شد یافق یروين گیري اتصال سه نقطه جهت اندازه یناموترد سوخت گیري اندازه

 هـا  داده یـانس وار یهتجز. باشدی قطر ذرات خاك م یهندس یانیگنشخم خورده و م كسطح مقطع خا ی،افق یروين ی،شامل سوخت مصرف

بدسـت آمـده    یجاز نتـا . باشد یدار م یدرصد معن یکشده در سطح احتمال  گیري بر تمام صفات اندازه یاعمال تیمارهاي اثر که داد نشان

ات بـود و  ذرقطر  یهندس یانگینمقطع بهم خورده و م سطح ی،کشش، سوخت مصرف یروين یشترینب داراي دار مشخص شد که پارابلو پره

 ینهمچنـ .ات بودذرقطر  یهندس یانگینسطح مقطع بهم خورده و م ی،کشش، سوخت مصرف یروين ینکمتر يکج ساق دارا یغهت ینهمچن

کشـش   یـروي ن یجـاد مصـرف سـوخت و ا   رغم یکه عل باشد یمطلب م ینبود که نشان دهنده ا یژهمقاومت و ینکمتر داراي دار لو پرهپاراب

 یغـه ت ینا ینهمچن.شده است یغهت ینا يعملکرد يباعث برتر یغهت ینشده توسط ا یجادسطح مقطع بزرگتر ا یغهت ینبا ا یاتدر عمل یشترب

 یه مـ یغـ با توجه با اهداف مورد نظر کشـاورز هـر ت  . داشته است یشمورد آزما هاي یغهت یانعملکرد را در م ینخاك بهتر ياز نظر دانه بند

کشـش   یـروي کج ساق و مرسوم به علت ن یغهسخت شده باشد ت یقعم یهبردن ال ینهدف از ب اگر .باشد یخاص یاتعمل يمناسب برا تواند

از اسـتفاده از زیرشـکن   کمتر مناسب تر هستند اما اگر هدف )07/12-96/12 (Liter/hr)(و مصرف سوخت )kN 06/6 -24/6(مقدار
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  مقدمه - 1- 1

 ي،محصوالت کشـاورز  یدبازده تول یشبه افزا یشترب یازون ی،و خاک یآب یتمحدود یت،با رشد روز افزون جمع

تراکتـور  . است یافته يدر حال توسعه ابعاد گسترده ا يدر کشورها یژهبه و يکشاورز یزاسیونمکان یتنقش و اهم

 یرا به خود اختصـاص مـ   يا یژهو یگاهزه جایمکان يدر کشاورز یکیتوان مکان یدمنبع در تول ینتر یبه عنوان اصل

کشاورزان به فکر کاهش مصرف  یآن، تمام يها ینهو هز يروز افزون مصرف انرژ یشبا افزا ینکهبا توجه به ا. دهد

  .  باشد یم یتحائز اهم ي،از انرژ ینهاستفاده به يچون در صنعت کشاورز. کنند یبازده تالش م یشو افزا يانرژ

ـ  یشافزا یلدر واحد سطح به دل يعملکرد محصوالت کشاورز یشدر جهت افزا تالش در  یـت جمع یـه رو یب

 یزانم یشدر افزا یتواندها م یتفعال یناز ا ینمودن مزارع بخش یزهمکان. قرار دارد یادن يکشاورز يها یتصدر اولو

درصـد   60انجام شده حـدود  قات یبر طبق تحق). 1379اصل،  یبیحب(موثر باشد  يمحصول در واحد سطح تا حد

بـه   يخـاکورز . گردد یبستر بذر م یهو ته يخاکورز یاتصرف عمل یزهمکان يدر کشاورز یمصرف یکیمکان ياز انرژ

از اهداف مانند  یحصول برخ يوبه هم زدن خاك برا یزیکیف یطشرا ییربرخاك جهت تغ یرواعمال ن یندعنوان فرا

 یـف مـواد تعر  یرمخلوط کردن خاك با سـا  یاخاك و يتوپولوژ ییرتغ ذر،بستر ب ينرم کردن خاك جهت آماده ساز

کننـده   یلمصرف کننده وتبـد  یلهوس ینتر یتراکتور به عنوان اصل يدر بخش کشاورز ینکهبا توجه به ا.  گردد یم

 یبـازده  یشدر افـزا  یتواندتراکتور در مزرعه که م یک یعملکرد کشش یشباشد، افزا یم یکیمکان یقبه طر يانرژ

  .سوخت موثر باشد همواره مورد نظر است ییراکتور وصرفه جوت

 يکـه بـرا   یـاتی عمل. باشـد  یمستلزم برش خاك، برگرداندن و خرد کردن خاك مـ  یزراع ینکردن زم آماده

 یـن ا. شـود  یمـ  یـده امن یـه اول يخـاك ورز  یـات تحت عنوان عمل یرد،گ یصورت م یزراع ینزم یهآماده کردن اول

خـاك   یاتکه انجام عمل. ودش یانجام م یرشکنو ز یمثل گاوآهن برگرداندار، گاوآهن بشقاب یتوسط ادوات یاتعمل

 یرواعمال ن یندبه عنوان فرا ي،خاك ورز. باشد یباال م ینههز یجهباال ودر نت یاربس يمستلزم صرف انرژ یهاول يورز

از اهداف ماننـد نـرم کـردن خـاك      یحصول برخ يو بهم زدن سطح خاك برا یزیکیف یطشرا یریجهت تغ كبرخا

امـروزه،  . گردد یم یفمواد تعر یرخاك و با مخلوط کردن خاك با سا يتوپولوژ ییربستر بذر، تغ يجهت آماده ساز

( یـرد گ یقـرار مـ   اسـتفاده مـورد   يخـاك ورز  ینـد جهت بهبود فرا یشگاهیآزما يدر کنار روش ها يتئور یلتحل

) 1370الر،  ي؛ بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروز1993 یکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب،ج
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 یقابل تـوجه  یتاز اهم يکشاورز یاتمصرف سوخت در انجام عمل و یبازده کشش یشروي،عامل مهم سرعت پ سه

بـه دسـت آوردن    يو سوخت تراکتور درحاالت مختلف سـرعت بـرا   یبازده کشش یاست بررس یهیبد. برخوردارند

بـه  . موثر در کار با تراکتور است ياز پارامتر ها یکی یزمقدار مصرف سوخت ن. بودکشش موثر خواهد  ینهحالت به

 یمهمـ  یاز عـوامل  یزسوخت ن ینیمصرف مقدار مع يشده توسط تراکتور در ازا یدتول یکشش یرويمقدار ن یعبارت

 یـر ز یـات عمل یازبمنظور کاهش توان مورد ن. خواهد داشت یرتراکتورها تاث يبازده عملکرد یشافزا ياست که بررو

مختلـف   یطشکن پاراپلو تحت شـرا  یراثر استفاده از ز یبررس ي،ورز خاك یاتعمل ینهکاهش هز یجهودر نت یشکن

حالـت ممکـن در    ینتـر  ینـه و به یـرد مورد مطالعـه قـرار گ   یدبا یشکن یرمرسوم ز يبا روش ها یسهدر مقا يکار

  .ارائه گردد یاهیگ یايبهم زدن خاك، دفن بقا ي،نوع ادوات از لحاظ مصرف انرژ ینا یطراح

را   يموجود در کشور ممکن است عملکـرد محصـوالت کشـاورز    يمختلف خاك ورز ياگر چه روش ها البته

 یبه هم  خـوردگ  یزانمختلف، م يگوناگون در روش ها يها یناستفاده از ماش یلبه دل یقرار دهد، ول یرتحت تآث

شـده در هـر روش    ایجـاد  يهـا  ینـه رشد مناسب بذور و هز يمناسب برا يها خاك دانه یجادساختمان خاك و ا

و گـاوآهن برگردانـدار    یرشـکن اسـتفاده از ز  یفـی بستر بذر در کشت محصـوالت رد  یهته يبرا. متفاوت خواهد بود

شـخم   یـات بعـد از عمل  یسـک جهت خرد کـردن کلوخـه هـا از د    یناز زارع یالبته بعض. روش است ینمتداول تر

خـاك شـامل    یینهـا  یتسه جنبه از وضـع  ي،هدف مخصوص خاك ورز بهبسته  یگراز طرف د. کنند یم استفاده

در )  یبهم خوردگ( اختالط یکنواختیاندازه کلوخه ها نسبت به عمق و  یکشکسته شدن، تفک یادرجه خرد شدن 

  .باشد یعمق خاك عمل شده مورد توجه م

  

  تراکم خاك - 1- 1- 1

شـدن ذرات جامـد    یکتـر خاك است که باعث فشـرده شـدن و نزد   یزیکیف یبشکل از تخر یکتراکم خاك 

 یشـود خـاك م  یريدرون خاك و کاهش نفوذپذ یخال يرفتن فضاها ینکاهش تخلخل و از ب یاو  یکدیگرخاك به 

بـه  (خـاك   یفشـردگ ). Veronesi et al., 2012(یشـود م یانجرم مخصوص خاك خشک نما یشکه بصورت افزا

از توابـع   یعیوسـ  یفط. خاك است یفیتحفظ ک يبرا یاصل یدهاياز تهد یکی) عنوان مثال کاهش تخلخل خاك

 یـدرولیکی ه یتتراکم هـدا : یگیرندقرار م یرتحت تاث یشودکه خاك فشرده م یزمان یت،اهم يدارا یطیمح یستز

ممکن  یشود؛تراکمآب م طخاك توس یشو فرسا یرواناب سطح افزایش باعث یجهدهد و در نت یاشباع را کاهش م

قابل جذب و آفـت   یديکلوئ يرو حمل و نقل مواد مغذ ینو از ا را در روزنه ها القاء کند، ياجبار هايیاناست جر

و در  دهـد،  یخاك را کـاهش مـ   یکند؛ تراکم هوادهی م یلتسه یرزمینیتر و آب ز یقعم يکش ها را به افق ها

 یـق از طر يگلخانـه ا  يگازهـا  یـد و تول روژنیتـ دسـت رفـتن ن   زو باعث ا شود یم یشهباعث کاهش رشد ر یجهنت

از مشـکالت   ياز علـل تعـداد   یکـی تـراکم خـاك    یجه،در نت. شود یم يهواز یب یندهايتوسط فرآ یده یتروژنن
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کـاهش   ینـی، زم یرز هاي به آب یمیاییشسته شدن مواد ش یش،فرسا یل،شدن س يجار(یو زراع یطیمح یستز

 ,.Keller et al(کنـد  یوارد مـ  يبه جامعه و کشـاورز  یقابل توجه يخسارت اقتصاد که است )عملکرد محصول

2013.(  

ـ    یشاخص مخروط) 1966(وهمکاران یلورت یشاتبر اساس آزما  یبرابر با دو مگاپاسکال به عنـوان حـد بحران

خـاك از دو مگاپاسـگال    یشـاخص مخروطـ   یوقتـ . یدگرد یینتع یاهانگ یشهخاك جهت رشد و نفوذ ر یفشردگ

 تـوان  یمـ  یشـکن  یـر ز یـات و با انجام عمل یابد یکاهش م یاهگ یشهعملکرد محصول و رشد ر یزانمباشد،  یشترب

در  يکشـاورز  يهـا  ینماشـ  یـاد نشان دادند که تـردد ز ) 1991(گادارد و همکاران . خاك را کاهش داد یفشردگ

سـبب   یفشـردگ  یـن و ا یـد خـاك گرد  یموجب فشـردگ  یجثابت بتدر قشخم در عم یاتسطح مزرعه و انجام عمل

 یرشکنخاك توسط ز یرینسخت ز هاي یهشکستن ال.و کاهش عملکرد محصول شد یاهگ یشهمحدود شدن رشد ر

 یبطور کلـ . یشودنفوذ آب و گاز به داخل خاك م یشو افزا یسطح ي، موجب اصالح ساختمان خاك، کاهش آبدو

کـه   ییدارند و از آنجـا  یازن ییباال یکشش مقاوم یرويخاك، به ن یینکردن در اعماق پا رشکن ها به هنگام کا یرز

راسـتا، کـاهش    یـن در ا. باشـد  یادوات محدود م ینکاربرد ا یست،ن ینزارع یهکل یارپر قدرت درا خت يتراکتور ها

کـج سـاق و پـاراپلو از جملـه ادوات      یرشـکن ز. بوده اسـت  ینشکن همواره مورد توجه محقق یرز یمقاومت کشش

  .و ساخته شده اند یطراحمنظور  ینهستند که بد یديجد

 یابـد  یبه حداکثر تراکم کاهش م یدنرس يبرا ینهدرصد رطوبت به یابد یشافزا یتراکم يچه مقدار انرژ هر

ذرات خاك را با متـراکم نمـودن آن خـارج سـاخت      ینموجود ب يتوان همه هوا ینم یطیشرا یچاما عمالً تحت ه

خشـک   یتهدانس ییراتتغ غییراتدهنده ت یشنما یتوده خاکم تحت رطوبت موجود اشباع گردد لذا منحن یکهبطور

 یـن ا. باشـد  یخشک بر حسب رطوبـت اشـباع مـ    یتهدانس ییراتتغ یمنحن یربر حسب درصد رطوبت همواره در ز

قابل حصـول   یتهنسحداکثر دا یموجود در توده خاك به صفر برسد منحن يکه در آن حجم هوا یدر حالت یمنحن

را  یمنحنـ  یـن ا یرتوان نظ یدرصد اشباع است م 100 رطوبت يبرا یمنحن ینا. دهد یرا نشان م یکاز نظر تئور

خشـک بـر    یتهدانسـ  ییـرات تغ یبدست آورد همانطور که گفته شـد منحنـ   یزدرصد اشباع ن 80درصد و  90 يبرا

تواند مماس بـر آن   یدرصد اشباع قرار داشته و حداکثر م 100 یمنحن یرحسب درصد رطوبت تراکم معموالً در ز

هـا   یمنحنـ  ینشوند البته ا یدرصد اشباع واقع م 100 یاز منحن يتراکم به فاصله ا يها منحنیعمالً . یردقرار گ

تراکم صد درصـد اشـباع را    یبر آنها مماس گردند منحن یادرصد اشباع را قطع کرده  80 یا 90 یتوانند منحن یم

  .دهند ینشان م ZAV يو با عالمت اختصار یدهصفر درصد هوا نام یمنحن
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  مصرف سوخت  - 2- 1- 1

کننده وتبدیل کننده انـرژي   با توجه به اینکه در بخش کشاورزي تراکتور به عنوان اصلی ترین وسیله مصرف

ازدهی تراکتور و تواند در افزایش ب باشد، افزایش عملکرد کششی یک تراکتور درمزرعه که می به طریق مکانیکی می

  .صرفه جویی سوخت موثر باشد همواره مورد نظر بوده است

و . باشـد   یمـ  يانـرژ  يکشـاورز  يهـا  تمسـ یس یابیعامل در ارز ینمهم تر يکشاورز يامروز يدر بحث ها

 یاربسـ  يانـرژ  یحمصـرف صـح   یناز منابع بصورت موثرتر و همچنـ  یدبا یعاتاز ضا یريجلوگ ياساس برا ینبرهم

 هـاي  یـت فعال يبرا یازن موردتوان  ینبه عنوان نهاده مهم در تام یلیفس يها استفاده از سوخت. یمعاقالنه عمل کن

 یشـترین بـوده و ب  يدر کشـاورز  یربنـایی ز یـات جزء عمل يورز خاك. برخوردار است ییبه سزا یتاز اهم يکشاورز

مصـرف   یـزان م ینکمتر توان یم يورز اسب خاكبا انتخاب روش من. دارد یزراع یاتعمل یانرا در م يمصرف انرژ

و کشـت   يورز خاك یاتکاهش عمل. را کسب کرد يورز خاك ملیاتدر ع ي،و انرژ ینهحداقل هز یجهسوخت در نت

 یردر سطح خاك شده و تاث یاهیگ یايماندن بقا یحداقل، عالوه بر کاهش مصرف سوخت، سبب باق يورز با خاك

  .آن خواهد داشت یزیکیف یاتان و خصوصبر بهبود ساختم يا قابل مالحظه

 یشـتري ب یـت اهم ياقتصاد انـرژ  یریتطرف مد یکدر جهان معاصر، از  يبه رشد و گسترش تکنولوژ باتوجه

روزمـره   یکه استفاده از مشتقات نفت را در زندگ یمیصنعت پتروش یشرفتبه موازات پ یگرکرده و از طرف د یداپ

 یکنـون  یعمنبع مورد استفاده صـنا  یننفت که مهمتر یمتق یشبه دنبال داشته، شاهد روند روبه افزا يبشر امروز

گسـترش   يانـرژ  یگـر استفاده از منـابع د  یرامونپ یقاتبوده است که تحق يموضوع به حد یتاهم. یباشیماست م

مـورد عالقـه    يکشـاورز  یدتول يها یستممختلف از جمله س يها یستمدر س يموثر از انرژ و ینهواستفاده به یافته

  .ها هستند یممرتبط با تصم نوعیبه  یکهو کشاورزان و افراد ینمهندس

. که جهت بهبود عملکرد کششی و کاهش مصرف سوخت انجـام شـد   )1996( تحقیقات مونرو و همکاران در

هاي جلو بـراي کمـک بـه حرکـت در سـطح        هایی که از چرخ عملکرد کششی و مصرف سوخت ویژه براي تراکتور

کنند مورد ارزیابی قرار گرفت و نمودارهایی رسم گردید از این نمودارها بـراي توصـیف مصـرف     مزرعه استفاده می

شـود کـه نشـان میدهـد در حـالتی کـه مصـرف         یابد استفاده می مصرفی افزایش می سوخت در حالتی که سوخت

همچنین مصرف سوخت ویـژه در مقـدار   . کند زیمم عملکرد کششی کار نمییابد تراکتور در ماک افزایش می  سوخت

در تحقیـق  . باشـد  خاك می به سطح وابستهدرصد باشد به حداقل ممکن میرسد که این  30تا  10لغزشی که بین 

ه انجام شد به این نتیجه رسید ک تراکتور در محدوده اي از بار  16برروي  1985دیگري که توسط برایان  در سال 

بطـور   )یک نـوع روشـی بـراي مقایسـه اسـتفاده میشـود      )( luth,1978(روش جی یو تی دي سوخت مصرفی در 

  .یابد  صد کاهش می در 18تا  9متوسط از  
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 ضرورت و اهمیت پژوهش  -2- 1

مراحـل کاشـت،    يبرا ینسنگ هاي ینمستلزم استفاده از ماش یعدر سطح وس يکشاورز یریتمد هاي یوهش

 یشافـزا . همـراه اسـت   يور و بهره خاكتراکم  یشساختمان خاك، افزا یبداشت و برداشت است که اغلب با تخر

 یفشـردگ  یجنتـا  یجـه، و در نت شود یتر خاك م یقموجب نفوذ تنش به اعماق عم ینسنگ هاي یناستفاده از ماش

 ینماشـ  یادتردد ز). Keller et al., 2007; Zink et al., 2010(خاك نسبت به قبل گزارش شده است تر یقعم

 ینو ا گردد یخاك م یموجب فشردگ یجشخم در عمق ثابت بتدر ملیاتدر سطح مزرعه و انجام ع يکشاورز هاي

انجـام شـده    یقـات براساس تحق. شود یو کاهش عملکرد محصول م یاهگ یشهسبب محدود شدن رشد ر یفشردگ

 یاهـان گ یشـه خاك جهـت رشـد و نفـوذ ر    یفشردگ یبه عنوان حد بحران برابر با دو مگاپاسکال یشاخص مخروط

 یشـه عملکرد محصول و رشـد ر  یزانباشد، م یشترخاك از دو مگا پاسکال ب یمخروط شاخص یوقت. یدگرد یینتع

). Taylor et al., 1966(خاك را کـاهش داد  یتوان فشردگ یم یرشکنیز یاتو با انجام عمل یابد یکاهش م یاهگ

 یو زهکشـ  یشـه ر یخاك که محدوده کننده رشد طول یرینز یهشده در ال یجادسخت ا یهال ینبردن ا ینباز  يبرا

 یمـ  یشرا افـزا  یازموردن يبه شدت انرژ یشخم ینکه چن باشد یم یقبه انجام شخم عم یازمناسب خاك است، ن

  ).Barik et al., 2014(کند  یرا بر کشاورز وارد م ینیسنگ هاي ینهو هز دهد

 يها ینروزافزون ادوات و ماش یشرفتآن ها، با توجه به پ یاز شناخت ابزار سازگار با منطقه و طراح گذشت

 ابزار مـرتبط بـا خـاك غالبـاً    . است یهمچنان باق یرناپذ یدمنابع تجد یتو محدود يمشکل بحران انرژ ي،کشاورز

کمـک   يانـرژ  یـن ا یحو صـح  ینـه به یتریباشد که مـد  یم یاتجهت انجام عمل ییباال یاربس يصرف انرژ یازمندن

انتخاب و اتصال مناسـب تراکتـور   . خواهد داشت یها را در پ ینهو به طبع آن هز يدر انرژ ییبه صرف جو یانیشا

و کارکرد  یتمالک ینههز ي،در مصرف سوخت و انرژ یمشخص، کاهش قابل توجه یاتعمل یک ياجرا يوادوات برا

ـ ب یراخ يدر سال ها .ادوات خواهد داشت در  یـه و اول یسـوخت و مـواد مصـرف    یمـت ق یشو افـزا  یا توجه به گران

تراکتـور و ادوات از   یـد مف ياست، بـازده کـار   يسوخت و انرژ یمتق یجهان یشافزا یلبه دل یکه همگ ي،کشاورز

 یمرسوم اسـتفاده مـ   یرشکنفقط از ز یراندر حال حاضر در کشور ا .مزرعه است یرانمورد توجه مد یمسائل اصل

است  يضرور ینبنابرا. باشد یمناسب نم یحفاظت يخاکورز يبرا ینرا الزم داشته و همچن یاديز یرويکه نگردد 

باشد توسعه داده شود  یمناسب م یحفاظت يخاکورز يکمتر را مصرف نموده و برا يکه انرژ یگزینجا یرشکنتا ز

شـکن مرسـوم    یـر آن را بـر ز  يهـا  یتطرح در نظر دارد تا استفاده از پاراپلو را توسعه داده و مز یناساس ا ینبر ا

  .نشان دهد
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  کلیات و تعاریف -3- 1

 سست شدگی خاك  -3-1- 1

 ییـر سست شده بـا تغ  ي یهتخلخل کل ال یشخاك خشک و افزا یبه کاهش چگال یشسست شدن خاك گرا

 مـی  کشـیده  جلـو  طـرف  بـه  خاك داخل در ها ن که خیشهمچنا)  . 1982کالت، (منافذ خاك است  ي در اندازه

 یـک از . گردنـد  مـی  تر کوچک و خرد شوند، خاك وارد شده، قطعات خاك شکسته می به باال طرف  به فشار شوند،

مساحت خاك سسـت شـده اسـتفاده     یريگ يانداز يبود برا متر یسانت 2آن  يها یلهم ینمتر که فاصله ب یلپرفا

کـه خـاك سسـت     دگـرد  تـالش . شودمی یزو با دست کنده و تم یلچهخاك سست شده توسط ب یلپروفا. میگردد

 یارنفوذ کرده به داخل ش يها یلهطول م یريمتر در محل و اندازه گ یلسپس با قرار دادن پروفا. نشده کنده نشود

مجـاور و   یلـه دو م ینبـ  يسپس با محاسبه مساحت هاه یدها در نرم افزار اکسل ثبت گرد یلهشده، ارتفاع م یجادا

  .شودمیسپس جمع کل مساحت ها مساحت خاك سست شده محاسبه 

 یزراعـ  يهـا  یسـتم تحـت س  یو خشـک  یـاري محصوالت آب یدولنشان دادند که ت) 2013 (ساالر و همکاران

و  یـدار حال، بـا توجـه بـه سـاختار خـاك ناپا      ینبا ا. است یافته یشافزا یراندر ا یراخ يحفاظت شده در سال ها

با چیزل ، یقتحق یندر ا. است یخرد شدن موثر خاك هنوز تحت بررس يمناسب برا يانتخاب ابزارها یرانه،سختگ

توسـعه داده شـد و   ) 208و  108( یجـانب  یـه و زاو) 158و  7.58(حمله یهروبه جلو رو به عقب با زاو يباله دوقلو

 یقـاتی خـاك رس لـوم در منطقـه تحق   درون  -) یمتريسانت 15عمق ( یعملکرد شل شدن خاك در سطوح سطح

  . انجام گرفت)یکدر محدوده پالست%  (11و % 7رطوبت  يتحت دو محتو) يمرکز یرانا(اصفهان  یدانشگاه صنعت

در سطح خـاك، قطـر میـانگین     یاهیگ یايبر روي سطح اختالل خاك، درصد باقیمانده بقا بالهاثر زاویه دو 

خـم   باله هاي .یک طرح بلوك کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتو تراکم خاك  با استفاده از ) MWD(وزنی 

 یمخـتلط هنگـام   یـه ناح ینبزرگتـر . چیزل بدون بالـه بودنـد  نسبت به  یشترب  ناحیه سست شدگی يدوگانه  دارا

 MWD ینکـوچکتر . به کار برده شـد  108 یخمش ي یهو زاو 158 ي یهخم رو به جلو با زاو یغهحاصل شد که ت

 يمحتـوا .  استفاده شـد  7.58 يحمله ي یهو زاو 108خمش  ي یهخم رو به جلو با زاو یغهد که تحاصل ش یزمان

مانـده   یبـاق  یمانـده مقدار باق .بودمانده در سطح خاك  یباق یايو بقا MWD يبر رو يدار یاثر معن يخاك دارا

بدون خم  يها یغهتفاده از تکمتر از زمان  اس يدار یبالدار به طور معن یغهسطح خاك پس از شخم زدن با ت يرو

 یگزینجـا  یکتواند به عنوان  یم 108 یخمش یهو زاو 7.58بازدارنده  یهجلو با زاوباله دار رو به  یغهت یک. بود باله

حفاظت شده  عیخاك زرا یستمتحت س یرزمینیز يها ینکم عمق زم يدر خاك ها باله هاي برش يمناسب برا

  .شود یشنهادپ

تنش افزاینده و تغییر شکل برشـی، یـک جابجـایی و تغییـر      که یهنگام ،ورزي در خاك با حرکت ابزار خاك 
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وجود مـی  هآورد، واحدهاي ساختمانی جدیدي در خاك بوجود می هشکل را در ساختمان خاك و جرم مخصوص ب

طـور کامـل از    توانـد خـاك را بـه   که یک ابزار خاصـی نمـی  زمانی  .باشداي بر افزایش منافذ هوا میآید که مقدمه

عالوه بر عوامـل ذاتـی خـاك،     .شدگی خاك ممکن است کمتر باشد طبیعی خود باال بیاورد مقدار سست موقعیت

توانـد سسـت   گذارد فاکتورهاي مهم دیگري نیز وجود دارد که میمی ریتأث ها خاك دانهمانند بافت که بر پایداري 

، قلمـی بـودن ابـزار    1ي نفوذ ابزار زاویه :از اند عبارتر دهد، که ابزار برنده را تحت تأثیر قرا ي وسیله شدگی خاك به

مکـایز و  ( توسط بسیاري از محققان بررسـی شـده اسـت   هریک که اثرات ، ...، سرعت پیشروي و 2)نسبت ظاهري(

  ).2013؛ ساالر و همکاران، 2008، 5و چارمن اوغلو ؛ ماراك1998و همکاران،  4؛ آگبتوي1997، 3مسوور

شدگی خـاك   سستي هر یک از این پارامترها بر میزان رگذاریتأثعوامل مطرح شده و میزان شناخت دقیق 

ورزي و ادوات  تواند در بسیاري از اهـداف مـدیریتی و انتخـاب نـوع خـاك      و بررسی نتایج تحقیقات انجام شده می

  .مناسب مؤثر واقع گردد

  

  زیرشکن هاانواع   - 3-2- 1

  معرفی و کاربرد آن ها -1- 3-2- 1

در عملکـرد محصـوالت    یعامـل منفـ   یـک به عنوان  یزراع يخاك ها یمسئله فشردگ یر،چند دهه اخ یط

و  یابیارز ی،اثرات منف ینکاهش ا يبه عمل آمده تا راه ها ینهزم یندر ا یاديشده است و تالش ز یمختلف معرف

اك هـا  بـر خـ   يکشـاورز  هـاي  ینتردد ماش یشبا افزا يکشاورز یزاسیونتوسعه مکان یگر،از طرف د. گردد یمعرف

 يهـا  یندر متـراکم شـدن خـاك توسـط ماشـ      یاديالبته عوامل ز. گردد یهمراه است که منجر به تراکم خاك م

 یننـوع خـاك، وزن ماشـ    ي،خاك ورز یاتعمل ینخاك ح یرطوبت یتتوان به وضع یدخالت دارد که م يکشاورز

  .اشاره نمود يکشاورز يها ینسطح تماس چرخ ها باخاك و تعداد عبور ماش ي،کشاورز يها

 يهـا  یندر زمـ  یرشـکن و تراکم خـاك اسـتفاده از ز   یحل مسئله فشردگ يبرا یکیمکان ياز روش ها یکی

و  يرخ خـاك سـبب کـاهش جـرم مخصـوص ظـاهر       یمدر اعماق مختلف ن یرشکنز یاتعمل. باشد یم يکشاورز

 علـی (گـردد  یوالت معملکرد محص یشآن افزا یلآب در خاك وبه دل یرينفوذپذ یشخاك، افزا یشاخص مخروط

  )1391اکبر صلح جو، 

                                                

1  - Rake Angle              

2  - Aspect Ratio 

3 - Mckyes and Maswaure 

4 - Agbetoye 

5 - Marakoglu and Carman 
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وجـود   ین،سـنگ  يها ینرفت و آمد مکرر تراکتورها و ماش یلسخت به دل يها یهشکستن ال يشکن برا زیر

 یـن اسـتفاده از ا . شـوند  یخاك استفاده م یسطح یهال یرخاك در ز یعیسخت شدن طب یا و یارينمک در آب آب

 یحاز کـاربرد صـح   یمحصول ناش یششود و افزا یم گیاه یشهخاك نسبت به رطوبت و ر یريباعث نفوذ پذ یلهوس

  :است ینکات الزام ینا یتها رعا یرشکناستفاده از ز يبرا. درصد گزارش شده است 400تا  50آن 

 یخاك به خـوب  یودن،در صورت مرطوب . انجام داد که خاك نسبتاٌ خشک باشد یهنگام یدشکن را با یرز-1

ممکن اسـت   یرشکنتراکتور و ز یینروبه پا يوبر اثر فشارها یشودم یجاددر آن ا یشود و فقط شکاف ینم یمتالش

  .خاك شود یشترباعث تراکم ب

 یرشکنیز یجنتا ینصورتا یررطوبت را داشته باشد، در غ یرشپذ یشگنجا یدشکسته شده با یرالیهخاك ز-2

  .خواهد بود یمنف

را  یـاه گ يهـا  یشـه رشد ر ینصورتا یردر غ. باشد يباز یا یدياس یلیخ یدشکسته شده نبا یهال یرخاك ز-3

  .مختل خواهد کرد

عـدد   یزدهتا س یکآن از  يها اغلب از نوع سوارند و بسته به عمق و اندازه تراکتور، تعداد شاخه ها زیرشکن

  ).1380الر، يبهروز(یرسدمتر م یسانت 90ها به  یرشکنحداکثر عمق نفوذ ز. است

سخت و متراکم شـده در عمـق    يها یهباشد که جهت شکستن ال یم یهاول يء ادوات خاك ورزجز زیرشکن

ها اکثراً از نوع سوار شونده بوده و باتوجه به  یرشکنامروزه ز. شود یخاك استفاده م یزیکیف یطخاك و بهبود شرا

مرسـوم در   يهـا  یرشکنز. ستا ییرعدد متغ 13تا  1 ینآن ب يتراکتور، تعداد شاخه ها) قدرت(عمق کار و اندازه 

عمق کار  یشتوجه کرد که با افزا یدبا). 1-1شکل(باشد  یشاخه م 3شاخه و اکثراً از نوع  5تا  1 ینمعموالً ب یرانا

  ).1391اکبر صلح جو،  یعل(یابد یم یشافزا یرشکنز یازتعداد شاخه ها، قدرت مورد ن یاو

  



 

    شکل Cشکل و شاخه هاي 

شاخه ها . شده است یلاز دو قسمت شاخه ها و قاب تشک

2 .(  

 

 مورب) خمیده   ج) شکل   ب

معموالً در دو  یزن یرشکنز يقاب ها. شده است

توانـد جـزء    یسـاقه مـ   یینیقسمت پـا  یا

نوك شـاخه ماننـد قطعـه     یا ناخن. شود ی

مختلـف   ياجـزا . یـرد گ ینسبت به ساقه قرار م

 ج
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شکل و شاخه هاي  Vشاخه با قاب  5زیرشکن  :1-1شکل 

  ساختمان زیرشکن ها 

از دو قسمت شاخه ها و قاب تشک یرشکنگفت که ز یتوانها را م یرشکنساختمان ز

2-1شکل (شوند یشکل ومورب ساخته م Lشکل،  C يمعموالً در فرم ها

شکل   ب L) سه نوع شاخه زیرشکن مرسوم،  الف - 2- 1شکل

شده است یلتشک) ناخن(یغهچون ساقه، کفش و ت یشاخه از قطعات

یاحال کفش  ینودر ع. شوند یشکل ساخته م V یاو) یممستق

یم یچمجزا که به آن پ يقطعه ا یاآن باشد  یدهبه جلو کش 

نسبت به ساقه قرار م يباز یهشود و در زاو یو مهره م یچشکل که به کفش پ

  .یشودنشان داده م یرز) 3-1(با توجه به شکل 

 بال

 

1 -3-2 -2 - 

ساختمان ز

معموالً در فرم ها

شاخه از قطعات هر

مستق(فرم ساده 

 يساقه وانتها

شکل که به کفش پ ياسکنه ا

با توجه به شکل  یرشکنز یک
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  اجزاي زیر شکن پاراپلو 3- 1شکل

  

سـنبه  . گـردد  یکفش متصل مـ  يباشند که به انتها یم) mole( یسنبه زهکش يها دارا یرشکناز ز بعضی

. باشـند  یخاك مرطوب مورد استفاده مـ  یطو معموالً در شرا یموقت زهکش يکانال ها یجادجهت ا یزهکش يها

باله  يها یغهخاك با ت ینیرشکسخت، از ز یهبه دوصورت ساده و باله دار که در صورت وجود ال یرشکنز يها یغهت

  .گردد یداراستفاده م

 يخاك کـردن لولـه هـا    یرو ز یموقت زهکش يکانال ها یجادتوان به ا یها م یرشکنز یجانب يها ازکاربرد

توان به  یقطعات م ینا یناز مهمتر. است را نام برد یرامکان پذ یرشکنبه ز یکه با افزودن قطعات اضاف یکیپالست

  .نشان داده شده است) 4-1( درشکلمساحت سست شده است که  يبر رو یشتراثر باله ب. باله ها اشاره کرد

 

 یر استفاده از پره در مساحت شکست خاكتأث - 4 -1شکل
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  اصول کار زیرشکن ها -3- 3-2- 1

کـه   ییشود و آن را تا جا یدستگاه به نفوذ در خاك م یلباعث تما یناستقرارناخن نسبت به سطح زم یهزاو

کند،  یمتراکم خاك را بلند م یهپس، ناخن ال یناز ا. کشاند یساقه درعمق موردنظر مستقر شود به درون خاك م

. خورد یخم مشمتناسب با عمق کار  یدر عرض مناسب ینزم یتکند و در نها یم یآن را متالش یشانیبه کمک پ

و درجـه   یمقاوم کششـ  یروينسبت سطح افق در کاهش ن یغهاستقرار ت یهار نسبت به خط عمود و زاواستقر یهزاو

درشکسـت خـاك    یشـتري ب یرساقه به جلو نسبت به عمود بودن آن تاث يانتها یلتما. کردن خاك موثرند یمتالش

  )1380الر،  يبهروز(دارد 

  

  عوامل مؤثر بر عملکرد زیرشکن - 4- 3-2- 1

مطلـوب داشـته،    يها مؤثر بوده و حصول بهره ور یرشکنبر عملکرد ز یرشکنیز یاتکه در عمل یاثرات مثبت

 یشطـرف باعـث افـزا    یـک خـاك از   یشکن یرز. باشد یم یرشکنز يکار برا ینهبه یطمستلزم در نظر گرفتن شرا

 یخـاك مـ   یرطـوبت  خیـره ،حفـظ و ذ  یشخلل و فرج خاك، باعث افزا یشبا افزا یگرعملکرد محصول و از طرف د

 یمـ  یـاه توسط گ یتروژنجذب ن یشباعث افزا ینخاك بهتر شده و ا یهخلل و فرج، تهو یشبا توجه به افزا و. شود

 یـن و در ا. گـردد  یقابل جذب کمتر مشـاهده مـ   یتروژناز کمبود ن یمحصوالت ناش يصورت زرد ینکه درا. شود

خـاك   یرشـکنی ز ینبنـابرا . تر کرد مقاوم یآب يرا در مقابل تنش ها یاهو گ یشرا افزا یاريتوان دور آب یصورت م

تر از عمق کار شخم  یینپا یدر عمق یرشکنحرکت ز. باشد یآب يمحصول در مقابل تنش ها یمهباعث ب تواند یم

 یـروي کنـد، امـا ن   یـدا پ یخاك بهبود نسب یزیکیف یطشده و شرا یختهمتراکم گس یهکه ال شود یمرسوم موجب م

 يانـرژ  یلکاهش بازده تبد یجهقدرت با لغزش و در نت یانم يبوده و تراکتور ها یادنوع ادوات ز ینا یمقاوم کشش

عامـل خـاك ورز    یهرو یهزاو یزو ن یغهعمق و عرض کار ت یشروي،صد رطوبت خاك، سرعت پدر. روبرو خواهند شد

شـکن هـا    یـر برعملکـرد ز  ههستند ک یحمله، از جمله عوامل یههمان زاو یاحرکت  ينسبت به محور افق در راستا

  .مؤثرند

  

  ؤاالت پژوهشس -4- 1

  زیرشکن کمک می کند؟- آیا دوشاخه کردن زیرشکن پاراپلو به حفظ تعادل تراکتور - 1

  به تیغه، چه تغییري در نیرو و گشتاور هاي وارد بر تیغه خواهد داشت؟) باله(با اضافه کردن پره - 2

  ر خاك خواهد داشت؟آیا اضافه کردن باله بر تیغه تاثیري در میزان تراکم بیشتر بست- 3
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  اهداف پژوهش - 5- 1

با استفاده از زیر شکن دو ساقه پاراپلو در مقایسه با  مقدار خاك سست شده و سوخت مصرفیبررسی  - 1

  زیرشکن تک ساقه

مقایسه انرژي مصرف شده به مساحت خاك سست شده در عملیات زیر شکنی با زیرشکن پاراپلو باله  -- 2

  پرهدار در مقایسه با زیرشکن بدون 

  پیشینه تحقیق - 6- 1

  رشکنیز يها غهیانجام شده در رابطه با ت قاتیتحق - 1- 6- 1

آنهـا گـزارش   . کردنـد  یمرسوم را بررسـ  رشکنیز يها غهیاضافه شده به ت ياثر باله ها) 1978( نیو گادو وریاسپ

ـ    یدر صورت افتهی شیدرصد افزا30 ازیمورد ن یمقاوم کشش يرویکردند که با افزودن باله، ن ه که مسـاحت خـاك ب

 يدار یدرصد، به طـور معنـ   30تا  ژهیو اومترا باکاهش مق اتیعمل ریتآث شیافزا نیا.شود یهم خورده دو برابر م

  .دهد یم شیافزا

 یشکست خاك در کشش اتفاق م رایدارد ز رشکنینسبت به ز يگزارش کرد که پاراپلو بازده باالتر)  1983(جنیپ

 يکمتر اریبس يشکست خاك در کشش، انرژ نیبنابرا. در مقابل کشش دارد زیناچ ایخاك قدرت تحمل کم . افتد

  .دارند ازیافتاد، ن یبرش اتفاق م درکردند و شکست  یکه خاك را متراکم م یمیخاك ورز قد ينسبت به ابزارها

ـ  نهیفاصله به نییدر مورد تع یقاتیتحق) 1387( يو مشهد رئوفت گـاوآهن مـذکور جهـت     یمتـوال  فیـ دو رد نیب

دار  یاثر معنـ  انگریحاصل ب جیاز نتا یبخش. کم انجام دادند یمطلوب همراه با توان مصرف يبه خاك ورز یابیدست

 یمـ  يگـر ید شیموجب افزا کیهر شیفزابود که با ا یمقاوم کشش يرویبر ن يها و عمق خاکورز غهیت نیفاصله ب

  .دیگرد

گاوآهن کج سـاق  . دیفشک گاوآهن پاراپلو، آن را گاوآهن کج ساق نامو ک يبا حذف نوك گوه ا) 1988( سونیهر

و  ينداشـتن نـوك گـوه ا    لیـ حـال بـه دل   نیو نحوه کار مشابه گاوآهن پاراپلو بود و در عـ  یاز نظر ساختمان اصل

هـا باکشـش،    غـه یو عمـق ت  فاصله ریتآث نییجهت تع یشیآزما يو. داشت يکمتر یمقاوم  کشش يرویکفشک، ن

 شیبـا افـزا   یمقاوم کششـ  يروین در شیافزا. شود، انجام داد یکه به نوك پاراپلو اعمال م یو جانب يعمود يروین

قسمت کـج   لهیاز حجم خاك شخم شده به وس یناش شترینوك ساقه ها ب نیفاصله و عمق ب ياز پارامترها کیهر

 لیـ عمـق بـه دل   شیبراثـر افـزا   یواکنش جانب يروین. افتی شیافزا فاصلهعمق و  شیباافزا يرو نییپا يروین. بود

  .افتی شیخاك جابجا شده افزا شیافزا
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بـه  . کـرد  قیـ واکـنش خـاك تحق   يروین نییتع يبرامتفائنت برش عمق هاي  پاراپلو با يبر رو) 1990( سونیهر

 ،یکششـ  يرویـ ن انسیـ وار هیـ تجز. شـد  نیـی تع شیخ شیحمله و استفاده از پ يایمختلف زوا ریمقاد ریعالوه تآث

پـیش   وجـود . واکـنش مهـم اسـت    يرویهرسه ن يبرا يدهد که عمق خاك ورز ینشان م یوجانب يعمود يروین

 رییـ بـه هـر تغ   روهـا یهمـه ن . نداشـت  روهاین يبر رو یمهم ریحمله تآث هیزاو .مهم نبود یجانب يروین يبرا شیخ

ـ  توده خاك در تماس با سطح خاك شیاز افزا یدر عمق حساس بودند که ناش یکوچک  یناشـ  یورز و به طور جزئ

هستند  کسانی شیخ شیدو شاخه با و بدون پ يبرا روهاین نیهمچن. عمق بود شیخاك با افزا تهیدانس شیاز افزا

  . باشد یسطح خاك ورز م چشیاز پ یدارند که ناش يدار یمعن راتییتغ شیخ شیشاخه بدون پ ياما برا

 يحمله بدون در نظر گـرفتن اثـرات سـوء آن بـررو     هیاثر زاو یجهت بررس یشاتیآزما) 1989(کسکویو ل سونیهر

  :کردند شیمنظور سه مدل شاخه پاراپلو را آزما  نیا يبرا. کشش انجام دادند يروین

  درجه 15حمله  هیدرجه و زاو 30 یدگیخم هیزاو-1

  درجه  15حمله  هیدرجه و زاو 45 یدگیخم هیزاو-2

  حمله هیدرجه بدون زاو 45 یدگیخم هیزاو-3

داده و  شیافـزا %  100 باٌیدرجه استحکام مدل را تقر 45 یدگیخم هیبه دست آمده نشان داد که داشتن زاو جینتا

 45نسـبت بـه مـدل     يشـتر یب يسطح خـاك ورز  رایز. مشاهده شد%  25استحکام  شیدرجه، افزا 30مدل  يبرا

 غـه یواکنش هـر سـه ت   يروین يها برا غهیت نیحمله، عمق و فاصله ب هینشان داد که زاو انسیوار زیآنال. درجه دارد

. بگـذارد  يریبرکشـش تـآث   نکـه یدهد بـدون ا  یم شیبرابر افزا 4تا  را يعمود يرویدرجه ن 15 هیزاو. مهم هستند

و حجـم   يسـطح خـاك ورز   نیاختالف ب لیدرجه بود که به دل 45از  شتریب%  30درجه،  30 يکشش برا يروین

 يرویـ انجـام نشـده، ن   هیـ کـه شـخم اول   یزمان. ابدیکاهش  هیاول غهیت لهیوس تواند به یخاك تحت فشار بود که م

 یدرجـه وقتـ   45 هیـ زاو يبرنده بـرا  نییپا يرویاما ن. کند ینم رییمختلف تغ یدگیخم هیزاو يبرا يواکنش عمود

  .ابدی یم شیانجام شده، افزا هیشخم اول

ساخته و آن هـا را    ی،راطراح یمعمول یغهت یککج ساق و پاراپلو و  یغهدو نوع ت) 1390( یانیعباس ک میار

و سـرعت   يمتـر  یسـانت  5/12، 10، 5/7، 5عمق در چهـار سـطح    ینکهبا توجه به ا یمقاوم کشش یروياز لحاظ ن

اثـر   یتدر نها. کرد یسهانتخاب کرده بود ومقا یهمتر بر ثان یسانت 5/12و  10، 5/7، 5، 5/2سطح  5را در  یشرويپ

مقـاوم   یـروي عمـق ن  یشها بـا افـزا   یغهت یکه در تمام یافتکرد و در یبررس یپاراپلو و معمول یغهت يباله را بر رو

متـر   یسـانت و نیـوتن بر بـر   یـوتن ن 43/0و  45/34کج ساق با  یغهو ت یافته یشافزا يدار یبه صورت معن یکشش

مقـاوم   یـروي عت، نسـر  افـزایش بـا   یمعمـول  یغـه تنیروي کشش و مقاومت ویژه را نیاز داشت و و  ینمربع، کمتر

 یبشـ  یمقـاوم کششـ   یـروي ن یشکج ساق روند افـزا  یغهبود اما در ت یافته یشافزا يدار یبه صورت معن یکشش
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  .داشت یگرد یغهنسبت به دو ت يکمتر

 نیـ درجـه بـه ا   30 لیـ تما هیبا زاو زیگاوآهن کج ساق منفرد راست ر يبر رو قیبا تحق) 1997(و رئوفت  يدیمج

 يرویـ عمـق کـار ، ن   شیحداقل بوده و بـا افـزا   یمقاوم کشش يرویدرجه، ن 5/7حمله  هیکه در زاو دندیرس جهینت

  .کمتر شده است يدار یبه طور معن ژهیشده اما مقاومت و شتریبا   گاوآهن برگرداندار ب سهیدر مقا یمقاوم کشش

جهـت و   کیـ در  دهیدو ساق خم يقرار دادند که دارا یابیدوساق را مورد ارز رشکنیز)  1999(و همکاران  تورس

تا  20در عمق حدود  ییجلو غهیت. گرفت یمورد استفاده قرار م شکریمزارع ن يپشت سرهم بود و جهت آماده ساز

خـرد شـدن خـاك توسـط      لیبه دل. کرد یمتر کار م یسانت 60تا  30در عمق حدود  یعقب غهیمتر و ت یسانت 30

خـرد   زانیـ سطح مقطع خاك بـه خـورده و م   نیتر رفته و بنابرا نییپا یعقب غهیت يبرا یعمق بحران ،ییجلو غهیت

  .افتیکاهش  ژهیو مقاومت و افتهی شیافزا نیریشدن خاك در عمق ز

 85 یکـج سـاق تـا حـداکثر عمـق اسـم       رشکنیو ساخت ز یدر مطالعات خود نسبت به طراح) 1378( روستاپور

درجـه   30 هیـ به صورت متقابـل و بـا زاو   غهیساقه و ت يو سراز نوع منفرد با د رشکنیز نیا. متر اقدام کرد یسانت

 40، 30مختلف در سه عمق  يهادر رطوبت  یرس یبا خاك لوم يمزرعه ا شاتیدر آزما رشکنیز نیا. ساخته شد

 جینتـا . دیـ گرد سـه یمقا یو معمـول  دهیـ ساقه خم رشکنیباعملکرد دو ز جیمتر به کار گرفته شد و نتا یسانت 50و 

مقـاوم   يرویـ حـداقل ن  يکـج سـاق دارا   رشـکن یحداکثر و ز يمرسوم دارا رشکنیآن بود که ز انگریحاصل شده ب

 شیافـزا  یمقـاوم کششـ   يرویعمق کار، ن شیبا کاهش رطوبت و افزا نیهمچن. باشد یهر ساقه م يبه ازا یکشش

ها قادر به  رشکنیز رینسبت به سا يشتریب یکج ساق در دامنه رطوبت رشکنیکه ز افتیدر نیهمچن يو. ابدی یم

  .کار است

خـاك،   طیاثـر شـرا   نیـی تع يمختلف برا يدر خاك ها شاتیآزما يسر کی، ) 1997(  انیو باالسوبرامان راجیدورا

نشـان داد کـه نـوع     شیآزمـا  جینتا. واکنش انجام دادند يبر رو غهیحمله و سرعت حرکت ت هیزاو ،یدگیخم هیزاو

% 10تـا   8 یرسـ  یلتیخـاك سـ   کـنش وا یافق يروین. گذارد یم ریمختلف تآث يشاخه در حالت ها يخاك بر رو

 تهیمقاومـت و دانسـ   شیاز افـزا  یناش نیا. درجه 15تا  0حمله   هیبود مخصوصاٌ در زاو یرس یاز خاك شن شتریب

 30درصد کمتـر از شـاخه    20تا 15درجه حدود  45ساقه  يبرا یرس -یشن یواکنش افق. بود یرس-یلتیخاك س

 15تـا  5/7حملـه   هیـ را در زاو یواکنش واقعـ  نیدرجه کمتر 30مدل  یرس-یلتیحال در خاك سبه هر. درجه بود

 يرویـ ن. افتی شیدرصد افزا 5تا  2سرعت کار حدود  شیبا افزا یافق يروین لیتما يایهمه زوا يبرا. درجه داشت

-یلتیدر خاك سـ . کرد یداد که به نفوذ کمک م یمکش را نشان م يرویبود که ن نییبه طرف پا يواکنش عمود

کـم   یلـ یمکـش خ  يروین. افتیحمله کاهش  يایتمام زوا يمکش برا يرویدرجه ن 30 لیتما هیشاخه با زاو یرس

. افـت ی شیافـزا  يعمـود  يرویـ ن يدار یبه طور معن یشن-یاما در خاك رس. شد یبود که باعث مشکل در نفوذ م

 هیـ و زاو یرسـ  -یلتیس يدرجه برا 4/10و  یرس -یشن يدرجه برا 93/7 ،يواکنش عمود يبرا نهیحمله به هیزاو
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حملـه صـفر درجـه     هیـ زاو يبـرا  یدر هردو خـاك، واکـنش جـانب   . درجه بود   3/44و  42 بیبه ترت نهیبه لیتما

  .بود نیکمتر

  :انجام داد ریز يها يریاندازه گ هیبر پا نهیشاخه به افتنی يرا برا یقاتیتحق) 2002( پریر

   یو جانب يعمود ،یمقاوم کشش يرین-1

  يخاك متآثر از خاك ورز نیریو ز ییباال یمقدار پراکندگ-2

گذاشـتن   یو باق یسطح یکم کردن پراکندگ يکه برا ياریش يخاك ورز يبرا نهیشاخه به افتنی شیآزما اهداف

باشـد   ممیماکز دیبا نیریزخاك  سست شدگی خاكمنظور،  نیا يبرا. است، بود نیمانده محصوالت در زم شتریب

. تا عمق مناسب رشد کنند هدها اجازه د شهیرا کاهش دهد و به ر اهانیگ شهیر يبر رو یاز فشردگ یتا اثرات ناش

 کیـ در  سسـت شـدگی   شتریکج ساق و پاراپلو، ب غهیت يمتقارن بود اما برا م،یشاخه مستق يبرا نیریز یپراکندگ

. بـود  مرسـوم کمتـر از نـوع   % 30سـاق  کـج  غهیت يراب ازیمورد ن یمقاوم کشش يرویدر مجموع، ن. سمت ساقه بود

سست نمودار  .مرسوم مستقیم داشتبا ساقه  سهیدر مقا يشتریب یبجان يرویو ن يعمود يرویکج ن غهیت رشکنیز

 م،یخـاك و شـاخه پهـن مسـتق     یسـطح سسـت شـدگی   پ نیکـج کمتـر   غهیت رشکنیدهد که ز ینشان م شدگی

 مینسبت بـه شـاخه مسـتق    يکمتر ژهیکج ساق مقاومت و غهیدر مجموع، ت. را دارد نیریزسست شدگی  نیشتریب

 .دارد

  خاك و عوامل مؤثر بر آن یشدگ  سست ي ینهانجام شده در زم یقاتتحق - 2- 6- 1

) یکحد پالست 9/0و  7/0(رطوبت  يبا دو محتوا یدر خاك لوم رس یقیتحق ی، ط)2013(و همکاران  ساالر

 يانحنا ي یهدرجه و زاو 15و  5/7نفوذ  ي زاویه تحت را)  سو جلو و سو عقب( دوگانه ساق  کج يها-یغهعملکرد ت

نشـان دادنـد    یجنتا. قرار دادند یسهمقا ردمو متر یسانت 15 کاري عمق در دار باله یزلدرجه با گاوآهن چ 20و  10

. هـم زدنـد   خـاك را بـه   یشـتر ب يا طـور قابـل مالحظـه    بـه  یزلبا گاوآهن چ یسهکج ساق دوگانه در مقا هاي یغهت

 10 يانحنا ي یهدرجه و زاو 5/7نفوذ  ي یهکج ساق دوگانه جلوسو با زاو  ي یغهکه ت یدندرس یجهنت ینبه ا ینهمچن

 یسـتم خـاك در س  سـطحی  کـردن  سسـت  منظور به دار باله یزلگاوآهن چ يبرا یمناسب یگزینجا تواند یدرجه م

  .باشد یحفاظت ورزي خاك

برش ابزار که  ي یسهمقا يبا بافت متفاوت برا يرا در دو خاك کشاورز هایی یش، آزما)1984(  یرو دزا مکایز

مسـطح بـا عـرض     يفـوالد  هاي یغهت يبه کار رفته دارا يابزارها. دارند، انجام دادند یمتفاوت یهندس يپارامترها

 ي ارابـه  یـک  ي وسـیله  بـه   ياعـه مزر زمایشـهاي آ. درجه بودند 35و  20نفوذ  ي یهو با زاو متر یلیم 200و  5/62

نتـایج نشـان دادنـد کـه     . انجـام شـد   متر یلیم 250و  150در عمق  یهمتر بر ثان 1/4 یبیچهارچرخ در سرعت تقر

نفوذ بـاال بـود،    ي یهزاو که یمربوطه هنگام یرطوبت هاييسست شدن خاك در هر دو بافت خاك و محتو ي درجه
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  .شوند می سبب را خاك شدن از سست  ییشکل، مقدار باال یقلم رهايو ابزا کرد یم یداپ یشافزا

هـم زدن   بر روي اثرات عرض ابزار بر روي کیفیـت بـه   را اي گسترده هاي ، پژوهش)1960(  یريو مکر گیل

کـه ایـن بـرش در    . دار براي برش خاك استفاده کردنـد  برگردان هاي گاوآهن از ها آن. مکانیکی خاك انجام دادند

متر  3/1 یشرويو با سرعت پ % 14متوسط  یرطوبت وزن يو در یک خاك لوم رسی و با محتو متر یسانت17عمق 

بعد از برش خاك توسـط  . بودند متر یسانت 3/20تا  5/2عرض مختلف از  5 داراي ها گاوآهن. انجام گرفت یهبر ثان

 ينشان دادند ابزارهـا  یجنتا. هم خورده به کمک یک غربال دوار از یکدیگر جدا شدند ابزارها، خاك به یناز ا یکهر

  .شود یم تر یضخاك مورد بحث نسبت به ادوات عر یشترشکل منجر به سست شدن ب یقلم

 هـاي  یغـه ت یهندسـ  يپارامترهـا  یرتـأث  ي مشاهده يبرا یرا در خاك رس یشی، آزما)1997(و مسوور  مکایز

 يمسـطح بـه کـار رفتـه دارا     هاي یغهت. و سست شدن خاك انجام دادند یغهبرش مؤثر ت يمسطح رو ورزي خاك

 200و  150، 100 يکار هاي درجه بودند، که در عمق 90و  60، 30نفوذ  ي یهو با زاو متر یلیم 100و  75عرض 

 یـروي حصـول ن  يبـرا  یغـه ت یطراحـ  نیگرفتند که بهتر یجهفوق نت ینمحقق. قرار گرفتند یشمورد آزما متر یلیم

درجه داشته باشد و در نسـبت   30 ي حمله ي یهزاو یغهاست که ت ینحداکثر، ا یشدگسستکشش حداقل و بازده 

d/w  کار کند یشترب یاو  2برابر با.  

 یـزان بینـی م  پـیش  براي فازي، سازي اصول مدل یکرد، مدلی را بر اساس رو)2010(و و چارمن  اوغل ماراك

گیري شـده   اندازه یرخطا از مقاد ینسب یانگینم. توسعه دادند ورزي در خاك یسست شدن خاك و راندمان کشش

کششی تخمـین زده   ماندرصد براي راند 86/2سست شدن خاك و  براي درصد 41/2 حدود در شده بینی و پیش

  . بود قبول قابل حد رمقدا از کمتر شده گیري براي تمامی پارامترها، خطاي نسبی مقدار اندازه. شد

  ي مصرف سوخت و عوامل مؤثر بر آن تحقیقات انجام شده در زمینه -3- 6- 1

ورزي حفـاظتی بـر مصـرف سـوخت      ك منظور بررسی اثر سـرعت و عمـق خـا    ، به)1394(و همکاران  یجالل

 399و  285فرگوسن  یورز مرکب آگرومت  پنج شاخه با استفاده از تراکتور مس خاك يرو هایی یشاي، آزما مزرعه

. بندي شده انجـام دادنـد   دانه وبلومی، خ شنیآباد و هشترود، با نوع بافت خاك  هاي بستان در شهرستان یبترت به

ورزي، مصـرف سـوخت در    ورزي، به دلیل انجام سریع عملیـات خـاك   نتایج نشان دادند که با افزایش سرعت خاك

 ي ي، به دلیل افزایش مقاومت کششی و اسـتفاده ورز واحد سطح کاهش پیدا کرده، همچنین با افزایش عمق خاك

هاي انجام  مقاومت، مصرف سوخت افزایش پیدا نمود، لذا با توجه به بررسی نبیشتر از توان تراکتور براي غلبه بر ای

. یـد کیلومتر بر ساعت با توجه به میزان مصـرف سـوخت پیشـنهاد گرد    10ورزي،  ترین سرعت خاك گرفته مناسب

کـه بـا حـداقل     یـد توصـیه گرد  یلدل ینبه هم یافت،ورزي، مصرف سوخت افزایش  ش عمق خاكهمچنین با افزای

  .ورزي صورت پذیرد عمق مورد نیاز، خاك
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کـاهش مصـرف    يبـرا  یشنهادهاییکاهش آن در مزرعه پ یقمصرف سوخت و طر یزانم يرو یقاتیتحق طی

کـاهش   يروش برا ینراحت تر يرزخاك و یاتکم کردن تعداد عمل). Helsel 2007. (سوخت گزارش شده است

ـ  یرتـآث  یحفاظت يخاك ورز يها یستماستفاده از س یانم ینباشد که در ا یمصرف سوخت م  یـن ا در يتـر  یشب

اسـتفاده از  . خواهد داشت یرمصرف سوخت تآث یزانبر م ياستفاده از تراکتور مناسب با ادوات کشاورز. دارد یلتقل

 يکشاورز یاتعمل یبترک. تر مصرف سوخت خواهد شد یشب یشباعث افزا یاتتر در کار با عمل یشب يسرعت ها

 یرعمق شخم تـأث . مصرف سوخت خواهد شد اهشو کاشت باعث ک يتوأم خاك ورز یستممثال استفاده از س يبرا

توسط گـاوآهن برگـردان دار    يدر عمق خاك ورز ینچهر ا یشدر مصرف سوخت دارد گزارش شده که افزا ییبسزا

  .گردد یم یکرهر ا يگالن برا 15/0 یشسبب افزا

و  یواتـور کولت هاي یغهشامل ت( سوار یمهورز مرکب ن خاك یکعمق کار  ییرات، تغ)2013(و همکاران  مویتزي

 متـر،  یسانت 25به  15عمق کار از  یشکه افزا یدندرس یجهنت ینمصرف سوخت انجام دادند، و به ا يبر رو) یسکد

  .شود یرصد مد 70مصرف سوخت تا  یشموجب افزا

عمق کار و لغزش چرخ بر مصرف سـوخت تراکتـور    یرتأث یبررس به  یقی، در تحق)2014(و همکاران  مویتزي

دور موتـور،   یـري گ انـدازه  یسـتم تراکتور چهار چرخ محرك که مجهـز بـه س   یکاز  یقتحق ینها در ا آن. پرداختند

دار،  گـاوآهن برگـردان   ملشـا  یشادوات مـورد آزمـا  . و مصرف سوخت شده بود، اسـتفاده کردنـد   یشرويسرعت پ

 یشبـا افـزا   یسـک، دار و د کردند در اثر استفاده از گاوآهن برگـردان  یانب یشانا. بود یرشکنو ز یواتورکولت یسک،د

رابطـه   یـن ا یرشکنمورد زاما در . یافت یم یشافزا یصورت خط سوخت در واحد سطح به ي یژهعمق کار، مصرف و

 یـت مصـرف سـوخت و کـاهش عملکـرد ظرف     یشلغزش چرخ موجب افزا اه عمق یدر تمام. صورت درجه دو بود به

نـرخ مصـرف    يدرصـد  80 یش، موجـب افـزا  rpm 2042بـه   1513دور موتور از  یشافزا ینهمچن. شد يا مزرعه

  .شد )L/ha(سوخت برحسب  ي یژهمصرف و يدرصد 35و ) L/hr(سوخت برحسب 

بـر   یشدار سه خـ  عمق شخم گاوآهن برگردان ییراتاثر تغ یینتع ی، به بررس)2010(و همکاران  زاده اله فتح

 یجنتـا . وات پرداختنـد  یلـو ک 3/72با تـوان   3140مدل  یرسوخت تراکتور جاند يا مصرف و مصرف لحظه یانگینم

 يهنگـام کـار در سـه عمـق کـار      اکتـور به ترمورد استفاده، در اتصال  یشدار سه خ نشان داد که گاوآهن برگردان

بـا   یعنـی . کنـد  یدر هکتار سوخت مصرف مـ  یترل 06/34و  096/30، 446/27 یبترت متر، به 35/0و  25/0، 15/0

 کـه  یدر صورت یافت، یشدرصد افزا 66/9مصرف سوخت  یزانمتر، م 25/0به  15/0گاوآهن از  يعمق کار یشافزا

  .در مصرف سوخت شد يدرصد 1/24 یشباعث افزا متر 35/0به  15/0عمق از  یشافزا

سـوخت موتـور تراکتـور،     يا در مصـرف لحظـه   یرگذاراز عوامل تأث ینشان داد که برخ یجپژوهش نتا ینا در

بـه بافـت    توان یم یرگذارعوامل تأث ینا ي ازجمله. هستند ییرشخم در مزرعه دائماً در حال تغ یاتهنگام انجام عمل

  .خاك اشاره کرد يو وزن مخصوص ظاهر یاهیگ یايخاك، بقا یرطوبت، فشردگ يخاك، محتوا
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  .کردند یانب) 5-1( ي مصرف سوخت تراکتور و عمق کار را طبق رابطه ینب یاضیر ي رابطه ینهمچن یشانا

)1-5(  F_cm=0.33h+22.268 ; R2=0.987)                                                               ( 

  :در آن که

 F_cm در هکتـار،   یتـر لبر حسب  دار آهن برگردان صرف سوخت گاومh    متـر  یسـانت بـر حسـب   عمـق کـار 

  .باشند یم

مختلف  يها تراکتور در عمق و دنده یسوخت مصرف ییراتتغ ي نقشه یمبه ترس ی، در پژوهش)1390( دارابی

ورز گـاوآهن   خـاك  یلهاز دو وسـ  یـق تحق یـن در ا يو. پرداخـت  یجیتـالی سنجش سوخت د ي با استفاده از سامانه

 یزمصرف سوخت ن یزانم ورزي، اكعمق خ یشنشان داد که با افزا یجنتا. استفاده کرد یدار و هرس بشقاب برگردان

دار به تراکتـور متصـل شـده     گاوآهن برگردان که یهنگام يورز خاك یاتحاصل از انجام عمل یجنتا. یابد یم یشافزا

و  64/8 یـب ترت مصـرف سـوخت بـه    یـزان م متـر  یسانت 25به  15و  20به  15عمق از  یشافزابود نشان داد که با 

در دو عمق کار  یتوسط هرس بشقاب یشکن هموار کردن و کلوخه يبرا چنینهم. است یافته یشدرصد افزا 05/16

مصـرف، سـرعت    را از لحاظ يبازده بهتر ینسنگ 1دنده  يجا سبک به 1استفاده از دنده ) متري یسانت 15و  10(

  . انجام کار و سطح هموارتر برجا گذاشت

و  یشافـزا  یکشش یروين یشروي،سرعت پ یش، گزارش کردند که با افزا)2005(و همکاران  عباسپورگیالنده

در  یشـروي، سرعت پ یشکردند که با افزا یانب گونه ینکاهش را ا ینا یلدل یشانا. کرد یدامصرف سوخت کاهش پ

در واحـد سـطح    یمصـرف  ختمقـدار سـو   یجـه در نت کند یم یتراکتور واحد سطح مزرعه را ط يمدت زمان کمتر

هـا و مصـرف    درصد لغزش چـرخ  ی،کشش یرويعمق شخم، ن یشگزارش دادند که با افزا ینهمچن. یابد یکاهش م

  .یابد یم یشافزا یزکشش، مصرف سوخت ن یروين یشبا افزا یزو ن. یابد یم یشسوخت تراکتور افزا

ها  و سرعت  کننده ینسنگ یزانم یرتأث ي منظور مشاهده به یقی، در تحق)1385(مرادخانلو و همکاران  نقوي

در . کشش گاوآهن انجام دادند ین، در حITM285و مصرف سوخت تراکتور  يمالبند یرويبر بکسوات، ن یشرويپ

 9کننـده در   ینطرح سـنگ  یندر ا. محور عقب به کار گرفته شد يکننده فقط بر رو ینسنگ يها وزنه یقتحق ینا

بـه محـور عقـب اضـافه     ) یرون یلوگرمک 1150و  800، 750، 600، 550، 400، 200کننده،  ینبدون سنگ(سطح 

 ي کننـده  یناضافه کردن سنگ يبه کار برده شد و برا یچدن يها ، وزنهkgf  800اضافه کردن وزنه تا يبرا. یدگرد

 ینسنگ kgf 150 یشکه با افزا یدندرس یجهنت ینبه ا یدعقب استفاده گرد یرهايروش افزودن آب به تا از یشتر،ب

 یـروي درصـد کـاهش و ن   9/58درصـد و بکسـوات   6/15محور عقب تراکتور، مصرف سوخت تراکتـور    يکننده رو

  .داشته است یشدرصد افزا 3/36 يمالبند

مصـرف سـوخت تراکتـور را     تواننـد  یورزي پارامترها و عوامل زیادي وجود دارند که مـ  یک عملیات خاك در



   20 

دو یـا چهـار چـرخ    (نوع و ساختمان خاك، شرایط آب و هوایی، رطوبت هـوا، نـوع تراکتـور    . تحت تأثیر قرار دهند

ایـن   ي محـرك تراکتـور از جملـه    روينیمتصل به آن و  ي بین تراکتور و وسیله ي تراکتور، رابطه ي ، اندازه)محرك

گیري به  و از یک اندازه ماند یهاي مختلف ثابت باقی نم عوامل هستند، بنابراین مصرف سوخت تراکتور در سنجش

  ).1993و سورنسون ،  یلسنن(کند  گیري دیگر تغییر می اندازه

 

  ي نیروي کشش و عوامل مؤثر بر آن تحقیقات انجام شده در زمینه - 4- 6- 1

ورز  ي خـاك  ي مقدار نیروي مورد نیازي است که باید از طرف تراکتور به وسـیله  نشان دهنده 1نیروي کشش

  .وارد شود

مهم در  ورز، یک عامل قابلیت استفاده از نیروهاي افقی یا اطالع از مقدار نیروي کشش مورد نیاز ادوات خاك

 ان و مشـاوران مزرعـه، از اطالعـات   مـدیر . باشد ورز مناسب براي یک سیستم زراعی خاص می انتخاب ادوات خاك

ي مناسب تراکتور مـورد نیـاز    ورزي در انواع معین خاك، براي تعیین اندازه نیروي کشش و قدرت الزم ادوات خاك

  ).2002و همکاران، 2الجنوبی(کنند  استفاده می

 رز مـؤثر و ورزي پارامترهاي مختلفـی بـر نیروهـاي مـورد نیـاز ادوات خـاك       در حین انجام یک عملیات خاك

درصد رطوبت خـاك، بافـت خـاك، وزن    : از اند عبارتورز  هاي خاك عوامل مؤثر بر کشش تیغه ینتر مهم. باشند می

  .، سرعت پیشروي)عمق کار به پهناي تیغه(ي تیغه، عمق کار تیغه، نسبت ظاهري  ي حمله مخصوص خاك، زاویه

تـابعی   ،(�S)و همچنین شرایط نهایی خاك  (�F)اعالم کردند که نیروي کشش ،)1960( 3گیل و واندنبرگ

و این روابـط را   .باشد می (�S)ي خاك  ، چگونگی حرکت تیغه در خاك و شرایط اولیه(�T)از ویژگی هندسی تیغه 

  :صورت زیر ارائه دادند به

)1 -6(  S� = g(T�, T�, S�) 

)1-7(  F� = f(T�,T�, S�) 

نیز عنوان کردند که عرض ادوات، عمق شخم، سرعت پیشروي، عرض ابزار و زوایـاي   ،)1996(و همکاران  4گریسو

 طور کلی پارامترهاي  به .گذارند ورز تأثیر می ، عواملی هستند که بر روي نیروهاي افقی و عمودي ادوات خاكحمله

                                                

1 - Draft force 

2 - Al-janobi  

3 - Gill and Vandenberg 

4 - Grisso 
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Abstract: In today's agricultural debate, the most important factor in assessing agricultural systems is 

energy. Therefore, It is needed to make more efficient use of resources to prevent waste. Tillage is part of an 

infrastructure operation in agriculture and has the highest energy use among crop operations. By choosing the 

right tillage method, the lowest amount of fuel consumption can be obtained from the minimum cost and 

energy in the tillage operation. Reduced tillage operations and cultivating with minimum tillage, in addition 

to reducing fuel consumption, causes plant residues to remain on the surface of the soil and which has a 

significant impact on the improvement of soil structure. Soil compaction is considered one of the causes of 

soil degradation that should be tryed to prevent it. But if the hard layer is exist the subsoiler is used to crush 

it. In Iran, the use of conventional subsoiler is common, while in developed countries, Paraplow is often used. 

Each of different designs of subsoiler blades have different advantages some of them are more efficient in 

energy use, and some more have a more effective in performance and in creating a favorable structure in the 

soil. The purpose of this study is to simultaneously examine the fuel consumption and the quality of tillage in 

deep subsoiling operations with conventional, paraplow, bentleg and the Paraplow equipped with blades. The 

experiments were carried out in a randomized complete block design with 3 replications at the Research 

Farm of University of Mohaghegh Ardebili.From a MF285 tractor equipped with a precision instrumentation 

including a fuel metering sensor, the fifth wheel is equipped with a gauge sensor to measure the actual speed 

of movement and a three-point connecting Dynamometer was equipped to measure draft force. The measured 

traits include fuel consumption, draft force, cross section of plowed soil, and geometric mean square diameter 

of soil particles.  Analysis of variance showed that the effect of applied treatments on all traits measured at 

the probability level is 1% significant. The results showed that the pParaplow with blades required the most 

traction, fuel consumption, broken cross section area and geometric mean of particle diameter and also, the 

bentleg tine has the least force, fuel consumption, broken cross section and geometric mean of particle 

diameter. According to the goals of the farmer, each blade can be suitable for specific operations If the sole 

purpose of removing the deep layer is tough brntleg is the most suitable tine due to leass draft force and fuel 

consumption But if the goal is to achieve a better grain size and cross section in the soil the paraplow 

including blades has a higher performance. 
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