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 دمیال: نام                                رضاپورسرابی : دانشجو خانوادگي نام

 یآن رو ریمرسوم و تاث ورزیو خاک ورزیخاکیب ستمیتعیین میزان مصرف سوخت تراکتور در دو س :نامهپايان عنوان

 خاک یکیزیاز خواص ف یبرخ

 دکتر ترحم مصری گندشمین: راهنما استاد

 یاحمد میعظو  مهندس   الندهیعباسپور گ وسفدکتر یر: مشاو اساتید

 اردبیلی محقق :دانشگاه   کشاورزی ونیزاسیمکان: گرايش   کشاورزی مهندسی: رشته   شدکارشناسی ار ي:تحصیل مقطع

 93ات: صفح تعداد       25/11/1131دفاع:  تاريخ  ی       عیو منابع طب یکشاورز یفناور: دانشكده

هاي كشاورزي از اهمیت بهه سهيايي   یتهاي فسیلي به عنوان نهاده مهم در تامین توان مورد نیاز براي فعالاستفاده از سوخت :چکیده

با انتخاب . دعملیات زراعي دار ورزي جيء عملیات زيربنايي در كشاورزي بوده و بیشترين مصرف انرژي را در میان خاک برخوردار است.

سب كرد. كرا  ورزيهيينه و انرژي، در عملیات خاک حداقلتوان كمترين میيان مصرف سوخت در نتیجه مي ورزيروش مناسب خاک

سبب باقي مانهدن بقايهاي گیهاهي در سهط      ورزي حداقل، عالوه بر كاهش مصرف سوخت، با خاکو كشت  ورزيكاهش عملیات خاک

ههاي  . بهه منظهور بررسهي اثهرات روش    خواههد داشهت  ساختمان و خصوصیات فیييكي آن  بهبود اي برتاثیر قابل مالحظهشده و خاک 

قدار توان مورد نیاز، میيان مصرف سوخت و برخي از خواص فیييكي خاک شامل رطوبت و جرم ورزي بر م خاکورزي مرسوم و بي خاک

كهار و  و كشت مرسوم با كمبینهات و خطهي   ورزي هاي خاکورزي بر اساس ماشین با سه تیمار خاک مخصوص ظاهري خاک، آزمايشي

در بها دور موتهور ثابهت     هر كدام در سه دنهده متفهاوت   MF 6290ورز با استفاده از تراكتور خاکكار بيورزي با خطيخاکسیستم بي

پارامترهاي میانگین سرعت حركت واقعي تراكتور در ميرعه، میيان مصرف تا  اي واقع در شهرستان گرمي استان اردبیل اجرا شدميرعه

كششهي   مقاوم ر، مقدار نیرويدر طول مسی لغيشسوخت به صورت زماني )لیتر بر دقیقه( و مساحتي )لیتر بر هكتار(، میانگین درصد 

و كشهت   ورزي خهاک  ههاي سهانتیمتري بهراي سیسهتم    21و  15، 11ههاي  خهاک در عمه    دانسیته)توان مالبندي(، میيان رطوبت و 

و اي دانكهن  ها و اثرات متقابل با استفاده از آزمون چند دامنهتجييه و تحلیل آماري، تجييه واريانس، مقايسه میانگینگیري شود.  اندازه

ورزي و كشت، میهيان نیهروي كششهي     انجام شد. پارامترهاي نوع روش خاک SPSSافيار آماري محاسبه روابط رگرسیوني به كمک نرم

%(. 1دار شهد )سهط  احتمهال    مقاوم و سرعت پیشروي )شمار دنده( عواملي كه اثرات آنها بر روي میيان مصرف سوخت تراكتور معني

كشت، سرعت پیشروي )شمار دنده(، درصد رطوبت اولیهه خهاک و دانسهیته اولیهه خهاک عهواملي        ورزي و پارامترهاي نوع روش خاک

دار هستند. نتايج نشان داد كه افيايش سرعت بها وجهود اينكهه    هستند كه اثرات آنها بر روي میيان نیروي مقاوم كششي تراكتور معني

اهش مصرف سوخت از نقطه نظر لیتر بهر هكتهاري آن در ههر دو    دهد ولي باعث كمصرف لیتر بر ساعتي سوخت تراكتور را افيايش مي

 شود.ورزي و كشت مي روش خاک

 ورزي، مصرف سوخت، نیروي مقاوم كششي ورزي، خاکخاک: بيهاواژه كلید
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not defined. 
 Error! Bookmarkسوخت مصرف يانیم يرو بر كشت و يورز خاک روش در لغيش درصد متقابل اثر: 1-1  شكل

not defined. 
 Error! Bookmark notسوخت مصرف يانیم يرو بر يورز خاک روش در لغيش درصد متقابل اثر: 4-1  شكل

defined. 
 !Errorيمصرف سوخت يانیم يرو بر كشت و يورز خاک روش در خاک بترطو يانیم متقابل اثر: 5-1  شكل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkيمصرف سوخت يانیم يرو بر يورز خاک روش در خاک رطوبت يانیم متقابل اثر: 6-1  شكل

not defined. 
 !Errorيكشش يروین يانیم يرو بر كشت و يورز خاک روش در( سرعت) دنده شمار متقابل اثر: 9-1  شكل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notيكشش يروین يانیم يرو بر يورز خاک روش در( سرعت) دنده شمار متقابل اثر: 8-1  شكل

defined. 
 !Errorيكشش مقاوم يروین يانیم يرو بر كشت و يورز خاک روش در لغيش درصد متقابل اثر: 3-1  شكل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkيكشش مقاوم يروین يانیم يرو بر يورز خاک روش در لغيش درصد متقابل اثر: 11-1  شكل

not defined. 



  

 
 

 صفحه ها فهرست شکل 

 

 ط 

 

 !Errorيكشش يروین يانیم يرو بر كشت و يورز خاک روش در خاک رطوبت يانیم متقابل اثر: 11-1  شكل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkيكشش يروین يانیم يرو بر يورز خاک روش در خاک رطوبت انيیم متقابل اثر: 12-1  شكل

not defined. 
 !Errorيكشش يروین يانیم يرو بر كشت و يورز خاک ستمیس در خاک تهیدانس يانیم متقابل اثر: 11-1  شكل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkيكشش يروین يانیم يرو بر يورز خاک روش در خاک تهیدانس يانیم متقابل اثر: 14-1  شكل

not defined. 
 Error! Bookmark notخاک رطوبت بر زمان در كشت و يورزخاک روش در خاک عم  متقابل اثر: 15-1  شكل

defined. 
كشهت  از پهس  هفتهه  کيه  خهاک  رطوبهت  يانیه م يرو بهر  كشت و يورز خاک روش در خاک عم  متقابل اثر: 16-1  شكل

 .................................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notخاک تهیدانس بر زمان در كشت و يخاكورز روش در خاک عم  متقابل اثر: 19-1  شكل

defined. 
يورزخهاک يبه  يبهرا  شهده  يریه گانهدازه  يهها داده با ASAE و شده هيارا سوخت مصرف يهافرمول سهيمقا: 18-1  شكل

 .................................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 !Errorناتیكمب يبرا شده يریگاندازه يدادهها با ASAE و شده هيارا سوخت مصرف يهافرمول سهيمقا: 13-1  كلش

Bookmark not defined. 
 !Errorكاريخط يبرا شده يریگاندازه يدادهها با ASAE و شده هيارا سوخت مصرف يهافرمول سهيمقا: 21-1  شكل

Bookmark not defined.
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 فصل اول:

 پژوهش نهیشیمقدمه و پ

 پژوهشمقدمه و پیشینه  1



 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه 3-3

 اسذا  اي که امنیت غذذايي بذه ونذواک يکذي از اهذدا، مهذ ،        تامین نیازهاي غذايي است، به گونه ،يکي از مشکالت اساسي بشر هامروز

شذد.  به وسیله قذدرت بذدني اننذاک تولیذد مذي      وتدا تمام محصوالت کشاورزي به منظور تامین معاش ها قرار گرفته است. در ابهاي دولت برنامه

بذدني  فشار بر . با کشف آهن، ابزاري ساخته شد که باوث کاهش آمدکمك قدرت بدني انناک  بهها سپري شد تا اينکه قدرت بدني حیوانات  قرک

، موتذور  هذا اما با بذه وجذود آمذدک گذاوآهن     در ابتدا بنیار کند بود. مکانیزهبه کشاورزي  يدست ه کمك ابزارهايانناک گرديد. تبديل کشاورزي ب

هاي کشاورزي اين حرکت با سروتي دور از تصور انجذام گرفذت. در حقیقذت پیشذرفت کشذاورزي در  ذي       احتراق داخلي، تراکتور و ساير ماشین

ا توجه به محدوديت منابع، تکنولذویي تولیذد   يخ جهاک بوده است. بدوک شك بيکصد سال گذشته بیش از پیشرفت بشر در اين زمینه در  ول تار

. از سوي ديگذر تولیذدات کشذاورزي خذود نیازمنذد دو گذروه ووامذل        نمايدکه تمامي نیازهاي غذايي جامعه را برآورده توسعه يابد  ايبه گونهبايد 

و غیره که وجود آنها از نظر کمي و کیفي شرط الزم  ب، نیروي کار، ماشینر، آباشد، گروه اول ووامل فیزيکي تولید از قبیل: زمین، بذتولیدي مي

دارند. با توجه به اهمیت و ضرورت مذديريت،   مناسب تولید که ريشه در مديريت و انتخاب (غیرفیزيکي) افزاري نرمتولید است و گروه دوم ووامل 

تولیذد در کنذار    افذزاري  نذرم به منظور تولید مطلوب و بهینه، وجود ووامل فیزيکي و گردد. بنابراين  اين وامل به ونواک شرط کافي تولید تلقي مي

 باشند.يکديگر الزم و ملزوم ه  مي

هاي کشاورزي و همچنذین بذه ونذواک منبذع مهذ       هاي فنیلي به ونواک نهاده مه  در تامین تواک مورد نیاز براي فعالیتاستفاده از سوخت

سازي  ناپذير بودک منابع انریي فنیلي نیاز به بهینهسزايي برخوردار است. با توجه به محدوديت و تجديد همیت بهانریي در صنعت حمل و نقل از ا

هذاي کشذاورزي بذه شذمار     صنعت، حمذل و نقذل و فعالیذت    هاي مه  در تامین تواک مورد نیاز درهايي چوک گازوئیل که از نهادهمصر، سوخت

هايي براي کاهش سذوخت مصذرفي موتذور در وذین     در اين راستا محققاک از يك سو به دنبال يافتن راه شود.آيند، بیش از پیش احنا  مي مي

هاي انتقال تواک )از جعبه دنده گرفتذه  افزايش قدرت و يا به وبارت بهتر افزايش راندماک موتور بوده و از  ر، ديگر سعي در  راحي بهتر سینت 

وانند قدرت تولیدي موتور را با کمترين تلفات به حرکت پیشروي وسیله نقلیذه و يذا فعالیذت مذورد نظذر      باشند تا بت تا  راحي الستیك وسیله( مي

 (.1631ماشین تبديل نمايند )ضیايي، 

درصذد   36شوند؛ که بر  بق تحقیقات انجام شده در حدود برداشت تقنی  ميو  ورزي، کاشت، داشت چهار دسته خاک وملیات کشاورزي به

. (Jacobs and Finnery, 1993)گذردد  و تهیه بنتر بذر مي ورزيخاککي مورد استفاده در کشاورزي مکانیزه صر، وملیات از انریي مکانی

 ,Larson and Clyma)باشذد وملیات زراوي دارا مي جزء وملیات زيربنايي در کشاورزي بوده و بیشترين مصر، انریي را در میاک ورزي خاک

1995). 

را بذه   ورزيخذاک هزينه و انریي، در وملیات  کمترينتواک کمترين میزاک مصر، سوخت در نتیجه مي ورزياکخبا انتخاب روش مناسب 

دهند بیش از يك قرک است که مورد توجذه بذوده کذه    توأم را انجام مي ورزيخاکهايي که وملیات برخي از ماشین توسعهدست آورد. همچنین 

ها، دينك و ماله يا غلتك با گاوآهن چیذزل اشذاره کذرد )بهذروزي الر،     خاک همزک، انواع کمبینات تواک به ماشین مرکب از گاوآهن چیزل بامي

 ها نقش بنزايي دارند.(، که براي کاهش تردد تراکتور در مزروه و افزايش سروت وملیات کشاورزي و در نتیجه کاهش هزينه1631



 

 

 

 ي هشرايط و ووامل تأثیرگذار بر نحو ندي  که با استفاده از ابزاري مناسب،براي داشتن يك تعبیر صحیح از میزاک مصر، سوخت موتور نیازم

مصر، را تشخیص دهی . به وبارت ديگر براي انجام تحقیقات فوق الزم است تا بتذواک سذوخت مصذرفي موتذور را همزمذاک بذا ترییذر برخذي         

 (.1631 ،گیري نمود )مشکین پارامترهاي متریر با استفاده از يك دستگاه مناسب اندازه

 ضروت و اهداف 3-2

و تهیذه   ورزيخذاک صذر، وملیذات    درصد از انریي مکانیکي مورد استفاده در کشاورزي مکانیزه 36بر  بق تحقیقات انجام شده در حدود 

تواک کمترين میذزاک مصذر، سذوخت در نتیجذه     مي ورزيخاک(. با انتخاب روش مناسب Jacobs and Finnery, 1993گردد )بنتر بذر مي

هاي کشذاورزي در  را به دست آورد. انتخاب صحیح و جفت کردک مناسب تراکتور و ماشین ورزيخاکهزينه و انریي، در وملیات  قل مصر،حدا

 (.Al-janobi, 2000باشد )ضروري مي امري وملیاتيهاي مزروه به منظور کاهش قابل توجه هزينه

بقايذا در   شذده و در نتیجذه وجذود   قي ماندک بقاياي گیاهي در سطح خاک سبب باحداقل،  ورزيخاکبا و کشت  ورزيخاککاهش وملیات 

، منجذر  . همچنین خرد و مخلوط کردک بقايا با خاکخواهد داشتساختماک و خصوصیات فیزيکي آک  بهبود اي برسطح خاک تاثیر قابل مالحظه

. لذذا چنانچذه بتذواک در انجذام وملیذات      گذردد مذي ک خاک ر وبت )کاهش تبخیر(، افزايش ماده آلي و بهبود ساختما حفظحاصلخیري،  به بهبود

 وري که ه  بنتر بذر مناسب تهیه و ه  وضعیت فیزيکي مناسبي در خذاک برقذرار کنذد، وذالوه بذر      هايي را جايگزين کرد بهروش ورزي خاک

مصر، وقت و انریي و حفذظ خذوا     جويي درايجاد شرايط کشاورزي پايدار از  ريق جلوگیري از فرسايش خاک و حفظ محیط زينت با صرفه

و ورزي  خذاک لذا بذه منظذور بررسذي اثذرات روش کذ      فیزيکي و افزايش مواد آلي خاک، کمك مؤثري به افزايش درآمد کشاورزاک خواهد نمود. 

 د.شیق حاضر تدوين و در منطقه اجرا بر میزاک تواک و سوخت مصرفي و برخي از خوا  فیزيکي خاک، تحقورزي  خاک بي

گیري شده و در دستر  وبارت است از میانگین سروت حرکت واقعذي تراکتذور در   مايشات مربو ه پارامترهاي اندازهکل بعد از انجام آزدر 

در  ذول منذیر، مقذدار نیذروي      لرذزش مزروه، میزاک مصر، سوخت به صورت زماني )لیتر بر دقیقه( و مناحتي )لیتر بر هکتار(، میانگین درصد 

تذواک  و همچنین مذي ورزي  خاکسانتیمتري براي هر سینت   06و  11، 16هاي خاک در ومق داننیتهدي(، میزاک ر وبت و کششي )تواک مالبن

هاي رياضي موجود مانند مصر، سوخت ويژه مالبندي، نیروي کششي مورد نیذاز ادوات )انذریي( و    هاي مربو ه را با استفاده از فرمول ديگر داده

یز به دست آورد. بررسي پارامترهاي مختلف موثر در کشش نیز از اين لحاظ داراي اهمیذت اسذت کذه بذا شناسذايي ايذن       اي و ... را ن بازده مزروه

تواک از حداکثر قدرت مالبندي تراکتور با حداقل هزينذه اسذتفاده   ي آنها براي شرايط مختلف خاک و نوع ماشین ميپارامترها و تعیین مقدار بهینه

 کرد.

 باشد:مهمترين اهدا، اين تحقیق به شرح زير مي بندي کليدر يك جمع

 .ورزيخاکمرسوم و بيورزي  خاکهاي تعیین میزاک دقیق مصر، سوخت تراکتور براي روشگیري و اندازه( الف

 .اي در شرايط منطقهورزي  خاکمرسوم و بيورزي  خاک ادواتتعیین میزاک نیروي کششي گیري و اندازه (ب

 برخذي از مهمتذرين   مناسب از نظر هزينه سوخت و انریي و زمذاک، بذا در نظذر گذرفتن    ورزي  خاکمعرفي روش ها و  ارزيابي روش( ج

 خصوصیات فیزيکي خاک )میزاک ر وبت و داننیته خاک(.

 بیني مصر، سوخت تراکتور.هايي براي پیشد( ارايه و ارزيابي مدل



 

 

 

 

 تعاریفکلیات و  3-1

 خاک 3-1-3

متري تا  قشر چند سانتي به  وري که را گويند ه  از مجزا هايدانه و ذرات مجمووه از شکل ياتوده جن  هر به کلي تعريف يك در خاک

شود و محتوي مخلو ي از هوا، آب، موجودات زنذده، مذواد   شامل مي که سطح زمین را پوشاندهچند متري از مواد آلي و غیر آلي بر روي سنگ را 

 و تذامین  ذخیذره  را آک غذذايي  مذواد  و آب و حفظ را گیاه فیزيکي نظر از خاک. باشدنیز مي گیاه رشد براي مناسب بنتري کهآلي و معدني است 

 .(1633)محمودي و حکیمیاک،  کندمي

و ي از ذرات سذه گانذه فذوق بذه     مخلاشاره دارد.  باشدمي ر لت و که شامل شن، سیتشکیل دهنده آک اندازه و ننبت مواد  ک بهخا بافت

 (.Mbagwu and Bazzoffi, 1998گويند )م ميلو را نیز هاي مختلفننبت

باشذد.  مذي خصوصذیات  باشد که تمام ووامل ديگر متذاثر و نتیجذه ايذن    مهمترين خصوصیات فیزيکي خاک بافت، داننیته و ر وبت آک مي

 Raper and) نذد کن صو  ظاهري خاک با افزايش محتوي ر وبتي کاهش پیدا ميخنتايج بنیاري از تحقیقات نشاک داده که جرم مهمچنین 

Sharma, 2004). 

 ورزیخاک 3-1-2

موجب بهبود ساختماک خاک، افزايش خلل و فرج، توزيع  که رودسازي آک به کار ميمکانیکي جهت آماده یاتبه ونواک يك وملورزي  کخا

خذاک از جملذه   صوصذیات  تاثیر متفاوتي بر روي خ ورزيخاکمختلف  هايسینت شود. ها و اصالح خصوصیات فیزيکي خاک ميدانهبهتر خاک

ر وبذت در   میزاک، دما جملهخاک از فیزيکي بر خصوصیات  ورزيخاک همچنین (.1631ر وبت دارد )واکف و باقري،  و وزک مخصو  ظاهري

ر مکانیزاسذیوک د  نوين هايفناورياستفاده از  (.Lapen et al, 2004) گذارداثر مي( و نیز تراک  خاک Lampurlanes et al, 2001خاک )

و کشذت مرسذوم    رزيوخذاک باشذد.  هذاي تولیذد امذري ضذروري مذي     کشاورزي در راستاي افزايش محصول در واحد سذطح و کذاهش هزينذه   

مکذرر   ترددبارندگي در زماک تهیه بنتر و کاشت بذر،  يي،آب و هوا وضعیت بدهاي زماني ناشي از را از جمله، محدوديت هاي متعددي محدوديت

شذود؛  بي شذدک سذطح مذي   آانذد به آک که منجر به فشردگي خاک و ايجاد اليه غیرقابل نفوذ و مانع رشد ريشذه گیذاه و م  تراکتور و ادوات متصل 

براي وملیات متفاوت، استهالک تراکتور و مصر، سوخت زياد بذه دلیذل ازديذاد     ويژههاي گذاري زياد براي خريد ماشینسرمايهنیاز به همچنین 

 (.1611شود )اکبرنیا، جزيه مواد آلي خاک ميوملیات در مزروه و نیز تنريع ت

 ورزیخاکهای سیستم 3-1-2-3

داراي  کذه شذود  اي و جررافیايي اجرا ميهاي منطقهبه موقعیتو بنته  وجود دارد مرسوم دنیادر کشاورزي  متعدديورزي  خاک هاي سینت 

 :وبارتند از مختلف دنیا مورد استفاده در نقاطورزي  خاک هاي، ومده سینت ندهنتمزايا و معايب مختص خود 



 

 

 

: اين سینت  در بنیاري از منا ق بر اسا  نوع کشت آبي و دي  بودک، نوع محصول و بر اسا  شرايط هذر  1متداولورزي  خاکسینت  ( 1

ورزي  خذاک  ،يدار يذا دينذک  برگذرداک  شخ  با انواع گذاوآهن اولیه توسط ورزي  خاکبه ترتیب گیرد. در اراضي دي   مي مورد استفاده قرارمنطقه 

توسذط زيرشذکني در   اولیذه  ورزي  خذاک در اراضي آبذي نیذز    .است کاشت بنتر بذر مهیا شده آماده دينك زني و بعد و پنجه غازي ثانويه توسط

 زني و کاشت.غازي، دينكثانويه توسط انواع گاوآهن قلمي و پنچهورزي  خاک، صورت نیاز، شخ  با گاوآهن دينکي و يا برگرداندار

تذراک  خذاک و    همچنین تاثیر تردد مکرر تراکتور بذر  مصر، انریي وکشاورزي در  وملیاتسه  : با توجه به 0ورزيخاکت  حداقل سین( 0

بذراي ايذن     ي فرايند کشت اسذت. ورزي  خاکوملیات  لحداق گزاراک و مروجین کشاورزي نوين بررومده تالش کا، تنوع وملیات بر بودکزماک

 ها استفاده نمود.و کمبیناتورزي  خاکهاي مرکب از دستگاه چنینو هم ههاي کشاورزي را کاهش دادوملیات و تنوع تواک تعدادمنظور ه  مي

 در سطح خذاک بعد از کشت درصد پوشش گیاهي  66خاک حداقل  کامل دک: در اين سینت  بجاي برگردان6حفاظتيورزي  خاکسینت  ( 6

 ,Jarecki et al) شودمينیز به میزاک قابل توجهي حفظ خاک  ر وبت ،خاک )آبي و بادي( سايشباقي مانده و با اين کار ضمن جلوگیري از فر

2005). 

درصذد   16 تذا  11 همچنذین  گیذرد  مذي انجام  کاشت ها و خطوطدر رديفورزي  خاک: در اين روش وملیات 4نواريورزي  خاکسینت  ( 4

 (.1611، ل و لويميحبیبي اص) مانددر سطح خاک باقي مي کشت قبلي پوشش گیاهي

بذه کمذك    گیرد و کشت منتقی صورت نميورزي  خاکتوسط ادوات ورزي  خاکگونه وملیات : در اين روش هیچ1ورزيخاکسینت  بي( 1

خذاک بذاقي   روي سذطح  در کشذت سذال قبذل    درصد پوشش گیذاهي   16بیش از  کاشت، بعد از گیرد. در اين سینت ادوات اختصاصي انجام مي

 .(1611، و همکاراک نظرخوش) ماند مي

 باشد:پذير ميدر هر منطقه با توجه به ووامل زير انجامورزي  خاک مناسب هاي انجام شده انتخاب سینت به  ورکلي  ي بررسي

ديگذر   هذاي در دسذتر  و  خاک، وذوار  زمذین، تنذاوب زراوذي، ادوات و ماشذین      فیزيکي نوع کشت، میزاک بقايا، شرايط اقلیمي، شرايط

 ها و ووامل تاثیرگذار مديريتي و فرهنگي.سیاست

 ورزیخاکبیمزایای  3-1-2-2

 حفظ بقاياي گیاهي( 1

کند، که ايذن  حفاظتي را از روش مرسوم متمايز ميورزي  خاک هاي مختلفروش اي است کهبقاياي گیاهي در سطح خاک مشخصه تثبیت

جديذد   هذاي ترين ادوات در اين زمینه گاوآهن باشد که متداولمي نويني  و آيد و نیاز به ادوات خاومل معموالً با گاوآهن برگرداندار بدست نمي

 باشد.ورز مي خاکمانند چیزل و دستگاه کشت بي

 افزايش مواد آلي خاک( 0

                                                
1  Conventional tillage 
2  Minimum tillage 
3  Mulch tillage 
4  Strip tillage 
5  No tillage 



 

 

 

تاک هاي اسذ دهد که مقدار اين مواد در خاکدرصد مواد آلي باشد ولي نتايج آزمايشات نشاک مي 0هاي زراوي بايد حداقل داراي اصوالً خاک

(. مواد آلي از محذل افذزودک کذود حیذواني در مزروذه، حفذظ بقايذاي گیذاهي         1616)اصررزاده و همکاراک،  ردبیل کمتر از نصف اين مقدار استا

 شود.ها و شاخ و برگ خشن محصول سال قبل تامین ميمحصول سال قبل و همچنین خردکردک ساقه

 0/0کیلذوگرم فنذفر،    0یلذوگرم کلنذی ،   ک 1/6کیلوگرم سولفور،  1/0گرم پتاسی ، کیلو 11کیلوگرم ازت خالص،  3هر تن کاه گندم حاوي 

تذن   1/4. اگر هر هکتذار  (Hue and Silva, 2000) باشدلوگرم ميکی 66 ها که جمعا در حدودمرذي ريز کیلوگرم ساير 0/1کیلوگرم منیزي  و 

به خذاک  ورزي  خاکتواک با حفظ کاه و کلش در سینت  بيمي ،اي شیمیاييکیلوگرم انواع کوده 606کیلوگرم معادل  160کاه گندم داشته باشد، 

 مزروه اضافه نمود.

 جلوگیري از فرسايش در اراضي دي ( 6

هايي که اراضي داراي شیب بوده و فاقد مواد آلذي و بقايذاي گیذاهي باشذد     وجود فرسايش يك معضل مه  در امر کشاورزي است. در خاک

 شود که وبارتند از:افتد. فرسايش به سه نوع تقنی  ميبیشتر و شديدتر اتفاق مي

 ها.الف( فرسايش آبي: در اثر جاري شدک سیالب در شیب

 ب( فرسايش بادي: در اثر وزش باد و جابجايي خاک مزروه.

 .(1613)صیدي،  : در اثر وملیات زراوي غلط و با پودر کردک خاک زراويورزيخاکج( فرسايش 

 کنگهداري ر وبت خا( 4

نمايند کذه حذداکثر   اند که ضمن انجام وملیات تهیه زمین  وري ومل مياي  راحي شده حفاظتي به گونهورزي  خاکآالت ادوات و ماشین

حفذاظتي اسذت لذذا وجذود ايذن بقايذا از       ورزي  خاکنزوالت آسماني در خاک نفوذ نمايد و از  ر، ديگر چوک حفظ بقاياي گیاهي از اهدا، مه  

هذا از زيذر و رو شذدک خذاک و از دسذت رفذتن       نمايد. همچنین اين دستگاهوگیري کرده و نفوذ آب به داخل خاک را سهل ميفشردگي خاک جل

 .کندر وبت زيرين جلوگیري مي

 هاي هرزاز بین رفتن ولف( 1

حفاظتي فواصذل بذین   ورزي  خاک هاي هرز براي جوانه زني و رشد به نور و ر وبت نیاز دارند. با توجه به اين که در سینت تمامي بذر ولف

شذود لذذا رشذد    هذاي هذرز مذي   هاي کاشت و سطح مزروه با بقاياي محصول سال قبل پوشیده شده، مانع رسیدک نور به بذر و جوانه ولذف رديف

 (.Gallager and Cardina, 1998د )شوهاي هرز با محدوديت زيادي روبرو مي ولف

 هاکاهش هزينه( 3

شوند که با حذ، و ادغذام وملیذات   ضروري حذ، ميدر يك ومل ادغام و يا وملیات غیري معموالً چند وملیات حفاظتورزي  خاکدر بحث 

 رود.شود و راندماک وملیات باال ميجويي ميها، وقت، سوخت و استهالک تراکتور و ادوات صرفهدر هزينه

 کاهش مصر، سوخت( 3



 

 

 

شوي  که در اين بخش ومق فاجعذه  آيد ولي با کمي دقت متوجه ميحناب ميکنندگاک سوخت ببخش کشاورزي يکي از بزرگترين مصر،

آالت باوث مصر، سوخت زياد شذده و هذ    در بخش کشاورزي ه  فرسودگي و پايین بودک ومر مفید ماشین .رويه چقدر ومیق استمصر، بي

جويي به ذهن ک بودک قیمت سوخت، باوث شده تفکر صرفهتعدد وملیاتي زراوي در هر هکتار باوث شده تا مصر، سوخت باال رود؛ از  رفي ارزا

 .کشاورز خطور ننمايد

. حفاظتي هد، اصلي بر اين استوار است تا وملیات غیرضروري حذ، و مابقي وملیات تا حد امکاک با همديگر ادغذام گردنذد  ورزي  خاکدر 

هنتند تا در مقاينه با ادوات مشابه تواک و انریي کمتري بذراي   زروهايي نوين و به راحي دارايحفاظتي ورزي  خاک براي همچنین اغلب ادوات

 .(1614)شفیعي،  کارکرد خود مصر، کنند

 احیاء اراضي ک  بازده( 1

تداوم کشت در اراضي فقیر و با ودم روايت تناوب زراوي به مرور زماک به اصطالح باوث خنتگي خذاک و کذاهش فعالیذت بیولویيذك آک     

شذوند و  ها و در واقع مراتع تخريب و به زمذین زراوذي تبذديل مذي    دار دامنه کوه اين معضل زماني است که اراضي شیبشود و حالت شديدتر مي

بازده تبديل گذردد کذه   دار باوث شده بنیاري از اراضي دي  به اراضي ک استفاده از ادوات نامناسب ولي الخصو  کاربرد مداوم گاوآهن برگرداک

 باشد.لیه منتلزم صر، وقت و هزينه مياحیاء مجدد آک به حالت او

 کاشت 3-1-1

هذايي  هذاي کاشذت ماشذین   شود و ماشینبه ومل انتقال بذر با الگوي مناسب و صحیح به داخل خاک و پوشاندک روي آک، کاشت گفته مي

ه روي زمذین پخذش   کارنذد بلکذ  يهاي کاشت بذر را در داخل زمین نمکارند. البته بعضي از ماشینهنتند که بذر را با الگوي مناسب در زمین مي

 هاي کاشت وبارتند از:وظايف ماشین کنند. بطورکليمي

 ( باز کردک شیاري مناسب داخل زمین )بوسیله شیار بازکن(1

 ( سنجش و انتخاب بذر به مقدار الزم )بوسیله موزع(0

 ( انتقال بذر انتخاب شده از موزع به شیار ايجاد شده در زمین )بوسیله لوله سقوط(6

 ( پوشاندک روي بذر با خاک )بوسیله پوشاننده(4

 ( فشردک خاک روي بذر )بوسیله چرخ فشار(1

کنند. يعنذي کارهذاي بذاز کذردک     ها( فقط بذر را روي سطح زمین پخش ميپاشها )بذرهمانطور که در باال توضیح داده شد بعضي از کارنده

 توانند انجام بدهند.يشیار، پوشاندک روي بذر با خاک و فشردک روي بذر را نم

 کاري، تك دانه کاري وکپه کاري.کاري، رديفهاي کاشت بذر: بذرافشاني، خطيانواع روش

 انرژی 3-1-4

، و همکذاراک  الر)بهذروزي  نیروي کذار اسذت   هماک انریيشود. ماهیت انریي ناشناخته است، ولي از اثرهاي انریي به وجود آک پي برده مي

 باشد. واحد آک یول که برابر يك وات بر ثانیه است.  انجام هرکاري مصر، انریي مي. به وبارت ديگر الزمه (1611



 

 

 

 نیرو و کار 3-1-5

جا گذردد کذار   نامند. هر جنمي که تحت تأثیر نیرو جابهرا کار مي  ي شده کار( است. حاصل ضرب نیرو در فاصلهانجام نیرو وامل حرکت )

)رنجبذر و   دو نوع نیرو وجود دارد، نیروي کششي و نیذروي فشذاري   نیوتن متر است.نیوتن و  تیبر به ترکا نیرو و گیريدهد. واحد اندازهانجام مي

 .(1611همکاراک، 

 توان 3-1-6

 :انواع تواک .(1611الر و همکاراک، )بهروزي سروت انجام کار را تواک گويند. واحد آک وات که برابر يك نیوتن متر بر ثانیه است

 شود.هاي موتور تولید مياست که در سر پینتوک ماشینتواک نامي: بیشترين تواک ( 1

تواک اصطکاکي: برابر مجموع تواني است که صر، خنثي کردک اصطکاک و تأمین حرکت پمپ آب، آلترناتور، پمپ روغن و از اين ( 0

 گردد.قبیل مي

 فاده نمود.تواک از آک استتواک میل لنگي: تواک خالص موتور است که روي چرخ  یار موجود بوده و مي( 6

 شذود. ها که از ک  کردک تلفات تواک در دستگاه انتقال از تواک میل لنگذي حاصذل مذي   تواک مالبندي: تواک قابل استفاده روي چرخ( 4

تواک مالبندي بوسیله دو پارامتر کشش و میزاک سذروت تراکتذور مشذخص     باشد.همچنین بیشترين نوع تواک مورد استفاده در تراکتورها مي

 .(Zoz and Grisso, 2003) شودمي

 تواک محوري: تواک قابل حصول روي محور تواندهي.( 1

 .كرولیکي: تواک تولیدي پمپ هیدرولیتواک هید( 3

 موتور 3-1-7

ر و )رنجبذ  کند و به تنهايي قادر به انجام کار نینتاندازد، موتور تنها تواک يا قدرت تولید ميها را به کار مياي که با تولید تواک ماشینوسیله

 .شود، مثل موتور تراکتور که فقط جهت تولید تواک استفاده مي(1611همکاراک، 

 ماشین 3-1-8

تذر  دهند، ماشین از خود نیرو نداشته ولي با گرفتن نیرو کار را راحت تر، سريع تذر و دقیذق  اي ساده و يا پیچیده که با آک کار انجام ميوسیله

شود. در مواردي ماشین و موتور قابل تفکیك نبذوده؛ مثذال بذارز آک    که جهت انجام کار استفاده مي آهن، کولتیوار، چیزل،دهد. مثل: گاوانجام مي

 .(1611)رنجبر و همکاراک،  دهدباشد که چند کار ترکیبي را با ه  انجام ميکمباين مي

 کشش 3-1-3

(. اين نیرو در تراکتورها در جهت 1614یعي، شود )شفاومال ميوسیله متحرک دنباله بند وبارت است از نیرويي که از  ر، واحد کشنده به 

هذاي محذرک تراکتذور    است. منظور از کشش به نیروي کشنده حاصل از چذرخ  با آک مما و حرکت تراکتور بوده و در محل تما  تاير با زمین 

بذه   تراکتور )اکنل( محور محرکاي براي تبديل گشتاور پیچشي تراکتور به ونواک وسیله محرک درگیر در خاک شود و در حقیقت چرخگفته مي

 (.1610، مقدم مورد استفاده است )شهیدي و احمدي مالبند در روي کشش



 

 

 

 نیروی کشش مالبندی 3-1-3-3

بنذد  هذاي دنبالذه  نیروي کشش مالبندي وبارت است از نیروي کشش اومال شده از  ريق مالبند و يا اتصال سه نقطه تراکتذور بذه دسذتگاه   

، نیروي کششي مالبندي را به اين صورت تعريف کرده کذه نیرويذي اسذت کذه در جهذت      3انجمن مهندسین آمريکا(. استاندارد 1633)کماريزاده، 

 (.ASAE.S296شود )حرکت توسط تراکتور تولید مي

 کشش ناخالص 3-1-3-2

 باشد.گويند که در امتداد جهت حرکت تراکتور مي آکبه نیروي حاصل از تقنی  گشتاور تولیدي چرخ محرک بر شعاع چرخ 

 ده کششیباز 3-1-3-1

را بذه   اکنذل چذرخ  خروجي به قدرت ورودي در يك وسیله کششي و آک مقدار بازدهي است که گشتاور نیذروي   تواکوبارت است از ننبت 

گذردد،  کند. به وبارت ديگر بازده کششي به صورت درصدي از تواک روي آکنل تراکتور که به تواک مالبندي تبديل ميکشش مالبندي تبديل مي

 (.Al-Hashem et al, 2000باشد )هاي محرک تراکتور ميد که متأثر از ضريب کشش، مقاومت غلتشي و درصد لرزش چرخشوتعريف مي

گیري تراکتور و انحرا، دستگاه متصل به تراکتور  ها، فرماکلرزش چرخ ها و زمین،بازده کششي تراکتور: اصطکاک بین چرخبر  موثرووامل 

 باشد.مي

 لغزش 3-1-31

است. کاهش پیشذروي بذه دلیذل از     1شود، اما اصطالح درست آک کاهش پیشروينامیده مي 3معموال سرش يا لرزش تلفات سروت حرکت

الر و همکذاراک،  )بهذروزي  دست رفتن قنمتي از سروت حرکت )کاهش سروت حرکت( نظري است که قابل تبديل بذه سذروت واقعذي نینذت    

طح وسیله کششي )در اين مورد استفاده از لرذت لرذزش مناسذبت دارد( و بذین     . ولت آک، حرکت ننبي داخلي خاک بین سطح خاک و س(1611

 ها و لرزش تنمه ننبت به چرخ محرک آک( است.اجزاي وسیله کشي )ترییر شکل واج چرخ

 توان و کشش تراکتور 3-1-33

اصطکاک و ساير تلفات در مراحذل  هاي ديگر به دلیل وواملي مثل بخشي از تواک تولیدي موتور تراکتور در مراحل انتقال از موتور به قنمت

تبذديل   تواک محور تواندهيهاي تواک هیدرولیکي، تواک مالبندي و هاي انتقال يافته به شکلروند. تواک موتور در قنمتانتقال قدرت از دست مي

زده کاري کمتر ننبت بذه انذواع ديگذر، بذه     است. اين تواک ولیرغ  باتراکتور اندازه گرفته شده در انتهاي مالبند  تواک برابر شود. تواک مالبنديمي

 (.1611رنجبر و همکاراک، ) سازي تراکتورها و ادوات بنیار مورد توجه استدلیل کاربرد بیشتر و اهمیت آک در  راحي و بهینه

 اتصال ماشین به تراکتور 3-1-32

 شوند:بندي ميهاي کشاورزي بر حنب نحوه اتصال آنها به تراکتور به سه دسته  بقهماشین

 شوند.سوار: که به اتصال سه نقطه تراکتور سوار شده و با دستگاه هیدرولیك تراکتور باال و پايین مي (1

                                                
6 American society of agricultural engineering (ASAE) 
7 Slip 
8 Travel reduction 
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Abstract: The use of fossil fuels is an important factor in providing the power required for 

agricultural activities. Tillage is one of the infrastructural operations in agriculture. By 

selecting the appropriate method of tillage operation leads to decrease in fuel consumption 

and energy cost. Reduced tillage and no-tillage planting, in addition to reducing fuel 

consumption, resulting in retention of crop residue on the soil surface and significant 

impact on improving the structure and physical properties of soil. Effects of conventional 

tillage and no-tillage on the amount of required force draft, fuel consumption and some soil 

physical properties such as moisture content and soil density was investigated.Field 

experiments was was carried out in the city of Germy (Ardabil province) by MF 2960 

tractor in three speeds (three gear engaged). The average traveling speed of tractor, fuel 

consumption (liters per hour and liters per hectar), average slip, net traction force 

(requidred drawbar force), moisture content and density of soil at depths of 10, 15 and 20 

cm for tillage and planting systems was measured. Factorial experiment design was 

implemented and data analysed with SPSS 22.0 software. So mean comparission of 

tretment was done using Duncan's multiple range tests. The linear regression fited to 

predict fuel consumption based on travelling speed and draft force, analysis of regression 

was significant at α=%1. The results showed with incresing speed, however, hourly fuel 

consumption increases but despite of this, fuel consumption per hectare in no-tillage and 

conventional planting systems decreasd.  
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