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چکیده
پس از برداشت محصًل ،باقی ماوذن قطعات پالستیک در مسرعٍ یکی از معضالت کشت زیر پالستیک است .در ایه تحقیق
جمعکه ساخت داخل ارزیابی شذٌ است .بذیه مىظقًر ،از آزمقًن

عملکرد ي پارامترَای مؤثر بر کارایی یک دستگاٌ پالستیک
فاکتًریل در قالب طرح کامال تصادفی با فاکتًرَای مستقل ضخامت پالستیک (دي سطح 20 :ي  30میکرين) ،سقرعت ررکقت
دستگاٌ (سٍ سطح 3/8 ،2/7 :ي  5/4کیلًمتر بر ساعت) ي فاصلۀ زماوی جمقعآيری پالسقتیک بعقذ از برداشقت محصقًل (دي
سطح 5 :ي  10ريز) ي فاکتًرَای يابستۀ مصرف سًخت تراکتًر ،تعذاد دفعات پقارٌ شقذن پالسقتیک در رقیه جمقعآيری ي
مذتزمان جمعآيری ي در سٍ تکرار استفادٌ گردیذ .وتایج بررسیَا وشان میدَذ کٍ استفادٌ از پالستیک ضخیمتر در مقسار
مًجب کاَش تعذاد دفعات پارٌ شذن پالستیک در ریه جمعآيری ،کاَش تعذاد تًقفَا ،کاَش مصرف سقًخت ي افقسایش
راوذمان دستگاٌ میشًدَ .مچىیه افسایش سرعت ررکت از یک طرف مًجب کاَش عملکرد دستگاٌ ي از طرف دیگر مًجقب
افسایش دفعات پارٌ شذن پالستیک در ریه جمعآيری میشًد .بُتریه زمان جمعآيری از وظر کقاَش تعقذاد دفعقات پقارٌ
شذن در مًرد پالستیک  20میکرين 5 ،ريز پس از برداشت ي در مًرد پالستیک  30میکرين  10ريز پس از برداشت محصًل
بٍدست آمذ .مطاب با وتایج بٍدست آمذٌ ،کمتریه مصرف سًخت تراکتًر در جمعآيری پالستیک با ضقخامت  30میکقرين ي
در سرعت  5/4کیلًمتر در ساعت بٍدست آمذٌ است.

واژههای کلیدی

پالستیک جمعکه ،ضخامت پالستیک ،کشت زیر پالستیک ،مصرف سًخت تراکتًر س
س

گيۀس0385سکؾد سدس غددزػس سیا دتسائداسسسگرسادایدلسگيدسۀس

مقدمه

سکؾگرسایزا سجشءسئ داق سشؾدبسدسنی دهسشؾدبسگنیداس

 0305ساعد:اگمساسسر سوهسؽکلس ینايایسپالعددیک نسئداا سن س

قبقهو یسؽد مسدساسسعداایا س ذؽددهسک بدگگسر سگرساید س

اگاهسدسنگاريایسرویداریسطردزمسایسانقالود سگرسفگاید سفجداریس

عزسئی سیک ساسسئ افزی سعگائلسئح دگک د سۀ سکؾدادرسیس

چ ی سعبشیسگرسطاادبسکؾدتسسیزپالعددیبسایجداگسکدزگسس

وهؽ ارسرئ مساعتتسکؾتسسیزسپالعددیبسندگع ساسسعیغدداس

()Baghani et al., 2010تسقدااب نس گجدهس زنگد نس ن:دلنس

پزدرػسعبشیسدسئحقگالتسفاوغددان سساعدتس سکدهسگرسر سوداس

شیددارنسکدد دیسفاوغدددان نسواگئجددا نسي دانددهسسدسوائیددهساسس س

و دزمس یددزیساسسپنی زيدایسپالعدددیک نسعدگگئ یسدیددضمسای س عبشیيای سيغد سکدهسا دشایؼسئي د سگاریسگرسسدگرعد نس
عای د سفگای ک د مسئ د ک د تسپنی ددزسپن د افددین سگرساداشددز س ع نکزگسدسکی:یتسئیگمسوداسو دزمس یدزیساسسعیغدداسپدزدرػس
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سسدفدارا سدسي کدارا سس()Zotarelli et al., 2008سکؾدتس

ئدداا سپالعدددیک سنؾددا سگاگمساندد س( Abdolkarimzadeh,

)2007تسو ی فزفیبسوزگاؽتسسدگفزساسسئگع سدسئقزفسو ی دسۀس

سیزسپالعدیبسک دسراسوزرع سکزگن سدسنؾدا سگاگند سکدهسگرس س

ر ساسسئشایایسای سردػسکؾتساعتت س

ای سردػسکؾدتنسکدارای سنیددزدص سدسر سرویداریسا دشایؼس س

حید ریس()Heidari & Ahmadi, 2000سگرسفحقید س

ئدد یاودد سدسنیدداسسوددهساعددد:اگمساسسکددگگسنیدددزدص سک دددزسا س س

شگگسئشایایسکؾتسسیزسپگؽؼسپالعدیبسراسوزرعد سکزگند سس

ئق د ارسفگفددیهسؽ د مسشگاي د سوددگگتسگيقددا سدسعباعددرگر زگس

کهساسسر سج نهسئ فگا سوهسای سئدگارگساؽدارمسکدزگوسسا دشاسیؼس

( )Dehghan & Abbaspour-Fard, 2012یبسداح سکارن ۀس

واسگمسئقدزفسر سنسکدايؼسفبییدزسعدرح سر نسئبدارسمسوداس

دیددضۀسکؾددتسسیددزسپگؽددؼسپالعدددیبسراسوددزایسئحقددگالتس

عند يددایسيددزسنسجنددگ یزیساسسعددنهسوغددد سعددر سشددا نس

فاوغدان سو ی هعاسینسارسیاو سدسئيز سکزگن سدسنؾا سگاگن س

جنگ یزیساسسف ؼيایسرقگود سشا سدسئقزفسک دزسع گمس

کددهساید سداحد سکارند مسشگاواند

سنددگارسرویدداریسدسپگؽددؼس

عن کؼت س

پالعدیک سراسوهشگو سانجامسئ سگي سضد

ودداطزیسدسي کددارا س()Baghani et al., 2010ساثددزس

سرنکدهسسئد سفدگا سس

ئزاحلسئیدن سکاؽتسؽائلسپؾدهعاسین سافگکؾ سد سکاؽتس

شددا پگؽددهسيددایسپالعدددیک سدسعددرگتسئیدن د سرویدداریس س کرهسوذرسراسگرسیبسئزحنهسوهسانجامسرعان ت س
راسوزسع نکزگسک

سدسکی :سشزوشمسوزرع سکزگن سدسگریا د س

ساؽدزفسسااشئدا سدسي کدارا س (Ashrafuzzaman et al.,

کهساعد:اگمساسسشا پگؽهيدایسپالعددیک سفدگسأمسوداسرویداریس س )2011سگرسفحقیق سگرسواسۀسسئان س3559سفداس3558نسکؾدتس
سیزعدرح سفدسأثیزیسودزسع نکدزگسئحقدگرسند اسرگتسوداساید س س سیزسپگؽؼسپالعدیبسراسودزایس ن:دلسوزرعد سکزگند تساید س
ي هنسئیانگی سع نکزگسگرسردػسشا پگؽهيایسپالعددیک س

ئحققا سکؾتسسیزسپگؽؼسپالعدیبسؽد:افنسرود سسرند س سدس

ویؾدددزساسسئیددانگی سع نکددزگسگرسردػسو د د سشددا پگؽدده س ئؾک سراسواسکؾتسو د سپگؽؼسپالعدیبسئقایغدهسکزگند تس
اسسندیجهيایسای سفحقی سیک سوداالفزسودگسگ سگئداسدسرقگودتس

اعتتس س
ریباراسدسي کارا س()Ibarra et al., 2001سرؽ سدسن دگس

شا سگرسکؾتسسیزسپگؽؼسپالعدیبسدسگیگدزسوداالفزسودگگ سس

قااب سراسوهفگرتسکؾتسسیدزسسپالعددیبسئراايدهسکزگند سدسس

ئي دد گارسفيدد اگسعندد سيددایسيددزسسرؽدد سکددزگمسگرسسیددزس س

رسئگ س اکدگریلسگرسطاابسقدزتسکدائالسفقداگ سراسوداساید س

پالعدیبيایسؽ:افسدسرو رن نسنغبتسوهسفي اگسعند سيدایس

فی اريدداسوز شی ندد وس-0سودد د سپگؽددؼسنس-3سودداسپگؽددؼس

يزسسرؽ سکزگمسگرسسیزسپالعدیبسئؾک نسوگگت س

پالعدیبسئؾک سکهس05سردسسپظساسسکاؽتسج عردریسؽ نس
-8سواسپگؽدؼسپالعددیبسئؾدک سدسج دعسردریسر س35سردسس

سگرسفحقیق سگرساعرانیانسنقؼساعد:اگمساسسپالعدیبيدایس
سیغددتفیزیددبپددذیزسگرسکؾددتسسیددزسپگؽددؼسپالعدددیبس س

پددظساسسکاؽددتسدس-4سودداسپگؽددؼسپالعدددیبسئؾددسک سدس س گجدده زنگ د نسوددهئ د تس3سعددارسوزرع د سؽ د مساعددتتسگر س
ج ددعردریسر س83سردسسپددظساسسکاؽددتتسندددایاسادای دۀسای د س

ای سفحقی سي:دتسفی دارسئیدند ساسساندگاسسپالعددیبسيدایس س

ئراايهسنؾا سگاگسکهسگرسفی اريایسگارایسپگؽؼسپالعدیبنس

پن افین سدسپالعددیبسسیغدتسفیزیدبسپدذیزسودسهکدارس ز ددهس س

نغبتسوهسفی ارسو د سپگؽؼنسا شایؼسئي گاریسگرسعدر س

ؽدد تسندددایاسوزرعدد يدداسنؾددا سگاگسکددهسپالعدددیبسيددای س

وزگيانسجزمسسیغتفگگمسدسضزیبسرؽ سنغب سدجدگگسگارگسسدس

سیغتفیزیبپذیزسفقزیباسگرساداشزس قلسکؾتسگچارس زای د س

گرسع نکزگسئحقگرسنیشسا شایؼسئي گاریسگی مسئد سؽدگگوس

فجشیهسئ ؽگن سدسچگ سگرسای سئزحندهسئحقدگرسودهسئیدشا س

اسس48سف سگرسيکدارس(گرسئشرعهسؽاي )سوهس88سفد سگرسيکددارس

کا سرؽ سکزگمساعتس زای سفجشیۀسرن داسفداثیزسئي د سگاریس
وزسع نکزگسئحقگرسن

(گرسکؾتسسیزسپگؽؼسپالعدیب)ت س
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نیددشسف:ددادتسئي د گاریساسسنظددزسع نکددزگسوددی سپالعدددیبس

قبیيتسواالعتسدسفجشیۀسر سعارياسقگرسئ کؾد ستسودزساثدزس

سیغددتفیزیددبپددذیزسدسپالعدددیبيددایسعدداگیسدجددگگس س زئاسدسفاوؼسشگرؽی سدسعزگیسيگانسئگاگسعاسن مسناینگ سکهس
ن ارگس()Moreno & Moreno, 2008تس س

ئؾدقاتسن:د ساعتسدارگسشا سئ سؽگگسدسچغب

سذراتس

سگرسشقگؿساعد:اگمساسسگعددگامسپالعددیبسج دعسکد سنس

شا سراسکايؼسئ گي تساید س زری د سنسوداسفگجدهسودهسای کدهس

ساعتتسگرسپضديؾ نسئاؽی سشگگکدارس سودزایس

ویؾدزسسئی ياسئدأثزساسسدسػسواگسيغد سئیشا س زگسدسغبدارس

پضديؼيا سان

ج عردریسپالعدیبساسسعر سئشرعهسعاشدهسدس دشارػسؽد س

دسریش زگياسراسا شایؼسئ گي ت

کهسج دعسردریسپالعددیبسيداسنیداسسودهسنیدزدیسکدارسسیداگیس س
گارگسدساسسای ردساعد:اگمساسساید سئاؽدی سفگفدیهسئد سؽدگگستس

سفحقیقاتسگرسشقدگؿسئاؽدی سج دعسردریسپالعددیبس س
کدداساعددتسدسگرسگاشددلسکؾددگرسگرسایدد سسئی ددهسوددهقددگر س

ئاؽددی سعدداشدهسؽد مسگرسئقایغددهسودداسن گنددهيددایسئگجددگگ س کندد سفحقیقدد سئؾدداي مسنؾدد نسساسسایدد ردسيدد فساسسایدد س س
گرسواسارسوهگایلسگاؽد سعیغدداسک ددزرسشگگکدارسنسع نکدزگس

فحقی سارسیاو سدسوزرع سپارائدزيایسک

سدسکی :سئثثزسودزس

و ددددزیسگارگتسگرسایددد سعیغدددداس ؾددددادرسثاودددتسردیس س ع نکزگسگعدگامسپالعدیبسج عک ساعدتسکدهسنگیغد

ا س

طزطددزۀسج ددعردریسپالعدددیبنسودد د سفگجددهسوددهسعددزعتس س وددهئ ظددگرسج ددعردریسپالعدددیبيددایسکؾددتسرگی :د سگرس س
فزاکدگرسیاسطرزسئدثثزسسطزطدزمسنسایجداگسؽد ستسعیغدداسس ؾددادرس س ئشارسسوهسفاس
ثاوددتساسسپددارمسؽدد

ساشددزاسسکدزگمساند سدسفگعديهسگاگماند تسساید سس

سپالعدددیبسگرساثددزسفگطدد سگعدددگامس س اشدزاسسگرسج گریساعالئ سایزا سوهسؽد ارۀس80898سثبدتس

دسیدداس یزکددزگ سنددگارسپالعدددیک سحددی سحزکددتسگعدددگامس

ؽ مساعتتس س

جنددگ یزیسئد ک د تساید سعیغددداساجدداسۀسچددزشؼسراسوددهس س
طزطدددزمنسگرسئقددداگیزیسودددیؼساسسئقد د ارسف ظدددیاسؽد د منس س مواد و روشها

گي ()Parish & Bracy, 1999تس س

ن

تجُیسات ي مًاد مًرد استفادٌ تحقیق

سگرسفحقید سگیگددزنسردؽ د ساودکدداریسوددزایسج ددعردریس

سگعدگامسئگرگسوزرع سدسارسیاو سیبسپالعدیبسج عک س

پالعددیبسسوزرعد سؽد سدساید سندیجدهسودهسگعددتسرئد سکددهس

فبرگی:ۀسعگارؽگن مساعتسکهسئؾیقداتسر سگرسجد درس0س

اس سدعینهایسؽبیهسوهسکگادیگافدگرسپ جدهسغداسیسوداسواادهسيدایس س گی مسئ ؽگگتساید سگعددگامسادادی سن گندهسایساعدتسکدهسگرس
سئ فگا سشدا سرگید سئحقدگرسوزگاؽدتسؽد سۀسگارایس

کؾگرسعاشدهسدسارسیاو سئ ؽگگتسای سگعدگامسپظساسسافقدارس

پگؽددؼسپالعدددیبسراساسسسیددزسنددزمسدسپددظساسسر سطريدداتس

وهسفزاکدگرسوی سرگی يایسکؾتسحزکتسئ ک سدسواسک دبس

پ

پالعددددیبسودددشرگسراسوددداسکدددار زسج دددعردریسکدددزگسد س یددبسکددار زسوددهفددگرتسنی ددهشگگکددارسپگؽددؼسپالعدددیک س س
طريدداتسکددگچکدزسراسعددگسان تسي چ ددی سفگفددیهسؽدد م س وهي زامسنگارسرویداریسردیسسئدی سراسج دعسردریسدساسسئشرعدهسس
سیداس

شارجسئ ک تسگعدگامسؽائلسویؼيایسوزػسدسندزمسکدزگ س

گرسفگرتسائکا ساسسپالعددیبسيدای سفجشیدهسپدذیزسگرسسشدا س

شا نسواالسردرگ سپالعدیبسدسف یشسکزگ سر نسج دعسکدزگ س

اعد:اگمسؽگگس()McCraw & Mote, 2002ت س

پالعدیبسدسئکانیشمسافقارسوهسفزاکدگرسدسفگاند ي ساعدتستسگرس

اعتسکهسپالعدیبيایسج عردریسؽ مسراسواسیا تسک

سپالعددسیبيدایس سئقدزس سگرسئدشارسس

رسئددایؼيددایسادایددهسردیسگعدددگامسپالعدددیبسج ددعک د س

واعثسپیؼسپالعدیبسگرسسئی يدایسسکؾدادر سیسدسرادگگ س س

ئؾیـسؽ سکهسج ظسپالعدیبنسعزعتسحزکتسفزاکدگرسدس

سج عردریسنؾد

ؽ ی سشا سدسئ اوعسرو سؽ مساعتتسئان اریسپالعدیبسگرس س ئیشا سوقایایس یاي سفأثیزسئغدقیاسردیسع نکزگسر سگارند تس س
س

س
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و اوزای ن سارسیاو سگعدگامسپالعدیبسج عک سدسارائۀسؽدزای س

ن:ددگذسئد ک د سدسالیددهایساسسشددا سراسوددهي ددزامسپالعدددیب س

و ی ۀسکارسواسر سگرسئشارسسکؾادرسیسئگرگسفگجهسطزارس ز تتس س ودداالسئ د ردرگس(ؽددکلس)0تسای د سفیضددهسودداسفگجددهسوددهسسادی دسۀ س
ردسوددهسودداالی سکددهسگارگسئگجددبسودداالسرئ د

س

دسنزمسؽد

مکاویسم برش ي ورم کردن خاک

س

نسشددزگسؽ د

سشدا سسئد س دزگگتسع نکدزگساید سفیضدهسئؾداوهس

سگرسطغدد تسجنددگسگعدددگامنسیددبسفیضددهسوددهسعددزكس س ع نکزگسفیضۀسگعدگامسعیبسئی د سکد ساعدتس ( Kepner et

045سعدداند ئدددزسگاشددلسشددا سدسسیددزسنددگارسپالعدددیبس س )al., 1978ت س
س

س

قرقرٌسجمعسکىىدٌ

زوجیرَای بلىد کىىدٌ

تیغٍ

شیرَای کىترل

شکل  -1ومایی از دستگاٌ پالستیک جمعکه در ریه کار ،تیغٍ ي زوجیرَای بلىذکىىذٌ ي شیرَای کىترل سرعت

س

ئ پیچ تساید سطزطدزمساسسگدسویدؼسئیزدقد سؽدکلسگرسگدس

باال آيردن پالستیک ي تمیس کردن آن

س

قزفسر سفؾکیلسؽ مساعتسکهسئیزدطيایسرن اساسسطغد تس

یبسسنجیزسنقاادۀس ندشیس(سنجیدزسون ک د مسدساادبسک د ۀس

نگ سئقاولسياسطزارس ز دهان تسطزطزمسج عک سواسيی ردئگفگرس

شا )سفيبیهسؽ مساعتسکهسوهع تسعقبسگعددگامسپیگعددهس

واسعزعتسطاولسف ظیاسشگاي سوگگتسعزعتسشر سطزطزمسواید س

گرسحارس زگػساعتتسگرسحی ساندقارسپالعدیبسودهسعد تس

ئغادیسواسعزعتسپیؾزدیسفزاکدگرسواؽ تسگرسي گدامسفینیدۀس

سگطیقاسگرسپؾتسفیضۀسوزػسگعدگامنسوداس افدنهسایساند

عقددبسگعدددگامنسشددا سي ددزامسر سئدد سفگاندد ساسسالوددهالی س پالعدددیبسج ددعردریسؽ د منسگدسویددؼسئیزدق د سؽددکل س
ئینهيایسسنجیزسعبگرسک سدسردیسسئی سوزیشگتسوزایسفغد یلس

وهک دبسگدسجدبسيید سردایبساسسيداس افدنهسئد س یزند سدس

زای سف یشکارینساسسیبسئکانیشمسازسان مسگرسطغ تسئیان س

پالعدیبسردرسؽ مسوزسسئی سئ ا د تسف ظیاسگطی سعدزعتس

سنجیزسنقااهسو زمس ز دهسؽ مساعتت س

شر سطزطزۀسج عردریسنغبتسوهسعزعتسحزکتسفزاکدگرس(واس
اعد:اگمساسسؽیزسف ظیاسگو )سوغدهسوهسضیائتنسپدارمسنؾد

مکاویسم جمع کردن پالستیک

سنگارسپالعدیک سپظساسسف یشسؽ

س

پالعدیبسگرسحی سج عردریسدسایجاگسردرسپالعدیبسئ ظاس
نسودهسگدرسیدبسطزطدزمس س واساي یتساعتت س

س
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يید د ردئگفگرياسدسجدددبنسؽدددیزس ؾارؽدددک سدسؽدددیزيای س

مکاویسم اتصال بٍ تراکتًر ي تًاودَی

ای د سگعدددگامساسسنددگسسعگارؽددگن مساعددتسدسوددهسافقددار س ک دددزرسجزیددا ساعددتتسنیددزدیسئددگرگسنیدداسسپ د سگعدددگام س
عددهسنقرددهسفزاکدددگرسدفددلسئد سؽددگگتسگعدددگامسگارایسیددب س وددهقددگرسئغدددقیاساسسئحددگرسفگاندد ي سفزاکدددگرسفددائی س س

عیغددددداسيیدد د ردایبسئدؾددددکلساسسئیددددش نسپ دد د ن س ئ ؽگگت س
س

جذيل  -1مشخصات فىی دستگاٌ
پالستیک جمعکه

وام دستگاٌ

 D1س

ئ رس
ؽزکتسعاسن م س

ارسیا سئاؽی س ارط

عزكسکارس(ئدز) س

045سعاند ئدز س

فگا سئگرگسنیاسس(ساعبسویار) س

80ساعبسویار س
035×305×3855سعاند ئدز س

اوياگسگعدگامس(قگر×سعزك×سارف:اس) س

855سکینگ زم س

دس سگعدگام س

055سایدز س

ظز یتسئیش سردغ س
في اگسيی ردئگفگر س

3سع گ س

في اگسجبسيی ردایب س

3سع گ س

س

3سع گ س

في اگسپ

س
ج عردریسپالعدیبسگرسگدسعدر س(س0سدس05سردس)نسضدیائتس

روش تحقیق

سوهئ ظگرسارسیاو ن سگعدگام سودهس سئشرعدهسایسگرسؽ زعددا س

اکدگريدایس
س
پالعدیبسگر سگدسعر س( 35سدس 85سئیکزدئدز)سدس

رواگمساعدا س ارطسئ دقلس زگی تسگرسای سئشرعهسئحقدگالتس

داوغدهسسئا سج دعسردرینسفيد اگسگ يداتسپدارمسؽد

سندگارنس

فاوغدان سگرسفاریخس08س زدرگی س33سسیزسپگؽدؼسپالعددیبس

ئقزفسعگشتنسگرسعهسفکزارساجزاسؽ ن تسسئدا سج دعسردریس

واسگعدگامسوذرکارسپالعدیبکؼسفدی :سجداتسکؾدستسؽد مس

پالعدیبسوي ساسسوزگاؽتسئحقگرسوغدیارسوداسساي یدتساعدتسس

وگگ؛سگرسویؼيای ساسسئشرعهساسسپالعدیبسواسضدیائتسس5/58س

سیزا سفاوؼسئغدقیاسنگرسشگرؽی سردیسپالعدیبيداسعدزعتس

ئین ئدزسدسگرسعایزسرگی ياساسسپالعدیبسواسضدیائتسس5/53س

فیزیبسرن اسراسوهؽد تسا دشایؼسئد سگيد تسئیدشا سوقایدایس

ئین ئددز ساعدد:اگمسؽد مسودگگستسؽ زعددا سروداگمسگرسقدگرس

یدداي سگرسسئددی سنیددشساسسعددگائن ساعددتسکددهسوددزسوزگاؽددتس

جضزا یددای س80/08سؽدد اا سدسعددزكسجضزا یددای س03/98س س پالعدیبيایس زعگگمسفأثیزسئغدقیاسگارگت سو داوزسای ن سسئدا س
گرجۀسؽزط سگرس385سکینگئدزیسؽد ارسؽدیزاسسداطدعسؽد مس

ج دعسردریسپالعددیبس0سدس05سردسسپدظساسساف دامسوزگاؽدتس

اعتتسرواگمسر سدسيگایسش بسدسشؾدبسگارگسکدهسگرسقدگرس

ئحقددگرساندیددا سؽدد مساعددتتسگرسشقددگؿسضددیائتس س

گدرۀسکؾتسئحقگرسدسوزگاؽتسپالعدیبيداسگارایسحد اطلس

پالعدیبيانسای سنکدهسؽایا سذکزساعتسکهسگرسحدارسحاضدزس

گئددایس03سدسحد اک زسگئددایس40سگرجدۀسعنغددیگطساعددتتس

حدد دگس85سگرفدد سسئددی يدداساسسپالعدددیبسودداسضددیائتس س

رسئایؼياسوهفگرتس اکدگریلسگرسطاابسقزتسکائالسفقداگ س

 3سئیکزد سدس 35سگرف سسئی ياساسسپالعددیبس85سئیکدزد س

اکدگريایسئغدقلسعزعتسحزکتسفزاکدگرس(MF399سفبس
س
واس
گی:زانغیل 005ساعبسویار)سگر سعهسعر س(3/8سنس8/8سدس0/4س

اعد:اگمسئ ک

تس

سوددزایساند اسم یددزیسپارائدزيددایسئددگرگسنظددزنسگعدددگام س

کینگئدزسودزسعداعتس)نس افدنسۀسسئدان سوزگاؽدتسئحقدگرسفداس س وهسئشرعهساندقدارسگاگمسؽد سدسکنیدسۀسف ظی داتسئدگرگسنظدزسن س
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طبلساسسؽزدسسرسئگ سانجامس زگی تسگئایسيدگاسگرسحدی سکدارس

نتایج و بحث

وی س80سفاس89سگرجۀسعنغیگطسدضديیتسسئدی س35سگرفد س

سپظساسساجدزایسرسئدگ سيداسنسئرداو سوداسقدزتسرسئایؾد س

اکدگريایسعدزعتسحزکدتنس
س
جدددگیسدسپؾددددهسدسکؾدددتسطبندد س گجددده زنگد د سودددگگت س فگفی سؽ مسگرسویؼسطبلسواس
رقگوتسشا سوهقدگرسئیدانگی س05/8سگرفد ساند اسمس یدزیس س ضیائتسپالعدیبسدس افنۀسئان ساسسوزگاؽتسئحقگرنسندایاس
ؽ د تسوا ددتسشددا ساددگئ سرع د سودداس38سگرف د سرطسوددگگت س وهسؽزتسسیزسوهگعتسرئ تسوهقگرسکندس سفيد اگسگ يداتسپدارمس
ئغاحتسئشرعهسئگرگسنظزس9سيکدارس(955×055سئدز)سدسقگرس

ؽ

ج عردریسپالعدیبسوزاوزسواسقگرسئشرعدهسودزایسيدزسفی دارس

85سئیکزد سدساسسای سردسسئا سکلنسئ تسسئا سفگط ياسدسگرس

وگگتسندایاسحافلساسسای سان اسم یدزیسيداسودسهفدگرتسرسئدگ س

ندیجهسئقزفسعگشتسنغبتسوهسع نیاتسج عردریسنیدشسگرس

اکدگریلسگرسطاابسقزتسکائالسفقاگ سودهسک دبسندزمسا دشارس

پالعدیبس85سئیکزد سویؾدزسوگگت س

سگرسپالعدیبس35سئیکزد سویؾدزسوگگسفاسگرسپالعددیبس

SPSS16سئگرگسفجشیهسدسفحنیلسرئاریسطزارس ز تتسگرسشالرس
رسئگ يان سوزش سشقگفیاتسوهفگرتسکی :سئدگرگسفگجدهسدس

اثر فاکتًرَای مستقل بر تعداد دفعات پارٌ شدن

وزرع سطزارس ز تتسای سشقگفدیاتسؽدائلسفدسأثیزسرقگودتس

سندایاسفجشیۀسداریدانظساثدزسضدیائتسپالعددیبنسسئدا س

شا نسگئدایسيدگاسسدجدگگسوقایدایس یداي سدسسئیدشا سسشدارسدس

ج ددعردریسپددظساسسوزگاؽددتسئحقددگرسدسعددزعتسحزکددتس

شاؽددا سئگجددگگسوددزسعددر سسئددی نسوا ددتسدسگانددهو دد یس س فزاکدگرسوزسفي اگسگ ياتسپدارمسؽد

شا سوگگتس س

سندگارسپالعددیبسحدی س

ج عردریسواسگعدگامسگرسج درس3سرئ مساعتت س
جذيل  -2وتایج آوالیس ياریاوس اثر فاکتًرَای اصلی بر تعذاد دفعات پارٌ شذن پالستیک در ریه جمعآيری
مىبع تغییرات

مجمًع مربعات

درجۀ آزادی

میاوگیه مربعات

F

034/93
08/89
98/883
05/538
0/509
0/833
8/833
05
4938

0
0
3
0
3
3
3
34
89

034/93
08/89
84/08
05/538
3/038
3/890
0/890
5/408
س

**333/39
**40/99
**93/59
**34/59
**9/59
9/89ns
 4/49nsس
س

ضیائت س
سئا سوزگاؽت س
عزعت س
ضیائت×سئا سوزگاؽت س
ضیائت×عزعت س
سئا سوزگاؽت×عزعت
ضیائت×سئا سوزگاؽت×عزعت س
شرا س
کل س
س

38/3

ضزیبسفضییزاتس(گرف ) CV
**

سسسسسسس*ساشدالفسئي گارسگرسعر ساحد ارس0سگرف نس ساشدالفسئي گارسگرسعر ساحد ارس0سگرف نسnsسنبگگساشدالفسئي

گارس س

س

سئرداو سوداسجد درسس3نساثزيدایسافدن سضدیائتنسسئدا س

ئي گارسنیغتت سي چ ی نسئقایغدسۀ سئیدانگی سيداسودهسک دبس

وزگاؽت سد سعزعتسحزکتسوزس اکدگرسداوغددهسفيد اگسگ يداتس

رسئگ سگانک سنؾا سئ گي سکهسگرسف دائ سسعدرگتسعدزعتس

سگرعر سیبسگرف سئي گارسيغد تسي چ دی سنس

ف:ادتسئي گارسگرسعدر ساحد دارسیدبسگرفد سودزسفيد اگس

گرسعر ساحد ارسیبسگرف ساثدزسئدقاودسلسضدیائتس×سسئدا س

گ ياتسپارمسؽ

سدجگگسگارگتسگرسؽدکلس3نسئیدانگی سفيد اگس

وزگاؽتسدساثزسئدقاولسضیائتس×سعزعتسئي د سگارسيغدد ستس

گ يدداتسپددارمسؽدد

گرسحاا کهساثزسعزعتس×سسئا سوزگاؽتسدساثزسئدقاولسعه انهس

پالعدددیبيددایس35سدس85سئیکزدئدددزسئقایغددهسؽد مساعددتتس

پارمسؽ

991

سگرس05سدس0سردسسپددظساسسوزگاؽددتسگرس

بررسی عًامل مؤثر بر عملکرد دستگاٌ پالستیک جمعکه...

سگرسپالعددیبس

ئ فگا سوهسعگائن سئان سا شایؼسارفياػسگعدگامسگرسعزعتس

ئراو سواسای سن گگارنسفي اگسگ ياتسپارمسؽ

35سئیکزد سوهقگرسئي گاریسویؾدزساسسفي اگسگ يداتسپدارمس

واالفزنسکايؼسک ددزرسپدذیزیسگعددگامسگرسعدزعتسوداالفزسسدس

ؽ

سگرسپالعدیبس 85سئیکزد ساعتتسي چ دی سنسودهسگایدلس

ؽزای سئدضیزشا سئشرعهسئزوگطسگانغتت س

ضیائتسویؾدزسپالعدیبس85سئیکزد نسا شایؼسئد تسسئدا س

سوهقگرسکن سواس ذؽدتسسئدا ساسسوزگاؽدتسئحقدگرسفداس

س

ج عردریسپالعدیبن سگدسعائدلسگرسکدارکزگسگعددگامسئدثثزسس

نگذاؽدهساعتتسواسفگجدهسودهسنددایاساید سطغد تسنساید سقدگرس

اعتوسیک سپارمسؽ

سگرساثزس زعایؼسپالعدیبياسگرسئقاولس

ئؾاي مسؽ سکهسعزعتيایسحزکتس3/8سدس8/8سکیندگئدزسگرس

ر دا س(کدهسودزایسپالعددیبس85سئیکدزد سک ددزساعدتس)سدس

ج عردرینسفأثیزسئي گاریسودزسفيد اگسگ يداتسپدارمسؽد

عدداعتسسفزاکدددگرسگارایسندددایاسئؾدداو

سوددزایسضددیائتس س گیگزیساسسوی سر د سعن يایسيزسسوهگایلسشؾبفدزسؽد

85سئیکزدئدزساعتسائاسفي اگسگ ياتسپارمسؽد

سگرسعدزعتس

حزکتس0/4سکینگئدزسگرسعاعتسویؾدزساعتت س

س

کهسگرسندیجهس ز دگ سگعدگامسک دزسئ ؽگگتسود ی سفزفیدبس س
وددزایسعددزعتيددایس3/8سدس8/8سکینددگئدزسوددزسعدداعتسساثددز س

سندددایاساثددزسئدقاوددلسعددزعتسدس افددنۀسسئددان سوزگاؽددتس

اسسوددی سر ددد سوقایدداسئؾدد گگساعددتسائدداسگرسعددزعتس0/4س س

ئحقگرسفاسج عردریسپالعدیبياساسسئشرعهسگرسؽکليایس8س

کینگئدزسوزسعاعتنسوهگایلسعزعتسواالفزنسپالعددیبسویؾددزس

دس4سنؾا سگاگمسؽ مان تسواسکايؼس افنۀسسئدان سج دعسردریس

پارمسئ ؽگگتسوهقگرسکن سئقادئدتسپالعددیبس85سئیکدزد س س

پالعدیبياسگرسيزسعهسعدزعتسنسفيد اگسگ يداتسپدارمسؽد

س

پالعدیبسواسضدیائتس35سئیکزدئددزسکدايؼسیا ددسهساعدت؛سس
گایلسر سک دزسوگگ سئ تسسئا سطزارسگاؽدد سپالعددیبسگرس

گرسوزاوزسر دا نسنغبتسوهسپالعددیبس35سئیکدزد سودهسگایدلس
ضددیائتسویؾدددزنسودداالفزساعددتسدسفضییددزسسئددا سج ددعردری س
اسس0سردسسوددهس05سردسسف دأثیزسئي د گاریسگرسپددارمسؽ د

سر س

ئيزكسر ددا سودگگمسکدهسک ددزسنیدشس زعدگگمسؽد مساعدتس س ن ارگت س
(ؽکلس)8تسائاسگرسئگرگسپالعددیبس85سئیکزدئددزسنسؽدکلس4س

سیک سگیگزساسسگالیلسپارمسؽ

سپالعدیبيدانسسئرداو سوداس

ندیجهایسئد:ادتسنؾا سئ گي تسگرسئشرعهسواسپالعددیبس85س

ئؾاي اتسحی سکارسگعدگامنسرقگودتسشدا ساعدتسکدهسودزس

ئیکزد سگرسعزعتس0/4سکینگئدزسگرسعاعتس(واالفزی سعزعتس

ع نکزگسگعدگامساثزسئ

ذارگتسئؾاي مسؽد سگرسئ داقق ساسس

رسئگ )نسواسکايؼس افنۀسسئان سوزگاؽتسئحقگرسفاسوزگاؽتس

ئشرعهسکهسشا سرقگودتسنغدب سپدایی سفدزیسگاؽدتنسفیضدۀس

پالعدیبنسفي اگسگ ياتسپارمسؽ

سنغبتسوهسوزگاؽدتسپدظس

اسس05سردسسفضییددزیسن د ارگسائدداسگرسعددزعتيددایس3/8سدس8/8س
کینگئدزسگرسعاعتسای سردن سئيکگطساعتسدسفيد اگسگ يداتس
سنغبتسوهسع نکزگسي ی سعزعتسگرس افنۀسسئدان س

پارمسؽ

جنددگیسگعدددگامسکنگشددهسيددای سوشر دددزسایجدداگسئدد سکددزگنس س
ع گی سکنگشهياسودزسندگارسپالعددیبسئگجدبسئد سؽد سفداس
پالعدیبسگرسي گامسپیچی

سوهسگدرسطزطزۀسج دعسردریسپدارمس س

ؽگگتسو ی فزفیبسوزایسع نکزگسو دزسگعدگامسگرسئشرعهسالسمس

05سردسسوددهئیددشا ساندد ک سنس9/3سگرفدد نسا ددشایؼسنؾددا س س اعتسشا سئق اریسرقگوتسگاؽدهسواؽ سیي سکائالسشؾبس
ئ گي تسای سا شایؼساسسنظزسرئاریسئي گارسنیغتسائاسر سراس
س
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c

c

a

14
b

12
10
8
6
4
2

میاوگیه تعذاد دفعات پارٌ شذن پالستیک

 90ريز

 1ريز

16

0
30

ضخامت پالستیک (میکريمتر)

20

س

شکل  -2مقایسۀ میاوگیه تعذاد دفعات پارٌ شذن پالستیک با ضخامتَای  20ي  30میکريمتر ریه جمعآيری
میاوگیهَای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍای داوکه در سطح احتمال  1درصد اختالف معىیداری ودارود.
س

a

5.4 km/h

2.7 km/h

3.8 km/h

18

b

b
c

14
c

12
d

10
8
6
4

میاوگیه تعذاد دفعات پارٌ شذن

16

2
0
5
10
فاصلۀ زماوی جمع آيری پس از برداشت محصًل (ريز )

شکل  -3اثر فاصلۀ زماوی برداشت محصًل تا جمعآيری پالستیکَا در سرعتَای مختلف بر
تعذاد دفعات پارٌ شذن در پالستیک با ضخامت  20میکريمتر
میاوگیهَای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍای داوکه در سطح احتمال  1درصد اختالف معىیداری ودارود.
5.4 km/h

a

3.8 km/h

14

2.7 km/h
b

c

bc

c

bc

10
8
6
4

میاوگیه تعذاد دفعات پارٌ شذن

12

2
0
5

10

فاصلۀ زماوی جمع آيری پس از برداشت محصًل (ريز )

شکل  -40اثر فاصلۀ زماوی برداشت محصًل تا جمعآيری پالستیکَا در سرعتَای مختلف بر
تعذاد دفعات پارٌ شذن در پالستیک با ضخامت  30میکريمتر
میاوگیهَای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍای داوکه در سطح احتمال  1درصد اختالف معىیداری ودارود.
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اثر فاکتًرَای مستقل بر مدتزماان جماعآيری واًار

سئا سج عردریسپظساسسوزگاؽتسئحقگرسدسعزعتسحزکدتس

پالستیک

فزاکدگرسوزسئ تسئا سج عردریسنگارسپالعددیبسوداسگعددگامس

سنددایاسفجشیۀسداریدانظساثزسضیدائتسپالعدیدبنس افنۀ س فحتسرسئایؼسگرسج درس8سرئ مساعتت
جذيل  -3وتایج آوالیس ياریاوس اثر فاکتًرَای اصلی بر مذتزمان جمعآيری وًار پالستیک
مجمًع مربعات

درجۀ آزادی

میاوگیه مربعات

مىبع تغییرات
ضیائت س

308/030

0

308/030

سئا سوزگاؽت س

03/040

0

03/040

F
**

438/085
*

**

0/998

88/038

عزعت س

808/080

3

083/388

ضیائت×سئا سوزگاؽت س

000/038

0

000/038

**

00/84

ضیائت×عزعت س

**

88/33

040/038

3

83/898

سئا سوزگاؽت×عزعت

0/500

3

3/059

ns

ضیائت×سئا سوزگاؽت×عزعت س

04/053

3

8/300

ns

شرا س

00/483

34

3/040

کل س

33880/350

 89س

س

ضزیبسفضییزاتس(گرف ) CV

0/09

8/88
س
س

س
 34/4س

**

سسسسس*ساشدالفسئي گارسگرسعر ساحد ارس0سگرف نس ساشدالفسئي گارسگرسعر ساحد ارس0سگرف نسnsسنبگگساشدالفسئي

گارس س

س

سئراو سواسج درس8نساثزسافن سضیائتسدسعزعتسحزکتس

سا شایؼسضیائتسپالعدیبساعدد:اگمسؽد مسئد تسسئدا س

وزس اکدگرسداوغدۀسئ تسسئا سج عردری سپالعدیبسگرسعر س

کلسئگرگسنیاسسراسودزایسسج دعسردریسپالعددیبسکدايؼسگاگمس

یبسگرف سئي گارساعتنسگرسحداا سکدهساثدزسافدن س افدنۀس

اعددتسکددهسگایددلسر سکددايؼسفي د اگسگ يدداتسپددارمسؽ د س س

سئا سوزگاؽتسف داسگرسعدر ساحد دارس0سگرفد سئي د سگارس

دسگرسپ سر سکايؼسفي اگسفگطد سياعدتستساسسقز د سنسکدايؼس

ؽ مساعتتسي چ ی سگرسعر ساحد ارسیبسگرفد ساثزيدایس

ئ تسئا سکلسئدگرگسنیداسسودزایسج دعسردریسپالعددیبسگرس

ئدقاوددلسضددیائتس×سسئددا سوزگاؽددتنسضددیائتس×سعددزعت س افنۀسسئدانس سج دعسردریس05سردسسپدظساسسوزگاؽدتسویؾددزس
ئي گارساعتتسگرسحاا کهساثزسئدقاولسعه انهسدساثزسئدقاودلس

اعتسفاسگرس افنۀسسئان سج عردریس0سردسسپدظساسسوزگاؽدتستس

عزعتس×سسئدا سوزگاؽدتسغیدزسئي د سگارساعدتتسي چ دی سنس

ؽددکليددایس0سدس9سراورددۀسوددی سضددیائتسپالعدددیبسدس س

ئقایغۀسئیانگی سياسودهسک دبسرسئدگ سگانکد سردیسعدرگتس

ئ تسئا سج دعسردریسر سراسگرسردسسيدایسئیدند سپدظساسس

اکدگرسعزعتسنؾا سئ گيد سکدهسعدزعتسيدایسس3/8سدس8/8س

وزگاؽتسئحقگرسگرسعزعتيایسئیدن سنؾا سئ گيد تسگرس

کینگئدزسگرسعاعتسگرسیبسگعدهسدسعزعتس0/4سکیندگئدزسگرس

ای جا سئؾاي مسئ ؽدگگسکدهسگرسيدزسعدهسعدزعتساندیداو نس

عاعتسگرسگعدهایسگیگزسطزارسئ س یدزگسدسودی سرن داسسف:دادتس

ا شایؼسضیائتسپالعدیبسئ تسئا سج عردریسراسکدايؼس

ئي گارسگرسعر ساحد ارسیبسگرف سدجگگسگارگتس س

ئ گي ت س

س
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3.8 km/h

5.4 km/h

40

2.7 km/h

a

35

b

cb
d

25

e

20
15

مذت زمان کل (دقیقٍ)

c

30

10
5
0
20

30
ضخامت (میکريمتر)

شکل  -5اثر ضخامت در سرعتَای مختلف بر مذتزمان جمعآيری پالستیک 5 ،ريز پس از برداشت محصًل
میاوگیهَای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍای داوکه در سطح احتمال  1درصد اختالف معىیداری ودارود.

س
3.8 km/h

5.4 km/h

45

a

2.7 km/h

40

b

d
e

30
25

f

20
15

مذت زمان کل (دقیقٍ)

c

35

10
5
0
20

30
ضخامت (میکريمتر)

شکل  -6اثر ضخامت در سرعتَای مختلف بر مذتزمان جمعآيری پالستیک10 ،ريز پس از برداشت محصًل
میاوگیهَای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍای داوکه در سطح احتمال  1درصد اختالف معىیداری ودارود.

س
س (ؽکلس)8تسائداسگرسئدگرگسپالعددیبس85سئیکزدئددزسنسن دگگارس

ساثددزسئدقاوددلسعددزعتسدس افددنۀسسئددان سوددزسئ د تسئددا
ج ددعردریسپالعدددیبنسگرسؽددکلس8سدس8سنؾددا سگاگمسؽ د مس

ؽکلس 8سندیجهای سئد:دادتسنؾدا سئد سگيد تسگرسئشرعدهسوداس

اعتتسواسکايؼس افنۀسسئان سج دعسردریسپالعددیبسگرسيدزس

پالعدددیبس85سئیکددزد سا ددشایؼس افددنۀسسئددان سوددی س س

عهسعزعتسحزکدتسنسئد تسسئدا سج دعسردریسپالعددیبسوداس

وزگاؽتسئحقگرسدسج عردریسپالعددیبسنسودهسگایدلساسسودی س
س ر ددد سویؾدددزسوقایددایسئحقددگرسدسع د گاتسکددارسگعدددگامسن س

ضددیائتس35سئیکزدئدددزسکددايؼسیا ددهساعددتتسگایددلسای د

ائزسکدايؼسئد تسسئدانس ساعدتسکدهسپالعددیبسسگرسئيدزكس س واعددثسکددايؼسئدد تسئددا سج ددعردریسپالعدددیبسؽدد م س
ر دا سطزارسئ

یزگسدسگرسندیجدهسسک ددزس زعدگگمسئد سؽدگگسس

سس
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3.8 km/h

5.4 km/h
a

2.7 km/h

40

b
c

c

35
c

30
25
20
15
10
5

مذت زمان جمع آيری پالستیک (دقیقٍ)

b

45

0
5
10
فاصلٍ زماوی جمع آيری پس از برداشت محصًل (ريز)

شکل  -7اثر فاصلۀ زماوی برداشت محصًل تا جمعآيری پالستیکَا در سرعتَای مختلف
بر مذتزمان جمعآيری پالستیک با ضخامت  20میکريمتر
میاوگیهَای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍای داوکه در سطح احتمال  1درصد اختالف معىیداری ودارود.
س
س

3.8 km/h

5.4 km/h

35

2.7 km/h

b
c

c
d
f

25
20
15
10
5

مذت زمان جمع آيری پالستیک (دقیقٍ)

a

30

0
5

10

فاصلٍ زماوی جمع آيری پس از برداشت محصًل (ريز)

شکل  -8اثر فاصلۀ زماوی برداشت محصًل تا جمعآيری پالستیکَا در سرعتَای مختلف
بر مذتزمان جمعآيری پالستیک با ضخامت  30میکريمتر
میاوگیهَای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍای داوکه در سطح احتمال  1درصد اختالف معىیداری ودارود.

ساسسعگائن سگیگزسکدهسگرسحدی سسکدارسودهسسا دشایؼسفگطد س

راسگرسپ سگارگتساسسقز نسگرسسئی سوداسپگؽدؼس یداي سالسمس

گعدگامسئ انجائ سدجدگگسپگؽدؼس یداي س(ؽدائلسوقایدایس

اعدتسودداسعدزعتسک دددزیسع نیداتسج دعسردریسپالعدددیب س

ئحقگرسطبن سدسشارسدسشاؽا )سگرسئشرعهساعتسکدهسعدائن س

سوقایددایس یدداي سدسشددارسدس س

ئح دگک

مسگرسع نکزگسگعدگامسوهؽ ارسئد سرید ستسوقایدایس

انجددامسؽددگگستسپیچیدد مسؽدد

شاؽددا سوددهسگرد سپالعدددیبنسارسػسایدد سئدداگمسراسوددزای س

یدداي سکددهسگرسحددی سج ددعردریسپالعدددیبسدارگسگعدددگام س واسیا تسکدايؼسئد سگيد سس(ودهسگایدلسنیداسسودهسفدزفسدطدتس س
ئ ؽگن سئگجبسئ ؽگن سطزطزمسعزیعفزسپزسؽدگگستساید سائدزس

وزایسف یشسکزگ سپالعددیب)تسود ی سئ ظدگرسو ددزساعدتسگرس

ا دددشایؼسفيد د اگسگ يددداتسفگطد د سئدددگرگسنیددداسسراسودددزایس س ای گنهسئدشارسسن سطبدلساسسکدارسوداسگعددگامسنسوقایدایس یداي س س
فینی دۀسپالعدددیبسدسگرسندیجددهسا ددشایؼسسئددا سفن د سؽ د مس س حذفسؽگن ت س
س
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دسعزعتسحزکتسفزاکدگرسودزسئیدشا سعدگشتسئقدزفسؽد مس

اثر فاکتًرَای مستقل بر مصرف سًخت

سجدد درسفجشیددسۀسداریددانظساثددزسضددیائتسپالعدددیبنس س وددددزایسج ددددعردریسنددددگارسپالعدددددیبسگرسجدد د درس4س س
افددنۀسسئددان سج ددعردریسپددظساسسوزگاؽددتسئحقددگرسس س رئ مساعتت س
جذيل  -4وتایج آوالیس ياریاوس اثر فاکتًرَای اصلی بر مصرف سًخت تراکتًر
مجمًع مربعات

درجۀ آزادی

میاوگیه مربعات

مىبع تغییرات
ضیائت س
سئا سوزگاؽت

08/390
5/530

0
0

08/390
5/530

304/353
5/388ns

عزعت س

8/353

3

0/950

**33/838

8/933
0/888
5/809
5/808
0/803
008/943

0
3
3
3
34
89

8/933
5/989
5/008
5/083
5/583
س

**

ضیائت×سئا سوزگاؽت س
ضیائت×عزعت س
سئا سوزگاؽت×عزعت س
ضیائتس×سسئا سوزگاؽتس×سعزعت س
شرا س
کل س
ضزیبسفضییزاتس(گرف ) CV

F
**

09/988
**3/083
3/358ns
3/434ns
س
س

 38/8س
**

سسسسس*ساشدالفسئي گارسگرسعر ساحد ارس0سگرف نس ساشدالفسئي گارسگرسعر ساحد ارس0سگرف نسnsسنبگگساشدالفسئي

گارس س

س

سوزاوزسج درس4سرناایشسداریانظنساثزيایسافن سضدیائتسدس

گاگتساسسقز نسؽ تسکايؼسیداسودهسویدا سگیگدزسفدسأثیزساید س

عزعتسحزکتسوزس اکدگرسداوغدهسئقزفسعدگشتسگرسعدر س
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شکل -10اثر ضخامت پالستیک در سرعتَای مختلف بر مصرف سًخت در تیمار فاصلۀ زماوی  10ريز پس از برداشت محصًل
میاوگیهَای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍای داوکه در سطح احتمال  1درصد اختالف معىیداری ودارود.
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Plastic debris remaining in the field after harvest is one of the difficulties in farming using plastic
mulch. In this study, the performance parameters of a domestic plastic remover machine in
collecting plastic mulches were evaluated. The dependent factors were fuel consumption, plastic
tearing frequency during collecting and the total collecting time. The independent factors
included film thickness 20 and 30 μm), forward speed (2.7, 3.8 and 5.4 km/h) and the time
interval between harvesting and plastic collection (5 and 10 days). The tests were performed in
triplicate using a factorial experimental design. Experiments were carried out in selected farms of
Fars province by using a two-wheel drive MF399 tractor. The results showed that using thick
plastic (30 μm) reduces the plastic tearing frequency and hence with a lower number of stops,
reduces the fuel consumption and increases the efficiency of the machine during plastic
collection. To increase the efficiency of plastic collection, when using 30 μm plastic, the forward
speed of 5.4 km/h is recommended. The best plastic collection time with the minimum tearing
frequency recommended are 5 and 10 days after harvesting for 20 and 30 μm thickness plastics,
respectively. According to the results the least fuel consumption was observed for collection of
30 μm plastic and with forward speed of 5.4 km/h. According to results obtained the
simultaneous collection of drip irrigation tapes and plastic mulch reduces costs and increases the
efficiency of the plastic mulch remover.
Keywords: Fuel Consumption, Plastic Mulch Collector, Plasticulture, Thickness of Plastic mulch
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