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 چکیده

تحقیق   است. در ایه  کشت زیر پالستیکیکی از معضالت پالستیک در مسرعٍ قطعات باقی ماوذن پس از برداشت محصًل، 

از آزمقًن   ،بذیه مىظقًر . شذٌ استارزیابی  ساخت داخل کهجمع دستگاٌ پالستیکیک بر کارایی  مؤثرَای عملکرد ي پارامتر

(، سقرعت ررکقت   میکرين 30ي  20: َای مستقل ضخامت پالستیک )دي سطح فاکتًریل در قالب طرح کامال تصادفی با فاکتًر

محصقًل )دي  از برداشقت  بعقذ  آيری پالسقتیک  زماوی جمقع  ۀ( ي فاصلساعت برکیلًمتر  4/5ي  8/3، 7/2: )سٍ سطح دستگاٌ

 آيری ي مصرف سًخت تراکتًر، تعذاد دفعات پقارٌ شقذن پالسقتیک در رقیه جمقع     ۀ يابستَای  فاکتًر( ي ريز 10ي  5: سطح

تر در مقسار   استفادٌ از پالستیک ضخیم کٍدَذ میوشان َا بررسی. وتایج استفادٌ گردیذدر سٍ تکرار ي  آيریزمان جمعمذت

َا، کاَش مصرف سقًخت ي افقسایش   آيری، کاَش تعذاد تًقفدر ریه جمعپالستیک مًجب کاَش تعذاد دفعات پارٌ شذن 

عملکرد دستگاٌ ي از طرف دیگر مًجقب  سرعت ررکت از یک طرف مًجب کاَش . َمچىیه افسایش شًدمیراوذمان دستگاٌ 

ز وظر کقاَش تعقذاد دفعقات پقارٌ     آيری ابُتریه زمان جمع .شًدمیآيری افسایش دفعات پارٌ شذن پالستیک در ریه جمع

ريز پس از برداشت محصًل  10میکرين  30ريز پس از برداشت ي در مًرد پالستیک  5میکرين،  20در مًرد پالستیک  شذن

میکقرين ي   30خامت آيری پالستیک با ضق کمتریه مصرف سًخت تراکتًر در جمع ،دست آمذٌٍدست آمذ. مطاب  با وتایج بٍب

   .ٌ استدست آمذٍب کیلًمتر در ساعت 4/5سرعت در 

 

 یکلیدهای واژه

ستراکتًر ، کشت زیر پالستیک، مصرف سًختپالستیک که، ضخامتپالستیک جمع

س

 مقدمه

شؾدبسگنیداسسسجشءسئ داق سشؾدبسدسنی دهسسسسایزا کؾگرسس

و  یسؽد مسدساسسعداایا س ذؽددهسک بدگگسر سگرساید سسسسسسقبقه

کؾدادرسیسسسۀک  د سفزی سعگائلسئح دگعزسئی سیک ساسسئ ا

العددیبسندگع ساسسعیغدداسسسسپسکؾتسسیزؽ ارسرئ مساعتتسوه

کدهسگرسر سوداسسسساعدتسسئحقگالتسفاوغددان سدسسپزدرػسعبشی

سای یددزیساسسپنی زيدایسپالعدددیک نسعدگگئ  یسدیددضمسسو دزمس

سافددین سگرساداشددزپنی ددزسپندد ست ک ددعایدد سفگای ک  دد مسئدد 

سۀگرسادایدلسگيدسسسسیا دتسائداسسسکؾد سدس غددزػسسس0385سۀگي

سنيایسپالعددیک نسئداا سساعد:اگمساسسر سوهسؽکلس یناس0305

ایسانقالود سگرسفگاید سفجداریسسسسنگاريایسرویداریسطردزمسسسدساگاه

سچ  ی سعبشیسگرسطاادبسکؾدتسسیزپالعددیبسایجداگسکدزگسسسسس

(Baghani et al., 2010)گجدهس زنگد نس ن:دلنسسسسقدااب نسسست 

ساسسوائیددهسسدسفاوغدددان نسواگئجددا نسي  دانددهسسیشیددارنسکدد د

گاریسگرسسدگرعد نسسيای سيغد  سکدهسا دشایؼسئي د سسسعبشی

 یدزیساسسعیغدداسپدزدرػسسسسکی:یتسئیگمسوداسو دزمسسسدسع نکزگ
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 ,Abdolkarimzadeh)ساندد ئدداا سپالعدددیک سنؾددا سگاگمس

سۀی دسو وزگاؽتسسدگفزساسسئگع سدسئقزفسفزفیبسو ی ست(2007

س ردػسکؾتساعتتسی اسیایر ساسسئشا
فحقید سسگرسس(Heidari & Ahmadi, 2000)حید ریسس

سیزسپگؽؼسپالعدیبسراسوزرعد سکزگند سسشگگسئشایایسکؾتسس

سیؼا دشاسسای سئدگارگساؽدارمسکدزگوسسسسفگا سوهج نهسئ ر ساسسکهس

نسکدايؼسفبییدزسعدرح سر نسئبدارسمسوداسسسسسسواسگمسئقدزفسر س

يددایسيددزسنسجنددگ یزیساسسعددنهسوغددد سعددر سشددا نسعندد 

ئقزفسک دزسع گمسسدسيایسرقگود سشا جنگ یزیساسسف ؼ

ستکؼعن 

اثددزسس(Baghani et al., 2010)سودداطزیسدسي کددارا 

سپالعدددیک سدسعددرگتسئیدندد سرویدداریسسيددایسپگؽددهشددا 

گریا د  سسکزگن سدوزرع سسوزسع نکزگسک  سدسکی: سشزوشمراس

سمسوداسرویداریسسأيدایسپالعددیک سفدگسسسپگؽهاعد:اگمساسسشا کهس

سوداساید سسسترگثیزیسودزسع نکدزگسئحقدگرسند اسسسسأعدرح سفدسسسیز

يایسپالعددیک سسپگؽهئیانگی سع نکزگسگرسردػسشا ي هنس

سپگؽددهودد د سشددا سئیددانگی سع نکددزگسگرسردػویؾدددزساسس

سسستاعت

رؽ سدسن دگسسس(Ibarra et al., 2001)ریباراسدسي کارا س

سکزگند سدسپالعددیبسئراايدهسسسسفگرتسکؾتسسیدزسهقااب سراسو

اید سسراسوداسسکدائالسفقداگ  سسسگرسطاابسقدزتسساکدگریلس سرسئگ 

ودداسپگؽددؼسسس-3سنودد د سپگؽددؼسس-0سوز شی ندد وسفی اريددا

سنردریسؽ ردسسپظساسسکاؽتسج عس05پالعدیبسئؾک سکهس

ردسسس35سر سردریپالعددیبسئؾدک سدسج دعسسسواسپگؽدؼسسس-8

سک سدسپالعدددیبسئؾددسودداسپگؽددؼسسس-4پددظساسسکاؽددتسدسس

ۀسایدد ستسندددایاسادایددردسسپددظساسسکاؽددتس83سر سردریج ددع

سنيایسگارایسپگؽؼسپالعدیبگرسفی ارکهسنؾا سگاگسسئراايه

گاریسگرسعدر سسنغبتسوهسفی ارسو د سپگؽؼنسا شایؼسئي  

سدسضزیبسرؽ سنغب سدجدگگسگارگسسدسفگگمسیغتيانسجزمسوزگ

ؽدگگوسسگی مسئد سگاریسا شایؼسئي  سنیشع نکزگسئحقگرسگرس

فد سگرسيکددارسسسس88سوهس(ؽاي ئشرعهسگرسيکدارس)ف سگرسس48اسس

ست(گرسکؾتسسیزسپگؽؼسپالعدیب)

کؾدتسسس(Zotarelli et al., 2008)سسدفدارا سدسي کدارا سسس

سکدهسگرسنؾدا سگاگند سسسکزگن سدسسیزسپالعدیبسک دسراسوزرع س

سرویداریسا دشایؼسسر سکدارای سنیددزدص سدسسسای سردػسکؾدتنسس

سدسنیدداسسوددهساعددد:اگمساسسکددگگسنیدددزدص سک دددزساسسسیاودد سئدد 

گيقددا سدسعباعددرگر زگسستشگايدد سوددگگئقدد ارسفگفددیهسؽدد مس

(Dehghan & Abbaspour-Fard, 2012)  سۀیبسداح سکارن

وددزایسئحقددگالتسراسسکؾددتسسیددزسپگؽددؼسپالعدددیبسۀدیددض

ن سنؾا سگاگسکزگن سدئيز  سسدسارسیاو عاسینسو ی هسفاوغدان 

شگاواندد  سنددگارسرویدداریسدسپگؽددؼسسایدد سداحدد سکارندد مسکدده

سفدگا سئد سسضد  سرنکدهسسسگي سشگو سانجامسئ پالعدیک سراسوه

کاؽتسسدسافگکؾ سنعاسیئزاحلسئیدن سکاؽتسؽائلسپؾده

سترعان انجامسسوهسراسگرسیبسئزحنهسکرهسوذر

 ,.Ashrafuzzaman et al)ااشئدا سدسي کدارا سسسساؽدزفسس

کؾدتسسسن3558فداسسس3559سئان سسۀگرسواسسگرسفحقیق س(2011

اید سسسیزسپگؽؼسپالعدیبسراسودزایس ن:دلسوزرعد سکزگند تسسسسس

سدسرند سسکؾتسسیزسپگؽؼسپالعدیبسؽد:افنسرود سسئحققا س

ئؾک سراسواسکؾتسو د سپگؽؼسپالعدیبسئقایغدهسکزگند تسسس

 سگئداسدسرقگودتسسسگوداالفزسودگسسسای سفحقی سیک ایسيندیجهاسس

دسگیگدزسوداالفزسودگگ سسسسسسگرسکؾتسسیزسپگؽؼسپالعدیبسشا 

سيددایسيددزسسرؽدد سکددزگمسگرسسیددزسسفيدد اگسعندد سگارسئي دد 

يدایسسعند سفي اگسسنغبتسوهسرن ندسرو سيایسؽ:افپالعدیب

ستوگگسن سکزگمسگرسسیزسپالعدیبسئؾک يزسسرؽ

يدایسسنقؼساعد:اگمساسسپالعدیبگرساعرانیانسگرسفحقیق سس

سپددذیزسگرسکؾددتسسیددزسپگؽددؼسپالعدددیبسسفیزیددبسیغددت

ستسگرمساعددتؽدد وزرعدد سعددارسس3ئدد تسوددهسن زنگدد  گجدده

سيدایسای سفحقی سي:دتسفی دارسئیدند ساسساندگاسسپالعددیبسسسسس

س ز ددهسکدارسسهپدذیزسودسسفیزیدبسسیغدتسافین سدسپالعددیبسسپن 

سيدداینؾددا سگاگسکددهسپالعدددیبسيدداسوزرعدد ندددایاسستؽدد 

 زای د سسسپذیزسفقزیباسگرساداشزس قلسکؾتسگچارفیزیبسیغت

ئیدشا سسگرسای سئزحندهسئحقدگرسودهسسسسدسچگ سؽگن فجشیهسئ 

گاریسفداثیزسئي د سس زای  سفجشیۀسرن داسسسکا  سرؽ سکزگمساعت

يداسسگرسعایزسفی ارسن ذارگتسي چ ی وزسع نکزگسئحقگرسن  
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گاریساسسنظددزسع نکددزگسوددی سپالعدددیبسنیددشسف:ددادتسئي دد 

سيددایسعدداگیسدجددگگسسسدسپالعدددیبسپددذیزفیزیددبسیغددت

ستس(Moreno & Moreno, 2008)سن ارگ

سنکد سعددگامسپالعددیبسج دعسسسگرسشقگؿساعد:اگمساسسگس

ودزایسسسئاؽی سشگگکدارسسناعتتسگرسپضديؾ سان  سياپضديؼ

 دشارػسؽد سسسسدردریسپالعدیبساسسعر سئشرعهسعاشدهسج ع

سيداسنیداسسودهسنیدزدیسکدارسسیداگیسسسسسسدریسپالعددیبسرج دعسکهس

ستؽدگگساعد:اگمساسساید سئاؽدی سفگفدیهسئد سسسسردسدساسسای گارگس

سيددایسئگجددگگگرسئقایغددهسودداسن گنددهسئاؽددی سعدداشدهسؽدد م

ع نکدزگسسسنگایلسگاؽد سعیغدداسک ددزرسشگگکدارسسسهگرسواسارسو

سگرسایددد سعیغدددداس ؾددددادرسثاودددتسردیسسستگارگو ددددزیس

سودد د سفگجددهسوددهسعددزعتسسنردریسپالعدددیبج ددعسۀطزطددز

س ؾددادرسسیغدداسعستایجداگسؽد سسسنطزطدزمسسئدثثزسیاسطرزسسفزاکدگر

سگرساثددزسفگطدد سگعدددگامسسیبپالعددداسسپددارمسؽدد  سسسثاوددت

دسیدداس یزکددزگ سنددگارسپالعدددیک سحددی سحزکددتسگعدددگامسسس

سوددهسسراچددزشؼسسۀاجدداسسیغددداعسیدد استک دد جنددگ یزیسئدد 

سسنودددیؼساسسئقددد ارسف ظدددیاسؽددد مسیگرسئقددداگیزسنطزطدددزم

سست(Parish & Bracy, 1999) گي ن  

ردریسج ددعساودکدداریسوددزایس ردؽددسنگرسفحقیدد سگیگددزس

 سکددهگعددتسرئدد سندیجدهسوددهسایدد سسدسؽدد وزرعدد سسپالعددیبس

سيدایسغداسیسوداسواادهسسسادیگافدگرسپ جدهسسگایسؽبیهسوهسکدعینهساس

گارایسۀسؽد سشدا سرگید سئحقدگرسوزگاؽدتسسسسسفگا سئ سپ  

طريدداتسپددظساسسر سسداسسسیددزسنددزمسسسراپگؽددؼسپالعدددیبسس

سدکدددزگسردریسکدددار زسج دددعوددداسپالعددددیبسودددشرگسراس

سؽدد مي چ ددی سفگفددیهسسطريدداتسکددگچکدزسراسعددگسان تسسس

یداسسک   سردریسؽ مسراسواسیا تسيایسج عکهسپالعدیبساعت

شدا سسسپدذیزسگرسفجشیدهسيدایسسفگرتسائکا ساسسپالعددیبسسگر

ست(McCraw & Mote, 2002)ؽگگساعد:اگمس

گرسئدشارسسسس ئقدز سسيدایسیبپالعددسنؾد  سسردریسج عس

س دسرادگگ سسیکؾدادرسسسيدایسسئی گرسسیبپیؼسپالعدساعثو

سگرسسیبپالعدسیئان  ارسؽ مساعتتس شا سدسئ اوعسروسی ؽ 

س

ودزساثدزسسسستکؾد س ياسقگرسئر سعارسۀیدسفجشسعتواالسیيتقب

کهسسینگ ئگاگسعاسن مسناسنيگاسیدسعزگسی دسفاوؼسشگرؽسا زئ

ذراتسس چغب   دسسئ سؽگگاعتسدارگسشا سس ئؾدقاتسن:د

وداسفگجدهسودهسای کدهسسسسسسنگي تساید س زری د سسشا سراسکايؼسئ 

غبدارسسس زگسدسیشا  سئيغد ثزساسسدسػسواگسأئدسياویؾدزسسئی 

  تگي راسا شایؼسئ  زگياسیشدسر

سردریسپالعددیبسفحقیقاتسگرسشقدگؿسئاؽدی سج دعسسسس

سقددگروددهاعددتسدسگرسگاشددلسکؾددگرسگرسایدد سسئی ددهسسسکدداس

سيدد فساسسایدد سردساسسایدد سفحقیقدد سئؾدداي مسنؾدد نسکندد س

ودزسسسئثثزفحقی سارسیاو سدسوزرع سپارائدزيایسک  سدسکی: س

نگیغد   ا سسکدهسساعدتسسک سگعدگامسپالعدیبسج عع نکزگس

سيددایسکؾددتسرگی:دد سگرسردریسپالعدددیبئ ظددگرسج ددعودده

ساید سساند تسگاگمدسفگعديهسسکدزگمساند سسسئشارسسوهسفاس  ساشددزاسسس

ثبدتسسس80898وهسؽد ارۀسسسج  گریساعالئ سایزا گرساشدزاسس

ستسساعتسؽ م

 

 هامواد و روش

 تجُیسات ي مًاد مًرد استفادٌ تحقیق

ک سگعدگامسئگرگسوزرع سدسارسیاو سیبسپالعدیبسج عس

س0کهسئؾیقداتسر سگرسجد درسسسساعتعگارؽگن مسسۀرگی:فب

ایساعدتسکدهسگرسسستساید سگعددگامسادادی سن گندهسسسسؽگگگی مسئ 

ای سگعدگامسپظساسسافقدارسستسؽگگکؾگرسعاشدهسدسارسیاو سئ 

دسواسک دبسسک  سئ يایسکؾتسحزکتسرگی سوهسفزاکدگرسوی 

سشگگکددارسپگؽددؼسپالعدددیک سنی ددهفددگرتسیددبسکددار زسودده

سردریسدساسسئشرعدهسردیسسئدی سراسج دعسسي زامسنگارسرویداریسسوه

يایسوزػسدسندزمسکدزگ سسسگعدگامسؽائلسویؼتسک  شارجسئ 

نسج دعسکدزگ سسسر سشا نسواالسردرگ سپالعدیبسدسف یشسکزگ 

گرسستاعدتسئکانیشمسافقارسوهسفزاکدگرسدسفگاند ي سسسدسپالعدیب

کدد سردیسگعدددگامسپالعدددیبسج ددعسادایددهيددایسرسئددایؼ

سدسج ظسپالعدیبنسعزعتسحزکتسفزاکدگرؽ سکهسئؾیـس

سگارند تسسسثیزسئغدقیاسردیسع نکزگسر أئیشا سوقایایس یاي سف

س
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ؽدزای سسسۀک سدسارائارسیاو سگعدگامسپالعدیبسج عسنو اوزای 

سطزارس ز تتسسسکارسواسر سگرسئشارسسکؾادرسیسئگرگسفگجهسۀو ی 

س

 مکاویسم برش ي ورم کردن خاک

سگرسطغدد تسجنددگسگعدددگامنسیددبسفیضددهسوددهسعددزكسسسسسس

سگاشددلسشددا سدسسیددزسنددگارسپالعدددیبسسسسئدددزعدداند س045

س

سي ددزامسپالعدددیباسسشددا سراسوددهایسدسالیددهک دد سئدد ن:ددگذس

سۀتسایدد سفیضددهسودداسفگجددهسوددهسسادیددس(0)ؽددکلسسردرگئدد ودداالس

سرئدد  نسشددزگسؽدد  سئگجددبسودداالگارگسسردسوددهسودداالی سکدده

ع نکدزگساید سفیضدهسئؾداوهسسسسس دزگگتسسئد سسدسنزمسؽد  سشدا سس

 Kepner et) اعدتسکد سسسئی د سعیبسگعدگامسۀفیضع نکزگس

al., 1978)ست

س

س
 شیرَای کىترل سرعت ي تیغٍ ي زوجیرَای بلىذکىىذٌریه کار، در که ومایی از دستگاٌ پالستیک جمع -1شکل 

 

 کردن آن باال آيردن پالستیک ي تمیس

ایساند  سسگطیقاسگرسپؾتسفیضۀسوزػسگعدگامنسوداس افدنهسسس

ک  د ۀسسیبسسنجیزسنقاادۀس ندشیس)سنجیدزسون  ک  د مسدساادبسسسسس

ع تسعقبسگعددگامسپیگعددهسسسشا (سفيبیهسؽ مساعتسکهسوه

گرسحارس زگػساعتتسگرسحی ساندقارسپالعدیبسودهسعد تسسس

سالیفگاندد ساسسالوددهعقددبسگعدددگامنسشددا سي ددزامسر سئدد سس

سنجیزسعبگرسک  سدسردیسسئی سوزیشگتسوزایسفغد یلسسيایسئینه

 زای  سف یشکارینساسسیبسئکانیشمسازسان  مسگرسطغ تسئیان س

سسنجیزسنقااهسو زمس ز دهسؽ مساعتت
 

 مکاویسم جمع کردن پالستیک

سنگارسپالعدیک سپظساسسف یشسؽ  نسودهسگدرسیدبسطزطدزمسسسسس

س

پیچ تساید سطزطدزمساسسگدسویدؼسئیزدقد سؽدکلسگرسگدسسسسسسئ 

يایسرن اساسسطغد تسس سفؾکیلسؽ مساعتسکهسئیزدطقزفسر

ک سواسيی ردئگفگرسج عسان تسطزطزمنگ سئقاولسياسطزارس ز ده

واسعزعتسطاولسف ظیاسشگاي سوگگتسعزعتسشر سطزطزمسواید سس

ئغادیسواسعزعتسپیؾزدیسفزاکدگرسواؽ تسگرسي گدامسفینیدۀسسس

سؽددکلسردریسؽدد منسگدسویددؼسئیزدقدد پالعدددیبسج ددع

 یزند سدسسردایبساسسيداس افدنهسئد سسسک دبسگدسجدبسيید سسسوه

ا د تسف ظیاسگطی سعدزعتسسپالعدیبسردرسؽ مسوزسسئی سئ 

ردریسنغبتسوهسعزعتسحزکتسفزاکدگرس)واسشر سطزطزۀسج ع

اعد:اگمساسسؽیزسف ظیاسگو (سوغدهسوهسضیائتنسپدارمسنؾد  سسس

ایجاگسردرسپالعدیبسئ ظاسسدسردریپالعدیبسگرسحی سج ع

ساي یتساعتتسوا

 زوجیرَای بلىد کىىدٌ کىىدٌسجمعسقرقرٌ یغٍت

 شیرَای کىترل 
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 بٍ تراکتًر ي تًاودَیمکاویسم اتصال 

سدسوددهسافقددارساعددتؽددگن مسگعدددگامساسسنددگسسعگارسیدد ا

سگعدددگامسگارایسیددبستؽددگگس عددهسنقرددهسفزاکدددگرسدفددلسئدد

سعیغددددداسيیدددد ردایبسئدؾددددکلساسسئیددددش نسپ دددد ن

سؽدددیزيایسدسيیددد ردئگفگرياسدسجدددبنسؽدددیزس ؾارؽدددک 

سنیددزدیسئددگرگسنیدداسسپ دد سگعدددگامک دددزرسجزیددا ساعددتتس

سقددگرسئغدددقیاساسسئحددگرسفگاندد ي سفزاکدددگرسفددائی سسسسودده

سؽگگتئ 
س

 مشخصات فىی دستگاٌ  -1جذيل 

 کهپالستیک جمع وام دستگاٌ

سD1سئ ر

 ارسیا سئاؽی س ارطسؽزکتسعاسن م

سئدزعاند س045سعزكسکارس)ئدز(

ساعبسویارس80ساعبسویار(فگا سئگرگسنیاسس)س

سئدزعاند س035×305×3855سارف:اس(س×عزكس×اوياگسگعدگامس)قگر

سکینگ زمس855سدس سگعدگام

سایدزس055سظز یتسئیش سردغ 

سع گس3سفي اگسيی ردئگفگر

سع گس3سفي اگسجبسيی ردایب

سع گس3سفي اگسپ  

س

 روش تحقیق

ایسگرسؽ زعددا سسئشرعدهسسودهسسگعدگامسنئ ظگرسارسیاو وهس

ئحقدگالتسسگرسای سئشرعهسستئ دقلس زگی رواگمساعدا س ارطس

سیزسپگؽدؼسپالعددیبسسسس33 زدرگی سس08سفاوغدان سگرسفاریخ

ؽد مسستسؾدسکجداتسسکؼسفدی: سگعدگامسوذرکارسپالعدیبواس

س58/5سواسضدیائتسسپالعدیبئشرعهساسسيای ساسسگرسویؼس؛وگگ

س53/5سپالعدیبسواسضدیائتساسسياسدسگرسعایزسرگی ئدزسئین 

ؽ زعددا سروداگمسگرسقدگرسسسسستاعدد:اگمسؽد مسودگگسسسئددزسسئین 

سس98/03ؽدد اا سدسعددزكسجضزا یددای سسس08/80جضزا یددای س

کینگئدزیسؽد ارسؽدیزاسسداطدعسؽد مسسسسسس385ؽزط سگرسسۀگرج

کدهسگرسقدگرسسسگارگساعتتسرواگمسر سدسيگایسش بسدسشؾدبسس

يداسگارایسحد اطلسسسکؾتسئحقگرسدسوزگاؽتسپالعدیبسۀگدر

تساعددتسعنغددیگطسۀگرجددس40دسحدد اک زسگئددایسس03گئددایس

کائالسفقداگ  سسسگرسطاابسقزتس اکدگریلفگرتسوهسيارسئایؼ

فبسسMF399)ئغدقلسعزعتسحزکتسفزاکدگرسيایسس اکدگرواس

س4/0سدس8/8سنس8/3عهسعر س)سگر(ساعبسویارس005غیلنگی:زا

سسئدان سوزگاؽدتسئحقدگرسفداسسسسسۀس(نس افدنسکینگئدزسودزسعداعتسس

ردس(نسضدیائتسسس05دسس0گدسعدر س)سسگرردریسپالعدیبسج ع

يدایسسس اکدگرسدسئیکزدئدز(س85دسس35گدسعر س)سگرپالعدیبس

ردرینسفيد اگسگ يداتسپدارمسؽد  سندگارنسسسسسسداوغدهسسئا سج دعس

ردریسسئدا سج دعسسستاجزاسؽ ن سگرسعهسفکزارنسئقزفسعگشت

ساي یدتساعدتسسسوداسپالعدیبسوي ساسسوزگاؽتسئحقگرسوغدیارسس

يداسعدزعتسسسفاوؼسئغدقیاسنگرسشگرؽی سردیسپالعدیبسسیزا

ئیدشا سوقایدایسسسگيد تسسؽد تسا دشایؼسئد سسسراسوهرن اسفیزیبس

کددهسوددزسوزگاؽددتسساعددت یدداي سگرسسئددی سنیددشساسسعددگائن س

سئدا سسسنی او داوزسستثیزسئغدقیاسگارگأيایس زعگگمسفپالعدیب

ردسسپدظساسساف دامسوزگاؽدتسسسسس05دسس0ردریسپالعددیبسسج دعس

سگرسشقددگؿسضددیائتسساعددتتئحقددگرساندیددا سؽدد مسسس

گرسحدارسحاضدزسسسای سنکدهسؽایا سذکزساعتسکهسيانسپالعدیب

ساسسپالعدددیبسودداسضددیائتسيدداسسئددی گرفدد سس85حدد دگس

ئیکدزد سسس85ياساسسپالعددیبسسگرف سسئی س35ئیکزد سدسس3

سک   تاعد:اگمسئ 

سگعدددگامسن یددزیسپارائدزيددایسئددگرگسنظددزاندد اسمسوددزایس

سنف ظی داتسئدگرگسنظدزسسسسۀؽد سدسکنیدسساندقدارسگاگمسسئشرعهسوهس
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گئایسيدگاسگرسحدی سکدارسسسسطبلساسسؽزدسسرسئگ سانجامس زگی تس

گرفد سسس35ضديیتسسئدی سسسدسعنغیگطسۀگرجس89فاسس80وی س

س زنگددد سودددگگتجدددگیسدسپؾددددهسدسکؾدددتسطبنددد س گجددده

س یدزیسگرفد ساند اسمسسس8/05قدگرسئیدانگی سسسرقگوتسشا سوه

سگرفدد سرطسوددگگتس38ؽدد تسوا ددتسشددا ساددگئ سرعدد سودداسس

قگرسسدس(ئدزس955×055)يکدارسس9سنظزسئشرعهسئگرگئغاحتس

وزاوزسواسقگرسئشرعدهسودزایسيدزسفی دارسسسسسردریسپالعدیبسج ع

فدگرتسرسئدگ سسسهيداسودسس یدزیسسسای سان اسمندایاسحافلساتسوگگ

ا دشارسسک دبسندزمسسکائالسفقاگ  سودهسگرسطاابسقزتس اکدگریلس

SPSS16سشالرئگرگسفجشیهسدسفحنیلسرئاریسطزارس ز تتسگرسس

فگرتسکی: سئدگرگسفگجدهسدسسسوزش سشقگفیاتسوهسنيارسئگ 

ثیزسرقگودتسسأوزرع سطزارس ز تتسای سشقگفدیاتسؽدائلسفدسسس

شدارسدسسسئیدشا سسجدگگسوقایدایس یداي سدسسسدسشا نسگئدایسيدگاسس

سو دد یسگانددهسدعددر سسئددی نسوا ددتسسسئگجددگگسوددزسشاؽددا 

سوگگتسشا س
 

 نتایج و بحث

ئرداو سوداسقدزتسرسئایؾد سسسسسسنيداسپظساسساجدزایسرسئدگ سسس

عدزعتسحزکدتنسسسيایسس اکدگرفگفی سؽ مسگرسویؼسطبلسواس

ندایاسسنسئان ساسسوزگاؽتسئحقگرۀ افنسدسضیائتسپالعدیب

فيد اگسگ يداتسپدارمسسسسس قگرسکندسوهگعتسرئ تسهووهسؽزتسسیزس

پالعددیبسسگرسویؾدزسوگگسفاسسئیکزد س35پالعدیبسگرسؽ  س

گرسسدسياسئا سفگط ئ تسسئا سکلنسسئیکزد سدساسسای سردس85

نیدشسگرسسردریسندیجهسئقزفسعگشتسنغبتسوهسع نیاتسج ع

سئیکزد سویؾدزسوگگتس85سپالعدیب

 

 بر تعداد دفعات پارٌ شدنمستقل َای  فاکتًراثر 

داریدانظساثدزسضدیائتسپالعددیبنسسئدا سسسسسسسۀفجشیسندایاس

عددزعتسحزکددتسسدسردریسپددظساسسوزگاؽددتسئحقددگرج ددع

فزاکدگرسوزسفي اگسگ ياتسپدارمسؽد  سندگارسپالعددیبسحدی سسسسسس

سرئ مساعتتس3سج درسگعدگامسگرواسردریسج ع

 

 آيریاصلی بر تعذاد دفعات پارٌ شذن پالستیک در ریه جمعَای  فاکتًروتایج آوالیس ياریاوس اثر  -2جذيل 

 F میاوگیه مربعات درجۀ آزادی مربعاتمجمًع  مىبع تغییرات

93/034سضیائت  0 93/034  
**39/333  

89/08سسئا سوزگاؽت  0 89/08  
**99/40  

883/98سعزعت  3 08/84  
**59/93  

538/05سسئا سوزگاؽت×ضیائت  0 538/05  
**59/34  

509/0سعزعت×ضیائت  3 038/3  
**59/9  

833/0 عزعت×سئا سوزگاؽت  3 890/3  89/9 ns
 

833/8سعزعت×سئا سوزگاؽت×ضیائت  3 890/0  
ns49/4س

408/5 34 05سشرا س 

 س 89 4938سکل

 CV 3/38                                                 ضزیبسفضییزاتس)گرف (س
سسگارئي  نبگگساشدالفسسnsگرف نسس0گارسگرسعر ساحد ارسئي  اشدالفسس**گرف نسس0ساحد ارسگارسگرسعر ئي  اشدالفسس*سسسسسسس

س

افدن سضدیائتنسسئدا سسسساثزيدایسسسن3سئرداو سوداسجد درسسسس

عزعتسحزکتسوزس اکدگرسداوغددهسفيد اگسگ يداتسسسسسدسوزگاؽت

سنتسي چ دی سيغد  سگارئي  گرعر سیبسگرف سپارمسؽ  س

سئدا سسس×لسضدیائتسگرسعر ساحد ارسیبسگرف ساثدزسئدقاودسس

تسيغدد  سگارسئي د سسعزعتس×سضیائتاثزسئدقاولسوزگاؽتسدس

 انهسئدقاولسعهسسئا سوزگاؽتسدساثزس×سعزعتسکهساثزگرسحاا 

ک دبسسيداسودهسسئیدانگی سسۀئقایغدسسني چ ی ستنیغتگارسئي  

عدزعتسسعدرگتسسسگرسف دائ سگي سکهسئ نؾا سگانک سرسئگ س

ودزسفيد اگسسسگارسگرسعدر ساحد دارسیدبسگرفد سسسسسف:ادتسئي  

ئیدانگی سفيد اگسسسسن3گرسؽدکلسسسدجگگسگارگتگ ياتسپارمسؽ  س

ردسسپددظساسسوزگاؽددتسگرسسس0دسس05گ يدداتسپددارمسؽدد  سگرسس

ئیکزدئدددزسئقایغددهسؽدد مساعددتتسس85دسس35يددایسپالعدددیب
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ئراو سواسای سن گگارنسفي اگسگ ياتسپارمسؽ  سگرسپالعددیبسس

في اگسگ يداتسپدارمسسسگاریسویؾدزساسسقگرسئي  ئیکزد سوهس35

گایدلسسودهسسنتسي چ دی ساعتئیکزد سس85پالعدیبسؽ  سگرس

سئدا سسئد تسا شایؼسئیکزد نسس85پالعدیبسسویؾدزسضیائت

گاریسودزسفيد اگسگ يداتسپدارمسؽد  سسسسسسثیزسئي  أفسنردریج ع

قدگرسساید سسنواسفگجدهسودهسنددایاساید سطغد تسسسسسسنگذاؽدهساعتت

کیندگئدزسگرسسس8/8دسس8/3حزکتسسيایعزعتئؾاي مسؽ سکهس

سفزاکدددگرسگارایسندددایاسئؾدداو  سوددزایسضددیائتسسسسعدداعت

عدزعتسسائاسفي اگسگ ياتسپارمسؽد  سگرسساعتسئیکزدئدزسس85

سویؾدزساعتتکینگئدزسگرسعاعتسس4/0حزکتس

سئددان سوزگاؽددتسسۀاثددزسئدقاوددلسعددزعتسدس افددنندددایاسس

س8يایسؽکلسگرسياساسسئشرعهردریسپالعدیبئحقگرسفاسج ع

ردریسسئدان سج دعسسسۀان تسواسکايؼس افنؽ منؾا سگاگمسس4دس

فيد اگسگ يداتسپدارمسؽد  سسسسسسنياسگرسيزسعهسعدزعتسپالعدیب

سهساعدت؛سئیکزدئددزسکدايؼسیا ددسسسس35پالعدیبسواسضدیائتسس

گرسپالعددیبسسطزارسگاؽدد سسسسئا ئ تسک دزسوگگ سر سگایلس

سؽد مساعدتسس زعدگگمسسنیدشسسک ددزسسودگگمسکدهسسسئيزكسر ددا سس

س4ؽدکلسسسنئیکزدئددزسس85(تسائاسگرسئگرگسپالعددیبسس8)ؽکلس

س85گي تسگرسئشرعهسواسپالعددیبسسئد:ادتسنؾا سئ ایسندیجه

)واالفزی سعزعتسکینگئدزسگرسعاعتسس4/0سعزعتئیکزد سگرس

سئان سوزگاؽتسئحقگرسفاسوزگاؽتسسۀواسکايؼس افنسنرسئگ (

في اگسگ ياتسپارمسؽ  سنغبتسوهسوزگاؽدتسپدظسسسسنپالعدیب

س8/8دسس8/3سيددایعددزعتائدداسگرسندد ارگسردسسفضییددزیسس05اسس

دسفيد اگسگ يداتسسساعتسای سردن سئيکگطسکینگئدزسگرسعاعتس

سئدان سسسۀگرس افنسعزعتپارمسؽ  سنغبتسوهسع نکزگسي ی س

سگرفدد نسا ددشایؼسنؾددا سس3/9نسئیددشا ساندد ک سسردسسوددهس05

گارسنیغتسائاسر سراستسای سا شایؼساسسنظزسرئاریسئي  گي ئ 

گرسعزعتسگعدگامسارفياػسا شایؼسئان  سفگا سوهسعگائن سئ 

سدسپدذیزیسگعددگامسگرسعدزعتسوداالفزسسسسواالفزنسکايؼسک ددزرس

س ؽزای سئدضیزشا سئشرعهسئزوگطسگانغتت
قگرسکن سواس ذؽدتسسئدا ساسسوزگاؽدتسئحقدگرسفداسسسسسسوهس

سئدثثزسگدسعائدلسگرسکدارکزگسگعددگامسسسسسنردریسپالعدیبج ع

ياسگرسئقاولس زعایؼسپالعدیبپارمسؽ  سگرساثزسسیک وساعت

دسس(ئیکدزد سک ددزساعدتسسسس85پالعددیبسسکدهسودزایسسس)ر دا س

فدزسؽد  سسسگایلسشؾبيایسيزسسوهر د سعن سگیگزیساسسوی 

سفزفیدبستسود ی سؽگگئ کهسگرسندیجهس ز دگ سگعدگامسک دزس

ساثددزسکینددگئدزسوددزسعدداعتسس8/8دسس8/3يددایسعددزعتسوددزای

سس4/0سعددزعتاسسوددی سر ددد سوقایدداسئؾدد گگساعددتسائدداسگرسسسس

پالعددیبسویؾددزسسسسنگایلسعزعتسواالفزوهکینگئدزسوزسعاعتنس

سئیکدزد سس85کن سئقادئدتسپالعددیبسسسسقگروهتسؽگگئ پارمس

گایدلسسئیکدزد سودهسسس35نغبتسوهسپالعددیبسسسنر دا سگرسوزاوز

سردریضددیائتسویؾدددزنسودداالفزساعددتسدسفضییددزسسئددا سج ددع

گاریسگرسپددارمسؽدد  سر سثیزسئي دد أردسسفددس05ردسسوددهسس0اسس

سن ارگت

ئرداو سوداسسسسيدانسیک سگیگزساسسگالیلسپارمسؽ  سپالعدیبس

ئؾاي اتسحی سکارسگعدگامنسرقگودتسشدا ساعدتسکدهسودزسسسسسس

 ذارگتسئؾاي مسؽد سگرسئ داقق ساسسسسع نکزگسگعدگامساثزسئ 

فدزیسگاؽدتنسفیضدۀسسسسئشرعهسکهسشا سرقگودتسنغدب سپدایی سسس

سکددزگنسيددای سوشر دددزسایجدداگسئدد سجنددگیسگعدددگامسکنگشددهس

ؽد سفداسسسياسودزسندگارسپالعددیبسئگجدبسئد سسسسسع گی  سکنگشه

سردریسپدارمسسمسپیچی  سوهسگدرسطزطزۀسج دعسپالعدیبسگرسي گا

فزفیبسوزایسع نکزگسو دزسگعدگامسگرسئشرعهسالسمسؽگگتسو ی 

اعتسشا سئق اریسرقگوتسگاؽدهسواؽ سیي  سکائالسشؾبس

سنباؽ ت
س
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س
 آيریریه جمع میکريمتر 30ي  20َای میاوگیه تعذاد دفعات پارٌ شذن پالستیک با ضخامت ۀمقایس -2 شکل

 .داری وداروددرصد اختالف معىی 1ای داوکه در سطح احتمال َای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍمیاوگیه
س

 
 َای مختلف برسرعت َا درآيری پالستیکجمعزماوی برداشت محصًل تا  ۀاثر فاصل -3شکل 

 میکريمتر 20تعذاد دفعات پارٌ شذن در پالستیک با ضخامت 
 .داری وداروددرصد اختالف معىی 1ای داوکه در سطح احتمال َای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍمیاوگیه

 

 
 َای مختلف برسرعت درَا آيری پالستیکمحصًل تا جمعزماوی برداشت  ۀفاصل اثر -04 شکل 

 میکريمتر 30تعذاد دفعات پارٌ شذن در  پالستیک با ضخامت 

 .داری وداروددرصد اختالف معىی 1ای داوکه در سطح احتمال َای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍمیاوگیه
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 (ريز )فاصلۀ زماوی جمع آيری پس از برداشت محصًل 

2.7 km/h 3.8 km/h 5.4 km/h

bc 
c 

bc 
c 

b 

a 

0

2

4

6

8

10

12

14

5 10

ن
شذ
 ٌ
ار
ت پ
عا
دف
د 
ذا
تع
ه 
گی
یاو
م

 

 (ريز )فاصلۀ زماوی جمع آيری پس از برداشت محصًل 
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واًار   آيریزماان جماع  مدتبر مستقل َای  فاکتًراثر 

 پالستیک

سافنۀ بنسدائتسپالعدیدانظساثزسضیدداریسۀشیفجسایادندس

عزعتسحزکدتسسسدسردریسپظساسسوزگاؽتسئحقگرسئا سج ع

گعددگامسسوداسسنگارسپالعددیبسسسردریسئا سج عئ تفزاکدگرسوزس

 رئ مساعتتس8فحتسرسئایؼسگرسج درس

 

 وًار پالستیک آيریزمان جمعمذتبر اصلی َای  فاکتًروتایج آوالیس ياریاوس اثر  -3جذيل 

 F میاوگیه مربعات درجۀ آزادی مجمًع مربعات مىبع تغییرات

030/308سضیائت  0 030/308  
**085/438  

040/03سوزگاؽتسئا س  0 040/03  
*998/0  

080/808سعزعت  3 388/083  
**038/88  

038/000سسئا سوزگاؽت×ضیائت  0 038/000  
**84/00  

038/040سعزعت×ضیائت  3 898/83  
**33/88  

500/0 عزعت×سئا سوزگاؽت  3 059/3  09/0 ns
 

053/04سعزعت×سئا سوزگاؽت×ضیائت  3 300/8  88/8 ns
 

483/00سشرا  34 040/3 س 

350/33880سکل سسس89 

سCV 4/34                                                 ضزیبسفضییزاتس)گرف (س
سگارسنبگگساشدالفسئي  سnsگرف نسس0گارسگرسعر ساحد ارسئي  اشدالفسس**گرف نسس0گارسگرسعر ساحد ارسئي  اشدالفسس*سسسسس

س

اثزسافن سضیائتسدسعزعتسحزکتسنس8ئراو سواسج درسس

پالعدیبسگرسعر سسردریئ تسسئا سج عسۀوزس اکدگرسداوغد

 افدنۀسسکدهساثدزسافدن سسسسگرسحداا ساعتنسگارسیبسگرف سئي  

گارسگرفد سئي د سسس0سئا سوزگاؽتسف  داسگرسعدر ساحد دارسسسس

اثزيدایسسؽ مساعتتسي چ ی سگرسعر ساحد ارسیبسگرفد سس

سعددزعت×سسسئددا سوزگاؽددتنسضددیائتس×سئدقاوددلسضددیائت

 انهسدساثزسئدقاودلسسکهساثزسئدقاولسعهتسگرسحاا اعتگارسئي  

سنگارساعدتتسي چ دی سسسئدا سوزگاؽدتسغیدزسئي د سسسس×سسعزعت

رسئدگ سگانکد سردیسعدرگتسسسسياسودهسک دبسسسسئیانگی سۀئقایغ

س8/8دسس8/3سيدایسعدزعتسکدهسسگيد سسئ  اکدگرسعزعتسنؾا س

کیندگئدزسگرسسس4/0سعزعتگرسیبسگعدهسدسکینگئدزسگرسعاعتس

ف:دادتسسسرن داس یدزگسدسودی سسسسگیگزسطزارسئ سایگعدهگرسعاعتس

سگارسگرسعر ساحد ارسیبسگرف سدجگگسگارگتسئي  

سئدا سسئد تسا شایؼسضیائتسپالعدیبساعدد:اگمسؽد مسسسس

کدايؼسگاگمسسپالعددیبسسردریسج دعسسودزایسراسکلسئگرگسنیاسس

سکددايؼسفيدد اگسگ يدداتسپددارمسؽدد  سر سگایددلساعددتسکددهس

کدايؼسسسنقز د ساسستسعدتسيادسگرسپ سر سکايؼسفي اگسفگطد س

گرسردریسپالعددیبسسسئا سکلسئدگرگسنیداسسودزایسج دعسسسسئ ت

ردسسپدظساسسوزگاؽدتسویؾددزسسسسس05ردریسج دعسس سئدانس افنۀس

تسردسسپدظساسسوزگاؽدتسسس0ردریسج عگرس افنۀسسئان ساعتسفاس

سدسپالعدددیبسوددی سضددیائتسسۀسراورددس9دسس0سيددایؽددکل

راسگرسردسسيدایسئیدند سپدظساسسسسسر سسردریسئا سج دعسئ ت

گرسگيد تسسنؾا سئ يایسئیدن سگرسعزعتسئحقگروزگاؽتس

گرسيدزسعدهسعدزعتساندیداو نسسسسسؽدگگسکدهسسسئ ئؾاي مسساجای 

ردریسراسکدايؼسسسئا سج عپالعدیبسئ تا شایؼسضیائتس

ستگي ئ 

س
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 ريز پس از برداشت محصًل 5 ،آيری پالستیکزمان جمعَای مختلف بر مذتاثر ضخامت در سرعت -5شکل 

 .داری وداروددرصد اختالف معىی 1ای داوکه در سطح احتمال َای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍمیاوگیه

س

 
 ريز پس از برداشت محصًل10 ،پالستیک آيریزمان جمعمذتَای مختلف بر در سرعتضخامت اثر  -6شکل 

 .داری وداروددرصد اختالف معىی 1ای داوکه در سطح احتمال َای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍمیاوگیه

س

سسئددا ئدد توددزسسئددان سسۀاثددزسئدقاوددلسعددزعتسدس افددنس

سؽدد مسگاگمنؾددا سس8دسس8ؽددکلسسگرنسپالعدددیبسردریج ددع

ردریسپالعددیبسگرسيدزسسسسئان سج دعسسۀتسواسکايؼس افناعت

پالعددیبسوداسسسسردریسئدا سج دعسسئد تسسنعهسعزعتسحزکدتس

سایدد گایددلستسهساعددتئیکزدئدددزسکددايؼسیا دددس35ضددیائتس

سگرسئيدزكسس ساعدتسکدهسپالعددیبسسسسئدانسئد تسائزسکدايؼسس

سؽدگگسئد سک ددزس زعدگگمسسسس یزگسدسگرسندیجدهسطزارسئ ر دا س

ن دگگارسسسنئیکزدئددزسس85پالعددیبسس(تسائداسگرسئدگرگسسس8)ؽکلس

گيد تسگرسئشرعدهسوداسسسسئد:دادتسنؾدا سئد سسسسایندیجهس8ؽکلس

سسئددان سوددی سسۀ افددنسا ددشایؼئیکددزد سس85پالعدددیبس

گایدلساسسودی سسسودهسسنردریسپالعددیبسوزگاؽتسئحقگرسدسج ع

سنر ددد سویؾدددزسوقایددایسئحقددگرسدسعدد گاتسکددارسگعدددگامس

سمؽدد سپالعدددیبسردریسئددا سج ددعئدد تسکددايؼواعددثس
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 َای مختلفَا در سرعتآيری پالستیکزماوی برداشت محصًل تا جمع ۀاثر فاصل -7شکل 

 میکريمتر 20پالستیک با ضخامت  آيریزمان جمعمذتبر  

 .داری وداروددرصد اختالف معىی 1ای داوکه در سطح احتمال اساس آزمًن چىد دامىٍَای دارای حريف مشترک بر میاوگیه
س

س

 
 َای مختلفدر سرعتَا آيری پالستیکزماوی برداشت محصًل تا جمع ۀفاصل اثر -8شکل 

 میکريمتر 30آيری پالستیک با ضخامت زمان جمعمذت بر

 .داری وداروددرصد اختالف معىی 1ای داوکه در سطح احتمال دامىٍَای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد میاوگیه

 

ا دشایؼسفگطد سسسسودهسکدارسسسگیگزسکدهسگرسحدی سسس اسسعگائنس

دجدگگسپگؽدؼس یداي س)ؽدائلسوقایدایسسسسسسسانجائ گعدگامسئ 

ا (سگرسئشرعهساعتسکدهسعدائن سسسئحقگرسطبن سدسشارسدسشاؽ

تسوقایدایسسرید سؽ ارسئد سوهک   مسگرسع نکزگسگعدگامسئح دگ

سردریسپالعدددیبسدارگسگعدددگام یدداي سکددهسگرسحددی سج ددع

اید سائدزسسسستؽدگگسفزسپزسعزیعمسزؽگن سطزطئ ؽگن سئگجبسئ 

سسودددزایراسا دددشایؼسفيددد اگسگ يددداتسفگطددد سئدددگرگسنیددداسس

سفندد سؽدد مسسا ددشایؼسسئددا سگرسندیجددهدسسۀسپالعدددیبفینیدد

گرسسئی سوداسپگؽدؼس یداي سالسمسسسسسنتساسسقز  ارگگراسگرسپ س

سردریسپالعدددیبع نیداتسج ددعسودداسعدزعتسک دددزیسساعدتسس

ستسپیچیدد مسؽدد  سوقایددایس یدداي سدسشددارسدسسسسانجددامسؽددگگس

سراسوددزایایدد سئدداگمسشاؽددا سوددهسگرد سپالعدددیبنسارسػسس

سگایدلسنیداسسودهسفدزفسدطدتسسسسسس)ودهسسگيد سواسیا تسکدايؼسئد سس

ئ ظدگرسو ددزساعدتسگرسسسسکزگ سپالعددیب(تسود ی سسسوزایسف یش

سوقایدایس یداي سسسنطبدلساسسکدارسوداسگعددگامسسسسسن گنهسئدشارسسای 
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 بر مصرف سًختمستقل َای  فاکتًراثر 

سداریددانظساثددزسضددیائتسپالعدددیبنسسسسۀجدد درسفجشیددسس

سسردریسپددظساسسوزگاؽددتسئحقددگرسسج ددعس سئددانس افددنۀ

عزعتسحزکتسفزاکدگرسودزسئیدشا سعدگشتسئقدزفسؽد مسسسسسسسد

سس4ردریسنددددگارسپالعدددددیبسگرسجدددد درسج ددددعسوددددزای

سرئ مساعتت

 

 اصلی بر مصرف سًخت تراکتًرَای  فاکتًروتایج آوالیس ياریاوس اثر  -4جذيل 
 F میاوگیه مربعات آزادی ۀدرج مربعاتمجمًع  مىبع تغییرات

390/08سضیائت  0 390/08  353/304 ** 

530/5 سئا سوزگاؽت  0 530/5  388/5 ns
 

353/8سعزعت  3 950/0  838/33 **
 

933/8سسئا سوزگاؽت×ضیائت  0 933/8  988/09 **
 

888/0سعزعت×ضیائت  3 989/5  083/3 **
 

809/5سعزعت×سئا سوزگاؽت  3 008/5  358/3 ns
 

808/5سعزعتس×سسئا سوزگاؽتس×سضیائت  3 083/5  434/3 ns
 

803/0سشرا  34 583/5 س 

943/008سکل سس 89 

سCV 8/38                                                                             ضزیبسفضییزاتس)گرف (
سگارسنبگگساشدالفسئي  سnsگرف نسس0گارسگرسعر ساحد ارسئي  اشدالفسس**گرف نسس0گارسگرسعر ساحد ارسئي  اشدالفسس*سسسسس

س

افن سضدیائتسدسساثزيایسرناایشسداریانظنسس4ج درسسوزاوزس

عزعتسحزکتسوزس اکدگرسداوغدهسئقزفسعدگشتسگرسعدر سسس

کدهساثدزسافدن سسسسگرسحداا سنساعتسگاراحد ارسیبسگرف سئي  

گرسعر ساحد دارسسسنگارسنیغتتسي چ ی سئا سوزگاؽتسئي  

سئددا سوزگاؽددتنسس×سئدقاوددلسضددیائتاثزيددایسیددبسگرفدد س

کدهساثدزسئدقاودلسسسسگرسحداا ساعتسسگارعزعتسئي  ×سسضیائت

گارسئي د سسئا سوزگاؽتسغیدزس×سس انهسدساثزسئدقاولسعزعتعه

سئدا سوزگاؽدتسسسس×سگارسؽ  ساثزسئدقاولسضیائتاعتتسئي  

گایدلسفداثیزساثدزسافدن سسسسسفدگا سودهسسوزسئقزفسعدگشتسراسئد سس

ضیائتسگانغتتسرسئگ سگانک سردیسعرگتس داکدگرسعدزعتسسس

کینگئدزسگرسعداعتسسس8/8دسس8/3سعزعتگي سکهسئ نؾا سسنیش

گرسگعددهسسکیندگئدزسگرسعداعتسسسس4/0سعزعتگرسیبسگعدهسدس

گارسگرسعدر سسف:ادتسئي د سسرن ا یزگسدسوی سگیگزیسطزارسئ 

ستسگگسگارگاحد ارسیبسگرف سدج

ا شایؼسضیائتسپالعدیبساعد:اگمسؽ مسواعثسکدايؼسسس

کدهسسسمساعدتسردریسؽ عگشتسفزاکدگرسگرسحی سج عئقزفس

وهسکايؼسفي اگسگ ياتسپارمسؽد  سدسگرسپد سسسفگا سر سراسئ 

نغدبتسسدسکايؼسسئا سفن سؽد مسسسيار سکايؼسفي اگسفگط 

ثیزساید سسأؽ تسکايؼسیداسودهسویدا سگیگدزسفدسسسسسسنتساسسقز  گاگ

سردریگرسسئددا سج ددعسشتئقددزفسعددگپ یدد مسوددزسکددايؼس

ردریسپالعدیبساعتسفاسج عردسسپظساسسوزگاؽتسویؾدزسس05

ردریسج دعسودزایسسسئقدزفسعدگشتسستسردسسپظساسسوزگاؽدتسس0

ردسسپدظساسسوزگاؽدتسسسس0ئیکدزد نسسس35پالعدیبسواسضیائتس

پدظساسسسردسسس05سئیکدزد سس85ائاسوزایسپالعدیبساعتسک دزس

ستسسساعتک دزسوزگاؽتس

ضدیائتسدسئقدزفسسسسییدزاتسردند سفضسس05دسس3يایسؽکلس

يایسئیدن سگرسردسيایسئیدند سپدظسسسعزعتعگشتسراسگرس

سگيد تسوداسفگجدهسودهسنددایاسسسسساسسوزگاؽتسئحقدگرسنؾدا سئد سسس

گرسيدزسسکهسقگرسئؾاي مسؽ سای سطغ تسای گعتسرئ مساسسوه

فدزسئقدزفسسسضییاعهسعزعتساندیاو نساعد:اگمساسسپالعدیبس

سعدزعتسائداساثدزساید سکدايؼسگرسسسسسگي سئ عگشتسراسکايؼس

ؽدیبسسسنتسوهسویدا سگیگدزسساعتویؾدزسکینگئدزسگرسعاعتسس8/8

کیندگئدزسگرسعداعتسسسس8/8سعزعتکايؾ سن گگارياسگرسئگرگس

سکددهسک دددزی سئقددزفسعددگشتسگرنحددگیوددهاعددتنسف دد فزس

سعدزعتسئیکدزد سگرسحزکدتسوداسسسسس85ردریسپالعددیبسسج ع

ستگعتسرئ مساعتوهفزاکدگرسکینگئدزسگرسعاعتسس8/8
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 ريز پس از برداشت محصًل 5َای مختلف بر مصرف سًخت در تیمار فاصلۀ زماوی اثر ضخامت پالستیک در سرعت -9 شکل

 .داری وداروددرصد اختالف معىی 1داوکه در سطح احتمال ای َای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍمیاوگیه

س

س
 ريز پس از برداشت محصًل 10 در تیمار فاصلۀ زماوی َای مختلف بر مصرف سًختدر سرعتپالستیک اثر ضخامت  -10شکل

 .داری وداروددرصد اختالف معىی 1ای داوکه در سطح احتمال َای دارای حريف مشترک بر اساس آزمًن چىد دامىٍمیاوگیه

س

نسعدزعتسک ددزسسنجیدزسسسسفک یند سسيدایسئراو سواسوزرع س

گي  مسنغبتسوهسعزعتسحزکتسفزاکددگرسواعدثسج دعسسسسفکا 

جنگسگعددگامسدسئگجدبسسسسۀؽ  سئق ارسسیاگیسشا سردیسفیض

سنؽددگگتساسسقز دد  ئددس ز دگدد سدسک دد یسع نکددزگسگعدددگام

سگي دد مسنغددبتسوددهسعددزعتسسعددزعتسودداالفزسسنجیددزسفکددا س

سراسف یشفددزسيزچ دد سنددگارسپالعدددیک سسسسنحزکددتسفزاکدددگرس

گرسراس یزیسفي اگسگ ياتسپارمسؽ  سقگرسچؾاائاسوهسک  ئ 

سایدد سائددزسگایددلستسوددزگودداالفزسئدد ئیکددزد سس35پالعدددیبس

تساعدتسفزسوزسنگارسپالعدیک ساع ارسیبسنیزدیسکؾؾ سوشرگ

نجیدزسسو دزی سحااتنسوزاودزسودگگ سعدزعتسحزکدتسشرد سسسسسسس

کدهسسساعدتسگي  مسواسعزعتسحزکتسردسوهسجنگسفزاکددگرسسفکا 

ج عسؽ  سشدا سردیسفیضدهنسفيد اگسسسسجنگ یزیساسسعالدمسوزس

سسدسئقدددزفسعدددگشتسراسگ يددداتسپدددارمسؽددد  سپالعددددیب

ستسگي کايؼسئ 

ایسودداسنددگارسطرددزمسئددا سنددگارسرویدداریسردریسيدداج ددعس

گرسا ددشایؼسع نکددزگسغددشای سثیزسوأپالعدددیبساسسئشرعددهنسفدد

پالعددیبساسسطزطدزمسجد اسسسسسدطد تسو ی سنحگسکهسگارگگعدگامس

سدساید سشدگگسسساعدتسندگارسرویداریسي چ دا سئدقدلسسسسسسؽگگئ 

گرسؾد  سردیسسئدی (سدسسسنگاؽد سپالعدیبس)رياسئگجبسنگه

ياسدسکايؼسنیاسسوهسکدار زسودزایسسسکايؼسفگط ندیجهسئگجبس
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تساسسقدزفسسؽدگگسافقارسئج گسنگارسپالعدیبسوهسگعددگامسئد سس

ایسوداسندگارسسسندگارسرویداریسطردزمسسسسئدا سسردریسيداسج عسنگیگز

ردریسدسسئدا سج دعسسئد تسجگی سگرسئگجبسفز هپالعدیبس

ست زگگئ سئقزفسعگشت

س

 گیرینتیجه

سگعدددگامسپالعدددیبایساسسن گنددهسدسارسیدداو سرسئددگ ودداسس

س اکدگريدایسساثدزسسوزرعد سسدسک نسحدی سکدارسگرسئشرعدهسسسسج ع

ضدیائتسسسدسردریج عس سئانس افنۀعزعتسحزکتسگعدگامنس

کهسوزسپارائدزيایسع نکزگیسگعدگامسئؾاي مسؽ سسپالعدیب

ئیکزدئددز(سگرسئدشارسسسسس85فدزس)سضدییاساعد:اگمساسسپالعدیبس

سئگجددبسکددايؼسفيدد اگسگ يدداتسپددارمسؽدد  سگرسحددی سسسسس

سيددانسکددايؼسئقددزفسردرینسکددايؼسفيدد اگسفگطدد سج ددع

س افدنۀسگتسو دزی سئ سؽگا شایؼسران ئا سگعدگامسسدسعگشت

اسسنظزسکايؼسفي اگسگ ياتسپارمسپالعدیبسردریسج عس سئان

ردسسپددظساسسس0سئیکددزد نس35ؽدد  نسگرسئددگرگسپالعدددیبسس

ردسسپدظساسسسس05سئیکدزد سس85وزگاؽتسدسگرسئگرگسپالعدیبس

گرسحدی سسسحزکتسوداسعدزعتسوداالفزسسسستاعتوزگاؽتسئحقگرس

پددارمسؽدد  سسردریسئگجددبسا ددشایؼسفيدد اگسگ يدداتسج ددع

گيد سسئ نؾا سياسي چ ی سوزرع ندایاسسؽگگتئ پالعدیبس

س8/8دسس8/3سيددایعددزعتئیکددزد سس85گرسئددگرگسپالعدددیبس

ع نکدزگیسساسسنظزسپارمسؽد  سپالعددیبسسسکینگئدزسگرسعاعتس

فدگا ساسسسران ئا سکارسئ سوزایسا شایؼسنتسگرندیجهگارن ئؾاوهس

پگؽؼس یاي سساعد:اگمسکزگتگرسعاعتسسکینگئدزس8/8سعزعت

س عدددائنسندسشدددارسدسشاؽدددا سوقایدددایس یددداي سنئشرعددده

سکد سئح دگک   مسوزایسکدارکزگسگعددگامسپالعددیبسج دعسسسس

گرسئشرعدهسئگجدبسپدزسؽد  سسسسسستسدجگگسپگؽدؼس یداي سساعت

پالعددیبسدسگرسندیجدهسسسسک  د ۀسردریج دعسسۀعزیعسفزسطزطدزس

کدايؼسسسؽگگسکهسندیجدۀسر سئ فینیهسسفي اگسگ ياتشایؼسا 

ستاعتسران ئا سگعدگام
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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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