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دار( در دو زاویهصاف عمودی + لبهای کنگرهلبه -3دار و زاویه صافعمودی + لبه صافلبه -2دار، زاویه صافدار + لبهزاویه صافلبه

مگاپاسکال( از نظر تغییرات رطوبت شیار خاک بالفاصله بعد از ایجاد شقیار و بعقد از    04/1و   39/0شرایط خاک  با شاخص مخروطی 

روش آماری آزمایش مکرر در شرایط مخزن خاک مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تجزیه ساعت( به 144و  96 ،48سه فاصله زمانی  

کن، از نظر تغییر محتوای رطوبت شیار قرارگیری بذر اختالف بازواریانس نشان داد در هر دو نوع خاک نرم و سفت بین سه نوع شیار

دار،  زاویهصاف صاف عمودی و لبهدار وجود دارد. مقایسه میانگین  رطوبت در خاک سفت نشان داد که تلفات رطوبت تیمار  لبهمعنی

دار زاویقه صاف ای عمودی + لبهکنگرهدار و تیمار لبهزاویه صافدار + لبهزاویه صافدرصد  و در تیمار لبه 07/5 نیکمترین  مقدار یع

صقاف  دست آمده در شرایط خاک سفت، استفاده از شیاربازکن دو بشقابی لبقه درصد است.  بر اساس نتایج به 07/11و  6/8ترتیب به

 شود.یه میدار توصعمودی + لبه صاف زاویه

 بازکنها، رطوبت، مخزن خاک، شیارآرایش بشقاب ورزی،های کلیدی: خاکواژه

 مقدمه -1
وجرود  ورزی بره هرای ارا   سرامانه  کارگیری و ترروی    در بهموفقیت 

هرای شر     ماشین کاشت مناسبی بستگی دارد که بتوانر  در زمرین  

ورزی ش ه(، با وجود کلش و بقایا، بذر را در عمق اا  ن ورده )یا ک 

مناسب درون شیار قرار دهر   فظرو و نگار اری بقایرای گیراهی در      

کره کشراورزی فظرا تی را از    ای اسرت  زراعی مش صره  سطح زمین

هرای   سرازد و تقریبراد در تمرامی سرامانه    کشاورزی سنتی متمایز مری 

درص  سطح زمین پوشری ه از بقایرای    30کشاورزی فظا تی ف اقل 

گیاهی است  همچنین مجاری طبیعی اا  که توسط موجودات زن ه 

صرورت دسرت ن رورده    ، بره های گیاهان در اا  ایجاد ش ن و ریشه

 (  2006مان  )کوروتو، یباقی م

توانر   استظاده از کارن ه متناسب سامانه کشاورزی فظرا تی مری  

چون شیوع آفات، تماس بذر  های کشت مستقی  داال بقایا ه ریسک

ای تقلیرل  مالفظره      را تا ف  قابل های غذایی وبا مواد سمی، تنش

ت کاشر  یرک ماشرین   (  شریاربازکن در 1996ده  )بیکر و همکراران،  

ورزی عالوه بر ایجاد شیار در اا  شر    اا بی  مستقی  در سامانه

هرا را از برین   ن ورده بایستی بر ون گرفتگری و جمرو آوری بقایرا آن    

(  نروع و شرکل   1980هرا عبرور دهر  )گراهراا و ا ری ،      برازکن شیار

زدگی  اا ،  بر میزان ه  تبو آن چگونگی و درجه  بهشیاربازکن و به

(  1983ستقرار بذر موثر است )ویلکینز و همکاران، رطوبت در محل ا

های کظشرکی  بازکنهای دو بشقابی مشابه عمل شیاربازکنعمل شیار

ها با اعمال فشار به اا  در طرفین، شیار )به شکل است، در واقو آن

"V"یر ن و برر    تهرا عمرل غل  کرن بازکنن   در این شیار( ایجاد می

ده  و نظوذ باتر و عبور از بقایا افزایش می ها توانایی آناا را دربشقاب

ها محصور ش ه و بذر را در شیار و  و ه سقوط بذر کامالد توسط بشقاب

ها از اا  شیار ج ا می شرون ،   ای که  به بشقاب کمی جلوتر از نقطه

(  براری محققرین معتق نر     2006ده  )مورای و همکراران،   قرار می

های  های شیار در سامانهدیواره 1ی(اوقوع پ ی ه ما ش )فشردگی الیه

علرت رطوبرت و    ورزی بره اا اصوص درشرایط ب ون ورزی، بهاا 

 (  1998سظتی اا  در زمان کاشت بیشتر است )اقبال و همکاران، 

هرای بشرقابی تحرت    برها و شریاربازکن طور کلی عملکرد پیش به 

ت دیسرک، ارا  و بقایرای گیراهی اسر     تاثیر پارامترهای مربروط بره  

 (  2008)بیانچینی و ماگاالی ، 

برر  ( عملکرد چاار نوع پریش 1994در تحقیق ماگانا و همکاران )

صاف بر  بهدر مقابل یک پیش mm425ای م تلف به قطر  به کنگره

با همان قطر مورد ارزیابی قرار داده ش ه است  نترای  نشران داد کره    

عمرق  قطرر بره  ای برا نسربت    کنگرره بر  بهعملکرد بر  بقایای پیش 

 باترین است   1/19تورفتگی )کنگره ( 

( مقر ار نیرروی کششری و عمرودی و     2015و همکراران )  افم 

های دوبشقابی را در بر  بقایای برن  در همچنین عملکرد شیاربازکن

 ،ورزی نش ه مطا عه نمودنر   طبرق نترای  گرزار  شر ه     زمین اا 

هرای  قطرر بشرقاب  هرای برا   شیاربازکن متوسط ران مان بر  بقایا در

-میلری  90و  60، 30و در عمق های کاری  mm 600و  450، 330

                                                           
1
 Smearing 
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درص  بوده و  ذا شریار برازکن    46/65و  47/78، 36/39ترتیب متر به

دو تیمرار دیگرر   در بر  بقایا، نسبت به mm  450هایبا قطر بشقاب

 بیشترین بازده را داشته است 

های بشقابی را بر مش صات  ( اثر شکل شیاربازکن2012صی ی ) 

شیار ایجاد ش ه بررسی کررد  در ایرن مطا عره، رطوبرت شریار دانره،       

های ارزیرابی   ج اسازی بذر و کود و نیروهای بازکردن شیار از شااص

( جابجایی اا  2012جو و همکاران ) بودن   در مطا عه دیگری، صلح

 ها مورد بررسی قرار دادن   اربازکنرا تحت زوایای م تلف شی

( در تحقیق اود با اضرافه نمرودن دو   2012جوادی و همکاران )

برازکن  بشقاب کوچک افقی بع  از شیار بازکن دوبشرقابی یرک شریار   

 تغییررر یافترره ارامرره نمودنرر  و عملکرررد آن را بررا دو آرایررش مرسرروا 

یکری   -2دار و زاویره  دو بشرقاب  هرر  -1هرای دوبشرقابی )  شیاربازکن

ها نشران  دار( مطا عه نمودن   نتای  پژوهش آنعمودی و دیگری زاویه

داد که در شیاربازکن تغییر یافته، شکل ایجاد ش ه در اا  متظراوت  

تری از سطح اا  را تحت تاثیر قرار داده با بقیه بوده و منطقه وسیو

بازکن تغییر یافتره نسربت   است  همچنین نرخ تب یر رطوبت در شیار

دو نوع دیگر کمتر و براالف دو شیاربازکن دیگر نیروی عمودی در به

این شیاربازکن مثبت بوده و  ذا به نیروی اضافی برای نظوذ در ارا   

 نیاز ن ارد  

( در آزمایشگاه انبراره ارا  عملکررد    2016ساوانت و همکاران )

 -2صراف  بر بشقابی  به( معکوس + پیشTتی ) -1) چاار شیاربازکن

شریاربازکن   -4دوبشرقابی و  شریاربازکن  -3بشرقابی  ترک کرن  زشیاربا

صاف( در سه سرطح سررعت پیشرروی     بهبربشقابی دوبشقابی + پیش

کیلومتر بر سراعت( را بررسری نمودنر   طبرق نترای ،       5/2و  2، 5/1)

صاف بیشترین فظو رطوبت بر   بهدوبشقابی با پیش تیمار شیاربازکن

  سراعت داشرته اسرت    کیلرومتر برر   5/1درص ( را در سررعت   2/11)

های مطا عره شر ه در برر     همچنین تیمار مذکور در تمامی سرعت

ها نتیجه گرفتن  که ترکیب بقایای ذرت عملکرد باتری نشان داد  آن

صاف بشقابی باترین ترکیب بر  بههمراه پیشبشقابی بهشیاربازکن دو

 برای کاشت در سامانه فظا تی است 

( در شررایط  2017تای  تحقیق کروان و همکراران )  در ب شی از ن

برازکن دوبشرقابی برا قطرر     ای بررای شریار  کاشت بذر در بقایای ساقه

ب سرت   cm 25/3 عمق باینره شریار )کشرت(     cm 20های بشقاب

 آم ه است 

اصوالد ه ف اصلی در کشرت مسرتقی   ایرن اسرت کره کمتررین       

  برا بررآورده   اوردگی اا  در منطقه بستر بذر صرورت پرذیرد  ه  به

، و ثانیراد فر اقل   ش ن این ه ف اوالد رطوبت بسرتر برذر فظرو شر ه    

شرود  سرعی مری   ،ااتالط اا  با بقایای گیاهی وجود دارد  بنرابراین 

هر  اروردگی    ها که در مق ار بره در بشقاب  2و عمودی 1زوایای افقی

 شررط ایجراد شریار مناسرب، در    اا  بستر بذر اثرگذار هسرتن ، بره  

                                                           
1 Disk angle 
2 Tilt angle 

درجه( باشن   ضمن اینکه بایستی امکان  6-8مورد نیاز )کمترین ف  

آن بین دو بشقاب نیز و جود قرارگیری  و ه سقوط و ضمام  مربوط به

 داشته باش  

بررسی منابو فاکی از آن است که تحقیقات متنوع و بسیاری در 

ها صورت گرفته و در های کاشت مستقی  و اجزای آنزمینه ماشین

- ا عنایت به اینکه رویکرد نوین استظاده از سامانهفال انجاا است  ب

توسعه است، انجاا تحقیقات به ورزی فظا تی در کشور روهای اا 

های تو ی  داال، بر روی منظور توسعه ماشینکاربردی به

های کاشت ترین ب ش ماشینعنوان یکی از اساسیها بهشیاربازکن

ز این مطا عه مقایسه رس    ذا ه ف ا نظر میمستقی  ضروری به

بشقابی صرفاد از نظر ی دوهاهای شیاربازکنبشقاب های رای آرایش

 برفظو رطوبت اا  در شیارکشت بوده است تاثیر 

 

 هامواد و روش -2
بر اساس نتای  تحقیقات انجاا ش ه، در این تحقیق از ترکیب 

استظاده ش ه ها   بازکنای در شیارکنگرهصاف و  بههای  بهبشقاب

-بشقابی بهبازکن دوها در شیارگیری بشقابآرایش قرار 3است   ذا 

عنوان تیمارهای این تحقیق انت اب ش ن   برای انت اب ان ازه 

( استظاده 2009ارامه ش ه توسط دسبیو   ) 1ها از رابطه بشقاب

صورت  ( با عمق کاشت بهcm 14ها )ش   رابطه شعاع باینه بشقاب

 ( ت وین ش :1)رابطه 
 

 

 

 
 

 

بازکن  یا نحوه محاسبه شعاع مناسب بشقاب شیار -1شکل

 بر( عمودی برای عبور بهتر از بقایاپیش
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 ،که در آن

aعمق شیار کشت :،  

rو : شعاع بشقاب 

dاست  : قطر بشقاب 

 

 مخزن خاک -2-1 
واقرو در موسسره    3ها در آزمایشرگاه م رزن ارا    کلیه آزمایش

      ،m  10تحقیقات فنی و مان سی کشراورزی برا طرول مظیر  فر ود     

m 7/1  عرض و m1    عمق انجاا ش   اا  موجرود در م رزن دارای

                                                           
3 Soilbin 

 بشقاب ای بقایای ساقه

44
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صرورت  به 1سازی اا رسی بوده و توسط دستگاه آماده -بافت  ومی

آماده گردی   مق ار فشردگی الزا در م زن با  cm 20ای تا عمق  الیه

سازی اا  ایجاد ش   برای رسی ن به ک دستگاه آمادهتاستظاده از غل

های ارا  آمراده شر ه،    درص (، بین الیه 10-12رطوبت مورد نیاز )

توضریح اسرت قبرل از    پاشش آب توسط نازل انجراا گردیر   الزا بره   

رطوبت مورد نظر چنر ین پریش   فشردگی و آزمایش، برای رسی ن به

ک ت، با عبور یک بار غل2سازی اا  نراآزمایش انجاا ش   برای آماده

سازی اا  روی الیه سطحی، فشردگی ناچیزی همانن  دستگاه آماده

شرایط طبیعی در اا  سطحی ایجاد ش  )متوسط شااص م روطی 

Nmm
سرازی  از سرطح ارا ( و بررای آمراده     cm 6تا عمق  39/0 2-

هرای  های انجاا شر ه، برین الیره   آزمایشبر مبنای پیش 3ظتاا  س

ک زده ش  )متوسرط شرااص   تمرتبه غل 5بار و الیه سطحی  4اا  

Nmmم روطی
از سطح اا (  بع  از ایجراد   cm 6 تا عمق 04/1 2-

و  96، 48شیار توسط هر شیار بازکن، رطوبت اا  در فواصل زمانی 

ایرن کره رطوبرت ارا  در     گیری ش   با توجره بره   ساعت ان ازه 144

توان آن فواصل زمانی م تلف با یک نوع شیار باز کن انجاا ش  و نمی

را به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفت، از طرح آزمرایش مکررر   

اطمینان از همگنی واریان  برای هر برای استظاده ش   آزمون کرویت 

وسرط  ، مت2شرکل  دو نوع اا  نرا و سظت انجاا شر   برا توجره بره    

-در اا  نررا و سرظت بره    cm6-4  اا  در عمق 4شااص م روط

Nmm و  65/0ترتیب 
 بوده است  267/1-

 
 متوسط شاخص مخروطی قبل از ایجاد شیار  -2شکل

                                                           
1 Soil Processor 
2 Loose 
3 Firm 
4 Cone index 

 ها بازکنشیار -2-2
 (T1دار  صاف زاویهدار+  لبهزاویهصاف لبه -2-2-1

است  های کظشکی کن کن مشابه عمل شیار بازعمل این شیار باز

( "V"در واقو با اعمال فشار به اا  در طرفین، شریاری )بره شرکل    

ها  ی ن و بر  بشقابت(  ضمن اینکه عمل غل3 نمای  )شکلایجاد می

 ده    توانایی آن را در نظوذ باتر و عبور از بقایا افزایش می
 

 
 دار+ لبه صاف زاویه دارصاف زاویهآرایش لبه -3شکل

 

صقاف   موازی جهت حرکقت( + لبقه  صاف عمودی لبه 2-2-2

 (T2 دار زاویه
در این ترکیب یک بشقاب عمودی و موازی جات فرکت است و 

(  4 گیرد )شکل بشقاب دیگر در هر دو جات افقی و عمودی زاویه می

دهر   عمودی  صرفا دعمل بر  اا  را انجاا می در این تیمار بشقاب

بر  عرضی شریار   ،اینبنابر  کن (سمت بیرون جابجا نمی )اا  را به

اواه  بود  در این تیمار در یک وجه شیار  " "شکل  ایجاد ش ه به

شود  در انت اب این تیمار از نترای  تحقیقرات    پ ی ه ما ش فذف می

 ( استظاده ش ه است 2006مورای و همکاران )

 
 دارصاف زاویهصاف عمودی + لبهبشقاب لبه -4شکل

 

 موازی جهت حرکقت( +  لبقه   ای عمودی  کنگرهلبه -2-2-3

 (T3 دار صاف زاویه
 تمامی مطا ب ذکر ش ه در مورد تیمار دوا در این آرایش )شکل

عالوه اینکه آرایش ذکر ش ه باترین عملکررد   کن  به( نیز ص ق می5

های دو بشرقابی در برر  و عبرور از بقایرا     کنبازرا در بین انواع شیار

 (  2006 داشته است )مورای و همکاران،
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 دار صاف زاویهای عمودی و لبهکنگرهبشقاب لبه -5 شکل

 

1محتوای رطوبت خاک  -2-3
 

ساعته )این فاصله  48گیری رطوبت، در فواصل زمانی  برای ان ازه

دست آم   در های انجاا ش ه بهآزمایشزمانی از نتای  فاصل از پیش

فاصله زمانی کمتر تغییرات محسروس نبرود( از ارا  درون شریار و     

تکرار( از شیار انجاا و درصر    6گیری تصادفی )نمونه cm 6-4عمق 

(  در جر ول  1986رطوبت اا  بر پایه اشک محاسبه ش  )گاردنر، 

متوسط درص  رطوبت دو نوع اا  قبل از ایجاد شریار ارامره شر ه     1

 است  

متوسط درصد رطوبت خاک قبل از ایجاد شیارها       -1جدول 

  بر پایه خشک(

 نوع خاک
 (cmعمق  

5-0  10-5  

 01/10 59/9 نرم

 4/12 85/9 سفت

 

 شاخص مخروطی   -2-4
شرررکت در ایررن تحقیررق از دسررتگاه نظرروذ سررن  م روطرری     

Eijkelkamp  گیری برای ان ازهدرجه(  30با م روط  615/0)م ل

 نظروذ در  5میرانگین  اا  قبل از ایجراد شریارها )   یشااص م روط

 های م تلف( استظاده ش   قسمت

 نتایج و بحث -3

 6شکل بر  اا  و پروفیل شیار ایجاد ش ه  تیمارها در شرکل  

صراف  ای عمرودی و  بره   نشان داده ش ه است  تیمار بشرقاب کنگرره  

ر طرفره جابجرا نمروده اسرت د     صورت یرک دار، اا  را کامالد بهزاویه

که دو تیمار دیگر جابجرایی ارا  در طررفین وجرود دارد و در     فا ی

جرایی بیشرتر بروده اسرت      دار، جابره صاف و زاویهتیمار دو بشقاب  به

چرون ترراک  ارا ، ابعراد     بایستی توجه نمود که عوامل دیگری هر  

ها و سرعت کار نیز در شکل پروفیل ایجاد ش ه داا ت دارنر    بشقاب

 که بایستی م  نظر قرار داشته باشن   

                                                           
1 Moisture content 

 

 

 
 

 

 

 
پروفیل شیار ایجاد شده تیمارها به ترتیب از راست به  -6شکل

 3و  2و1چپ تیمار: 
آورده  2در دو نوع اا  در ج ول  تیمربوط به آزمون کرو  ینتا

در مورد اا   تیج ول، فرض کرو نیا  ینتاش ه است  با توجه به

 یبرا Greenhouse-Geisser بیاز ضر جهیدر نت شود ینرا رد م

 یبرا تیفال فرض کرو نی  با ا(3 ش  )ج ولاستظاده  ان یوار زی اآن

  ش انجاا  ان یوار زیفرض آنا  نیبر اساس ابود و اا  سظت برقرار 

ها نشان داد که در هر دو نوع اا  نرا و ج ول تجزیه واریان  داده

کن، از نظر تغییر مق ارهای محتوای رطوبت بازسظت بین سه نوع شیار

( در نافیه ساعت از یک یگر 48دوره زمانی به فاصله  3طی )

درص  وجود دارد   5دار در سطح آماری قرارگیری بذر، ااتالف معنی

ها )یکی دیگر از منابو تغییرات( در گیری دار نش ن زمان نمونهنیمع

-( به4 و 3های دار ش ن آن در اا  سظت )ج ولاا  نرا و معنی

عبارتی در اا  علت تلظات بیشتر رطوبت در اا  سظت است  به

برداری های م تلف نمونهسظت بین مقادیر محتوای رطوبت در زمان

د  با در نظر گرفتن معاد ه اطوط براز  دار وجود دارتظاوت معنی

ساعت( در  144روز ) 6ش ه بر مقادیر محتوای رطوبت شیار طی 

رون  کاهشی )شیب منظی( در هر دو نوع اا    8و  7های شکل

شود اما نکته قابل توجه این است که شیب اطوط براز   مشاه ه می

 ،دیگرعبارت اا  نرا بیشتر است  بهش ه در اا  سظت نسبت به

تیمار  3اا  نرا در هر رون  کاهش رطوبت در اا  سظت نسبت به

توان اتصال  تر و اتالف رطوبت بیشتر است  علت این پ ی ه را میش ی 

عبارت بیشتر و باتر مجراهای مویین بین ذرات اا  جستجو نمود  به

دیگر در اا  سظت ارتباط بین مجراهای مویین بیشتر و اروج ب ار 

-های اا  به اا  نرا بیشتر است  در اا  نرا الیههآب نسبت ب

شود و این  ساو ت روی یک یگر  غزی ه و ارتباط بین مجراها قطو می

باعث مح ود ش ن اروج ب ار آب یا تلظات کمتر رطوبت در این نوع 

اا  است  در نمودارهای ارامه ش ه برای اا  سظت و نرا در طی 

جای کاهش رطوبت، افزایش اط  بهبرداری در بعضی نق کل دوره نمونه

-شود  علت این رون  را می درص ( مشاه ه می1/0-3/0جزمی )ف وداد 

توان در ع ا همگنی رطوبت اا  آماده ش ه دانست  در مطا عه 

های م تلف  (، میزان تغییر رطوبت اا ، در آرایش2012صی ی )

 cm 8-4دار نبود، اما در عمق  معنی cm 4-0 شیاربازکن در عمق

 )مح وده استقرار بذر(، این تظاوت بیشتر مشاه ه ش ه است 

برداری دست آم ه در اا  سظت، پ  از نمونه بر اساس نتای  به

روز کاهش محتوای رطوبت اا   6ساعت تا  48با فاصله زمانی 
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صاف زمان ایجاد شیار، در تیمار بشقاب  بهنافیه استقرار بذر نسبت به

درص  و در  07/5 ار کمترین مق ار یعنیدزاویهصاف عمودی و  به

ای کنگره به دار و تیمار بشقابزاویهدو  صاف و هرتیمار دو بشقاب  به

درص   07/11و  6/8ترتیب دار بهزاویهصاف عمودی و بشقاب  به

د یل فذف قسمت زیادی از ای اصوالد به کنگرهدست آم   در بشقاب به

ها( با نیروی نظوذ های باقیمان ه )کنگره  به به محیطی برن ه بشقاب، 

فا ت کنن  و اگر بشقاب بهداال اا  نظوذ میو ش ت بیشتر به

شود  پیام  عبور این عمودی نیز قرار داشته باش  این عمل تش ی  می

های بیشتر ( و ایجاد تر 6 بشقاب در اا ، بر  باتر اا  )شکل

تر باش  تر و متراک تهای سطحی است که هر چه اا  سظ در الیه

ها اضافه ش ه و در واقو مجراهای تاویه و اروج مق ار و عمق تر 

کنن   این موارد باعث ش ه بیشترین تلظات ب ار آب گستر  پی ا می

تیمار سوا ااتصاص یاب   از طرفی با توجه رطوبتی در اا  سظت به

تراک  کاهش درص  تلظات رطوبت این تیمار در اا  نرا، اهمیت به

ها یا همان مجراهای تاویه بیشتر یا سظتی اا  در ایجاد تر 

درص  ااتالف در تلظات  01/9کالمی دیگر نمایان ش ه است  به

ا ذکر را موارد فوقرطوبت ناشی از کاربرد این تیمار در دو نوع اا ، 

 6چنین در اا  نرا تلظات رطوبت شیار پ  از نمای   ه تایی  می

 06/2و  16/2ترتیب به 3و  1 و در تیمار 45/5دوا  روز در تیمار

 درص  ش ه است  
 

 ها نتایج آزمون کرویت برای بررسی همگنی واریانس -2جدول 

 عامل درون گروهی
ضریب 

 مورچلی
 pمقدار  درجه آزادی

 مقدار اپسیلون
Greenhouse-

Geisser 
Huynh-

Feldt 
Lower-

bound 
 333/0 714/0 565/0 006/0 5 305/0** گیری  خاک نرم(زمان نمونه

 ns649/0 5 315/0 795/0 1 333/0 (سفت خاک  گیرینمونه زمان

 Greenhouse-Geisserآنالیز واریانس تاثیر زمان نمونه برداری و نوع شیار بازکن بر روی درصد رطوبت در خاک نرم با استفاده از ضریب  -3جدول 

 F pمقدار  میانگین مربعات  درجه آزادی  منبع 

 ns 752 /0 846/0 424/0 69/1 گیریزمان نمونه

 003/0 06/9 77/1** 2 نوع شیار بازکن 

 ns267/0 3 847/0 38/3 گیری و نوع شیار بازکن اثر متقابل زمان نمونه

   989/0 25 خطای ازمایش 

، n.s.عدم وجود اختالف معنی دار : 

 برداری و نوع شیار بازکن بر روی درصد رطوبت در خاک سفتآنالیز واریانس تاثیر زمان نمونه -4جدول 

 F pمقدار  میانگین مربعات  درجه آزادی  منبع 

 000/0 02/13 076/4** 3 زمان نمونه گیری

 019/0 2/5 4/1* 2 نوع شیار بازکن 

 ns191/0 623/0 711/0 6 گیری و نوع شیار بازکن زمان نمونه اثر متقابل

   306/0 45 خطای آزمایش 

 : عدم وجود اختالف معنی دار.n.s % ،1: اختالف معنی دار در سطح **% ، 5اختالف معنی دار در سطح  *

 در خاک سفت رطوبت شیار  بر پایه خشک( تلفاتدرصد  -5 جدول

 تیمار
شیار درصد کاهش رطوبت   ساعت( از ایجاد شیار گیری بعدزمان نمونه

 144 96 48 0 ساعت( 144  روز 6بعد از 

T1 43/12 50/12 04/12 36/11 6/8 

T2 82/11 01/12 35/11 22/11 07/5 

T3 74/11 40/11 90/10 44/10 07/11 

 در خاک نرم رطوبت شیار  بر پایه خشک( تلفاتدرصد  -6 جدول

 تیمار
شیار درصد کاهش رطوبت   ساعت( گیری بعد از ایجاد شیارزمان نمونه 

 144 96 48 0 ساعت( 144  روز 6بعد از 

T1 18/10 50/10 14/10 96/9 16/2 

T2 90/9 68/9 84/9 36/9 45/5 

T3 18/9 05/9 22/9 99/8 06/2 
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 روند اتالف رطوبت شیارها در خاک سفت -7شکل

 
 در خاک نرم روند اتالف رطوبت شیارها -8شکل 

 گیرینتیجه
اینکه در عملیات کاشت فظا تی عم تاد هنگاا کشرت  با عنایت به

در صورت اسرتظاده   ،ورزی ش ه مواجه هستی اا با اا  سظت ک 

بشقابی و داشتن مح ودیت در رطوبت موردنیاز برای دو کنباز از شیار

صراف،   بره کارگیری شیاربازکن با آرایش دوبشرقاب  زنی بذر، به جوانه

دار در مقایسه با دو آرایش دیگر بررسری  یکی عمودی و دیگری زاویه

 شود   ش ه، توصیه می

ا بته با توجه به اینکه عوامل مربوط به اا  )بافرت، رطوبرت ارا ،    

   ( و کارنر ه )پوشرانن ه، چررخ فشرار و    ( در عملکررد کلری        بقایا و

های متظاوت اثر گذارن  انجاا تحقیقات تکمیلی با در به نسبتکارن ه 

نظر گرفتن موارد ذکر ش ه )در شرایط مزرعه( در ادامه تحقیق فاضر 

 شود پیشنااد می
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Abstract 

The soil engaging components of a planter have an important role on its performance. This study was 

conducted for comparison of the effect of three openers disks arrangment (tilted plain disk + tilted plain 

disk, tilted plain disk + perpendicular plain disk and tilted plain disk + perpendicular notched disk) on 

furrow moisture content change. Measurements was directly at openning time and after three time intervals 

(48, 96 and 144 hours after furrow opening) in two soil conditions (with Cone indexes of 0.39 and 1.04 

MPa) with repeated measures design. Variance analysis has been revealed a significant difference between 

treatments on  the loose and  firm soils moisture content. According to the means comparison, moisture lost 

was the lowest, equal to 5.07% on tilted plain disk + perpendicular plain disk treatment. On tilted plain disk 

+ tilted plain disk and tilted plain disk + perpendicular notched disk treatments it was 8.6% and 11.07 %, 

respectively. According to the results, in firm soil conditions it is recommended to use the tilted plain disk + 

perpendicular plain disk arrangment. 

Keywords: Tillage, Disk arrangment, Moisture, Soilbin, Opener 

 
 


