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  مقدمه

 انجامترين متغير مؤثر در  غيرقابل كنترل

 عمليات زراعي، تعداد روزهاي مناسب كاري در سال

باشد. يك روش تعيين روزهاي كاري  زراعي مي

بر پاية  منطقيدست آوردن يك رابطة  همناسب، ب

 گذشتههاي  اطالعات درجه حرارت و بارندگي سال

باشد. اين روش توزيع احتمالي، روزهاي مناسب را  مي

هاي كليدي در طول سال  براي هريك از فعاليت

اك خ در رطوبت داري نگه    ظرفيت. مشخص مي نمايد

از عوامل اصلي جهت تعيين مدت زمان  ،و آب و هوا

مناسب در طول سال به منظور انجام عمليات زراعي 

زمان موردنياز براي كار با يك ماشين  مدت ....هستند

به ظرفيت ماشين و تعداد روزهاي كاري مناسب  ،مزرعه

بستگي دارد. هر منطقه از كشور داراي الگوي جوي خاص 

مزرعه توسط دو عامل  روزكاري....    خود مي باشد

ميزان رطوبت خاك نبايد  كه اول اين گردد. مشخص مي

 ميزان نبايدكه  دوم اين پذيري تجاوز كند از حد شكل

تأثير ساير  .باشد بيشتر متر ميلي 10روز از  بارش در آن

شرايط آب و هوايي مانند احتمال وقوع يخبندان يا برف 

ك در تجزيه و تحليل مباحث روزهاي كاري خا

آباد غرب تعداد  در اسالم (Witney 1988).گنجد نمي

روزهاي كاري در خاك با بافت سنگين نسبت به خاك 

با بافت سبك جهت كاشت مكانيزه چغندرقند كمتر 

زمان  چنين هم. (Bazyar 2004)است دست آمده هب

هاي رسي، در  مناسب براي انجام عمليات شخم در خاك

 Zarin) شده است درصد گزارش 16تا  14رطوبت بين 

Kafsh 1998). زراعي عدم انجام به موقع عمليات 

 Almassi) گردد بب افت كمي و كيفي محصول ميس

et al. 2009).  روزهاي مناسب كاري جهت تعداد

استان پاشي مكانيزه محصول گندم در عمليات سم

هاي هفتگي جهت مبارزه با  ه صورت بررسيقزوين ب

جهت  ،هرز كليديهاي  ها و علف بيماري، آفات

پورة سن و ، سن مادر به منظور كنترل سمپاشي زميني

 ،75/14درصد  98زنگ گندم به ترتيب با احتمال 

هوايي به ترتيب در سمپاشي روز و  96/24و  67/13

چنين  هم وز برآورد شده است.ر 98/9و  87/5، 320/5

هاي هرز پهن  علفجهت كنترل سمپاشي زميني  در

تعداد روزهاي مناسب  ،ته روسينازك برگ و ش، برگ

روز تخمين  42/13و  7/24، 73/25به ترتيب  كاري

  .(Usofi 2001) است هشد

ريزي  اطالع از تعداد روزهاي كاري در برنامه

مزرعه جهت انجام به موقع عمليات اهميت زيادي دارد 

خصوصا در مورد چغندرقند كه انجام به موقع عمليات 

ثير بسزايي أصول تكاشت و داشت روي عملكرد مح

  .(khodabandeh 1994) دارد

طبق آمارنامه كشاورزي  شهرستان مورد تحقيق

سهم قابل توجهي از محصول چغندر استان همدان را 

تواند در  هكند بنابر اين انجام تحقيقاتي كه ب توليد مي

 ثيرگذار باشد كامالًأمديريت عمليات اين محصول ت

  . (Anonymous 2012) توجيه اقتصادي دارد
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  ها مواد و روش

غربي استان همدان  شهرستان نهاوند در جنوب

 12درجه و  34شرقي و  دقيقه طول 22درجه و  48بين 

دقيقه عرض شمالي واقع شده است. از نظر آب و هوا، 

خشك و از نظر  شهرستان نهاوند جزو مناطق نيمه

اقليمي از نوع اقليم استپي سرد است. متوسط بارندگي 

متر است. طبق گزارش  ميلي 400حدود  ساالنه

خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه، سطح كل اراضي 

درصد  94باشد كه حدود  هكتار مي 23000شهرستان 

هاي سنگي و  اين اراضي (بدون احتساب نمونه

 باطالقي) داراي خاكي با بافت خيلي سنگين تا نسبتاً

 هايي از خاك در گيري چنين نمونه باشد. هم سنگين مي

سه ناحيه از منطقه كيان به عنوان قطب توليد چغندرقند 

جدول ها در  آن شهرستان به عمل آمد كه نتايج تجزيه

بافت خاك با اين منطقه داراي  گردد. ميمالحظه  1

باشد. بنابراين مطالعات الزم جهت  لوم) مي سنگين (كلي

تعيين روزهاي مناسب كاري روي بافت سنگين 

  . (khosh fetrat 1977)  لوم) انجام گرفت (كلي

هاي ساالنه  بخش قابل توجهي از بارندگي

افتد و  منطقه در بهار هنگام كشت چغندرقند اتفاق مي

تاريخ كاشت آن نيز در عملكرد نهايي محصول طبق 

باشد و در صورت  ، بسيار مؤثر ميهتحقيقات انجام شد

هاي عدم انجام  تأخير در عمليات، كشاورز متحمل هزينه

بر اين چون چغندرقند در  گردد. عالوه وقع عمليات ميبه م

گردد و هنگام  صورت بهاره كشت مي هاين منطقه ب

كه منطقه  برداشت اين محصول (پائيز) با توجه به اين

سرد است، ممكن است با خطر  داراي زمستاني تقريباً

يخبندان زودرس مواجه شود كه اين خود سبب كاهش 

نابراين آگاهي از تعداد عملكرد محصول مي گردد. ب

توان با يك احتمال مشخص در سال،  هروزهايي كه ب

ريزي ماشيني  اقدام به كاشت و برداشت جهت برنامه

  باشد. كرد، براي كشاورزان منطقه بسيار حائز اهميت مي

ترين عامل محدودكننده زمان براي كاشت و  مهم

، برداشت محصول چغندرقند در تقويم زراعي منطقه

جهت محاسبه  .(Bazyar 2004) خاك است رطوبت

كاشت  عملياتروزهاي كاري مناسب براي انجام تعداد 

و برداشت چغندرقند در شهرستان نهاوند موارد زير مورد 

  .فتگر بررسي قرار 

محدوده مجاز عامل محدودكننده (رطوبت تعيين  -1

كاشت و برداشت محصول  عمليات جهتخاك) 

  چغندرقند

مؤثر در تغيير عامل  رامترهايپابرخي تعيين  -2

  محدودكننده 

روزهاي مناسب كاري براي كاشت و تعيين تعداد  -3

  برداشت چغندرقند با توجه به عامل محدودكننده
 

  مجاز عامل محدودكننده  گستره

 ظرفيت پذيرش رطوبتفرمول زير حداكثر 

  :را مشخص مينمايد خاك توسط
)1(  

100

dzPwpFC
w

××−
=

)(  

  كه در آن 

W =عمق تاداري شده  نگهآب  ارتفاع z )متر سانتي(   

FCداري اك در ظرفيت نگهـخ يـوزن تـ= رطوب 
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(Field Capacity)   

Pwp=  خاك در نقطه پژمردگي رطوبت وزني

   (Permanent witting point)دائم

Z متر) (سانتيزراعي = عمق خاك  

d= مخصوص ظاهري خاك وزن (Bulk Density) 

  ر مكعب)مت (گرم بر سانتي

ظرفيت خاك براي پذيرش رطوبت  )1(رابطه 

به  براي عمقي مشخص را )FC(اي  ظرفيت مزرعه تا

خاك داراي  ،اين ظرفيتكه در  درحاليدهد  دست مي

مقدار زيادي رطوبت است و در اين شرايط انجام 

 بايد بنابراين .باشد نميعمليات ماشيني در خاك مقدور 

ميزان رطوبت  تا فرمول فوق به نحوي اصالح گردد

را  زراعي ناسب براي انجام عملياتخاك در حالت م

 )1(رابطه شماره كه از  )2( رابطهبنابراين  .تعيين نمايد

، ظرفيت خاك را براي پذيرش رطوبت، آمده دست هب

انجام عمليات خارج بدون اين كه از حالت مناسب براي 

   .نمايد مشخص مي ،)روشود (حالت گاو
)2(  

100

)( dzpwpc
W

××−
=  

Wتاآب  ارتفاعمتر = سانتي Z به ، متر عمق خاك سانتي

عبارتي ظرفيت خاك براي پذيرش رطوبت در حالت 

   .انجام عمليات مناسب

C رطوبت خاك در حالت مناسب براي انجام عمليات =

بافت سنگين بين خاك با براي ميزان آن كه ماشيني 

 Bakhtiari)دست آمده است  هب وزني درصد 16-14

1997).  

Pwp= خاك در نقطه پژمردگي دائم كه وزني رطوبت 

 در نظر گرفته شده است درصد 2/10در اين تحقيق 

)Zarin Kafsh 1998(.  

در اين تحقيق ميزان رطوبت خاك در وضعيت 

ليات بر اساس وزن خشك مناسب براي انجام عم

   دست آمده است. هب

مخصوص ظاهري خاك  وزنبراي تعيين 

كاري  متر (عمق سانتي 0-20از عمق  هايي نمونه

 سيلندرهايهاي كاشت و برداشت) توسط  ماشين

برداري در زمان كاشت محصول و زمان برداشت  نمونه

هاي عمده چغندركاري دشت مورد  محصول از ناحيه

 )جرم3( برداشته شده و با استفاده از رابطه ،مطالعه

 جرمميانگين  .مخصوص ظاهري خاك محاسبه گرديد

وص ظاهري خاك كه براي عمليات كاشت مخص

متر مكعب و  گرم بر سانتي 23/1منظور گرديد برابر با 

مخصوص ظاهري خاك كه براي عمليات  وزنميانگين 

متر مكعب  گرم بر سانتي 3/1 ،برداشت منظور گرديد

مخصوص ظاهري خاك در بافت  وزن. برآورد شد

  گيري شده است. اندازه رسي لوم
)3(  

LD

M

V

M
d

2

4

π
==  

  كه در آن 

d جرم مخصوص ظاهري خاك بر حسب گرم بر =

  متر مكعب  سانتي

Mبرداري، بر  = وزن خاك خشك موجود در حلقه نمونه

  حسب گرم 

V= متر  حجم سيلندر حاوي نمونه، بر حسب سانتي

  مكعب
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Lمتر. برداري، بر حسب سانتي = ارتفاع حلقه نمونه  

D- متر  سب سانتيبرداري بر ح قطر سيلندر نمونه  

Z = حداكثر عمقي از خاك است كه ماشين در آن نفوذ

اين عمق روي ماشين كاشت و ماشين برداشت در د كن مي

در اين گيري شده است.  مزرعه هنگام انجام عمليات اندازه

برابر با عمق عمق خاك  ،تحقيق براي عمليات كاشت

بذركار نيوماتيكي  (Furrower) بازكنشيارنفوذ 

توسط  بذر عمقي كه .د در نظر گرفته شده استچغندرقن

متر و  گيرد سه سانتي در خاك قرار مي كار دستگاه، بذر

هاي تراكتور هنگام كاشت شش  عمق نفوذ چرخ

 احداثجهت  بازكنمتر و عمق نفوذ شيار سانتي

متر  هاي كاشت دوازده سانتي هاي بين رديف جوي

داكثر اين عمق به عنوان ح ،به همين دليل .باشد مي

بايد  باشد و تراكتور محرك مي عمق نفوذ كارنده و

 تامناسبي باشد رطوبت خاك در اين عمق در وضعيت 

در مورد عمليات  .ورز نچسبد به ابزار خاكخاك 

هاي چغندركن  اين عمق برابر با عمق نفوذ تيغهبرداشت 

عمليات برداشت چغندرقند در منطقه به  .باشد مي

صورت كه  بدين .گيرد مي مكانيزه صورت صورت نيمه

چغندرقند از خاك هاي  ريشهعمليات خارج كردن  ابتدا

عمليات سپس توسط ماشين برداشت صورت گرفته و 

توسط نيروي انساني انجام  زني عمدتاً آوري و طوقه جمع

ماشين برداشت چغندرقند در منطقه از  عمدتاً .شود مي

به همين . باشد مثلثي مياي  دو تيغهنوع ماشين برداشت 

هاي مثلثي  اين عمق برابر با عمق نفوذ تيغه ،دليل

در عمالً اين عمق  .شكل در نظر گرفته شده است

 19 طور متوسط حدوداً گيري شده و به همزرعه انداز

   .دست آمد هبمتر  سانتي

 

   برخي پارامترهاي مؤثر در تغييرات رطوبت خاك

 برخي از عوامل مؤثر در تغيير ميزان رطوبت

، وضعيت زهكشي خاك، بارندگي ،از ندعبارت خاك

ترين عامل  مهم بارندگي .است رواناب و تبخير و تعرق

در تغيير ميزان رطوبت خاك و خارج نمودن آن از حالت 

در اين  .باشد مناسب براي انجام عمليات ماشيني مي

تحقيق جهت محاسبه روزهاي مناسب كاري براي 

و جهت  )72-89ساله ( 18آمار  از عمليات كاشت

 19آمار از محاسبه روزهاي مناسب كاري براي برداشت

 .شده است استفاده منطقه ) بارندگي71-89ساله (

اندازي  راه 1371ايستگاه هواشناسي نهاوند در تيرماه 

هاي در  تمام سال بنابراين آمار بارندگي ،شده است

شده  آوري و تحليل جمعاختيار تا زمان انجام تحقيق 

لوم) ميزان نفوذپذيري  مورد تحقيق (كلي در خاك .است

متر در  ) سانتي8/0به طور متوسط ( 5/1تا  25/0بين 

   .(Husaini 1997) است گيري شده اندازهساعت 

در طبيعت نوسانات دماي سطح خاك بسيار  

دماي اليه سطحي خاك در تابستان زياد و  .تـزياد اس

اعماق  در حالي كه تغييرات دما در .در زمستان كم است

 ترتيببه همين  .خاك به مراتب كمتر از سطح آن است

جرياني از حركت آب به صورت بخار از اعماق به طرف 

از سطح خاك به طرف  جرياني از آب باال در تابستان و
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 .(Alizadeh 2006) شود اعماق در زمستان برقرار مي

تأثير  آب از سطح خاك تبخيرميزان عواملي كه بر 

 رطوبت نسبي و، باد، تابش خورشيد ،از دنتعبار گذارند،

  .(Alizadeh 2009) مي باشند درجه حرارت

كه هميشه بخار  گردد گيري مي نتيجه بنابراين

و از محل مرطوب به منطقه  از جاي سرد به جاي گرم

شود و چون در هنگام كاشت  منتقل مي خشك

چغندرقند (نيمه دوم فروردين و نيمه اول ارديبهشت) 

 ،باشد رمتر از زمان برداشت (آبان ماه) ميسطح خاك گ

حركت بخار به سمت باال بوده و سريعتر از خاك خارج 

نمايد و  ميمناسب براي انجام عمليات را شده و خاك 

در  چون در هنگام برداشت (آبان ماه) سطح خاك

و  سردتر ساعات بيشتري نسبت به زمان كاشت

به  بخار آب و حركت ،از عمق خاك است تر مرطوب

و رطوبت بوده كمتر نسبت به زمان كاشت سمت پائين 

   .يابد خاك كندتر از فصل كاشت نقصان مي

 به طور كلي زمان الزم براي خروج رطوبت

از خاك پس از بارش از  داري بيش از ظرفيت نگه

و رسيدن خاك به حد  تبخير و تعرقطريق زهكشي و 

ن مناسب براي انجام عمليات ماشيني طبق نظر محققي

مركز تحقيقات كشاورزي همدان بسته به فصل (طول 

، رطوبت نسبي، شدت تابش آفتاب، ساعات آفتابي، روز

با توجه به توضيحات  .باشد روز مي 4-8بين  )...باد و

در اين تحقيق زمان الزم براي خروج رطوبت شده داده 

اضافي از خاك در فصل كاشت پس از بارندگي باالتر از 

رسيدن آن به حد مناسب براي  و داري ظرفيت نگه

روز و اين زمان براي  پنجانجام عمليات ماشيني 

  .روز در نظر گرفته شده است هفتعمليات برداشت 

  

   رواناب سطحي

سازمان حفاظت  با استفاده از روش پيشنهادي

رابطه  ميزان رواناب سطحي به شرح SCSخاك آمريكا 

   .شود محاسبه مي) 5(

)5(  SP

SP
Q

×+

×
=

0/8

)0/2-(
2

  

10
1000

−=
CN

S  

   روابطدر اين 

P=  ارتفاع بارندگي بر حسب اينچ  

Q=  ارتفاع روناب بر حسب اينچ  

S= داشت سطحي  ضريب نگه  

CN=  شماره منحني مربوط به حوزه  

گروه  مربوط ابتدا از جدول براي محاسبه رواناب

خاك موردنظر را بر حسب ميزان نفوذپذيري خاك 

لوم به عنوان  ييم (نفوذپذيري بافت كلينما ميتعيين 

 .)ساعت است متر در سانتي 8/0بافت مورد تحقيق 

ول با اگروه مشخص شده را از جد CN شمارهسپس 

دست  هتوجه به خصوصيات پوشش سطح حوضه ب

چغندرقند از محصوالت رديفي محسوب چون  .آوريم مي

براي اين محصول در دو وضعيت با  CN ،شود مي

پوشش متوسط جهت كاشت و با پوشش خوب براي 

داشت  و به كمك آن ضريب نگه برداشت محاسبه شده

  . (Alizadeh 2009)آيد ميدست  هب )S(سطحي 

 ،)p(چنين جهت محاسبه ارتفاع بارندگي  هم

در هنگام  هاي در اختيار هاي سال ميانگين بارندگي
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اول ارديبهشت) و  روردين و نيمهدوم ف كاشت (نيمه

  هنگام برداشت (آبان ماه) در منطقه لحاظ شده است.

ميزان  )5( در اين تحقيق با استفاده از رابطه

رواناب در هنگام كاشت و برداشت محاسبه شده و از 

ميزان بارش مجاز در هنگام كاشت و  )6(رابطه 

  گردد. برداشت محاسبه مي

WWM)(R  )6(رابطه  ×+=  

  كه در آن

Mاي كه خاك از حالت  = ميزان بارش مجاز به گونه

مناسب براي انجام عمليات ماشيني خارج نشود 

  متر) . (ميلي

W ظرفيت مجاز خاك براي پذيرش رطوبت به =

اي كه از حالت مناسب براي انجام عمليات ماشيني  گونه

  متر) خارج نشود (ميلي

Rي (درصد)= ميزان رواناب حاصل از بارندگ  

تقويم  ابتدا ،جهت تعيين روزهاي مناسب كاري

 اول ارديبهشت) دوم فروردين و نيمه نيمه(زراعي كاشت 

صورت  هدر اين شهرستان را ب و برداشت (آبان ماه)

بندي كرده و براي هر دسته  روزي دسته پنجهاي  دسته

  نماييم. روزهاي مناسب كاري را محاسبه مي

كه آمار  بود نحوه محاسبه به اين صورت

را از هواشناسي منطقه براي هاي اين ايام  بارندگي

و براي هر دسته روزهايي را  گرفتههاي مختلف  سال

باشد را از  مي بارش مجازكه ميزان بارندگي باالتر از 

كنيم ولي روزهاي باقي  تعداد روزهاي آن دسته كم مي

ز مانده قطعاً روز مناسب كاري نخواهد بود زيرا كه بعد ا

زماني براي خروج ، هر بارندگي باالتر از حد مجاز

باشد و اين زمان براي كاشت  رطوبت اضافي نياز مي

باشد و بايد اين  روز ميپنج روز و جهت برداشت هفت 

زمان را نيز پس از وقوع بارندگي باالتر از حد مجاز از 

 نماييم متعداد روزهاي موجود در تقويم زراعي ك

(Bazyar 2004). ميانگين، واريانس، انحراف  سپس

 99ميانگين (در سطح اطمينان  معيار و حدود اطمينان

  درصد) برآورد شد.

=∑  ـ ميانگين هر دسته n/xx i 

 

  نتايج و بحث

فيزيكي و برخي خصوصيات نتايج تجزيه 

آمده است: 1در جدول منطقه شيميايي خاك 

 

  شيميايي خاك منطقه مورد بررسي وي فيزيكبرخي خصوصيات ة نتايج تجزي 1 جدول

  

عمق نمونه 

 برداري

  متر) (سانتي

  شماره

  مناطق

  هدايت الكتريكي

ميلي موس بر 

  متر سانتي

  واكنش خاك
مواد خنثي 

  (درصد) شونده

 كربن آلي

  (درصد)

فسفر قابل 

 جذب

گرم در  (ميلي
  كيلوگرم)

پتاسيم قابل 

 جذب

گرم در  (ميلي
  كيلوگرم)

  درصد 

  شن
   درصد الي

 صد رسدر

  

  كالس

  خاك

  كلي لوم

30 -0 

30 -0  

30 -0 

3 

2 

1  

2/1  

95/2  

67/0  

8/7  

51/7  

85/7  

5/13  

35/19  

4/14  

34/1  

11/1  

3/1  

46  

4/48  

57  

490  

556  

367 

7/27  

4/22  

7/27  

39  

1/46  

39  

3/33  

5/31  

3/33  

CL 

CL 

CL 
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موارد زير محاسبه  ،بر اساس نتايج تجزيه خاك

  :و برآورد گرديد

لت مناسب براي انجام رطوبت خاك در حا -

  :لوم رسيافت بعمليات ماشيني (گاورو) در

%14/5 100
43/64

43/64-50
=×=C  

رطوبت خاك در نقطه پژمردگي دائم در  -

 Zarin) باشد مي درصد 2/10برابر با  رسي لومبافت 

kafsh 1998).  

حداكثر عمقي كه ماشين كارنده چغندرقند در  -

ر ساز رديفكار آن نفوذ مي كند، برابر با عمق نفوذ شيا

  سانتيمتر مي باشد. 12مي باشد كه اين عمق 

حداكثر عمقي كه ماشين برداشت در آن نفوذ  -

برابر با عمق نفوذ خيش ماشين برداشت  ،كند مي

  متر است. سانتي 19باشد و اين عمق  مي

  

  محاسبه رواناب در هنگام كاشت محصول

متوسط بارندگي در هنگام كاشت برابر با 

نفوذپذيري  و با توجه به اينچ) 36/2( متر ميلي 17/60

متر در ساعت) طبق  سانتي 8/0بافت مورد تحقيق (

 A گروه خاكي اين بافت  (Alizadeh 2009)اولجد

 Alizadeh)ول امحاسبه شده از جد CNباشد و  مي

. باشد مي 72براي اين محصول در زمان كاشت  (2009

زمان كاشت  بنابراين ميزان رواناب حاصل از بارندگي در

  . استمتر  ميلي  63/11 برابر با

mmInQS  11/63 0/45 
3/88  0/82/36

3/88)  0/2-(2/36
3/88 10

72

1000 2

==
×+

×
=⇒=−=

  
  

از كل بارندگي در زمان كاشت تبديل  درصد 3/19نتيجتاً 

  شود. به رواناب مي

  

  برداشتمحاسبه رواناب در هنگام 

 (آبان ماه) متوسط بارندگي در زمان برداشت

طور  باشد. همان مي )اينچ 89/1( متر ميلي 03/48برابر با 

 Aخاك مورد مطالعه  وه خاكيگر ،ديدكه قبالً بيان گر

محاسبه شده  CNباشد، كه با توجه به اين موضوع  مي

براي اين محصول جهت محاسبه رواناب حاصل از 

 67، (Alizadeh 2009) ولابارندگي با توجه به جد

حاصل از بارندگي در  باشد. بنابراين ميزان رواناب مي

  است:  متر ميلي 58/3زمان برداشت به 

mmInQS  3/58 0/14 
4/9  0/8891

4/9)  0/2-(1/89
4/9 10

67

1000
2

==
×+

×
=⇒=−=

/  
  

درصد  5/7در دوره برداشت برابر   زان روانابمي

بارندگي است.
   

محاسبة حداكثر ظرفيت خاك براي پذيرش رطوبت  -

عمليات  اي كه از حالت مناسب براي انجام به گونه

  كاشت مكانيزه خارج نگردد:

mmCm
dzpwpC

w 6/340/634
100

1/231210/2514

100
==

××−
=

××−
=

)/()(

   

  حداكثر بارش مجاز

بارندگي تبديل  درصد3/19در هنگام كاشت  

كه بارش مجاز  حداكثربنابراين  .شود اب ميروان به

را از حالت مناسب براي انجام عمليات كاشت  خاك

  خارج نكند برابر است با:
mmmmRww  7/6   7/56 %19/3)   (6/346/34 ≈=×+=×+ )(

  

محاسبة حداكثر ظرفيت خاك براي پذيرش رطوبت  -
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اي كه از حالت مناسب براي انجام عمليات  به گونه

  خارج نگردد. برداشت

mmcm

dzpwpC
w

 10/62 1/062 

100

1/23  19  10/2)-(14/5

100

)(

==

××
=

××−
=  

از كل  درصد5/7چون در هنگام برداشت 

خاك مجاز كه حداكثر بارش شود،  ميبارندگي رواناب 

حالت مناسب براي انجام عمليات برداشت خارج را از 

  نكند برابر است با:

mm 41/11)=5/7%×62/10+(62/10)=R×w+(w  

   ماشين جهت كاشت تعداد روزهاي مناسب كاري - 

دوم  كاشت (نيمه تقويم زراعي ،4مطابق جدول 

اول ارديبهشت) چغندرقند در منطقه را  فروردين و نيمه

در هر دسته  و نماييم ميهاي پنج روزي تقسيم  به دسته

 متر ميلي 6/7ها باالتر از  كه بارندگي آن را روزهايي

 عالوه پنج روز جهت گاورو شدن هب است (بارش مجاز)

 .منمايي دسته كم مي آناز تعداد روزهاي  را خاك

و  شوند محسوب ميمانده روزهاي كاري  روزهاي باقي

هاي  به همين ترتيب روزهاي كاري را براي سال

كنيم. سپس پارامترهاي آماري  مختلف محاسبه مي

 چون كنيم. مي برآوردرا براي هر دسته تشريح شده 

و درجه  يك درصد را براي سطح اطمينان tمقدار 

 tاز جدول ها منهاي يك)  (تعداد سال 17آزادي 

 درصد 99ايم، به احتمال  دست آورده هاستيودنت ب

روزهاي مناسب كاري در هر دسته بين دو حد باال و 

د. بنابراين مجموع ميانگين دو نپايين هردسته قرار دار

مناسب كاري روزهاي  درصد 99ها، با احتمال  حد دسته

گردد. در مطالعه  در تقويم زراعي كشت مشخص مي

شده  را شامل روز 69/19داد اين روزها تع انجام شده،

  ).2است (جدول 

  

  (در منطقه نهاوند) ي چغندرقند مكانيزه  در تقويم زراعي براي كاشتتعداد روزهاي مناسب كاري  2جدول 

  

  ها آماره
  

  نماد

  

دوم فروردين در  تعداد روزهاي كاري كاشت در نيمه
  هاي پنج روزي دسته

اول ارديبهشت در  هتعداد روزهاي كاري كاشت در نيم
  هاي پنج روزي دسته

20-16  25-21   31 – 26  5- 1  10- 6  15-11  

−−−−  ميانگين

X  
11/4  27/3  16/3  77/2  83/2  55/3  

  Cf 22/304  38/193  5/180  88/138  5/144  55/227  ضريب تصحيح

  SS 78/45  62/77  5/98  12/67  5/74  45/62  مجموع مربعات

  DF  17  17  17  17  17  17  درجه آزادي

2  واريانس
S 69/2  56/4  79/5  94/3  38/4  67/3  

  S 64/1  13/2  4/2  98/1  09/2  91/1  انحراف معيار

  L 86/8  44/9  11/10  5/8  88/8  08/9  حد باال

−−−−  حد پائين

L  
64/-  9/2 -  79/3 -  96/2 -  22/3 -  98/1-  

  55/3  83/2  77/2  16/3  27/3  11/4  متوسط  ها  گروهتعداد روزهاي كاري 

  

    روزهاي مناسب كاري ماشين جهت برداشت - 

ها در  روزهايي را كه بارندگي آن ،3جدول طبق 

 متر ميلي 41/11زمان برداشت (آبان ماه) باالتر از 

عالوه هفت روز جهت رسيدن  هاست ب (بارش مجاز)
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عمليات را از رطوبت خاك به حالت مناسب براي انجام 

مانده  تعداد روزهاي هر دسته كم كرده و روزهاي باقي

 .گيريم را به عنوان روزهاي كاري آن دسته در نظر مي

به همين ترتيب روزهاي مناسب كاري را براي 

سپس ميانگين و  نماييم. هاي مختلف محاسبه مي سال

انحراف معيار روزهاي مناسب كاري در هر دسته را 

يك  را با سطح اطمينان tو مقدار آوريم  بدست مي

ها منهاي يك) از  (تعداد سال 18و درجه آزادي  درصد

stxآوريم و با رابطه  دست مي هاستيودنت ب t جدول ± 

 نمائيم. ئين هر دسته را مشخص ميحد باال و حد پا

كنيم و چون  ميانگين دو حد باال و پائين را محاسبه مي

t دست آمده  هاز جدول ب يك درصد اندر سطح اطمين

روزهاي مناسب كاري در  درصد 99است، به احتمال 

هر دسته بين اين دو حد قرار دارد. بنابراين مجموع 

روزهاي  درصد 99ها، با احتمال  ميانگين دو حد دسته

مناسب كاري ماشين در تقويم زراعي برداشت را 

در اين مطالعه  ،3. مطابق جدول نمايد مشخص مي

 . tدست آمده است هروز ب 22/23روزها  تعداد اين

درجه  و يك درصد محاسبه شده در سطح اطمينان

  باشد. مي 33/1برابر ،18آزادي 

  
  (در منطقه نهاوند)مكانيزه چغندرقند  برداشت نيمه در تقويم زراعي برايتعداد روزهاي مناسب كاري  3جدول 

 

  ها آماره
  

  نماد

  هاي پنج روزي در آبان ماه ر دستهمتوسط تعداد روزهاي كاري د

5-1  10-6  15-11  20-16  25-21  30-26  

−−−−  ميانگين

X  
5  69/4  69/3  23/3  15/3  46/3  

ضريب 

  تصحيح
Cf 57/407  21/320  36/222  21/183  26/236  84/195  

مجموع 

  مربعات
SS 43/26  79/51  64/88  79/89  74/72  16/73  

  DF  18  18  18  18  18  18  درجه آزادي

2  واريانس
S 46/1  87/2  92/4  98/4  04/4  06/4  

  S 19/1  69/1  21/2  23/2  2  01/2  انحراف معيار

  L 42/8  55/9  05/10  64/9  9/8  24/9  حد باال

−−−−  حد پائين

L  
57/1  17/ -  67/2 -  18/3 -  6/2 -  32/2 -  

تعداد روزهاي 
  ها كاري گروه

  21/3  15/3  23/3  69/3  69/4  5  سطمتو

  

تعداد روزهاي كاري براي انجام عمليات كاشت 

روز و  69/19مكانيبزه در منطقه نهاوند استان همدان 

روز با  22/23مكانيزه،  براي انجام عمليات برداشت نيمه

 رسي است. در خاك با بافت لوم درصد 99احتمال وقوع 

ر اتمام به موقع براي پيش بيني تعداد ماشين به منظو

هاي عدم انجام به  عمليات و جلوگيري از ايجاد هزينه

بر اطالع از سطح زيركشت و  موقع عمليات، عالوه

اطالع از روزهاي قابل كار  ها، ظرفيت كاري ماشين

   بسيار ضروري است
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