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توسعه ماشين حساب مقاومت و توان کششی گاوآهن قلمی بر مبنای برخی از قوانين مکانيکی
*

ايمان احمدی

استادیار ،مکانیک ماشینهای کشاورزی ،گروه زراعت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
(تاریخ دریافت -1395/3/16 :تاریخ تصویب)1395/7/26 :

چکيده
گاوآهن قلمی از جمله ادوات خاکورزی است که برای اجرای کشاورزی حفاظتی میتواند بهکار رود ،بنابراین مطلوب
است که این گاوآهن از نقطه نظر نیازهای نیرویی مورد توجه قرار گیرد .برای رسیدن به این هدف ،ابتدا یک مدل تئوری
برای محاسبه مقاومت ،مقاومت ویژه و توان کششی گاوآهن قلمی ارائه شد و سپس نتایج به دستآمده از مدل با
گزارشهای سایر پژوهشگران و نتیجه آزمون مزرعهای ،بهمنظور تأیید مدل ،مقایسه گردید .برمبنای نتایج بهدست آمده،
مقاومت کششی گاوآهن قلمی دوازده شاخهای ،با عمق کاری  30 cmدر خاک دارای بافت شنی ،لومی و رسی بهترتیب
برابر با  43 ،27و  55 kNو مقاومت کششی ویژه آن بهترتیب برابر با  5.1 ،3.3و  6.5 N/cm2بهدست آمد که در گستره
نتایج بهدست آمده توسط سایر محققین و استاندارد ) ASABE (2011بود .بنابراین روش توسعهیافته در این مقاله
میتواند با دقت قابل قبولی نیازهای کششی گاوآهن قلمی را برآورد کند.
واژههای کليدی  :برش خاک ،قوانین مکانیکی ،مدل تئوری ،مقاومت کششی ویژه
*

مقدمه

گاوآهن قلمی بهعنوان یکی از ادوات خاکورز اولیه که به طور
گسترده مورد استفاده کشاورزان قرارگرفته مطرح است .این
ماشین ویژگیهای مطلوبی دارد که عبارتند از -1 :ایجاد
گسیختگی در توده خاک بدون زیر و رو کردن آن .این ویژگی
گاوآهن قلمی ،عالوه بر تسهیل در نفوذ آب و ریشهی گیاهان
زراعی به داخل خاک ،با کاهش تبخیر رطوبت موجود در خاک
به حفظ منابع آبی کمک شایانی میکند -2 .حفظ بقایای
محصوالت قبلی روی سطح خاک .این ویژگی میتواند فرسایش
بادی و آبی خاک را محدود کند -3 .انرژی مصرفی گاوآهن
قلمی در مقایسه با سایر گاوآهنهایی که خاک را زیر و رو
میکنند کمتر است .این امر به حفظ بهتر منابع انرژی کمک
میکند ) .(Srivastava et al., 2006بنابراین مطلوب است که
این گاوآهن را از نقطهنظر نیازهای نیرویی مورد توجه قرار دهیم.
با اختراع دینامومترهای تراکتوری پژوهشگران عمدتاً به
اندازهگیری مقاومت کششی گاوآهنها پرداختند (Grisso et al.,
1996; Loghavi & Ashrafizadeh, 1997; McLaughlin et al.,
) .2008; Al-Suhaibani & Ghaly, 2013از سوی دیگر برخی از

پژوهشگران ) (Harrigan & Rotz, 1995با جمعبندی نتایج
بهدستآمده توسط سایر محققین درباره مقاومت کششی ادوات
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خاکورزی ،به توسعه معادالت تجربی اقدام کردهاند که میتوان
با استفاده از این معادالت رگرسیونی ،مقاومت کششی ادوات
خاکورزی را بهکمک پارامترهای در اختیار تخمین زد .این
پژوهشها مبنایی برای ایجاد استانداردهای بینالمللی مانند
استاندارد ) ASABE (2011شدهاند .مدلهای تئوری
محاسبهکننده نیازهای توانی ادوات خاکورزی نیز توجه برخی
از محققین را به خود جلب کردهاند (Godwin & O’Dogherty,
) .2007; Godwin, 2007; Ahmadi, 2016از جمله ویژگیهای
این مدل های تئوری این است که از آنها عالوه بر اهداف
پژوهشی ،میتوان در انتقال مفاهیم مربوط به چگونگی ایجاد
مقاومت کششی ادوات خاکورزی استفاده کرد .از جمله
پژوهش هایی که درباره نیازهای توانی گاوآهن قلمی انجام
شدهاست میتوان به پژوهشهای )،Reid et al., (1983
)Askari & ،Roul et al., (2009) ،Khalilian et al., (1988
) Akbarnia et al., (2014) ،Khalifahamzehghasem (2013و
) Karparvarfard & Rahmanian-Koushkaki (2015اشاره
کرد .در این پژوهشها بهکمک روشهای متنوع مانند
اندازهگیری مستقیم ،شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل ابعادی به
برآورد نیازهای توانی این گاوآهن اقدام شدهاست.
در این مقاله ،با استفاده از برخی قوانین مکانیکی ،یک
مدل تئوری برای محاسبهی مقاومت ،مقاومت ویژه و توان
کششی گاوآهن قلمی توسعه داده شد .سپس با هدف تأیید
مدل ،نتایج به دستآمده از مدل توسعه یافته ،با گزارشهای
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استاندارد ASABE

سایر پژوهشگران و نیز نتایج بهدست آمده از
) (2011و آزمون مزرعهای درباره نیازهای نیرویی گاوآهن قلمی،
مقایسه گردید.

مواد و روشها
اساس پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که مقاومت
کششی ادوات خاک ورزی غیرفعال که برای انجام کار از توان
دورانی تراکتور استفاده نمیکنند ،از سه مؤلفه تشکیل شدهاست
که عبارتند از :مقاومت کششی ناشی از برش خاک ،مقاومت
کششی ناشی از اصطکاک و مقاومت کششی ناشی از سرعت
) .(Ahmadi, 2016از سوی دیگر چون در این مقاله توسعه یک
مدل تئوری ساده برای پیشبینی مقاومت کششی گاوآهن قلمی
مورد نظر است ،فرض میشود که اثر اصطکاک و سرعت بر
مقاومت کششی این گاوآهن قابل اغماض باشد .این فرضیه بر
این مبنا استوار است که ظهور نیروی اصطکاک از اصطکاک بین
خاک و بخش فلزی گاوآهن قلمی ،همچنین اصطکاک بین
الیههای خاک ناشی میشود .به علت کم بودن سطح تماس
خاک با بخش فلزی این گاوآهن ،میتوان از اثر اصطکاک بین
خاک و بخش فلزی گاوآهن صرفنظر کرد .از سوی دیگر شواهد
زیادی از عدم برهمخوردگی سطح خاک پس از عبور گاوآهن
قلمی وجود دارد ( )Srivastava et al., 2006که حاکی از عدم
حرکت الیههای خاک برش خورده است ،بنابراین اثر اصطکاک
بین الیههای خاک نیز قابل چشمپوشی است .همچنین از آنجا
که حرکت گاوآهن قلمی از توده خاک باعث جابجا شدن آن
نمیشود ،میتوان از اثر مقاومت کششی ناشی از سرعت هم
صرفنظر کرد .دلیل صحت تأثیر نداشتن سرعت بر مقاومت
کششی گاوآهن قلمی این است که بر اساس اصل ضربه-اندازه

حرکت ،ضربه ناشی از نیروهای خارجی وارد به حجم کنترل
محصور کننده خاک ،از تغییر در اندازه حرکت خاک در حال
جابجایی ناشی میشود و تغییر در اندازه حرکت هم از تغییر در
سرعت توده خاک به وجود میآید ) .(Ahmadi, 2016بنابراین
در مورد گاوآهن قلمی در سرعتهای معمول که کار آن با انتقال
توده خاک به اطراف همراه نیست ،میتوان مقاومت کششی
ناشی از تغییر سرعت را نادیده گرفت .در پژوهش Grisso et al.,
) (1996نیز بهوضوح اینطور جمعبندی شدهاست که مقاومت
کششی گاوآهن قلمی درحال کار در خاک لوم رسی سیلتدار از
تغییرات عمق شخم تأثیر میپذیرد ،اما تغییرات سرعت پیشروی
تقریباً هیچ اثری بر مقدار مقاومت کششی این گاوآهن ندارد.
همچنین در پژوهش ) Chen (2002نیز بر عدم تأثیر سرعت
پیشروی بر مقدار مقاومت کششی ابزار تزریق کود حیوانی مایع
به داخل خاک ،که از نظر ساختار بسیار شبیه به گاوآهن قلمی
میباشد ،تأکید شده است .بهطور خالصه میتوان گفت که از سه
نیروی مطرح در ایجاد مقاومت کششی ،گاوآهن قلمی فقط از
مقاومت کششی ناشی از برش خاک تأثیر میپذیرد که در ادامه
روش محاسبه این مؤلفه مقاومتی ارائه میشود.
محاسبه مقاومت کششی ناشی از برش خاک توسط گاوآهن
قلمی

ابتدا فرض میشود که حجم گسیختگی خاک بهوسیله یک
شاخه گاوآهن قلمی بهصورت آنچه در شکل  a-1نشان داده
شده است ،باشد .این شکل از دوران مثلث نشان داده شده در
شکل  b-1به اندازه ) (π4 − φ2بهصورت متقارن نسبت به صفحه
 XOZحاصل شده است.

شکل  .1حجم گسيختگی ايجاد شده توسط يک شاخه گاوآهن قلمی ) ،(aمثلث مورد استفاده در ايجاد حجم گسيختگی )(b

در مثلث مبنا پارامترهای  h ،wو 𝜑 بهترتیب عبارتند از
عرض شاخه گاوآهن ،عمق کاری گاوآهن و زاویه اصطکاک

داخلی خاک .دلیل اینکه محدوده خاک گسیخته شده با زاویه
) (π4 − φ2از توده خاک مجاور جدا شده ،این است که این نوع
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گسیختگی خاک که بهوسیله حرکت عامل خاکورز در خاک
ایجاد میشود ،گسیختگی غیرفعال میباشد .در این نوع
گسیختگی با رسم خط مشخص کننده معیار کولمب و دایره مور
مربوط به ترکیب تنشهای وارد به المانهای خاکی ،زاویه سطح
π
φ
گسیختگی با صفحه تنش اصلی کوچکتر برابر با ) ( −
4
2
بهدست میآید .از سوی دیگر اگر مقدار نیروی مورد نیاز برای
برش المان حجمی توده خاک که در شکل  a-1نشان داده
شدهاست dpc ،باشد ،محاسبه مقاومت کششی ناشی از برش
خاک )  (Pcxبا انتگرالگیری از مؤلفه  dpcکه در راستای محور X
میباشد ،یعنی ) dpc cos(θامکانپذیر است .جایی که 𝜃 زاویه
المان حجمی با جهت مثبت محور  Xمیباشد .همانطور که در
شکل  a-2نشان داده شدهاست ،برای محاسبه  dpcاز تعادل

استاتیکی المان حجمی خاک استفاده میشود.
همانطور که درشکل  a-2نشان داده شدهاست ،عالوه بر
 dpcنیروهای  dWو  dRهم به المان حجمی خاک وارد
میشوند که بهترتیب عبارتند از وزن و مقاومت برشی المان
حجمی .از سوی دیگر با توجه به شکل  ،b-2با نوشتن تعادل
استاتیکی نیروها در راستای  ،dRرابطه  1نتیجه میشود:
(رابطه)1
φ

π

φ

π

2

4

2

4

) dR = −dW sin ( − ) + dpc cos ( −

جایی که بر طبق قانون کولمب ،مقدار  dRاز رابطه 2
بهدست میآید:
(رابطه)2
φ

π

φ

π

2

4

2

4

dR = (dpc sin ( − ) + dW cos ( − )) tan φ + c dA

شکل  .2نمايش سه بعدی المان حجمی خاک گسيخته شده بههمراه نيروهای وارد
به آن ) )aنمايش دو بعدی نيروهای وارد به المان حجمی خاک )(b

در رابطه  c ،2و  dAبهترتیب عبارتند از چسبندگی خاک
و مساحت بخش تحتانی المان حجمی خاک .از سوی دیگر

بهکمک روابط هندسی میتوان مقادیر  dAو  dWرا بهترتیب از
روابط  3و  4محاسبه کرد:
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)راﺑﻄﻪ(3

(L + r) h dθ
π φ
2 sin 4 − 2

)راﺑﻄﻪ (4

= g dV
)

h dθ

= dA

dW = ρ
(

()

g

ρ

ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎي  3و  4در رواﺑﻂ 1و  2و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دادن
رواﺑﻂ  1و  2ﻣﻘﺪار  dPcاز ﻣﻌﺎدﻟﻪ  5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
)راﺑﻄﻪ (5

)

(

×
)

×

= dp

(

اﮔﺮ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺨﻢ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺑﻪ

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان  Pcxرا ﺑﻪﮐﻤﮏ راﺑﻄﻪ  6ﺑﻪدﺳﺖ آورد

 OPﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ،ﻣﺴﺎﺣﺖ واﻗﻌﯽ ﺷﺨﻢ از راﺑﻄﻪ  9ﻗﺎﺑﻞ

)راﺑﻄﻪ(6
= dp cos θ
〗) 〖

ﺷﮑﻞ  .3ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺨﻢ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺎوآﻫﻦ ﻗﻠﻤﯽ

)

×
) 〖

×

(

()

〗

∫ =
)

P = ∫ dp

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ:

(

(

−

2 sin

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي راﺑﻄﻪ  6در ﺷﮑﻞ  4آورده
ﺷﺪهاﺳﺖ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از
راﺑﻄﻪ  6ﻧﯿﺮوي ﺑﺮﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺷﺪن ﺣﺠﻢ ﺧﺎك
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه از ﺗﻮده ﺧﺎك دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪﮐﻤﮏ راﺑﻄﻪ  6ﻣﻘﺪار

)راﺑﻄﻪ(9

= N × A − (N − 1) × OP × A
)= A(N(1 − OP) + OP

A

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ وﯾﮋه ﮔﺎوآﻫﻦ ﻗﻠﻤﯽ از راﺑﻄﻪ 10
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
)راﺑﻄﻪ (10

N×P
= P
)A(N(1 − OP) + OP

ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار Excel

ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺸﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺎوآﻫﻦ ﻗﻠﻤﯽ اﺳﺖ .از ﺿﺮب

)2007 (Excel, Microsoft Corporation, Redmond, Wash.

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ) (Nدر  Pcxﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﮐﻞ ﮔﺎوآﻫﻦ و از ﺿﺮب

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻻزم ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .در اﯾﻦ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﮐﻞ در ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوي ) ،(vﺗﻮان ﮐﺸﺸﯽ ﻃﺒﻖ

ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﻮان

راﺑﻄﻪ  7ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:

ﮐﺸﺸﯽ ﮔﺎوآﻫﻦ ﻗﻠﻤﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ.(4
ﺷﯿﻮه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

)راﺑﻄﻪ(7

DPR = P × v = N × P × v

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASABE

از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ وﯾﮋه ﮔﺎوآﻫﻦ

) ،(2011ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان

ﻗﻠﻤﯽ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺨﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ

درﺑﺎره ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﮔﺎوآﻫﻦ ﻗﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﺷﺨﻢ ) (Aﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  3ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺎوآﻫﻦ ﻗﻠﻤﯽ از راﺑﻄﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ

 8ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﻪ روش

)راﺑﻄﻪ(8

π φ
2L sin 4 − 2 + w h
=A
2

) (1983ﺟﻬﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
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شکل .4ماشين حساب مقاومت و توان کششی گاوآهن قلمی

شمارههای  2 ،1و  3نشان داده شدهاند ،برای سه نوع خاک
شنی ،لومی و رسی در جدول  3ارائه شدهاست:

نتايج و بحث
مقايسه نتايج بهدست آمده از مدل توسعهيافته با نتايج حاصل
از استاندارد )ASABE (2011

مدل توسعهيافته برای سه نوع گاوآهن قلمی در سه بافت خاک مختلف

در این پژوهش بهمنظور محاسبه مقاومت کششی گاوآهن قلمی،
مقادیر پارامترهای زیر ثابت در نظر گرفته شدند (جدول :)1
جدول  .1مقادير پارامترهايی که در مدل توسعه يافته ثابت در نظر گرفته
شدند

نام
N
v
OP
h

تعریف
تعداد شاخه گاوآهن قلمی
سرعت پیشروی
درصد همپوشانی
عمق کاری گاوآهن

مقدار
12
6
30
30

واحد
Km/h
%
cm

از سوی دیگر با توجه به گستره مقادیر پارامترهای  φ ،cو
𝜌 مربوط به خاکهای شنی ،لومی و رسی که در کتاب
) cutting and tillage (McKeys, 1985ارائه شدهاست .مقادیر
زیر به عنوان نماینده پارامترهای مقاومت برشی خاکهای دارای
بافت شنی ،لومی و رسی انتخاب شدند (جدول :)2
Soil

جدول  .2مقادير مربوط به پارامترهای خاک مورد استفاده در مدل
توسعهيافته
نوع خاک

)c (kPa

شنی
لومی
رسی

5
12
20

جدول  .3مقادير مقاومت کششی و مقاومت کششی ويژه بهدست آمده از

)φ (°
g
)ρ ( 3
cm

45
38
30

2
1/7
1/4

نتایج بهدست آمده از بهکارگیری مدل توسعهیافته در
پیشبینی مقاومت کششی و مقاومت کششی ویژه سه گاوآهن
قلمی با سه عرض کاری  7/5 ،5و  10سانتیمتر که بهترتیب با

نوع گاوآهن

نوع خاک

1
1
1
2
2
2
3
3
3

شنی
لومی
رسی
شنی
لومی
رسی
شنی
لومی
رسی

مقاومت کششی
محاسبه شده )(kN
26/86
41/2
52/75
28/29
43/56
55/13
29/1
44/89
57/04

مقاومت کششی
ویژه )(N/cm2
3/44
5/28
6/76
3/25
5/01
6/34
3/34
5/16
6/56

از سوی دیگر با توجه به استاندارد ) ،ASABE (2011از
طریق رابطه  11میتوان مقاومت کششی گاوآهن قلمی را
تخمین زد:
D = Fi [A + B(S) + C(S 2 )] WT
(رابطه)11
with the variation range of ± 50%

در رابطه  Fi ،11پارامتر تنظیم کننده اثر بافت خاک
میباشد که مقادیر آن برای سه بافت خاک ریز دانه ،متوسط و
درشت دانه برای گاوآهن قلمی بهترتیب  0/85 ،1و 0/65
میباشد B ،A .و  Cپارامترهای ویژه ماشین هستند که مقادیر
آن برای گاوآهن قلمی نوع  1بهترتیب  5/4 ،91و  ،0برای
گاوآهن نوع  2بهترتیب  6/3 ،107و 0و برای گاوآهن نوع 3
بهترتیب  7/3 ،123و  0میباشد .همچنین  Wو Tبهترتیب
نماینده تعداد شاخههای گاوآهن و عمق کاری گاوآهن )(cm
بوده و عدد به دست آمده از رابطه  11برحسب نیوتن میباشد.
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نتایج حاصل از وارد کردن مقادیر داده شده برای سه
گاوآهن قلمی در رابطه  ،11در جدول  4داده شدهاست:
نتیجه بهدست آمده از مقایسه مقادیر ارائه شده در
جدولهای  3و  4حاکی از سازگار بودن نتایج مدل توسعهیافته
با نتایج حاصل از استاندارد ) ASABE (2011میباشد .چون
تمام مقادیر محاسبه شده بهکمک مدل در بازه حد باال و حد
پائین اعداد بهدست آمده از استاندارد ) ASABE (2011و
نزدیک مقدار متوسط اعداد حاصل از این استاندارد قرار دارند.
برای انجام مقایسه کمی بین مقاومت کششی محاسبه
شده بهکمک ماشین حساب و مقاومت کششی متوسط به دست
آمده از استاندارد  ASABEمیتوان به پارامتر آماری انحراف
استاندارد توجه کرد که مقدار آن برای مقایسه مذکور برابر با
 5.4 kWاز میانگین  43 kWاست .در پژوهش Akbarnia et al.,
) (2014که درباره شبیهسازی مقاومت کششی تیغه خاکورز
بالدار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی میباشد ،مقدار خطای
نسبی میانگین )𝜀( برابر با  %6/56بهدست آورده شدهاست که با
انجام تحلیل آماری مشابه بر روی مقاومت کششی محاسبه شده
بهکمک ماشین حساب و مقاومت کششی متوسط به دست آمده
از استاندارد  ASABEمقدار این خطا برابر با  %11بهدستآمد.
نتیجه مقادیر اندازهگیری شده برای مقاومت کششی ویژه
گاوآهن قلمی در خاک لوم رسی (بافت نسبتاً سنگین) در
آزمایش) ،Loghavi & Ashrafizadeh (1997مشابه نتایج به
دست آمده برای خاکهای دارای بافت سبک حاصل از استاندارد
) ASABE (2011و تحقیق حاضر میباشد.
جدول  .4مقادير مقاومت کششی بهدست آمده برای سه نوع گاوآهن قلمی
در سه بافت خاک مختلف به کمک رابطه استاندارد )ASABE (2011

نوع
گاوآهن

1
1
1
2
2
2
3
3
3

نوع خاک
شنی
لومی
رسی
شنی
لومی
رسی
شنی
لومی
رسی

مقاومت کششی بهدست آمده از
استاندارد (kN) ASABE
حد
مقدار متوسط
حد پائین
باال
28/9
43/4
14/4
37/7
56/6
18/9
44/4
66/6
22/2
33/9
50/9
17
44/3
66/5
22/2
52/1
78/2
26/1
39
58/5
19/5
51
76/5
25/5
60
90
30

آنها مقاومت کششی حاصل از کار گاوآهن قلمی هفت
شاخه ای را در عمق کاری بیست و پنج سانتیمتر برابر با 15/97
کیلو نیوتن اندازهگیری کردند که معادل مقاومت کششی 27/37
کیلونیوتنی برای گاوآهن قلمی دوازده شاخهای است .همچنین

مقاومت کششی ویژه گاوآهن قلمی در تحقیق لغوی و اشرفی
زاده برابر با  3/65نیوتن بر سانتیمتر مربع بهدست آمده که با
مقدار محاسبه شده (حدوداً پنج نیوتن بر سانتیمتر مربع) در
پژوهش حاضر متفاوت است .ممکن است به غیر از کمتر بودن
عمق کاری گاوآهن استفاده شده در پژوهش لغوی و اشرفیزاده
( )25 cmدر مقایسه با پژوهش حاضر ( ،)30 cmتفاوت در
محتوای رطوبتی خاک مورد استفاده در این دو پژوهش نیز
عامل اختالف در نیروی کششی ویژه باشد .بهگونهای که در آن
درصد رطوبت (درصد رطوبت بین هشت تا چهارده درصد
برمبنای وزن خشک در پژوهش لغوی و اشرفی زاده) از مقدار
پارامترهای مقاومت برشی خاک کاسته شده و بنابراین با وجود
لوم رسی بودن بافت خاک ،این خاک از نظر مقدار مقاومت
کششی شبیه خاک دارای بافت سبک رفتار کند .الزم به ذکر
است که اثر درصد رطوبت خاک در ماشین حساب توسعهیافته با
مقدار پارامترهای مقاومت برشی خاک (یعنی  cو 𝜑) لحاظ
می شود .به بیان دیگر برای استفاده از ماشین حساب باید ابتدا
پارامترهای مقاومت برشی خاک که مقدارشان وابسته به درصد
رطوبت خاک است با آزمونهای استاندارد مکانیک خاک
بهدست آورده شوند.
نتایج حاصل از پژوهشهای )Khalilian et al., (1988
و ) Reid et al., (1983که در هر دو مورد از گاوآهن قلمی یازده
شاخهای در عمق کاری بیست و پنج سانتیمتر برای اندازهگیری
مقاومت کششی در خاکهای لوم شنی و شنی لومی استفاده
شده ،حاکی از مقاومت کششی بهترتیب  28و  28/6کیلو نیوتن
میباشد که با نتایج بهدست آمده در این تحقیق و استاندارد
) ASABE (2011در توافق است .همچنین مقاومت کششی ویژه
اندازهگیری شده حاصل از کار گاوآهن قلمی در خاک دارای
بافت سبک ) (sandyدر پژوهش Al-Suhaibani & Ghaly
) (2013برابر با سه نیوتن بر سانتیمتر مربع بهدست آمد که
حدود  %10از مقدار محاسبه شده در تحقیق حاضر کمتر است.
در پژوهش دیگریKarparvarfard & Rahmanian- ،
) Koushkaki (2015با استفاده از سامانه جمعآوری داده مفصل
تراکتوری ،اطالعات الزم برای توسعه معادله مشخص کننده توان
کششی و مصرف سوخت مورد نیاز گاوآهن قلمی در حال کار در
خاک لوم رسی را بهکمک تحلیل ابعادی بهدست آوردند .مقایسه
توان کششی حاصل از ماشین حساب توسعه یافته در این
پژوهش و مقادیر به دست آمده در پژوهش کارپرورفرد و
رحمانیان کوشکاکی که با ورودیهای سرعتی ،عمق و عرض
شاخه مشابه حاصل شدهاند در شکل  5نشان دادهشده است:
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5

توان کششی حاصل از مقاله

y = 1.018x
R² = 0.847

20

)& Rahmanian-Koushkaki (2015) (kW

25

کششی حاصل از مقاله حاضر )(kW

شکل  .5همبستگی بين توان کششی بهدست آمده در اين پژوهش و پژوهش
)Karparvarfard & Rahmanian-Koushkaki (2015

معادله خط ) (y=1.018xو ضریب تعیین ) (R2=0.847به
دست آمده نشان دهنده این است که توان کششی مورد نیاز
برای کار گاوآهن قلمی حاصل از دو پژوهش با یکدیگر در
توافقند.
در پژوهشی دیگر Pitla et al., (2016) ،اثر تغییرات بار
وارده به ادوات کشاورزی را بر مقدار مصرف سوخت تراکتور
کشنده مورد بررسی قرار دادند .در بخشی از این پژوهش توان
کششی ماشین  anhydrous NH3 applicatorکه آمونیاک را با
سرعت  7.64 km/hدر عمق  22سانتیمتری خاک قرار میدهد
اندازهگیری شده است .توان کششی متوسط گزارش شده برابر
با  7.21 kW/toolبود .با وارد کردن پارامترهای کاری مشابه در
ماشین حساب توسعهیافته در این پژوهش توان کششی برابر با
 6.1 kW/toolبرای خاک لومی به دست آمد.
همچنین در پژوهش Askari & Khalifahamzehghasem
) (2013که در آن به اندازهگیری مقاومت کششی گاوآهن قلمی
پنج شاخهای با عرض شاخه  ،5 cmعمق کاری  25 cmو سرعت
پیشروی  3.4 km/hدر خاک دارای بافت  clay loamپرداخته
شدهاست ،مقدار مقاومت کششی برابر با  15.41 kNبهدست
آمده است .با ورود پارامترهای مشابه در ماشین حساب توسعه
یافته در این پژوهش ،مقدار مقاومت کششی برابر با 15.25 kN
به دست آمد که مشابهت خروجی مدل با مقدار اندازهگیری شده
محرز است.
برخی از پژوهشگران مانند )،Roul et al., (2009
) Akbarnia et al., (2014و Karparvarfard & Rahmanian-
) Koushkaki (2015نیز در پیشبینی نیازهای توانی ادوات
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کشاورزی از مدلهای بر مبنای شبکههای عصبی مصنوعی و
تحلیل ابعادی استفاده کردهاند .تاکید بر این مطلب ضروری
بنظر میرسد که توسعه این مدلها منوط به وجود دادههای
اندازهگیری شده گسترده راجع به توان کششی ادوات میباشد
که انجام آن وابسته به تجهیز تراکتور کشنده به وسایل
اندازهگیری است .برتری ماشین حساب توسعه یافته در این
پژوهش بر روشهای مذکور در این است که چون این ماشین
حساب بر مبنای قوانین مکانیکی توسعهیافته است ،به وجود
سیستم جمع آوری داده مفصل وابسته نیست و تنها با انجام
آزمونهای استاندارد مکانیک خاک در مورد اندازهگیری
پارامترهای مقاومت برشی میتوان از ماشین حساب استفاده
کرد .همچنین ویژگی دیگر این ماشین حساب و به طور کلی
تمام مدل های تئوری این است که از آنها عالوه بر اهداف
پژوهشی ،میتوان در امر آموزش و انتقال مفاهیم مربوط به
چگونگی ایجاد پدیده مورد مطالعه (در اینجا مقاومت کششی
گاوآهن قلمی) و پارامترهای مؤثر بر آن بهگونهای که برای
دانشجویان محسوس باشد استفاده کرد.
مقایسه نتایج حاصل از بهکارگیری ماشین حساب با
مقادیر اندازهگیری شده مقاومت کششی به روش RNAM
) (1983نیز جهت تأیید مدل صورت پذیرفت .الزم به ذکر است
که پارامترهای کاری مشابه مورد استفاده در این مقایسه عبارتند
از ، N=9, w= 5 cm, h=20 cm, v=3 km/hهمچنین خصوصیات
خاک مزرعه مورد استفاده در آزمون مزرعهای در جدول  5آورده
شده است:
مقاومت کششی متوسط بهدست آمده از آزمون مزرعهای
در حدود  24 kNبه دست آمد .از سوی دیگر مقاومت کششی
بهدست آمده از ورود پارامترهای مشابه آزمون مزرعهای به
ماشین حساب در بازه ) (19.8 kN, 28.4 kNو بازه خطایی (-
) 17.5%, 18.3%تغییر کرد که حد باال مربوط به درصد
همپوشانی  OP=0%و حد پائین مربوط به درصد همپوشانی
 OP=30%میباشد.
این مقایسه نیز بر سازگار بودن خروجیهای ماشین
حساب با دادههای اندازهگیری شده تأکید دارد.

جدول  -5خصوصيات خاک مزرعه مورد آزمون
)𝛒 (g/cm3چگالی
1/5

)𝛗(°زاويه
اصطکاک داخلی

C
)(kPaچسبندگی

درصد رس

درصد

()%

سيلت()%

30

22

40

42

نتيجهگيری
ادوات خاکورزی عمدهترین مصرفکننده انرژی مکانیکی در
تولید محصوالت زراعی میباشند ،بنابراین محاسبه نیازهای

درصد شن ()%

کالس بافتی

18

لوم رسی سيلت دار

توانی این ادوات حائز اهمیت است .توسعه مدلهای تئوری
پیشبینی نیازهای نیرویی ادوات خاکورزی یکی از روشهای
مورد توجه محققین در محاسبه توان موردنیاز ماشینهای
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 ویژگی.حساب مقاومت و توان کششی گاوآهن قلمی ارائه گردید
کاربرگ توسعه یافته در این است که تنها با وارد کردن مقادیر
مربوط به هشت پارامتر مرتبط با کار گاوآهن قلمی (سه پارامتر
 دو پارامتر مرتبط با گاوآهن و سه پارامتر وابسته،مربوط به خاک
 مقاومت ویژه و توان کششی موردنیاز، مقاومت،)به شرایط کاری
 مقایسه نتایج بهدست آمده از.این گاوآهن قابل محاسبه است
مدل توسعهیافته در این پژوهش با نتایج گزارشهای حاصل از
 همچنین نتایج به دست آمده از استاندارد،سایر پژوهشگران
 و آزمون مزرعهای نشان داد که کاربرد مدلASABE (2011)
توسعهیافته در محاسبه مقاومت و توان کششی گاوآهن قلمی
.بالمانع است

 مزیت مدلهای تئوری در مقایسه با روشهای.خاکورزی است
 فراهم شدن،تجربی و یا اندازهگیری مستقیم مقاومت کششی
دید صحیح از فرآیند ایجاد مقاومت کششی میباشد که این کار
از طریق توجه به روند توسعه معادالت تئوری امکانپذیر
 در این پژوهش ابتدا با بهکارگیری برخی از قوانین.میگردد
 مدل تئوری سادهای برای پیشبینی مقاومت،مکانیک خاک
 سپس برای ساده شدن.کششی گاوآهن قلمی توسعه دادهشد
انجام محاسبات و فراهم شدن امکان بهکارگیری مدل
توسعهیافته توسط اشخاصی که از تحصیالت مرتبط با بحث
 معادالت توسعهیافته وارد کاربرگی از،تئوری برخوردار نیستند
نرمافزار اکسل گردید و کاربرگ بهدست آمده با عنوان ماشین
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