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  چکيده
  
 يروين است. شده يبررس يرشکنيز اتيعمل نيح ۳۱۴۰ ريدجان و ۳۹۹ فرگوسن يمس تراکتور دو عملکرد ق،يتحق نيا در

 ۹/۲ ،۳/۲ ،۸/۱ سرعت چهار در تراکتورها نيا يانرژ کل بازده و يکشش بازده ،بندي مال قدرت لغزش، سوخت، مصرف ،يکشش
 ،عمق و سرعت تراکتور، نوع د.يگرد سهيمقا هم با رشکنيز شاخه مورد در متر يسانت ۵۰و ۴۰عمق دو و ساعت بر لومتريک ۵/۳ و

 ،مجموع در .داشت بندي مال قدرت و يکشش يروين ياستثنا به ها مؤلفه يتمام بر يدار يمعن ريتأث ها آن متقابل آثار نيهمچن
 يروين ساعت، بر لومتريک ۵/۳ به ۸/۱ از يشرويپ سرعت شيافزا با که صورت نيبد ؛شتدا يبهتر عملکرد ريدجان تراکتور
 يمتر يسانت ۵۰و ۴۰ عمق دو در نيانگيم طور به و ترتيب به يانرژ کل بازده و بندي مال قدرت لغزش، سوخت، مصرف ،يکشش

 ۱۰ شيافزا عالوه، به .افتي کاهش درصد ۸/۱۳ زانيم به يکشش بازده اما ؛افتي شيافزا درصد ۸۹ و ۳/۱۰۸ ،۲۳ ،۴ ،۷ زانيم به
 ،۶/۳۱ ،۳/۲۱ زانيم به بندي مال قدرت و لغزش سوخت، مصرف ،يکشش يروين شيافزا موجب يرشکنيز عمق يمتر يسانت

 نشان )RSM( پاسخ سطح روش .يافت کاهش درصد ۲۵ و ۷/۹ زانيم به يانرژ کل ةبازد و يکشش ةبازد اما ؛شد ۴/۲۱ و ۶/۲۰
  .دينما يم حاصل را يعملکرد جينتا نيتر نهيبه ساعت، بر لومتريک ۴/۲ سرعت و متر يسانت ۹/۴۲ عمق که داد

  
  .سوخت مصرف رشکن،يز پاسخ، سطح روش ،يانرژ کل بازده ،يکشش بازده :يديکل يها واژه
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  مقدمه
 ديتول و غذا به ازين جهان، تيجمع روزافزون رشد

 ،يطرف از است. داده شيافزا را يکشاورز محصوالت
 يکشاورز در يمصرف يانرژ منابع از يکي عنوان به سوخت

 يها سال در يا ندهيفزا تياهم ،يليفس منابع تيمحدود و
 يور بهره يريگ اندازه يها راه از يکي .افتي خواهد يآت

 يبررس ،يکشاورز محصوالت ديتول در يمصرف سوخت
 هم ،امر نيا است. استفاده مورد ادوات و تراکتور عملکرد

 يها نيماش دکنندگانيتول يبرا هم و کشاورزان يبرا
 ).Al-Suhaibani, 1992( است يضرور يکشاورز
 مصرف يها مؤلفه شامل عموماً تراکتور عملکرد يريگ اندازه

 بازده و بندي مال قدرت ،محرک يها چرخ لغزش ،سوخت
 ينيب شيپ يها فرمول مورد در قيتحق و شود مي يکشش

 به را يکشاورز نامهندس قاتيتحق از يا ژهيو سهم ،ها آن
 ;Ismail & Burkhardt, 1993( است داده اختصاص خود

Raheman & Jha, 2007; Ranjbarian et al., 2017(.   
 عمق و يشرويپ سرعت اثر يبررس براي ياديز قاتيتحق
 Shebi et .است شده انجام تراکتور عملکرد بر يورز خاک

al. (1988) از تراکتور سرعت شيافزا با که کردند گزارش 
 به ١٥ از ها چرخ لغزش زانيم ساعت، در لومتريک ١١ به ٤
 در Ismail & Burkhardt (1993) رسد. يم درصد ٨/٥

 عمق و يشرويپ سرعت راتييتغ ةرابط خود مطالعات
 و لغزش ساعت)، بر تري(ل سوخت مصرف با را يورز خاک
 يخط و دوم درجه ،يخط ترتيب به تراکتور يکشش بازده

 .Khosravani et al همکاران و يخسروان .اند کرده گزارش

 عمق شيافزا با که دنديرس جهينت نيا به (1998)
 لغزش و تراکتور سوخت مصرف زانيم ،يورز خاک
 Raheman & Jha .ابدي يم شيافزا محرك يها چرخ

 سرعت شيافزا با که افتنديدر خود قاتيتحق در (2007)
 دوم درجه يا چندجمله صورت به لغزش زانيم ،يشرويپ

 Mosavi Seyyedi (2009) يها يبررس .ابدي يم شيافزا
 و سوخت مصرف شخم، عمق شيافزا با که داد نشان
 ،يشرويپ سرعت شيافزا با اما يابد؛ مي شيافزا لغزش
 و انيرنجبر ابد.ي يم کاهش لغزش و سوخت مصرف

 يوقت که افتنديدر Ranjbarian et al. (2017) همکاران
 و بندي مال قدرت لغزش، ،ابدي شيافزا يشرويپ سرعت
 و ابدي يم کاهش يکشش بازده اما شيافزا يانرژ کل بازده

   .است نهيبه ساعت بر لومتريک ٣ سرعت در سوخت مصرف

 عملکرد سهيمقا براي ياديز قاتيتحق ،نيهمچن
 يرومان يتراکتورها شامل ،کشور در متداول يتراکتورها

 فرگوسن يمس ،٢٨٥ فرگوسن يمس )،٦٥٠ ورساليوني(
 گرفته صورت يزراع اتيعمل نيح ٣١٤٠ ريجاند و ٣٩٩
 يتراکتورها عملکرد سهيمقا به Bakhtiary (1996( است.
 نيح در ۷۵۰ ام يت يآ و ۲۸۵ فرگوسن يمس ،يرومان
 انگريب ،جينتا پرداخت. برگرداندار گاوآهن با شخم اتيعمل
 لغزش و ترباال يکشش بازده در يرومان تراکتور يبرتر

 عملکرد سهيمقا به Soltani (2004( يسلطان بود. تر نييپا
 نيح ۴۲۳۰ ريجاند و ۳۹۹ فرگوسن يمس يتراکتورها

 ريجاند تراکتور که دكر گزارش و پرداخت قيعم شخم
 ياندک سوخت مصرف باالتر، بندي مال توان يدارا ۴۲۳۰

 از که داد شنهاديپ يو است. يباالتر يکشش بازده و شتريب
 تا گردد استفاده يسطح شخم يبرا ۳۹۹ فرگوسن يمس

 د.باش نهيبه ،يمصرف سوخت به نسبت آن يکشش عملکرد
)Mehranzade et al. (2016 دو سوخت مصرف يبررس به 

 و نيسنگ شخم نيح ۳۹۹ و ۲۸۵ فرگوسن يمس تراکتور
 دو سوخت مصرف که کردند گزارش ها آن پرداختند. سبک

 اما ؛نداشت يدار يمعن اختالف سبک شخم در تراکتور
 نيسنگ شخم در ۳۹۹ فرگوسن يمس سوخت مصرف

 ها آن ،شده يريگ اندازه بندي مال توان به توجه با بود. شتريب
 در دند.كر يابيارز ۲۸۵ مدل از بهتر را ۳۹۹ مدل عملکرد

 سهيمقا و يبررس مورد زين تراکتورها ريسا ،گريد قاتيتحق
 سهيمقا به Mirzazadeh (2011( مثال، طور هب گرفتند. قرار
 دو هر پرداخت. ۸۰۴ سپاهان و ITM800 تراکتور دو

 دو و بخار اسب ۸۲ کساني موتور قدرت از تراکتور
 جلو ليفرانسيد در يکيمکان يريدرگ صورت هب ليفرانسيد

 تراکتور که داد نشان ها يبررس جينتا بودند. برخوردار
ITM800، بازده و شتريب لغزش اما کمتر سوخت مصرف 

 يساز نهيبه يبرا و داشت يکمتر بندي مال توان و يکشش
 استفاده کننده نيسنگ يهاوزنه از حتماً ديبا آن عملکرد

   د.كر
 اتيعمل در يانرژ مصرف يها شاخص نيتر مهم از

 ادوات -تراکتور ةمجموع يانرژ کل ةبازد ،يورز خاک
 زانيم از است عبارت ،يانرژ کل ةبازد است. ورز خاک
 نسبت ورز خاک ادوات به تراکتور طرف از شده منتقل يانرژ
 .سوخت از ينيمع مقدار مصرف يازا به شدهديتول يانرژ به
 ژهيو سوخت مصرف و يکشش بازده به نسبت شاخص نيا

 Serrano) است. تر مهم تراکتورها، عملکرد سهيمقا براي
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Joao et al., 2005). Crowell & Bowers (1985) گزارش 
 درصد ۱۰-۲۰يانرژ کل بازده يبرا حيصح ةباز که ندکرد

 ورز خاک ادوات -تراکتور يبرا يانرژ کل ةبازد اگر است.
 و تراکتور از يمناسب بيترک باشد، درصد ۱۰ از کمتر
 م؛يدار ينييپا يکشش ةبازد و ميا نکرده انتخاب را ادوات
 مناسب بيترک انگريب درصد ۲۰ از شتريب يانرژ کل بازده

 Samiei( ستباال يکشش بازده و ورز خاک ادوات -تراکتور

Far et al., 2015(.  
 از يمختلف انواع خاک، سطح ريز سخت ةيال شکستن ايبر

 دارد وجود متنوع يها طرح در رشکنيز يها گاوآهن
(Raper, 2002)کار هنگام به تراکتور سوخت مصرف اما ؛ 

 يبرا مناسب متداول يهاتراکتور يکشش عملکرد ،ها آن با
 و ها عمق در ها رشکنيز نيا ريتأث و ها آن کشش
 تراکتور، لغزش مانند ييها مؤلفه بر متفاوت يها سرعت
 نيهمچن ،يانرژ کل بازده و يکشش بازده ،بندي مال قدرت

 کمتر يتجرب يها مدل توسط ها مؤلفه نيا يساز نهيبه
 کشاورزان .ستين موجود اي است گرفته قرار توجه مورد

 آن به متصل ادوات و تراکتور تناسب به يتوجه معموالً
 يبرا که داشت توجه ديبا ،يطرف از .ندارند رشکنيز ژهيو به
 از يکساني طيشرا در را ها آن ديبا تراکتور، دو سهيمقا

 و ها آن به متصل ادوات ر،يتا ابعاد موتور، قدرت لحاظ
 نيا احتساب با م.يده قرار آزمون تحت يا مزرعه طيشرا
 فرگوسن يمس مشابه تراکتور دو سهيمقا به ميتصم رد،امو

 برابر موتور قدرت با ۳۱۴۰جاندير  و ليفرانسيد تک ۳۹۹
   شد. گرفته لوواتيک ۸۲ زانيم به
 يها يتئور يمبنا بر ها دهيپد از ياريبس ،يمهندس علوم در

 ستا يحال در نيا شوند. يم يساز مدل خودشان به مربوط
 لعوام اديز تعداددليل  به ها دهيپد از ياريبس که

 يدگيچيپ اي مزيمکان بودن ناشناخته کننده، کنترل
 ندارند. را مناسب ياضير مدل داشتن تيقابل ،يمحاسبات

 يساز مدل يتجرب يها روش از استفاده ،يموارد نيچن در
 از يکي عنوان به ،)RSM( ١پاسخ سطح  روش .است کارساز
 از يا مجموعه و است مطرح يتجرب يساز مدل يها روش
 ريمتغ چند اي کي نيب رابطه که است ياضير يها روش

 Betiku( دکن يم نييتع مستقل ريمتغ نيچند با را وابسته

& Adesina, 2013.( با تا شود يم يسع روش نيا در 
 نيتخم يبرا يراه مناسب، شيآزما طرح کي از استفاده
 يموضع شکل يحت و دوم درجه اثرهاي ،ها شبرهمکن

                                                 
1- Response Surface Methodology 

 اهداف ،انيم نيا در شود. افتهي مطالعه مورد پاسخ سطح
 ها آن نيتر مهم از که شوند يم دنبال يجد طور به يخاص

 رفع ،نهيبه يها يورود افتني با نديافر بهبود به توان يم
 .کرد اشاره آن يدارسازيپا و نديافر ضعف نقاط و مشکالت

 & Salar( دفرکارپرور و ساالر راستا، نيهم در

Karparverfard, 2017( اثر يساز نهيبه و يساز مدل به 
 ورز خاک بر وارد يعمود و يافق يروهاين بر بال هندسه

 پرداختند. )RSM( پاسخ سطح روش توسط بالدار يقلم
 و يساز مدل يبرا روش نيا که داد نشان ها آن جينتا
 ديمف اريبس ورز خاک عامل با مرتبط يها مؤلفه يساز نهيبه

 نيبد حاضر قيتحق اهداف مطالب، نيا به توجه با است.
  است: صورت

 يورز خاک عمق و يشرويپ سرعت راتييتغ اثر يبررس -۱
 قدرت ،محرک يها چرخ لغزش سوخت، مصرف بر

 تراکتور دو در يانرژ کل بازده و يکشش بازده ،بندي مال
 دهينام ريجاند اختصار به پس، نيا (از ۳۱۴۰جاندير 
 نيا (از ليفرانسيد تک ۳۹۹ فرگوسن يمس و )شد خواهد
 رشکنيز نيح )شد خواهد دهينام فرگوسن اختصار به پس،

  .يزن
 ريتأث تحت يبررس مورد يها مؤلفه يساز نهيبه -۲

 عمق) و يشرويپ سرعت تراکتور، (نوع مستقل يرهايمتغ
  .)RSM( پاسخ سطح روش از استفاده با
 عملکرد ،رشکنيز ةدربار آمده دست به اطالعات ارائه -۳
 رايب کشاورزان به تر مناسب تراکتور و متداول تراکتور دو
 حيصح تيريمد و يور بهره جهت بهتر تناسب جاديا

  .يمصرف سوخت
  

  ها روش و مواد
  يريگ اندازه يابزارها
 شامل ،قيتحق نيا در شده استفاده يريگ اندازه يابزارها

 يکشش يروين يريگ اندازه يبرا نقطه سه اتصال مومترنايد
 يبرا پنجم چرخ ،يتاليجيد سنج سوخت ،رشکنيزموردنياز 

 و مزرعه در تراکتور حرکت يواقع سرعت يريگ اندازه
 استفاده مورد نامومتريد .است داده يآور جمع ستميس

 Abbaspour-Gilandeh & Khanramaki (2013) توسط
 نيروهاي تمامي است قادر لهيوس نيا .است شده ساخته

 ۳۰ مقدار نهيشيب تا را ورز خاک ابزار از شاخه يك بر وارد
  .)۱ (شکل کند يريگ اندازه وتنينلويک



 حين عمليات زيرشکني ۳۹۹و مسي فرگوسن  ۳۱۴۰بررسي عملکرد تراکتورهاي جاندير                                                                        ۴

  
  يا مزرعه يها آزمون در استفاده مورد پنجم چرخ و داده يآور جمع ستميس نامومتر،يد ،۳۱۴۰جاندير  تراکتور -۱ شکل

  
 مرحله دو در و يا مزرعه صورت به نامومتريد ونيبراسيکال

 مجموعه فرگوسن، تراکتور اول، ةمرحل در شد. انجام
 را رشکنيز - نامومتريد -خالص حالت در ريجاند تراکتور

 يتن ۵ لودسل و رابط کابل قيطر از و يورز خاک نيح
 ت،يوضع نيا در د.يکش يم تراکتور دو نيب شده نصب

 يشرويپ يها سرعت جرايا با متفاوت يکشش يروهاين
 دوم، ةمرحل در آمد. دست به کشنده تراکتور در متفاوت
 -نامومتريد - خالص تراکتور ةمجموع کشنده تراکتور

 يها سرعت همان در را کار عدم حالت در رشکنيز
 يروهاين تفاوت د.يکش يم اول ةمرحل يشرويپ

 دوم و اول ةمرحل دو در يتن ۵ لودسل با شده يريگ اندازه
 )يکشش (مقاومت افقي مقاوم نيروي با ديبا

 يسر دو رسم با باشد. برابر نامومتريد با شده يريگ اندازه
  ).۲ (شکل آمد دست به يا مزرعه ونيبراسيکال نمودار رو،ين

  

  
 يا مزرعه ونيبراسيکال از آمده دست به جينتا -۲ شکل

  نامومتريد
  

 حسگر عدد دو از شده مصرف وختس يريگ اندازه رايب
 ساخت مثبت ييجا هجاب با يضويب دنده نوع از سنج يدب

 ±۱ دقت از لهيوس نيا شد. استفاده ژاپن Oval شرکت
 بود. برخوردار ساعت بر تريل ۱-۵۰يکار ةمحدود در درصد
 به انژكتور پمپ از مازاد سوخت ديزلي موتورهاي در چون

 مسير در كه حسگري بر عالوه گردد، يبرم سوخت مخزن
 يك بود، شده داده قرار انژكتور پمپ به سوخت رفت
 ميزان تا گرفت قرار سوخت برگشت مسير در نيز سنج دبي
 دو از عبوري جريان تفاضل طريق از موتور مصرفي دبي

 تاليجيد شگرينما قيطر از و شده محاسبه حسگر
  شود. داده شينما هيثان هر در سنج سوخت
 شد يريگ اندازه پنجم چرخ با مزرعه در تراکتور سرعت
 متصل پنجم چرخ به يسيمغناط حسگر کي ).۱ (شکل
 .کند يم ثبت را يا دندانه ۱۲ دنده چرخ چرخش که است

 تاليجيد شگرينما در شده داده نشان عدد ميتقس با
 محاسبه قابل پنجم چرخ دور تعداد ،۱۲ عدد بر متر پالس
 ،شده يط مسافت پنجم، چرخ طيمح داشتن با .است

 يبراموردنياز  زمان مدت يريگ اندازه با و شود مي محاسبه
 د.يآ يم دست به تراکتور سرعت مسافت، نيا کردن يط
 ق،يتحق نيا در استفاده مورد داده يآور جمع ستميس

 هشت ةحلق دو يرو بر شده نصب يها  سنج کرنش شامل
 نامومتريد يرو شده نصب )EOR( افتهي توسعه يوجه

 يها گناليس بود. تاپ لپ و تاالگريد نقطه، سه اتصال
 شد يرقوم DT-800 تاالگريد در ها سنج کرنش از يافتيدر
 و تاالگريد افت.ي انتقال تاپ لپ به کرت هر يانتها در و

 برق مبدل و ياضاف يولت ۱۲ يباتر کي قيطر از تاپ لپ
  ).۱ (شکل شدند يم هيتغذ ولت ۲۲۰ به ۱۲

  

y = 1.1423x + 0.2641
R² = 0.9462
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  يا مزرعه يها آزمون
 يکشاورز قاتيتحق ستگاهيا مزارع در يا مزرعه يها آزمون

 يدست نفوذسنج دستگاه کي از .شد اجرا (آالروق) لياردب
 خاک استحکام يريگ اندازه يبرا (Rimik, CP-20) کيمير

 تا يتصادف نقطه ۲۰ در خاک يرينفوذپذ .شد استفاده
 هب جينتا نيانگيم .شد يريگ اندازه يمتر يسانت ۵۰عمق
  است. شده داده نشان ۳ شکل در آمده دست

 ۳۵ عمق در اي اليه سخت که دهد مي نشان نتايج اين
 و ۴۰ هاي عمق در زيرشکني که دارد وجود متري سانتي

 دو از کرد. خواهد کمک آن شکستن به متر سانتي ۵۰
 جاندير شامل متداول ديفرانسيل تک سيلندر شش تراکتور

 هاي چرخ اندازه و موتور قدرت کيلووات ۸۲ با فرگوسن و
 هاي آزمون در ديفرانسيل قفل سازي فعال بدون مساوي
 در استفاده مورد زيرشکن شاخة شد. استفاده اي مزرعه
 حداکثر و شکل C استاندارد نوع از اي مزرعه هاي آزمون
 از مزرعه خاک ).۱ (شکل بود متر سانتي ۶۰ آن کاري عمق
 در خاک خصوصيات ساير و رطوبت بود؛ رسي لومي نوع
 ۰-۲۵ عمق دو در و تصادفي طور به شده انتخاب نقطة ۱۵

 در حاصل نتايج شد. گيري اندازه متر سانتي ۲۵-۵۰و
  است. شده داده نشان ۱ جدول

 
 

  
 با خاک استحکام يريگ اندازه از آمده دست به جينتا -۳ شکل

  نفوذسنج دستگاه
  

  يقاتيتحقة مزرع در خاک ييايميش و يکيزيف اتيخصوص از يبرخ - ۱ جدول
  مقدار  تيخصوص

  ۴۰  (درصد) شن
  ۲۸  (درصد) لتيس

  ۳۲  (درصد) رس
  ۲۹/۰  (درصد) يآلة ماد

  ۶۲/۷ تهيدياس
  ۴۱/۰  متر) بر منسيز ي(دس يکيالکتر تيهدا

  ۳۵/۱  )يمتر يسانت ۰-۲۵مترمکعب)( يبرسانت (گرميظاهر مخصوص جرم
  ۴۶/۱  )يمتر يسانت ۲۵-۵۰مترمکعب)( يسانت بر (گرم يظاهر مخصوص جرم

  ۳/۹  )يمتر يسانت ۰-۲۵( (درصد) خشک وزنة يپا بر رطوبت
  ۴/۱۲  )يمتر يسانت ۲۵-۵۰( (درصد) خشک وزنة يپا بر رطوبت

  

 تراکتور، نوع دو شامل ،مستقل يرهايمتغ گرفتن نظر در با
 تکرار چهار و يشرويپ سرعت چهار ،يورز خاک عمق دو
 ۳ کي (هر يشيآزما کرت ۶۴ جمعاً ،آزمون حالت هر يبرا

 طرح ةيپا بر بلوک چهار در )طول متر ۳۰ در عرض متر
 کرت، هر در شد. گرفته نظر در يتصادف کامل يها بلوک
 سوخت مصرف ،ازين مورد يکشش يروين شامل مؤلفه، سه
 شامل ،گريد يها مؤلفه و يريگ اندازه تراکتور سرعت و

 با يانرژ کل بازده و يکشش بازده ،بندي مال قدرت ،لغزش

 يبرا د.يگرد محاسبه استاندارد يها فرمول از استفاده
 شد: استفاده )۱( رابطه از لغزش ةمحاسب

)۱(   S = 100 (1- (Va/Vo)) 

 حرکت يواقع سرعت Va (درصد)؛ لغزش S آن در که
 و ساعت)؛ بر لومتري(ک يورز خاک اتيعمل نيح تراکتور

Vo مزرعه سطح يرو بار بدون تراکتور حرکت سرعت 
 است. ساعت) بر لومتري(ک
) ۲( رابطه از تراکتور بندي مال قدرت ةمحاسب يبرا

  شد: استفاده
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)۲(  DP = D × Va/3.6 

 يروين D وات)؛لوي(ک بندي مال قدرت DP آن در که
 سرعت Va و وتن)يلوني(ک ورز خاک ابزار موردنياز يکشش
 است. )لومتر بر ساعتيک ( مزرعه در تراکتور حرکت يواقع
  شد: استفاده )۳( رابطه از يکشش بازده يريگ اندازه يبرا
)۳(  TE = 1-S (NT/GT) 

 کشش NT لغزش؛ زانيم S ؛يکشش بازده TE آن در که
به صورت  )ASAE S296 استاندارد در شده في(تعر خالص

به  Bnو  Wبوده و  يعيتم طبيه لگاريپا eکه در آن، 
ک نسبت بدون واحد به يک چرخ و يناميد يروينب يترت

  صورت

   
 استاندارد در شده في(تعر ناخالص کشش GT و ؛باشديم

ASAE S296( به صورت  

 است.
 شد، يبررس قيتحق نيا در که ييها مؤلفه نيتر مهم از يکي

 که بود ورز خاک ادوات -تراکتور مجموعه کل يانرژ بازده
  گردد: يم محاسبه )۴( رابطه قيطر از
)۴(  OEE = �� × ���.� × �� × 3.6 

 سرعت Va (درصد)؛ کل يانرژ بازده OEE آن در که
 يکشش مقاومت D ساعت)؛ بر لومتري(ک مزرعه در تراکتور

 تراکتور سوخت مصرف Fc و وتن)؛يلوني(ک ادواتموردنياز 
 کسر مخرج در موجود ۲/۱۰ عدد است. ساعت) بر تري(ل

 در يديتول زليد سوختلوگرم يکک ي يحرارت ارزش فوق،
  است. ساعت لوواتيک حسب بر رانيا

  
  )RSM( پاسخ سطح روش کيتکن توسط يساز نهيهب

 شامل ،يبررس تحت وابسته يها تيکم يبرا نهيبه ريمقاد
 قدرت لغزش، سوخت، مصرف از،يموردن يکشش يروين

 مجموعه در يانرژ کل بازده و يکشش بازده ،بندي مال
 يبرا يونيرگرس معادالت حل توسط رشکنيز -تراکتور

 Design Expert افزار نرم از استفاده با ها آن ينيب شيپ
 ريمقاد نيکمتر جاديا بخش، نيا در ما هدف آمد. دست به
 و است بوده لغزش و سوخت مصرف ،يکشش يروين يبرا

 بازده ،بندي مال قدرت يبرا ريمقاد نيشتريب ،بالعکس
  باشد. يم مدنظر يانرژ کل بازده و يکشش

  
  بحث و جينتا

 عمق و يشرويپ سرعت تراکتور، نوع اثر انسيوار هيتجز
 داده نشان ۲ جدول در شده يبررس يها مؤلفه بر يرشکنيز

 ،عمق و يشرويپ سرعت تراکتور، نوع ثرا است. شده
 يتمام بر يدار يمعن ريثتأ ها آن متقابل آثار نيهمچن
 قدرت و يکشش يروين ياستثنا به يبررس تحت يها مؤلفه
 با عامل نيا متقابل آثار و تراکتور نوع اثر دارد. بندي مال

 قدرت و يکشش يروين بر عمق) و (سرعت گريد عوامل
  است. يمعن يب ،بندي مال

  

  مطالعه مورد يها مؤلفه بر عمق و يشرويپ سرعت تراکتور، نوع اثر انسيوارة يتجز - ۲ جدول

  يآزادة درج  راتييتغ منبع
      مربعات نيانگيم    

  يانرژ کل بازده  يکشش بازده  بندي مال قدرت  لغزش  سوخت مصرف  يکشش يروين
 ns۵۰۴/۲۲۱ **۱۲/۱۹ **۳/۱۰ ns۲/۴۸۷ **۵۸/۲۳۰ **۳۳/۵۱۱  ۱  تراکتور
  ۲۸۵/۱۵**  ۵/۳۶۴*  ۷۴/۱۰**  ۹۵۸/۶۳**  ۰۲۰/۲۰**  ۷۸۲/۱۹**  ۱  عمق
  ۵۹/۵۴**  ۱۶۷/۱۵۱**  ۳۸۹/۲۷**  ۹۸/۱۲*  ۹۵۷/۰**  ۴۶۶/۰**  ۳  سرعت

 ns۴۰/۵۰۰ **۴۹/۳۹۴ **۷۶/۴۴۳ ns۷۵/۴۶ **۱۱۸/۳۴ **۱۵/۵۶۰  ۱  عمق×تراکتور
 ns۴۲/۹۴۰ **۹۸/۱۲۹ **۸۷/۵۰ ns۷/۹۹۰ **۵۶/۹۳۷ **۱۴/۹۸  ۳  سرعت×تراکتور
  ۳۹۱/۰**  ۵/۰*  ۲۷۸/۰**  ۷۴۷/۰*  ۰۷۳/۰**  ۰۲۲/۰**  ۳  عمق×سرعت

  ۰۰۱/۰  ۱۱۴/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  ۵۱  خطا
              ۶۳  کل

  اختالف بودن دار يمعن عدم ns ،درصد ۵ احتمال سطح در دار يمعن اختالف * درصد، ۱ احتمال سطح در دار يمعن اختالف **
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  مطالعه مورد يها مؤلفه يساز نهيبه به مربوط جينتا -۳جدول 
  يبررس تحت مؤلفه  )cm( عمق  )km/h( يشرويپ سرعت  تراکتور  مقدار

  )kN( يکشش يروين  ۷۸/۴۲  ۹۰۶/۱  فرگوسن  ۶۲/۷
  )L/h( سوخت مصرف  ۳۶/۴۱  ۸۸۱/۱  فرگوسن  ۹۳/۶
  )%( لغزش  ۶۷/۴۰  ۰۰۲/۲  ريجاند  ۹۹/۹
  )kW(بندي  مال قدرت  ۳۳/۴۸  ۴۰۱/۳  ريجاند  ۴۴/۸
  )%( يکشش بازده  ۹۴/۴۱  ۸۳۲/۱  ريجاند  ۲۳/۷۲
  )%( يانرژ کل بازده  ۳۳/۴۲  ۴۳۵/۳  فرگوسن  ۳۸/۱۲

  

 يرشـکن يز عمق و يشرويپ سرعت تراکتور، نوع ثرا
 يکشش يروين بر

 نوع دو به متصل رشکنيزموردنياز  يکشش يروين ،۴ شکل
 مختلف يها عمق و ها سرعت در را آزمون تحت تراکتور
  دهد. يم نشان
 و پيشروي سرعت افزايش با که دهد مي نشان ،۴ شکل
 متصل زيرشکنموردنياز  کششي نيروي ورزي، خاک عمق

 ,Spoor & Godwin) يابد مي افزايش تراکتور دو هر به
1978; Owen, 1989; Sheikh, 1989; Al-Suhaibani & 
Al-Janobi, 1997; Shahi et al., 2010; Ramadhan, 

2011; Ramadhan, 2014). سرعت شدن برابر دو با 
 مقاومت ساعت) بر کيلومتر ۵/۳ به ۸/۱ از (مثالً پيشروي
 با تناسب اين شود. نمي برابر دو اما يابد؛ مي افزايش کششي
 و ASABE کششي مقاومت بيني پيش استاندارد فرمول

 & Crowell)دارد انطباق محققان از زيادي تعداد تحقيقات
Bowers, 1985; De Souza et al., 1994; Al-Suhaibani 

et al., 2006; Sahu & Raheman, 2006). يکساندليل  به 
 نيروي که رفت مي انتظار پيشروي، سرعت و عمق بودن

 تراکتور دو هر به متصل زيرشکن برايموردنياز  کششي
 کمي مزرعه در آمده دست به نتايج اما باشد؛ يکسان
 فيزيکي خصوصيات در تفاوت علت به که بود متفاوت
 به اي نقطه از آن رطوبت و تخلخل فشردگي، مانند خاک،
 ۴۰عمق در که گردد مي مالحظه باشد. مي ديگر نقطه

 در اما است؛ يکسان زيرشکن کششي مقاومت متر، سانتي
 ابزار طرف از بيشتري کششي مقاومت متر، سانتي ۵۰ عمق
 توان مي است. شده وارد جاندير تراکتور بر ورز خاک

 تراکتور اين آزمون با مرتبط هاي کرت که کرد استنباط
 تر مرطوب يا تر متراکم خاک داراي تصادفي کامالًصورت  به

 ۵/۳ سرعت درموردنياز  کششي نيروي بيشترين اند. بوده
 در متر سانتي ۵۰ ورزي خاک عمق در ساعت بر کيلومتر
 نيرو کمترين و کيلونيوتن ۲۶/۹ ميزان به جاندير تراکتور

 ورزي خاک عمق در ساعت بر کيلومتر ۸/۱ سرعت در نيز

 کيلونيوتن ۱۸/۷ ميزان به تراکتور دو هر در متر سانتي ۴۰
 افزايش جاندير، تراکتور مورد در است. آمده دست به

 ترتيب به ساعت بر کيلومتر ۵/۳ به ۸/۱ از پيشروي سرعت
 باعث خاک متر سانتي ۵۰ و ۴۰ ورزي خاک عمق دو در

 شده درصد ۷/۷ و ۵/۶ ميزان به کششي مقاومت افزايش
 زيرشکني، عمليات عمق به متر سانتي ۱۰ افزايش با است.

 يافته افزايش درصد ۳/۲۱ حدودموردنياز  کششي مقاومت
 از پيشروي سرعت افزايش فرگوسن، تراکتور مورد در است.

 عمق دو در ترتيب به ساعت بر کيلومتر ۵/۳ به ۸/۱
 افزايش باعث خاک متر سانتي ۵۰ و ۴۰ ورزي خاک

 افزايش با است. شده درصد ۵/۶ ميزان به کششي مقاومت
 کششي مقاومت زيرشکني، عمليات عمق به متر سانتي ۱۰

 ،۴ شکل است. يافته افزايش درصد ۸/۲۰ حدودموردنياز 
 و پيشروي سرعت بين رابطة که دهد مي نشان همچنين

 دو هر و ورزي خاک عمق دو هر درموردنياز  کششي نيروي
 & Ismail تحقيقات از ).R2>0.95( است خطي تراکتور

Burkhardt (1993)، Ashrafi Zadeh (2006)، Sahu & 

Raheman (2006)، Moeenifar et al. (2013) و 
Ranjbarian et al. (2017) آمده دست به مشابه نتايجي 

  است.
  

  
 نوع ،يورز خاک عمق ،يشرويپ سرعت نيب ارتباط -۴ شکل

  رشکنيز ازيموردن يکشش يروين و تراکتور
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 يرشـکن يز عمق و يروشيپ سرعت تراکتور، نوع اثر
  سوخت رفمص بر

 تحت تراکتور نوع دو به مربوط سوخت مصرف ،۵ شکل
 يرشکنيز نيح مختلف يها عمق و ها سرعت در را آزمون
  دهد. يم نشان

 در ساعت بر ليتر ۶۵/۹ ميزان به سوخت مصرف بيشترين
 ۵۰ ورزي خاک عمق و ساعت بر کيلومتر ۵/۳ سرعت
 به نيز سوخت مصرف کمترين و فرگوسن در متر سانتي
 ساعت بر کيلومتر ۸/۱ سرعت در ساعت بر ليتر ۳/۶ ميزان

 دست به فرگوسن در متر سانتي ۴۰ ورزي خاک عمق و
 عمق افزايش با تراکتور دو هر سوخت مصرف است. آمده
 يافته افزايش پيشروي، سرعت افزايش با و ورزي خاک
 با که کردند گزارش نيز Khosravani et al. (1998) است.

 افزايش تراکتور سوخت مصرف ورزي، خاک عمق افزايش
 هر در سوخت مصرف و پيشروي سرعت بين رابطة يابد. مي
 است خطي و مستقيم عمق، دو هر و تراکتور دو
)R2>0.85.( Aljasimy (1993) و Ismail & Burkhardt, 

 را سوخت مصرف و پيشروي سرعت بين رابطة نيز (1993)
 Ranjbarian همچنين، اند. کرده گزارش (خطي) مستقيم

et al. (2017) سوخت مصرف و پيشروي سرعت بين رابطة 
 )R2>0.99( خطي کامالً و مستقيم را چيزل گاوآهن
 در جاندير تراکتور متر، سانتي ۴۰ عمق در اند. کرده گزارش
 اما داشته بيشتري سوخت مصرف ها، سرعت تمامي

 سرعت افزايش با تراکتور دو سوخت مصرف اختالف
 در متر، سانتي ۵۰ عمق در است. يافته کاهش پيشروي،

 جاندير تراکتور ساعت، بر کيلومتر ۳ از کمتر هاي سرعت
 باالتر، هاي سرعت در اما دارد؛ بيشتري سوخت مصرف
 شده بيشتر جاندير از فرگوسن تراکتور سوخت مصرف
 ۸/۱ از پيشروي سرعت افزايش با جاندير تراکتور در است.

 ۵۰ و ۴۰ ورزي خاک عمق دو در ساعت بر کيلومتر ۵/۳ به
 ۳ و ۹/۴ ميزان به ترتيب به سوخت مصرف متر سانتي
 ۵۰ به ۴۰ از ورزي خاک عمق افزايش با و درصد
 افزايش درصد ۶۵/۳۱ حدود سوخت مصرف متر، سانتي

 از پيشروي سرعت افزايش با فرگوسن تراکتور در يابد. مي
 و ۴۰ ورزي خاک عمق دو در ساعت بر کيلومتر ۵/۳ به ۸/۱

 و ۷/۸ ميزان به ترتيب به سوخت مصرف متر سانتي ۵۰
 ۵۰ به ۴۰ از ورزي خاک عمق افزايش با و درصد ۴/۱۱

 افزايش درصد ۵/۳۹ حدود سوخت مصرف متر، سانتي
 سرعت افزايش هم که دهد مي نشان نتايج اين يابد. مي

 بسيار تأثير زيرشکني عمليات عمق افزايش هم و پيشروي
 در فرگوسن تراکتور سوخت مصرف افزايش بر بيشتري
  دارد. جاندير تراکتور با مقايسه

  

  
 نوع ،يورز خاک عمق ،يشرويپ سرعت نيب ارتباط -۵ شکل

  سوخت مصرف و تراکتور
  

 يرشـکن يز عمق و يشرويپ سرعت تراکتور، نوع اثر
  لغزش بر

 تحت تراکتور دو در محرک يها چرخ لغزش ،۶ شکل
 يرشکنيز نيح مختلف يها عمق و ها سرعت در را آزمون
  دهد. يم نشان

 لغزش ميزان زيرشکني، عمق و پيشروي سرعت افزايش با
 اما يابد؛ مي افزايش تراکتور دو هر در محرک هاي چرخ در
 جاندير از بيشتر فرگوسن در لغزش حاالت، همة در
 ۹۸/۱۵ ميزان به لغزش بيشترين که طوري به باشد، مي

 در و ساعت بر کيلومتر ۵/۳ پيشروي سرعت در درصد
 کمترين و فرگوسن تراکتور متر سانتي ۵۰ ورزي خاک عمق

 بر کيلومتر ۸/۱ سرعت در درصد ۲۸/۹ ميزان به لغزش
 تراکتور در متر سانتي ۴۰ ورزي خاک عمق در ساعت
 افزايش جاندير، تراکتور در است. افتاده اتفاق جاندير
 دو در ساعت بر کيلومتر ۵/۳ به ۸/۱ از پيشروي سرعت
 لغزش افزايش باعث متر سانتي ۵۰ و ۴۰ ورزي خاک عمق

 است. شده درصد ۷/۲۲ و ۴/۲۳ ميزان به ترتيب به
 زيرشکني، عمق به متر سانتي ۱۰ افزايش با همچنين،

 فرگوسن، تراکتور در يابد. مي افزايش درصد ۶/۲۰ لغزش
 ساعت بر کيلومتر ۵/۳ به ۸/۱ از پيشروي سرعت افزايش

 افزايش باعث متر سانتي ۵۰ و ۴۰ ورزي خاک عمق دو در
 است. شده درصد ۱/۳۳ و ۶/۲۴ ميزان به ترتيب به لغزش

 زيرشکني، عمق به متر سانتي ۱۰ افزايش با همچنين،
 قدرت تراکتور، هردو يابد. مي افزايش درصد ۲۴ لغزش
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 که عاملي ترين مهم و دارند اي مزرعه هاي آزمون براي کافي
 باشد، باالتر هاي سرعت در لغزش افزايش سبب تواند مي
 Albana & Hassan است. کننده سنگين هاي وزنه نبود

(1990) ،Raheman & Jha (2007) و Ranjbarian et al. 

 عمق و پيشروي سرعت افزايش با که دريافتند نيز (2017)
 يافت. خواهد افزايش محرک هاي چرخ لغزش ورزي، خاک

Khosravani et al. (1998) و Mosavi Seyyedi (2009) 
 لغزش ورزي، خاک عمق افزايش با که اند کرده گزارش نيز

 Mosavi اما يابد. مي افزايش تراکتور محرک هاي چرخ

Seyyedi (2009) پيشروي، سرعت افزايش با که دريافت 
 اختالف دليل يابد. مي کاهش تراکتور هاي چرخ لغزش
 آمده دست به نتايج و محققان اين هاي بررسي نتايج ميان

 الستيکهاي آج تراکتورها، نوع که است آن تحقيق، اين از
 هر در خاک شرايط و استفاده مورد ادوات محرک، چرخ
 سرعت بين رابطة است. متفاوت تحقيقات اين از يک

 متري سانتي ۵۰ و ۴۰ هاي عمق در لغزش و پيشروي
 اي چندجملهصورت  به تراکتور، دو هر براي ورزي خاک
 & Ismail است. )R2>0.92( باال همبستگي با دوم درجه

Burkhardt (1993) سرعت تغييرات بين رابطة نيز 
 را محرک هاي چرخ لغزش و ورزي خاک عمق و پيشروي

 اما اند. کرده گزارش دوم درجه اي چندجملهصورت  به
Ranjbarian et al. (2017) لغزش و پيشروي سرعت رابطة 

 تفاوت اند. کرده گزارش خطي چيزل، گاوآهن مورد در را
 ناشي تواند مي تحقيق اين نتايج با ها آن تحقيقات نتايج در
 شرايط و استفاده مورد ادوات و تراکتورها در تفاوت از

  باشد. ها آزمون عملياتي
  

  
 نوع ،يورز خاک عمق ،يشرويپ سرعت نيب ارتباط -۶ شکل

  لغزش و تراکتور
  

 يرشکنيز عمق و يشرويپ سرعت تراکتور، نوع اثر
  بندي مال قدرت بر

 و يشرويپ سرعت شيافزا با که دهد يم نشان ،۷ شکل
 شيافزا تراکتور دو هر بندي مال قدرت ،يرشکنيز عمق

 چون ؛رسد يم نظر به يمنطق کامالً جهينت نيا .است افتهي
 سرعت در يکشش مقاومت ضرب حاصل بندي مال قدرت

 يها سرعت در يکشش مقاومت شيافزا با و است يشرويپ
 بندي مال قدرت شتر،يب يورز خاک يها عمق و باالتر
 قدرت متر، يسانت ۴۰ عمق در کرد. خواهد دايپ شيافزا
 کساني کشش جرايادليل  به تراکتور دو هر بندي مال
 ريجاند تراکتور متر، يسانت ۵۰ عمق در اما بوده برابر کامالً

 ورز، خاک ابزار باالترموردنياز  بندي مال توان به پاسخ در
 قدرت نيشتريب د.كر جاديا يترشيب بندي مال قدرت
 ۵/۳ يشرويپ سرعت در لوواتيک ۹ زانيم به بندي مال

 در متر يسانت ۵۰ يورز خاک عمق در و ساعت بر لومتريک
 ۶/۳ زانيم به بندي مال قدرت نيکمتر و ريجاند تراکتور

 عمق در ساعت بر لومتريک ۸/۱ سرعت در لوواتيک
 افتاده اتفاق تراکتور دو هر در متر يسانت ۴۰ يورز خاک
 ۸/۱ از يشرويپ سرعت شيافزا ر،يجاند تراکتور در است.

 ۵۰ و ۴۰ عمق دو در ترتيب به ساعت بر لومتريک ۵/۳ به
 تراکتور بندي مال قدرت شيافزا باعث خاک يمتر يسانت
 با ن،يهمچن است. شده درصد ۴/۱۰۹ و ۲/۱۰۷ زانيم به

 بندي مال قدرت ،يرشکنيز عمق به متر يسانت ۱۰ شيافزا
 فرگوسن، در است. افتهي شيافزا درصد ۴/۲۱ ودحد
 ساعت بر لومتريک ۵/۳ به ۸/۱ از يشرويپ سرعت شيافزا
 باعث خاک يمتر يسانت ۵۰ و ۴۰ عمق دو در ترتيب به

 ۱/۱۰۷ و ۲/۱۰۷ زانيم به تراکتور بندي مال قدرت شيافزا
 به متر يسانت ۱۰ شيافزا با ن،يهمچن است. شده درصد
 درصد ۸/۲۰ زانيم به بندي مال قدرت ،يرشکنيز عمق
 قدرت و يشرويپ سرعت نيب ةرابط است. افتهي شيافزا
 يخط تراکتور دو هر و يورز خاک عمق دو هر در بندي مال
 ,.Ranjbarian et al همکاران و انيرنجبر ).R2>0.99( است

 ،يشرويپ سرعت شيافزا با که دكردن گزارش زين (2017)
  ابد.ي يم شيافزا يخط صورت به تراکتور بندي مال قدرت
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 عنو ،يورز خاک عمق ،يشرويپ سرعت نيب ارتباط -۷ شکل

  بندي مال قدرت و تراکتور
  

 يرشکنيز عمق و يشرويپ سرعت تراکتور، نوع اثر
  يکشش بازده بر

 بازده در يا کننده نييتع عامل ،محرک يها چرخ لغزش
 در کاهد. يم يکشش بازده از شتريب لغزش و است يکشش

 لغزش شيافزا با که دهد يم نشان ۸ شکل راستا، نيا
 هر در يرشکنيز عمق و يشرويپ سرعت شيافزا از يناش
 بازده نيشتريب ابد.ي يم کاهش يکشش بازده تراکتور، دو

 ۸/۱ يشرويپ سرعت در درصد ۷۵ زانيم به يکشش
 در متر يسانت ۴۰ يورز خاک عمق در و ساعت بر لومتريک

 ۵۵ زانيم به يکشش بازده نيکمتر و ريجاند تراکتور
 عمق در و ساعت بر لومتريک ۵/۳ سرعت در درصد
 افتاده اتفاق فرگوسن تراکتور در متر يسانت ۵۰ يورز خاک
 ۵/۳ به ۸/۱ از يشرويپ سرعت شيفزاا ر،يجاند در است.

 يمتر يسانت ۵۰ و ۴۰ عمق دو هر در ساعت بر لومتريک
 درصد۷/۱۴ و۱۳ زانيم به يکشش بازده کاهش باعث خاک
 ،يرشکنيز عمق به متر يسانت ۱۰ شيافزا با ،نيهمچن .شد

 فرگوسن، در .افتي کاهش درصد ۷/۹ يکشش بازده
 ساعت بر لومتريک ۵/۳ به ۸/۱ از يشرويپ سرعت شيافزا
 کاهش باعث خاک يمتر يسانت ۵۰ و ۴۰ عمق دو هر در

 ،نيهمچن .شد درصد ۷/۱۲ و ۴/۱۷ زانيم هب يکشش ةبازد
 يکشش بازده ،يکنرشيز عمق به متر يسانت ۱۰ شيافزا با
 سرعت شيافزا نيب ةرابط افت.ي کاهش درصد ۶/۵
 يورز خاک عمق دو هر در يکشش ةبازد کاهش و يشرويپ

 & R2>0.96.( Ismail( است يخط تراکتور دو هر يبرا

Burkhardt (1993) و Ranjbarian et al. (2017) زين 
 يکشش ةبازد ،يشرويپ سرعت شيافزا با که کردند گزارش

 دو نمودار، نيا در ابد.ي يم کاهش يخط صورت به تراکتور
 در يشرويپ سرعت به نسبت يکشش بازده راتييتغ روند

 متر يسانت ٥٠ عمق ريجاند و متر يسانت ٤٠ عمق فرگوسن
 ن،ييپا يها سرعت در که يا گونه به ؛هستند هم بيتعق در

 ريجاند از بهتر متر يسانت ٤٠ عمق فرگوسن يکشش بازده
 ،يشرويپ سرعت شيافزا با اما ؛است متر يسانت ٥٠ عمق
 از بهتر متر يسانت ٥٠ عمق ريجاند در يکشش بازده

  است. شده متر يسانت ٤٠ عمق فرگوسن
  

  
 و تراکتور نوع ،يورز خاک عمق ،لغزش نيب ارتباط - ۸ شکل

  يکشش بازده
  

 يرشکنيز عمق و يشرويپ سرعت تراکتور، نوع اثر
  يانرژ کل بازده بر

 در يشرويپ سرعت شيافزا با که دهد يم نشان ،۹ شکل
 - تراکتور ةمجموع در يانرژ کل بازده ،تراکتور دو هر
 کل بازده ،يرشکنيز عمق شيافزا با اما شيافزا رشکنيز

 کل بازده نيشتريب که يطور به ؛ابدي يم کاهش يانرژ
 ۵/۳ يشرويپ سرعت در درصد۹/۱۳ زانيم به يانرژ

 در متر يسانت ۴۰ يورز خاک عمق در و ساعت بر لومتريک
 در درصد ۹/۵ زانيم به يکشش بازده نيکمتر و فرگوسن
 ۵۰ يورز خاک عمق در و ساعت بر لومتريک ۸/۱ سرعت

 ر،يجاند در است. شده حاصل فرگوسن در متر يسانت
 ساعت بر لومتريک ۵/۳ به ۸/۱ از يشرويپ سرعت شيافزا
 باعث خاک يمتر يسانت ۵۰ و ۴۰ يورز خاک عمق دو در
 شده درصد ۸۸ و ۹۰ زانيم به يانرژ کل بازده شيافزا

 عمق به متر يسانت ۱۰ شيافزا با ،نيهمچن است.
 است. داشته کاهش درصد ۲۵ يانرژ کل بازده ،يرشکنيز

 ۵/۳ به ۸/۱ از يشرويپ سرعت شيافزا فرگوسن، در
 ۵۰ و ۴۰ يورز خاک عمق دو در ساعت بر لومتريک

 زانيم به يانرژ کل بازده شيافزا باعث خاک يمتر يسانت
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 به متر يسانت ۱۰ شيافزا با نيهمچن است. شده درصد ۸۹
 داشته کاهش درصد ۱۹ يانرژ کل بازده ،يرشکنيز عمق
 مصرفدليل  به فرگوسن متر، يسانت ۴۰ عمق در است.

 ريجاند به نسبت يباالتر يانرژ کل بازده کمتر، سوخت
 يجادادليل  به ريجاند متر، يسانت ۵۰ عمق در اما ؛دارد

 کل بازده شتر،يب سوخت مصرف وجود با و شتريب کشش
 کردن ليتبد با دارد. فرگوسن به نسبت يشتريب يانرژ

 (قدرت ديمف کار به يمصرف سوخت شتريب هرچه
 چون و رفت خواهد ترباال يانرژ کل بازده )،بندي مال

 قدرت و کشش در فرگوسن از تر يقو ريدجان تراکتور
 نگردد، اديز آن لغزش که آنجا تا است بهتر است، بندي مال

 شتريب يرشکنيز عمق و باالتر يها سرعت در را تراکتور نيا
 ازدهب تا ميبکش آن از يشتريب کار ،واقع در ؛ميريگ کار به

 تراکتور، دو هر در که مينيب يم .باشد معقول آن، يانرژ کل
 ۳ ةمحدود به سرعت ورود و يشرويپ سرعت شيافزا با
 درصد ۱۰- ۲۰ بازه به يانرژ کل بازده ،ساعت بر لومتريک

 نييپا يها سرعت در ،نيهمچن ؛شود يم نرمال و وارد
 نشان که است درصد ۱۰ از تر نييپا يانرژ کل بازده زانيم
 طيشرا و تراکتور رشکن،يز نيب حيصح تطابق دهد يم

 بورز و کراول ندارد. وجود سرعت خصوصاً يا مزرعه
Crowell & Bowers (1985)کل بازده که اند کرده گزارش 

 و ادوات و تراکتور بهتر تطابق ةدهند نشان باالتر يانرژ
 يکشش بازده شيافزا به که است يا مزرعه طيشرا

 ،يشرويپ سرعت شيافزا با ق،يتحق نيا در اما ؛انجامد يم
 آمده دست به کمتر يکشش زدهبا و شتريب يانرژ کل بازده
 محرک يها چرخ يرو کننده نيسنگ يها وزنه نبود است.

 ،ها آن در ها کيالست بودن آج بدون و کهنه و تراکتور دو هر
 باالتر يها سرعت در را هاتراکتور سوخت مصرف و لغزش

 است. دهيانجام يکشش دهباز کاهش به که داده شيافزا
 يشرويپ يها سرعت از استفاده تراکتور، دو هر در ن،يبنابرا
 و دار آج يها کيالست کمتر، يورز خاک عمق باالتر،
 ،بندي مال قدرت شيافزا موجب کننده نيسنگ يها وزنه
 مصرف و لغزش و شود يم يانرژ کل بازده و يکشش بازده

 سرعت شيافزا نيب ةرابط داد. خواهد کاهش را سوخت
 عمق دو هر در يانرژ کل بازده شيافزا و يشرويپ

 ).R2>0.99( است يخط تراکتور دو هر در و يورز خاک
Ranjbarian et al. (2017) با که ندديرس جهينت نيا به زين 

 ةمجموع در يانرژ کل بازده ،يشرويپ سرعت شيافزا
  ابد.ي يم شيافزا يخط صورت به ادوات -تراکتور

  
 نوع ،يورز خاک عمق ،يشرويپ سرعت نيب ارتباط -۹ شکل

  يانرژ کل بازده و تراکتور
  

 يبررس تحت يها مؤلفه يساز نهيبه به مربوط جينتا
   )RSM( پاسخ سطح روش توسط

 يکشش يروين راتييتغ يبعد سه نمودار نمونه، عنوان به
 مختلف يها عمق و ها سرعت ريتأث تحت رشکنيزموردنياز 

 روش کيتکن توسط شده استخراج فرگوسن تراکتور در
 است. شده داده نشان ۱۰ شکل در )RSM( پاسخ سطح

 نوع ريتأث تحت مطالعه مورد يها مؤلفه يساز نهيبه
 کمک به يورز خاک عمق و يشرويپ سرعت تراکتور،

 آن جينتا و شد انجام )RSM( پاسخ سطح روش کيتکن
  است. دهيگرد ارائه ۳ جدول صورت به
 

 
 تحت رشکنيزموردنياز  يکشش يروين راتييتغ -۱۰ شکل

  عمق و سرعت ريتأث
  

موردنياز  يکشش يروين با ارتباط در که گردد يم مالحظه
 فرگوسن تراکتور و کمتر سرعت و عمق سوخت، مصرف و
 سرعت و عمق ،يکشش بازده و لغزش مورد در اند. نهيبه

 ،بندي مال قدرت مورد در اند. نهيبه ريجاند تراکتور و کمتر
 مورد در اند. نهيبه ريجاند تراکتور و شتريب سرعت و عمق
 تراکتور و شتريب سرعت و کمتر عمق ز،ين يانرژ کل بازده
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 يکشش يروين فرض با و يکل حالت در اند. نهيبه فرگوسن
 تراکتور ،يبررس تحت تراکتور دو در کسانيموردنياز 

 مانده،يباق مؤلفه ۵ از نهيبه مؤلفه ۳ دارابودن با ريجاند
 جدول نيا يها داده ن،يهمچن دارد. را يبهتر عملکرد

 و متر يسانت ۹/۴۲ عمق ن،يانگيم طور به که دهد يم نشان
 در را جينتا نيتر نهيبه ساعت، بر لومتريک ۴/۲ سرعت
 حاصل رشکنيز - تراکتور مجموعه عملکرد خصوص

 ،يساز نهيبه جينتا از نظر صرف با و گريد طرف از ند.ينما يم
 مصرف در ييجو صرفه يبرا که ميابي يدرم يکل التح در
 چندان ساعت بر لومتريک ۵/۳ يشرويپ سرعت ،يانرژ

 و سوخت مصرف ،يکشش مقاومت چون ؛ستين مناسب
 کاهش شدت به را يکشش بازده و شيافزا را لغزش

 زين برساعت) لومتريک ۸/۱( نييپا يها سرعت دهد. يم
 در ها سرعت نيا در يانرژ کل ةبازد چون ؛ستندين مناسب

 درصد ۱۰ از کمتر تراکتور دو هر و يورز خاک عمق دو هر
 مناسب متر يسانت ۵۰يورز خاک عمق ن،يهمچن است.

 را لغزش و سوخت مصرف ،يکشش مقاومت چون ؛ستين
 جينتا دهد. يم کاهش را يانرژ کل بازده و شيافزا
   دارند. گريکدي با ييباال تطابق ،ياستنباط و يساز نهيبه
  يريگ جهينت

 دسـت  به را ريز جينتا ق،يتحق نيا يها داده انسيوار ةيتجز
  دهد: يم
 آثار نيهمچن ،عمق و يشرويپ سرعت تراکتور، نوع اثر -۱

 تحت يها مؤلفه يتمام بر يدار يمعن ريتأث ها آن متقابل
 بندي مال قدرت و يکشش يروين ياستثنا به يبررس

 عوامل با عامل نيا متقابل آثار و تراکتور نوع اثر داشت.
 ،بندي مال قدرت و يکشش يروين بر عمق) و (سرعت گريد
 تراکتور دو هر در يشرويپ سرعت شيافزا است. يمعن يب

 قدرت لغزش، سوخت، مصرف کشش، شيافزا به منجر
 را يکشش ةبازد اما شود؛ مي يانرژ کل بازده و بندي مال

   دهد. يم کاهش
 به منجر تراکتور دو هر در يرشکنيز عمق شيافزا -۲

 قدرت و لغزش سوخت، مصرف ،يکشش يروين در شيافزا
 يانرژ کل بازده و يکشش بازده در کاهش و بندي مال
  شود. مي
 قيتحق نيا در شده يريگ اندازه يها مؤلفه يبررس جينتا -۳

 يبهتر عملکرد ۳۱۴۰جاندير  تراکتور که دهد يم نشان
 در ييجو صرفه و داشته ۳۹۹فرگوسن يمس به نسبت
 بيترک با تواند يم يرشکنيز هنگام در يانرژ مصرف

 اتيعمل بر حاکم طيشرا و ادوات تراکتور، مناسب
  د.يآ دست به يرشکنيز
 استفاده ،قيتحق نيا در يررسب تحت ماريت نيتر نهيبه -۴
 ۹/۴۲ يورز خاک عمق در ۳۱۴۰جاندير  تراکتور از

   .است ساعت بر لومتريک ۴/۲ يشرويپ سرعت و متر يسانت
 و يساز مدل يبرا )RSM( پاسخ سطح روش -۵
 عامل و تراکتور عملکرد با مرتبط يها مؤلفه يساز نهيبه

  است. ديمف اريبس ورز خاک
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Investigating the tractive performance of JD3140 and MF399 tractors for 
subsoiling 
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Abstract 
 
In this research, tractive performance of two MF399 and JD3140 tractors was investigated for 
subsoiling operation. Tractive force, fuel consumption, slippage, drawbar power, tractive 
efficiency and overall energy efficiency of these tractors at four speeds of 1.8, 2.3, 2.9 and 3.5 
km/h and two subsoiling depths of 40 and 50 cm were compared. Tractor type, speed and 
depth as well as their interactions showed significant effect on all parameters other than 
tractive force and drawbar power. Overall, JD3140 showed a better performance as the 
increase in speed from 1.8 to 3.5 km/h increased the draft, fuel consumption, slippage, 
drawbar power and overall energy efficiency up to 7, 4, 23, 108.3 and 89%, respectively 
averaged for two depths of 40 and 50 cm but decreased the traction efficiency by 13.8%. 
Furthermore, 10 cm increase in subsoiling depth increased the draft, fuel consumption, 
slippage and drawbar power by 21.3, 31.6, 20.6 and 21.4%, respectively but decreased the 
traction efficiency and overall energy efficiency by 9.7 and 25%, respectively. The results of 
response surface methodology (RSM) showed that subsoiling depth of 42.9 cm and speed of 
2.4 km/h resulted in the optimized condition of performance parameters. 
 
Keywords: Overall energy efficiency, Response surface methodology, Subsoiler, fuel 
consumption, Traction efficiency. 
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