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ستم يبا استفاده از س يرشکنيات زيعمل نيتراکتور ح مرتبط با کشش يپارامترها ينيبشيپ
  )ANFIS( يفاز ياستنتاج عصب

  
  ٣نژاد يم تقيو ابراه ٢الندهيوسف عباسپور گي، *١يمحمد عسکر

  
  

  دهيچک
  

 توانشامل مرتبط با کشش تراکتور  يپارامترها ينيبشيپ منظور به) ANFIS( يفاز يستم استنتاج عصبيق، از سين تحقيدر ا
 يرهاير متغيادوات تحت تأث -در مجموعه تراکتور يو بازده کل انرژ يمحرک، بازده کشش يهازان لغزش چرخي، ميمالبند

لومتر يک ۵/۳و  ۹/۲، ۳/۲، ۸/۱( يشرويمتر) و سرعت پيسانت ۵۰ و ۴۰، ۳۰پاراپلو)، عمق (رشکن و يمستقل شامل نوع شاخه (ز
منظور به ANFISو  يونيرگرس يهاجاد مدليا يبرا يامزرعه يهااستفاده شد. از داده يرشکنيات زيعمل نيحبر ساعت) 

نشان داد که همه  ياج مزرعهيد. نتاشسه يمقاگر يکديمدل با  يج دو سرياستفاده و نتا يتحت بررس يپارامترها ينيب شيپ
 يشرويش عمق و سرعت پيداشتند. افزا يتحت بررس يبر پارامترها يدارياثر معنبه غير از بازده کششي،  مستقل يرهايمتغ

در نظر با  عالوه بهد. يتراکتور انجام يو کاهش بازده کشش ي، بازده کل انرژيمالبند توان، محرک يهالغزش چرخش يبه افزا
در  ترتيب بهنشان داد که  ANFISج بخش ي. نتاداشت يعملکرد بهتررشکن يز نسبت به، پاراپلو يتحت بررس يپارامترها گرفتن

ن يانگيبا م Gaussmfو  Trimf ،dsigmf ،Primfت يتوابع عضو ،يل انرژو بازده ک ي، بازده کششيمالبند توانمورد لغزش، 
ن ي، بهتر۹۹۹۷/۰و  ۹۹۸۵/۰، ۹۹۹۹/۰، ۹۹۹۶/۰ نييتبب يو ضرا ۰۲۲۴/۰و  ۰۲۱۲/۰، ۰۲۳۱/۰، ۰۱۵۹/۰ يمربعات خطا

دارند و با استفاده از سطوح  يدقت باالتر يونيرگرس يهانسبت به مدل ANFIS يهاهستند. مدل ينيبشيپ يها برامدل
  خاص محاسبه کرد. يک ورودي يمدل را برا يتوان خروجيم ANFISدر  يخروج يهاشکل

  
   .لغزشرشکن، ي، پاراپلو، زي، بازده کل انرژي، بازده کششANFIS :يديکل يهاواژه
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  مقدمه
 يعملکرد مرتبط با تراکتورها و ادوات مختلف برا يهاداده

ها آالت درون مزرعه و سازندگان آننيت ماشيريمد
مناسب انتخاب ). Ranjbarian et al., 2017(است  يضرور

خاص  ياات مزرعهيک عملي يتراکتورها و ادوات برا
بر د محصول يتول يبرا يورود يکاهش انرژ منظور به

-Al( شود انجام مي عملکرد يهادادهن يهم اساس

suhaibani & Al-Janobi, 1997 .(يسنجش پارامترها 
تراکتور و ادوات متصل به آن با استفاده از  يعملکرد

ن را به خود ياز محقق ياري، نظر بسيريگاندازه يابزارها
 ;Sahu & Raheman, 2006است (  جلب نموده

McLaughlin et al., 2008; Ranjbarian et al., 2017.( 
ق يدهد که تلفيقات نشان مين تحقياز ا ياريج بسينتا

ن عامل در يتر مهم، ينادرست تراکتور و ادوات کشاورز
و  يمالبند توانمحرک و کاهش  يهاش لغزش چرخيافزا

 ;Samiei Far et al., 2015(است تراکتور  يبازده کشش

Ranjbarian et al., 2017.(  
 يال ۲۵( يتوجه، بخش قابليورزاز خاکين مورد يانرژ
د محصول را شامل يشده در تولمصرف يدرصد) از انرژ ۴۰

) و Askari et al., 2011; Sorin et al., 2013د (شويم
و بهبود  يش بازده کششيو افزا يمصرف ين انرژيکاهش ا
و  ين کشاورزيمهندس يبرا ک چالشيبه تراکتور عملکرد 

که  يابزار عنوان بهرشکن ي. زاست  شدهل يکشاورزان تبد
ه موجود در عمق خاک به کار يالبردن سختنياز ب يبرا

و کشنده خود را  از داردين ييباال يکشش يرويرود، به نيم
 يمنظور کاهش انرژ. بهدانبه چالش خواهد کشار يبس

رشکن ي، زيرشکنيزات يعملش راندمان يو افزا يمصرف
ساق رشکن کجير ادوات مانند پاراپلو و زيمرسوم با سا

 ,Pidgeon, 1983; Çelik & Raper( است  شدهن يگزيجا

 يورزخاک ير، اجراياخ يهادر دههگر، ياز طرف د). 2012
 يش خاک به کمک باقيکه موجب کاهش فرسا يحفاظت

د، در شويسطح خاک م يبر رو ياهيگ يايگذاردن بقا
 ,.Subbulakshmi et alاست ( افتهيسراسر جهان گسترش 

رشکن، يز يهاانواع شاخهبا استفاده از  يورز). خاک2009
درصد  ۳۰را حداقل يگردد زيم يتلق يحفاظت يورزخاک

که در خواهد ماند  يسطح خاک باق يبر رو ياهيگ يايبقا
 ;Raper et al., 2000( است  شدهگزارش  ياديقات زيتحق

Çelik & Raper, 2012; Askari et al., 2017ن، ي). بنابرا
 يارتباط تنگاتنگ يحفاظت يورزخاکو  يرشکنيزات يعمل

و ساخت ادوات مناسب و مقرون به  يهم دارند و طراح با
شکافتن مؤثر خاک در  يبرا يصرفه از لحاظ اقتصاد

 يبر رو ياهيگ يايحفظ بقادر آن واحد، و  يعمق يها هيال
  بود.  خواهد يسطح خاک کامالً ضرور

توان به سه دسته يم يرا در حالت کل ينيبشيپ يهاروش
و  يليتحل يها، مدليونينمود: معادالت رگرس يبندميتقس

 يوني. معادالت رگرسيوتريکامپ يهاو مدل يليتحل مهين
مرتبط با کشش  يپارامترها ينيبشيپ يبرا يمتعدد

اند ارائه شده يامزرعه يهادادهبا استفاده از تراکتور 
)Kheiralla et al., 2004; Rashidi et al., 2013; Askari 

et al., 2017در  يليتحل يهان مدليگر از محققيد ي). برخ
 ;Summers et al., 1986اند (ن خصوص ارائه دادهيا

Bashford et al., 1991شده ارائه  ياضير يها). مدل 
 يکي  ASABE standard D497.7 (2011)توسط استاندارد

 ينيبشيدر پ ياضين معادالت ريترين و کاربرديتر مهماز 
 توانجمله  از مرتبط با کشش تراکتور يپارامترها

. هستندمحرک  يهاو لغزش چرخ ي، بازده کششيمالبند
 منظور بهساز هيشب يهاو برنامه يوتريکامپ يهامدل

ن ييورز در تعخاک يوارد بر ابزارها يروهاين ينيب شيپ
بر زمان يهامؤثر بدون انجام آزمون ياز فاکتورها ياريبس

ن يکنند. اين کمک ميبه محقق يامزرعه يفرساو طاقت
و  يدر طراح ين به طراحان ادوات کشاورزيابزارها همچن

ند ينمايم يانيد و موجود کمک شايادوات جد يسازنهيبه
)Zeng et al., 2017 .(يپارامترها يرخطيت غيماه دليل به 

بر هوش  يمبتن يها، روشکشش تراکتورمرتبط با 
ستم ي) و س١ANN( يمصنوع يعصب مانند شبکه يمحاسبات

ن بکارگرفته ياز محقق ي) توسط برخ٢FIS( ياستنتاج فاز
 Marakoglu & Çarman, 2010; Mohammadiاند (شده

et al., 2012; Akbarnia et al., 2014ستم استنتاج ي). س
 يقيد، تلفيک ابزار جدي عنوان به) ٣ANFIS( يفاز يعصب

دو روش است  هر يايمزا ياز دو روش مذکور بوده و دارا
)Taghavifar & Mardani, 2014يار کميقات بسي). تحق 

 ينيبشيمنظور پبه ANFIS ييتوانا يدر خصوص بررس
 است  شدهانجام  يمختلف مرتبط با کشاورز يپارامترها

)Al-Hamed et al., 2014; Taghavifar & Mardani, 

2014; Pandiyan et al., 2017صورت  يهاي) و طبق بررس
در  ANFISدر خصوص کاربرد  يقيچ تحقيگرفته تاکنون ه

                                                             
1- Artificial Neural Network 
2- Fuzzy Inference System 
3- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 
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  شدهانجام ن مرتبط با کشش تراکتور يپارامترها ينيبشيپ
 ير برايشده، اهداف ز مطالب مطرح در نظر گرفتن. با است

  ق حاضر مدنظر قرار گرفت: يتحق
بازده و  يمالبند توانمحرک،  يهالغزش چرخن ييتع -۱

مجموعه  يبازده کل انرژن يتراکتور همچن يکشش
رشکن يز يهاشاخهن استفاده از يحرشکن يز -تراکتور

 يهاو سرعت يکار يهاعمقر يتأثمرسوم و پاراپلو تحت 
  يشرويپ مختلف

) ANFIS( يفاز ياستنتاج عصبستم يس ييتوانا يابيارز -۲
  يرشکنيات زيعملن يح مذکور يپارامترها ينيبشيدر پ

  
  هامواد و روش

  يتحت بررس يهاشاخه
از نوع استاندارد  يرشکن تحت بررسيپاراپلو و ز يهاشاخه

ها ن شاخهيمتر بود. ا يسانت ٦٠ها آن يو حداکثر عمق کار
 شده ومتر ساخته يليم ٢٥به ضخامت  ياز ورق فوالد

لوگرم وزن داشتند. ارتفاع يک ٩/٢٤و  ٢/٢٥ ترتيب به
 ٢٠٠و  ٦٥٠ ترتيب بهها در قسمت باال ها و طول آنشاخه

شکل و  Lاز نوع  يرشکن تحت بررسيشاخه ز ومتر يليم
ساقه پاراپلو و  ينييقسمت پا يجلودهزاوية ز بود. ينوک ت

 ٨٦/٤١و  ٤١/٢٣ ترتيب بهآن انحراف از خط عمود  ةيزاو
زاوية درجه بود.  ١٤/٤٨ل يتما يةجه، زاوينتدرجه و در 

درجه و از نظر  ١٥ز يغه در هردو شاخه ني) نوک تαحمله (
 ,Page Harrisonنه بودند (ياز، بهيموردن يکشش يروين

1988; Esehaghbeygi et al., 2005١ ) (شکل.(  
  

  گيريپارامترهاي تحت بررسي و سيستم اندازه
هاي محرک، بررسي شامل لغزش چرخ پارامترهاي تحت

توان مالبندي و بازده کششي تراکتور همچنين بازده کل 
  زيرشکن بود. -انرژي در مجموعه تراکتور

زير  معادلههاي محرک از براي محاسبة لغزش چرخ
 استفاده شد:

)۱(  S = 100 (1- (    )) 

، سرعت واقعي Va، ميزان لغزش (درصد)؛ Sکه در آن، 
شده  گيري ورزي اندازه تراکتور حين عمليات خاکحرکت 

، سرعت حرکت Voبا چرخ پنجم (کيلومتر بر ساعت)؛ و 
تراکتور بدون بار روي سطح مزرعه (کيلومتر بر ساعت) 

 است.

براي محاسبة توان مالبندي تراکتور از معادله زير استفاده 
  شد:

)۲(  DP = D × Va 

= نيروي D= توان مالبندي (کيلووات)؛ DPکه در آن، 
ورز (کيلونيوتن)؛ مقاومت کششي افقي مورد نياز ابزار خاک

= سرعت واقعي حرکت تراکتور در مزرعه (متر بر Vaو 
زير  معادلهگيري بازده کششي از ثانيه) است. براي اندازه

  استفاده شد:
)۳(  TE = (1-S) (    ) 

= NT= ميزان لغزش؛ S= بازده کششي؛ TEکه در آن، 
)؛ و ASAE S296شده در استاندارد  کشش خالص (تعريف

GTشده در استاندارد  = کشش کلي (تعريفASAE S296 (
ترين پارامترهايي که در اين تحقيق  است. يکي از مهم

 مورد بررسي قرار گرفت، بازده کل انرژي مجموعه تراکتور
محاسبه ورز بود که به كمك معادله زير ادوات خاک 

  شود: مي

)۴(  OEE =    ×    .  ×    × 3.6 

= Va= بازده انرژي کل (درصد)؛ OEEه، در اين معادل
سرعت واقعي حرکت تراکتور در مزرعه (کيلومتر بر 

= مقاومت کششي مورد نياز ادوات (کيلونيوتن)؛ Dساعت)؛ 
= مصرف سوخت تراکتور (ليتر بر ساعت) است. با Fcو 

توان دريافت که سرعت واقعي ) مي۴(نگاهي به معادله 
حرکت در مزرعه، مقاومت کششي مورد نياز ادوات 

صورت مستقيم و عوامل  ورز و مصرف سوخت به خاک
صورت غيرمستقيم روي بازده انرژي  ديگري مانند لغزش به

  گذارند.کل تأثير مي
گيري با توجه به پارامترهاي تحت بررسي، سيستم اندازه

تحقيق حاضر شامل يک دينامومتر اتصال  مورد استفاده در
سنج، چرخ پنجم و يک سيستم نقطه، سوختسه

گيري نيروي مقاوم اندازه منظور بهها بود. آوري داده جمع
هاي زيرشکن از دينامومتر اتصال کششي وارد بر شاخه

نقطه موجود در کارگاه گروه مهندسي بيوسيستم سه
). توضيحات ۲شکل دانشگاه محقق اردبيلي استفاده شد (

هاي اين کامل در خصوص طراحي، ساخت و ساير جنبه
دستگاه در تحقيق عباسپور گيالنده و حقيقت شيشوان 

)Abbaspour-Gilandeh & Haghighat-Shishvan, 

  ) ارائه شده است. 2011
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مصرف سوخت تراکتور با استفاده از دو عدد حسگر 
در  ) ژاپن کهOvalسنجش جريان ساخت شرکت اوال (

مسيرهاي رفت و برگشت سوخت قرار داشتند، مورد 
گيري قرار گرفت. حسگر مسير رفت قبل از پمپ اندازه

انژکتور، و حسگر مسير برگشت در مسير بازگشت سوخت 
). اختالف داده اين دو ۳اضافي به مخزن قرار داشت (شکل 

سنج بيانگر حسگر در نمايشگر ديجيتال سيستم سوخت
  بود. ميزان سوخت مصرفي

 

 

  
رشکن، يب) ز، پاراپلوالف) ؛ يتحت بررس يهاشاخه - ١ شکل
 ية(زاوغه) ي(شاخه پاراپلو بدون کفش و ت يجانب ي) نماج

رو روبه ينما) ددرجه)،  ٤١/٢٣= ساقه نيريقسمت ز يجلوده
انحراف از خط عمود=  ةي(زاوغه) ي(شاخه پاراپلو بدون کفش و ت

درجه) (ابعاد به  ١٥حمله=  ةيا زاوي α ية(زاو )درجه ٨٦/٤١
  متر)يليم

  
 ٤الي  ١رعت پيشروي درون مزرعه در هر دنده (س

سنگين) با استفاده از چرخ پنجمي که بين دو محور 
بود،  تراکتور و در سمت راست بدنه تراکتور نصب شده

). يک حسگر مغناطيسي، تعداد ٢گيري شد (شکل اندازه
به ازاي هر دور  پالس ١٢اي (دندانه ١٢دنده چرخش چرخ

چرخش کامل) که به چرخ پنجم متصل بود را اندازه 
هاي خروجي اين حسگر مستقيماً به گرفت. پالس مي

شد. اين سيستم براي متر ديجيتالي ارسال ميپالس

شده مورد استفاده قرار  گيري مسافت پيموده اندازه
کردن آن مسافت  گيري مدت زمان طيگرفت و با اندازه مي

رونومتر، سرعت پيشروي درون مزرعه به دست توسط ک
ورزي با استفاده از تنظيم بازوهاي آمد. عمق خاکمي

هاي تثبيت نقطه تراکتور و چرختحتاني سيستم اتصال سه
ورز، کنترل شده در دو طرف قاب ابزار خاک عمق نصب 

ورزي شد. با استفاده از اين دو عامل کنترل، عمق خاکمي
متري سانتي ٥٠و  ٤٠، ٣٠مورد نظر  به دقت در سه عمق

تنظيم شد و نوسانات عمقي ناچيزي در طي مسيرهاي 
پوشي بودند.  حرکت به وقوع پيوست که قابل چشم

دور بر دقيقه  ١٦٠٠، در تمامي آزمايشات دور موتورعالوه به
. توضيحات شد داشته با استفاده از گاز دستي، ثابت نگه 

داده در ادامه ارائه آوري کامل در خصوص سيستم جمع
  است.  شده

  

 
 

  
شامل  يامزرعه يهامورد استفاده در آزمون يابزارها - ٢ شکل

  نامومتريد ينامومتر و چرخ پنجم و ب) اجزايالف) د
  

  

 دینامومتر

 شاخه پاراپلو چرخ پنجم

یقاب اصل  

 یوجههشت حلقه
افتهیتوسعه  

ن نگهدارنده یپ
یاتصال هشت وجه  

نقطه باالاتصال سه  

باال  یوجهاتصال هشت  

ع باالیاتصال سر  

 یوجهاتصال هشت
 سمت راست

ع یاتصال سر
 سمت راست

(الف)   

(ب)   
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مصرف  يريگاندازه يان برايسنجش جر يحسگرها - ٣ شکل

ر برگشت يشده در مسب) حسگر نصب ،يکل يسوخت الف) نما
  ر رفتيدر مس شدهج) حسگر نصبو 

  
  داده يآورستم جمعيس

 يهاسنجن بخش شامل کرنشيمورد استفاده در ا يابزارها
 ١افتهي  توسعه يوجههشت يهاحلقه يشده بر رو نصب

از  يخروج يهاگناليتاپ بود. ستاالگر و لپينامومتر، ديد
کر يتاتيشرکت د DT-800 تاالگريها در دسنجکرنش
تاپ به لپ يسازرهيذخ يشده و سپس برا يا، رقمياسترال

 ي(دارا چندمنظورهتاالگر مورد استفاده، يدد. شمنتقل 
ت ي) است و قابليورود يهات ثبت انواع دادهيقابل

کانال آنالوگ  ١٢ ين دارايز دارد، همچنيرا ن يسينو برنامه
ولت  ٢٢٠ان با ولتاژ يتال است و با جريجيکانال د ١٦و 

 ٢٠هرتز ( ٢٠تاالگر يد يريگفرکانس نمونهکند. يکار م
ستم يتال سيجيشگر دينمام شد. يه) تنظيقرائت در ثان

ن تراکتور و يتاپ درون کابتاالگر و لپيسنج، دسوخت
ها از مبدل از آنيموردن يک راننده قرار گرفتند و انرژينزد

ک يولت متناوب که به  ٢٤٠م به يولت مستق ١٢برق 
  ).٤ شد (شکلين ميپر متصل بود، تأم کامالً ياضاف يباتر

  
 

 
  داده يآورستم جمعيمورد استفاده در س يابزارها - ٤ شکل

  
  

                                                             
1- Extended Octagonal Rings 

  نامومتر سه محورهيون) ديبراسي(کال يسنجصحت
 يسنجنامومتر مورد استفاده، درون مزرعه صحتيد

شد. انجام در دو مرحله  يسنجن صحتيبره) شد. اي(کال
 يبه کشش دو تراکتور يسنجات صحتين عمليا

RNAMياول، تراکتور مس لةمعروف است. در مرح ٢ 
در  ٢٨٥فرگوسن  ي، مجموعه تراکتور مس٣٩٩فرگوسن 

و  يورزن خاکيرشکن را حيز -نامومتريد - حالت خالص
ن دو يب شده نصب  يتن ٥ق کابل رابط و لودسل ياز طر

 يکشش يروهايت، نين وضعيد. در ايکشيم تراکتور
متفاوت در تراکتور  يشرويپ يهامتفاوت با اعمال سرعت

دوم، تراکتور کشنده  لةکشنده به دست آمد. در مرح
رشکن در حالت يز -نامومتريد -تراکتور خالص عةمجمو

اول  مرحلة يشرويپ يهاهمان سرعتبا را  ياتيرعمليغ
 ٥با لودسل  شده گيري اندازه يروهايد. تفاوت نيکشيم

د با نيروي مقاوم افقي ياول و دوم با ةدر دو مرحل يتن
نامومتر برابر باشد. يبا د شده گيري ) اندازهيکشش يروي(ن

 يامزرعه يسنجرو، نمودار صحتين يبا رسم دو سر
  نامومتر به دست آمد.يد
  

  يامزرعه يهاآزمون
 ياز به همراه تراکتور مسيابزارها و ادوات موردن يتمام

 يليدانشگاه محقق اردب يقاتيبه مزرعه تحق ٢٨٥ فرگوسن
 ييايعرض جغراف، ٤٨°١٧’٣٥”ييايجغرافطول (

) ايمتر از سطح در ١٤١٠ و ارتفاع ٣٨°١٢’٤٠”
 يريار متراکم با نفوذپذيخاک بس يد. مزرعه داراشمنتقل 

انجام  يشده برا يبندکرتن، قطعه يارکم بود. همچنيبس
ب داشت. يرمسطح بود و حدود چهار درصد شيشات غيآزما

 ٥٠و  ٤٠، ٣٠در سه عمق  يامزرعه يهاآزمون
و  ٩/٢، ٣/٢، ٨/١ يشرويو در چهار سرعت پ يمتر يسانت
رشکن شامل يدوشاخه ز يلومتر بر ساعت برايک ٥/٣
هر حالت  يرشکن مرسوم و پاراپلو در چهار تکرار برايز

مستقل و تکرارها،  يرهايگرفتن متغ اجرا شد. با در نظر
 يهاه طرح بلوکيبلوک برپا ٤مار در قالب يت ٩٦مجموعاً 

کرت داشت و هر  ٢٤اعمال شد. هر بلوک  يتصادف کامالً
 يطيمتر طول داشت. فاصله مح ٢٠متر عرض و  ٢کرت 

رامون هر بلوک قرار داشت تا تراکتور يمتر در پ ٣به عرض 
دور زدن  يبرا يکاف يادوات متصل شده به آن، فضاو 

                                                             
2- Regional Network for Agricultural Machinery 

 نمایشگر
 سنجسوخت

 مبدل برق دیتاالگر
  باتري اضافی

 لپ تاپ
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، چهار پارامتر يامزرعه يهان آزمونيحداشته باشند. 
 يشرويبه همراه سرعت پ يو عمود يکشش يروهايشامل ن

   شدند. يريگم اندازهيمستق صورت بهو مصرف سوخت 
ورز و ان ادوات خاکيبر تقابل ممؤثر ات خاک يخصوص

، شاخص يظاهر يخاک، چگال زان رطوبتيشامل م ،خاک
 Upadhyaya etساختمان خاک هستند ( و ، بافتيمخروط

al., 1984 & 1987ن يتر مهم عنوان بهات ين خصوصي). ا
نقطه  ١٠در مزرعه  يشن يات در خاک لوميخصوص

ل قرار گرفتند. يه و تحليمورد تجزشده و  يريگ اندازه
 ٢٥ يال ٠عمق  ٢زان رطوبت خاک در ين ميهمچن

 يريگاندازهمورد ، يمتريسانت ٥٠ يال ٢٥و  يمتريسانت
ن شدند سپس يشده توز يآورخاک جمع يهاشد. نمونه

درجه  ١٠٥ يساعت در دما ٢٤ درون آون به مدت
 ,.Page et alن شدند (يگراد قرار گرفتند و دوباره توز يسانت

ه ي) با زاوRimik, CP20تال (يجينفوذسنج د). 1982
 منظور بهدرجه  ۳۰زان يبه م يمخروطاستاندارد نوک 

 قرار گرفتاستفاده مورد شاخص مخروط  يريگاندازه
،  ASAE Standards S313.2طبق استاندارد ). بر۵ (شکل

ه يثان متر بريسانت ۲ زانيد به ميسرعت نفوذ نفوذسنج با
خاک  يريد. نفوذپذشت يها رعايريگباشد که در اندازه

بالفاصله  يمتريسانت ۵۰ ينقطه حدفاصل صفر ال ۲۰در
  شد. يريگها اندازهقبل از آزمون

 

  
  تال مورد استفادهيجينفوذسنج د - ۵ شکل

  
  )ANFIS( يفاز يستم استنتاج عصبيس

ت باشند، يعدم قطع يا داراي، مبهم و يورود يهااگر داده
 ين انتخاب براي، بهترANFISمانند  يستم فازيک سي

). Pentos & Pieczarka, 2017ها خواهد بود (ل آنيتحل
 ANFISند آموزش شبکه يدر طول فرآ ١تيتوابع عضو

ان يک بردار گراديها به واسطه ق آنيو تطبكرده ر ييتغ

                                                             
1- Membership Functions 

عملکرد  يابيارز يبرا ياسيان مقيد. بردار گرادشويانجام م
با چهار  ANFISاز مدل  يکي. شماتاست ANFISمدل 

 يخروج ر وابسته دريک متغيو  ير مستقل در وروديمتغ
  .است  شدهنشان داده  ۶ در شکل

  

  
  س)ي(انف يفاز يستم استنتاج عصبيساختار س -۶شکل

  
مستقل در  يرهايمتغ يداده در دسترس برا ۹۶ مجموعاً

 ير در خروجي(شاخه، سرعت و عمق) و سه متغ يورود
و مصرف سوخت) وجود  يعمود يروي، نيکشش يروي(ن

ت يبا توابع عضو ANFIS يهااز مدل ياديداشت. تعداد ز
 يبرا ANFISن مدل يافتن بهتري منظور بهمتفاوت 

قرار گرفتند.  يمذکور مورد بررس يهايخروج ينيب شيپ
 ۱۶و  ييتا ۸۰در دسترس به دو مجموعه داده  يهاداده

آموزش شبکه و  يد. مجموعه اول براشم يتقس ييتا
قرار استفاده  مورد يآزمون مدل خروج يمجموعه دوم برا

 يعدم همپوشان منظور به يآزمون مدل خروج .گرفت
ن مربعات خطا يانگيد. از دو عامل مشها اعمال يخروج

)MSE( نييبتب ي) و ضرR2يهامدل يابيارز ي) برا 
ANFIS اند:ر ارائه شدهياستفاده شد که در ز  

)۱                                 (  

)۲                                        (  
ر ي، مقادترتيب به Ymeو  Yac ،Yprفوق،  معادالتدر 

 يهان مدليانگيشده و م ينيبشيشده، پ يريگاندازه
  .هستندافته يتوسعه

  
  ج و بحثينتا
نامومتر اتصال يد يامزرعه يسنجج حاصل از صحتينتا

 ٧ در شکل يامزرعه يهانقطه مورد استفاده در آزمونسه
  .است  شدهنشان داده 
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 يامزرعه يسنجج به دست آمده از صحتينتا - ٧ شکل

  نامومتريد

 در جدول يقاتيات خاک مزرعه تحقيخصوص يج بررسينتا
  .است  شدهارائه  ١

گيري نفوذپذيري خاک در نتايج به دست آمده از اندازه
شود، شود. همانگونه که مالحظه مي ديده مي ۸شکل 
خاک مزرعه متري سانتي ۴۰اي در عمق تقريباً اليهسخت

  وجود داشت.
  

  يقاتيات خاک مزرعه تحقيخصوص -١ جدول
 تيخصوص مقدار

  شن  درصد ٩/٤٥
  لتيس  درصد ١/٢٩

  رس  درصد ٢٥
 يماده آل درصد ٥/٠

 تهيدياس ١٣/٧

 يکيت الکتريهدا بر متر زيمنس دسي ٣١/٠
 )يمتر يسانت ٠-٢٥خاک ( يظاهرجرم مخصوص  متر مکعبيگرم بر سانت ٤٧/١
 )يمتر يسانت ٢٥-٥٠خاک ( يجرم مخصوص ظاهر متر مکعبيگرم بر سانت ٥٨/١

 )يمتر يسانت ٠-٢٥ه وزن خشک (يرطوبت بر پا درصد ٥/٦
 )يمتر يسانت ٢٥-٥٠ه وزن خشک (يرطوبت بر پا درصد ٤/٧

  

  
  يقاتيخاک مزرعه تحق يرينفوذپذ يريگج اندازهينتا -۸شکل 

  
  يامزرعه يهايريگج اندازهينتا

لغزش بر  يشروياثر شاخه، عمق کار و سرعت پ
  محرک يهاچرخ

بر  يو عمق کار يشرويورز، سرعت پاثر نوع ابزار خاک
و  ي، بازده کششيمحرک، قدرت مالبند يهالغزش چرخ

 يهارات لغزش چرخييو تغ ۲ در جدول يبازده کل انرژ
و عمق  يشرويرات سرعت پييمحرک نسبت به تغ

 ۹ ن نوع شاخه تحت آزمون در شکليهمچن يورز خاک
  .است  شدهنشان داده 

ورز، دهد که نوع شاخه خاکنتايج جدول فوق نشان مي
ها تغييرات سرعت پيشروي و عمق همچنين اثر متقابل آن

دار هاي محرک در سطح يک درصد معنيبر لغزش چرخ
). زيرشکن مرسوم به نيروي کششي باالتري p<0.01است (

ديده  ۹نسبت به پاراپلو نياز داشت بنابراين مطابق شکل 
هاي محرک به هنگام کشيدن شود که لغزش چرخمي

، با افزايش سرعت پيشروي و عالوه بهزيرشکن بيشتر است. 
هاي محرک افزايش عمق زيرشکني، ميزان لغزش در چرخ

درصد  ۱۵يشترين لغزش به ميزان يابد به طوري که بمي
کيلومتر بر ساعت و در عمق  ۵/۳در سرعت پيشروي 

متر در زيرشکن مرسوم و کمترين سانتي ۵۰ورزي خاک
کيلومتر بر  ۸/۱درصد در سرعت  ۲۶/۷لغزش به ميزان 

متر در پاراپلو اتفاق سانتي ۳۰ورزي ساعت در عمق خاک
ه هنگام هاي محرک باست. اختالف لغزش چرخ افتاده

هاي زيرشکن مرسوم و پاراپلو در دو عمق کشيدن شاخه
متري تقريباً مشابه هم است اما اين سانتي ۵۰و  ۳۰

 ).۹شود (شکل  متري بيشتر ميسانتي ۴۰اختالف در عمق 

y = 0.9566x + 0.0997 
R² = 0.9806 
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  مورد مطالعه يانس اثر شاخه، عمق و سرعت بر پارامترهايه واريتجز -۲ جدول

  يآزاد جةدر  راتييمنبع تغ
  ن مربعاتيانگيم

  يبازده کل انرژ  يبازده کشش  يمالبند وانت  لغزش
 ۲۴/۳۷** ۷۱/۵۷۷**  ۰۰/۸**  ۹۰۱/۷**  ۱  شاخه
 ۸۵/۱۶۳**  ۳۸/۱۰۲**  ۲۰۴/۵**  ۴۲/۲۲**  ۲  عمق

 ۵۸/۳۰**  ۶۸/۵۳۲**  ۶۴/۶۵**  ۵۲/۲۱**  ۳  سرعت
 ns ۲۱۱/۰ **۸۶/۸۵ ۰۹۶/۰** ۵۲۸/۰**  ۲  عمق ×شاخه 
 ns ۱۹۹/۰ **۳۰۴/۶ ۰۹۱/۰** ۰۷۹/۰**  ۳  سرعت ×شاخه 
 ۷۴۲/۸** ۹۰۷/۳** ۸۱۹/۰** ۵۰۳/۲**  ۶  سرعت ×عمق 

 ۷۰۱/۸** ۱۹۹/۰* ۰۲۲/۰** ۰۳/۰**  ۶  سرعت ×عمق  ×شاخه 
  ۰۶۱/۰  ۰۸۷/۰  ۰۰/۰  ۰۰۱/۰  ۷۲  خطا
          ۹۵  کل

  درصد ١دار در سطح احتمال ياختالف معن**
  درصد ٥احتمال دار در سطح ياختالف معن*
  

 يتحت آزمون، قدرت کاف ۲۸۵ فرگوسن يتراکتور مس
که  ين عامليتر مهمرا دارا بوده و  يامزرعه يهاآزمون يبرا

باالتر باشد،  يهاش لغزش در سرعتيتواند سبب افزا يم
ها است. بودن آن عقب و کهنه يهاکيآج الست يدگييسا

Albana & Hassan (1990) ،Raheman & Jha (2007)  و
Ranjbarian et al. (2017) ش يافتند که با افزايز درين

 يهالغزش چرخ ،يورزو عمق خاک يشرويسرعت پ
و   Khosravani et al., (1998)افت.يش خواهديمحرک افزا

Mosavi Seyyedi (2009) اند که با ز گزارش کردهين
محرک تراکتور  يهاچرخ، لغزش يورزش عمق خاکيافزا

 Mosaviو  Shebi et al., (1988). اما شود بيشتر مي

Seyyedi (2009) يشرويش سرعت پيافتند که با افزايدر ،
ل اختالف يابد. دلييتراکتور کاهش م يهالغزش چرخ

ج به دست آمده ين محققان و نتايا يهايج بررسيان نتايم
 يهاکيآج الستق آن است که نوع تراکتورها، ين تحقياز ا

ر ط خاک در هيچرخ محرک، ادوات مورد استفاده و شرا
ن سرعت يب ةرابطقات متفاوت است. ين تحقيک از اي
مختلف تحت آزمون،  يهاو لغزش در عمق يشرويپ

باال  يدرجه دوم با همبستگ ياچند جمله صورت به
)R2>0.99 .است (Ismail & Burkhardt (1993) ةز رابطين 
و لغزش  يورزو عمق خاک يشرويسرعت پرات يين تغيب

درجه دوم  ياچندجمله صورت بهمحرک را  يهاچرخ
 ةرابط Ranjbarian et al. (2017)اند. اما گزارش کرده

 يزل، خطيو لغزش را در مورد گاوآهن چ يشرويسرعت پ
ن يج ايقات آنها با نتايج تحقياند. تفاوت در نتاگزارش کرده

از تفاوت در تراکتورها و ادوات مورد  يتواند ناشيق ميتحق
  ها باشد.آزمون ياتيط عملياستفاده و شرا

 
  لغزش، عمق، نوع شاخه و يشرويپ ن سرعتيرابطه ب - ٩ شکل

  
توان بر  يشرويو سرعت پکار اثر شاخه، عمق 

  تراکتور يمالبند
رات سرعت ييتراکتور نسبت به تغ يرات توان مالبندييتغ

ن نوع شاخه تحت يهمچن يورزو عمق خاک يشرويپ
ج ين خصوص، نتاي. در اشود ديده مي ١٠ آزمون در شکل

رات ييورز، تغدهد که نوع شاخه خاکينشان م ٢ جدول
ن اثر متقابل يهمچن يورزو عمق خاک يشرويسرعت پ

ک درصد يتراکتور در سطح  يها بر توان مالبندآن
  دار است. يمعن

ن يتراکتور ح يدهد که توان مالبندينشان م ١٠ شکل
رشکن مرسوم را ياست که ززماني شتر از يدن پاراپلو بيکش

ش يدهد که با افزاين شکل نشان مين ايکشد همچنيم
تراکتور  ي، توان مالبنديرشکنيو عمق ز يشرويسرعت پ

(به  ين توان مالبنديشتريکه ب ياست به طور افتهيش يافزا
لومتر بر يک ٥/٣ يشرويلووات) در سرعت پيک ٩زان يم
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متر در شاخه يسانت ٥٠ يورزساعت و در عمق خاک
 ٢زان يبه م يمالبند توانن يرشکن مرسوم و کمتريز
لومتر بر ساعت در عمق يک ٨/١لووات در سرعت يک

متر در شاخه پاراپلو اتفاق يسانت ٣٠ يورز خاک
رسد چون يبه نظر م يج کامالً منطقين نتاياست. ا افتاده

در سرعت  يحاصل ضرب مقاومت کشش، يمالبند توان
 يهادر سرعت يش مقاومت کششياست و با افزا يشرويپ

ز ين يشتر، توان مالبنديب يورزخاک يهاباالتر و عمق
 توانو  يشروين سرعت پيب ة. رابطيافتش خواهديافزا

و دو شاخه تحت  يورزدر هر سه عمق خاک يمالبند
 .R2>0.95 .(Ranjbarian et alاست ( يباً خطي، تقريبررس

، قدرت يشرويش سرعت پيافتند که با افزايز درين (2017)
  ابد.ييش ميافزا يخط صورت بهتراکتور  يمالبند

  

 
   يتوان مالبندن سرعت، عمق، نوع شاخه و يرابطه ب - ١٠ شکل

  
بازده بر  يشرويو سرعت پکار اثر شاخه، عمق 

  تراکتور  يکشش
رات سرعت ييتراکتور نسبت به تغ يرات بازده کششييتغ

ن نوع شاخه تحت يهمچن يورزو عمق خاک يشرويپ
ن خصوص، ي. در ااست  شدهنشان داده  ١١ آزمون در شکل

ورز، که نوع شاخه خاک بيانگر آنست ٢ ج جدولينتا
و اثر متقابل  يورزو عمق خاک يشرويرات سرعت پييتغ

دار يک درصد معنيدر سطح  يشرويعمق در سرعت پ
ن اثر متقابل شاخه در عمق در سرعت در ياست. همچن

دار است. اثر متقابل شاخه در يسطح پنج درصد معن
رات بازده ييسرعت به اضافه اثر متقابل شاخه در عمق بر تغ

  .هستنددار ير معنيغ يکشش
دن يدهد که تراکتور به هنگام کشينشان م ١١ شکل

رشکن مرسوم را يکه شاخه ززماني شاخه پاراپلو نسبت به 

، با عالوه بهاست.  يباالتر يبازده کشش يکشد دارايم
 ي، بازده کششيرشکنيو عمق ز يشرويش سرعت پيافزا

 ين بازده کششيشتريکه ب يابد به طورييتراکتور کاهش م
لومتر بر يک ٨/١ يشرويدرصد در سرعت پ ٨٥زان يبه م

متر در شاخه يسانت ٣٠ يورزساعت و در عمق خاک
درصد در  ٥٨زان يبه م ين بازده کششيپاراپلو و کمتر

 ٥٠ يورزلومتر بر ساعت و در عمق خاکيک ٥/٣سرعت 
. لغزش پيوندد به وقوع ميمتر در شاخه پاراپلو يسانت

است و  يدر بازده کشش يمحرک عامل مهم يها چرخ
باالتر  يهاش لغزش در سرعتيزان لغزش، افزايبسته به م

شتر، يش بيو با افزا شود مي بازده باال رفتن باعث يتا حد
ن سرعت يب ة. رابطرا به همراه دارد يبازده کشش كاهش

 يخط يورزاعماق خاک يدر تمام يو بازده کشش يشرويپ
و  R2>0.95 .(Ismail & Burkhardt (1993)است (

Ranjbarian et al. (2017) ش يز گزارش کردند که با افزاين
 يخط صورت بهتراکتور  يکشش ، بازدهيشرويسرعت پ
  ابد.ي يکاهش م

  

 
 يبازده کششن سرعت، عمق، نوع شاخه و يرابطه ب - ١١ شکل

  تراکتور
  

بر بازده کل  يشروياثر شاخه، عمق کار و سرعت پ
  يانرژ

رشکن نسبت يز -مجموعه تراکتور يرات بازده کل انرژييتغ
ن يهمچن ،يورزو عمق خاک يشرويرات سرعت پييبه تغ
. است  شدهنشان داده  ١٢ شاخه تحت آزمون در شکلنوع 
که نوع شاخه  بيانگر آنست ٢ ج جدولين خصوص، نتايدر ا

ن اثر يو عمق همچن يشرويرات سرعت پييورز، تغخاک
ک درصد يدر سطح  يها بر بازده کل انرژمتقابل آن

که تراکتور به  شود ديده مي ١٢ شکلدر  دار است.يمعن
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که  يرشکن مرسوم نسبت به موقعيدن شاخه زيهنگام کش
. دارد يباالتر يبازده کل انرژ ،کشديشاخه پاراپلو را م

در  ي، بازده کل انرژيشرويش سرعت پي، با افزاعالوه به
ش عمق ياما با افزا ،شيرشکن افزايز - تراکتور ةمجموع

که  يبه طور ؛ابدييکاهش م ي، بازده کل انرژيرشکنيز
درصد در سرعت  ٧٣زان يبه م ين بازده کل انرژيشتريب
 ٥٠ يورزلومتر بر ساعت و در عمق خاکيک ٥/٣ يشرويپ

به  ين بازده کششيرشکن مرسوم و کمتريمتر در زيسانت
لومتر بر ساعت و در يک ٨/١درصد در سرعت  ٣٠زان يم

  است.   متر در پاراپلو اتفاق افتادهيسانت ٣٠ يورزعمق خاک
د (توان يبه کار مف يشتر سوخت مصرفيل هرچه بيبا تبد
باالتر خواهد رفت و بهتر است  ي)، بازده کل انرژيمالبند
 يها، تراکتور را در سرعتيستاد نيکه لغزش زييتا جا

تر به کار گرفت تا بازده کل معقول يرشکنيباالتر و عمق ز
گزارش  Crowell & Bowers (1985). يابدش يافزا يانرژ

تطابق بهتر  ةدهندتر نشانباال ياند که بازده کل انرژکرده
 يش بازده کششيتراکتور و ادوات است که به افزا

، يشرويش سرعت پيق، افزاين تحقيانجامد. اما در ا يم
  شدهکمتر  يشتر و بازده کششيب يبازده کل انرژمنجر به 

 يهاها در چرخکي. کهنه و بدون آج بودن الستاست
محرک عقب، لغزش و مصرف سوخت تراکتور را در 

 يش داده که به کاهش بازده کششيباالتر افزا يهاسرعت
 يشرويپ يهان، استفاده از سرعتياست. بنابرا دهيانجام

، يش توان مالبنديدار موجب افزاآج يهاکيباالتر و الست
شود و لغزش و مصرف يم يو بازده کل انرژ يبازده کشش
و  يشروين سرعت پيب ةداد. رابط کاهش خواهدسوخت را 

 يباً خطي، تقريورزدر همه اعماق خاک يبازده کل انرژ
جه ين نتيز به اين Ranjbarian et al. (2017)است. 

 ي، بازده کل انرژيشرويش سرعت پياند که با افزا دهيرس
ش يافزا يخط صورت بهادوات  - تراکتور ةدر مجموع

  ابد.ي يم
  

  
و بازده کل ن سرعت، عمق، نوع شاخه يرابطه ب -١٢ شکل

  يانرژ
  

  ون چندگانهيرگرس ينيبشيپ يهامدل
عمق  يره شامل پارامترهايچندمتغ يونيهشت مدل رگرس

لغزش،  يپارامترها ينيبشيپ منظور به يشرويو سرعت پ
مرتبط با  يو بازده کل انرژ ي، بازده کششيقدرت مالبند

جداگانه  صورت بهرشکن مرسوم و پاراپلو يز يهاشاخه
 ٣ در جدولو  شده  دادهروش گام به گام توسعه توسط 

بر  يورزانگر عمق خاکيب Dها، ن مدلياند. در اارائه شده
بر حسب  يشرويانگر سرعت پيب Sمتر و يسانت حسب

  .استلومتر بر ساعت يک

  

 مورد مطالعه يپارامترها يبرا يونيرگرس ينيبشيپ يهامدل - ۳ جدول

  پارامتر شاخه مدل  يينبضريب ت  )MAEميانگين مطلق خطا (
٩٦٥٥/٠ ٠١٣١/٠ - ۴۴۳/۳  + ۲۶۶/۰  D + ۳۲۷/۱  S زيرشکن  

 پاراپلو
 لغزش (درصد)

٩٥٣٨/٠ ٠١٥٧/٠ - ۵۰۹/۳  + ۲۶۱/۰  D + ۲۰۹/۱  S  

٩٨٥٠/٠ ٠٠٣٧/٠ - ۸۷۷/۵  + ۱۲۷/۰  D + ۳۲۷/۲  S زيرشکن  
 پاراپلو

 توان مالبندي (کيلو وات)

٩٧٣٧/٠ ٠٠٦٤/٠ - ۰۹۶/۶  + ۱۲۹/۰  D + ۱۶۲/۲  S  

٩٧٢٣/٠  ٠٣٩١/٠  ۳۶/۱۰۸  – ۵۶۹/۰  D – ۴۰۷/۶  S زيرشکن  
 پاراپلو

  بازده کششي (درصد)
٩٧٧٢/٠  ٠٢٧٢/٠  ۲۲/۱۱۲  – ۵۵۵/۰  D – ۲۲۲/۶  S   
٩٦٥٠/٠ ٠٢١٥/٠ - ۱۵۵/۹  + ۵۵۵/۰  D + ۵۳۳/۱۵  S زيرشکن  

 پاراپلو
 بازده کل انرژي (درصد)

٨٧٧٢/٠ ٠٦٢٢/٠ - ۲۳۴/۱۸  + ۷۰۶/۰  D + ۱۹۵/۱۵  S  
D- يعمق (سانت(متر ،S- ک يشرويسرعت پ)لومتر بر ساعت)ي  
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  يونيمعادالت رگرس ياعتبارسنج
سه با يدر مقا يونيحاصل از معادالت رگرس يهاداده
 يابيمورد ارز ۱۳ شده در شکل ميترس يامزرعه يها داده

 يهادهد که مدلين شکل نشان ميقرار گرفتند. ا
وابسته مورد مطالعه را با  ي، پارامترهاشده ارائه  يونيرگرس

 کنند.يم ينيبشي) پR2>0.87( ييدقت باال
  

    
  ب  الف

    
  د  ج

اي در مورد: الف) لغزش، ب) توان هاي مزرعهگيري شده در آزمونهاي اندازهشده در مقايسه با داده بينيهاي پيشداده - ١٣شکل 
  مالبندي، ج) بازده کششي و د) بازده کل انرژي

  
 ينيب شي) مربوط به مدل پR2( نييتبب ين ضريشتريب
زان يبه مرشکن يتراکتور هنگام کار با ز يمالبند وانت

ز مربوط به مدل ين يب همبستگين ضريو کمتر ٩٨٥/٠
زان يهنگام کار با پاراپلو به م يبازده کل انرژ ينيبشيپ

ن يانگين ميشترين و بين، کمتري. همچناست ٨٧٧/٠
دو شاخه) مربوط به بازده کل  ن هري(در ب نييتبب يضر
و  ٩٢١١/٠زان يبه م ترتيب به يو قدرت مالبند يانرژ

 يهااست که مدل آنانگر ين امر بياست. ا ٩٧٩٣/٠
 ينيبشيبه پ ييشده با دقت باال  ارائه يونيرگرس

رشکن يز يهامرتبط با شاخه يتحت بررس يپارامترها
  بپردازند.توانند ميمرسوم و پاراپلو 

  
  سيج بخش انفينتا

کدام تابع عضويت در ورودي، دهد که ينشان م ٤ جدول
 ي، بازده کششيتوان مالبندها (لغزش، يک از خروجي هر

ن مربعات يکمتر ،جهين نتيبهتربا ، را )يو بازده کل انرژ
   .كند توليد مي نييتبب ين ضريشتريخطا و ب

، بازده يمحرک، توان مالبند يهارات لغزش چرخييتغ
ر يتحت تأث يرشکنيات زيعمل يو بازده کل انرژ يکشش

حاصل از  يشرويو سرعت پ ينوع شاخه، عمق کار
اند. در نشان داده شده ١٤ س در شکلينه انفيبه يها مدل

رشکن و يمربوط به ز ترتيب به ٢و  ١ يهان شکل، شاخهيا
 يها، خروجن شکلي. با استفاده از سطوح ااستپاراپلو 

محاسبه نمود.  توانمي خاص يک ورودي يمدل را برا
  يدکننده مطالب بررسييز تأين ١٤ سطوح موجود در شکل

رات ييتغ يدر خصوص چگونگ يقبل يهاشده در بخش
و بازده کل  ي، بازده کششيلغزش، توان مالبند يپارامترها

 يو عمق کار يشروير نوع شاخه، سرعت پيتحت تأث يانرژ
  ).Spoor & Godwin, 1978; Askari et al., 2016( است

  

y = 0.966x + 0.3682 
R² = 0.9655 

y = 0.9549x + 0.4587 
R² = 0.9538 
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  يتحت بررس يهايخروجس در مورد يمختلف انف يهامدل - ۴ جدول

  مدل  يپارامتر خروج
  تيتعداد توابع عضو    تينوع تابع عضو

  )R2( نييتبب يضر  )MSEن مربعات خطا (يانگيم
  تکرار  يورود    يخروج  يورود

  لغزش

  ۹۹۹۶/۰  ۰۱۵۹/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Trimf  اول
  ۹۶۳۰/۰  ۰۵۴۵/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Gaussmf  دوم
  ۹۲۸۳/۰  ۰۸۶۱/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Pimf  سوم
  ۹۴۳۷/۰  ۰۳۰۲/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط dsigmf  چهارم
  ۹۵۴۵/۰  ۰۶۱۱/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Tramf  پنجم

  يتوان مالبند

  ۹۳۲۴/۰  ۰۴۲۲/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Trimf  اول
  ۹۱۸۸/۰  ۰۲۸۶/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Gaussmf  دوم
  ۹۲۱۷/۰  ۰۳۲۶/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Pimf  سوم
  ۹۹۹۹/۰  ۰۲۳۱/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط dsigmf  چهارم
  ۹۰۳۳/۰  ۰۵۰۱/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Tramf  پنجم

  يبازده کشش

  ۹۳۶۲/۰  ۰۴۲۵/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Trimf  اول
  ۹۴۵۷/۰  ۰۳۱۹/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Gaussmf  دوم
  ۹۹۸۵/۰  ۰۲۱۲/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Pimf  سوم
  ۹۲۸۰/۰  ۰۴۵۶/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط dsigmf  چهارم
  ۹۴۲۲/۰  ۰۳۱۳/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Tramf  پنجم

  يبازده کل انرژ

  ۹۳۶۲/۰  ۰۴۲۵/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Trimf  اول
  ۹۹۹۷/۰  ۰۲۲۴/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Gaussmf  دوم
  ۹۶۸۵/۰  ۰۳۱۲/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط Pimf  سوم
  ۹۲۸۰/۰  ۰۴۵۶/۰  ۵۰  ۴، ۳، ۲    يخط dsigmf  چهارم
  ۹۴۲۲/۰  ۰۳۱۳/۰  ۵۰  ۴، ۳ ،۲    يخط Tramf  پنجم

    

  

 

  
  سبيني انفيتغييرات پارامترهاي خروجي با توجه به تغييرات نوع شاخه، عمق کار و سرعت پيشروي در مدل پيش - ۱۴ شکل
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س؛ يانف ينيبشيدر مدل پ يشرويرات نوع شاخه، عمق کار و سرعت پييبا توجه به تغ يخروج يرات پارامترهاييتغ -۱۴ شکلادامه 

= عمق کار و Depth= شاخه، Tineفوق يها(در شکل يو بازده کل انرژ ي، بازده کششين شامل لغزش، قدرت مالبنديياز باال به پا ترتيب به
Speedيشروي= سرعت پ(  

  
هاي در مزرعه و داده شده گيري هاي اندازهمقايسه دادهاز 

هاي انفيس براي هريک از شده توسط مدل بينيپيش
نشان داده  ١٥پارامترهاي مورد بررسي که در شکل 

يابيم که اين دو دسته داده، ضرايب اند، در مي شده
). اين ضرايب R2>0.99همبستگي بسيار بااليي دارند (

هاي انفيس با دقت كند که مدل بيان ميباالي همبستگي 
هاي اند با استفاده از وروديبسيار بااليي توانسته

بيني لغزش، قدرت شده درون مزرعه به پيش گيري  اندازه
مالبندي و بازده کششي تراکتور همچنين بازده کل انرژي 

زيرشکن بپردازند. بيشترين ضريب  - مجموعه تراکتور
بيني رگرسيوني مربوط پيش هاي) در مدلR2همبستگي (

بيني توان مالبندي تراکتور هنگام کار با به مدل پيش
بود که کمتر از کمترين ضريب  ٩٨٥/٠زيرشکن به ميزان 

 ٩٩٨٥/٠هاي انفيس به ميزان همبستگي در بين مدل
هاي انفيس با دقت است. اين امر بيانگر اين است که مدل

بيني پيش هاي رگرسيوني بهباالتري نسبت به مدل
  توانند بپردازند.پارامترهاي خروجي (متغيرهاي وابسته) مي

  

    
  ب  الف

    
  د  ج

(ج) بازده کششي و (د) بازده  (الف) لغزش، (ب) قدرت مابندي، ؛شده گيري  شده و اندازه بينيهاي پيشهمبستگي ميان داده - ۱۵شکل 
  کل انرژي
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  يريگجهينت
ر يانگر نکات مهم زيق حاضر بيآمده از تحقج به دستينتا

  است:
 از نظررشکن پاراپلو ين ادوات مورد آزمون، زيبدر  -۱

و  يشامل لغزش، توان مالبند يتحت بررس يپارامترها
شد و تنها  يابيتراکتور با عملکرد باالتر ارز يبازده کشش

 -در مجموعه تراکتور يمورد استثناء بازده کل انرژ
از پاراپلو  يرشکن مرسوم عملکرد بهتريرشکن بود که زيز

  داشت.
لغزش، توان بر  يشروينوع شاخه، عمق کار و سرعت پ -۲

 يو بازده کل انرژتراکتور  يو بازده کشش يمالبند
با ). p<0.01ار مؤثر بودند (يبسرشکن يز -مجموعه تراکتور

و بازده  ي، لغزش، قدرت مالبنديشرويش سرعت پيافزا
افته ي  شيافزا ها عمق يشاخه و تمام دو در هر يکل انرژ

 يرشکنيش عمق زيابد. افزاييکاهش م ياما بازده کشش
و کاهش در  يش در لغزش و قدرت مالبنديمنجر به افزا

  . شودمي يو بازده کل انرژ يبازده کشش
 ينيبشيپ منظور بهچندگانه  يونيرگرس يهامدل -۳

و مشخص شد که با  هدشارائه  يتحت بررس يپارامترها
تحت  يپارامترها ينيبشيبه پ) <۸۷/۰R2( ييدقت باال

  بپردازند.توانند مي يبررس
لغزش،  يدر مورد پارامترها ترتيب بهس، يدر قسمت انف -۴

ز ين يو بازده کل انرژ ي، بازده کششيقدرت مالبند
و  Trimf، dsigmf، Primfت ي، توابع عضوترتيب به

Gaussmf ٠٢٣١/٠، ٠١٥٩/٠ ين مربعات خطايانگيبا م ،
، ٩٩٩٦/٠ يب همبستگيو ضرا ٠٢٢٤/٠و  ٠٢١٢/٠
 يها بران مدليبهتر، ٩٩٩٧/٠و  ٩٩٨٥/٠، ٩٩٩٩/٠

  هستند.  ينيب شيپ
 يهادر مدل يخروج يهابا استفاده از سطوح شکل -۵

ر از يخاص (غ يک ورودي يمدل را برا يس خروجيانف
  محاسبه نمود. توانمي )شده گيري اندازه يهايورود

 ينيب شيپ يها) در مدلR2( نييتبب ين ضريشتريب - ۶
 يقدرت مالبند ينيبشيمربوط به مدل پ يونيرگرس

بود که  ٩٨٥/٠زان يرشکن به ميتراکتور هنگام کار با ز
س به يانف يهامدل نيدر ب نييتبب ين ضريکمتر از کمتر

 يهان است که مدليانگر اين امر بي. ااست ٩٩٨٥/٠زان يم
به  يونيرگرس يهانسبت به مدل يس با دقت باالتريانف

وابسته)  يرهاي(متغ يخروج يپارامترها ينيبشيپ
  بپردازند.توانند  مي

 يکردن عملکرد تراکتور مس نهيبه ي، برايدر حالت کل -۷
، استفاده از يرشکنيزات ين عمليح ٢٨٥ فرگوسن

، يکننده متناسب با قدرت مصرف نيسنگ يها وزنه
محرک و اعمال  يهاچرخ يدار برانو و آج يهاکيالست

متناسب با اهداف  يکارعمق و  يشرويپ يهاسرعت
ق توان ين طريشود تا از ايه ميتوص يورزخاکات يعمل

ش و لغزش يافزا يو بازده کل انرژ ي، بازده کششيمالبند
  ابد.يکاهش 

  
  گزاری سپاس

 يو فناور ين مطالعه توسط معاونت پژوهشيا يت ماليحما
 يقاتيدر قالب پروژه تحق يليدانشگاه محقق اردب

ن شده يتأم ۲۷/۰۹/۹۶مورخ  ۱۶۷۵با شماره  يپسادکتر
  است.
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