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  :چکیده

 ووي کششی نه نیریکی از مشخصه هاي مهم تراکتورها که اغلب براي مقایسه و ارزیابی آنها بکار میرود، بیشی 

زن  انتقال و میزانتوان مالبندي آنها می باشد. در این تحقیق میزان مقاومت غلتشی، نیروي کششی، توان مالبندي و

یسه گردید. براي در فرآیند  پس از برداشت ارزیابی و مقا  ITM470ر کشاورزي و تراکتو  ITM950دو تراکتور باغی 

ر دو دورد بحث، تور مانجام این کار، آزمونهایی در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول آزمایشاتی با دو نوع تراک

، دو بک )ر دنده سسطح لغزش، شش سرعت ( دنده ) متفاوت تراکتورها ( سه سرعت در دنده سنگین و سه سرعت د

استفاده شد. در  نیز بعنوان بار کششی 285MFبار مختلف و سه تکرار انجام گردید. در این مرحله از یک تراکتور 

ت که قرار گرف زمایشمرحله دوم میزان نیروي کششی و انتقال وزن تراکتورها با استفاده از یک تریلی دو چرخ مورد آ

 زمونها انجام دادهآ ؛، دو بار مختلف روي تریلی و چهار تکرار 950ITM و 470ITMدر این مرحله از دو نوع تراکتور 

 فزارنرم ا تجزیه واریانس نتایج حاصله بر مبناي آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کامال تصادفی و توسطشد. 

MSTATC حتمال اطح س انجام شد. نتایج نشان داد که عامل نوع تراکتور روي مقاومت غلتشی اثر معنی داري در

ار و نوع غزش، بدارد. همچنین با توجه به نتایج تجزیه واریانس مشاهده گردید که اثرات اصلی دنده حرکت، ل 1٪

ر ابل دوگانه دنده دمعنی دار شده اند. عالوه بر اینها اثرات متق٪ 1تراکتور، بر روي نیروي کششی در سطح احتمال 

ر انجام آزمونها با معنی دار شدند. د٪ 1وي نیروي کششی، در سطح احتمال نوع تراکتور و لغزش در نوع تراکتور بر ر

کیلو 11/11، به مقدار  ITM470بیشترین میزان نیروي کششی مربوط به تراکتور  ،285MFاستفاده از تراکتور 

تور بک تراککیلو نیوتن در دنده سه س 27/2نیوتن در دنده یک سنگین و کمترین مقدار نیروي کششی به میزان 

ITM950 ه حرکت، ی دندبدست آمد. نتایج تجزیه واریانس مربوط به توان مالبندي حاکی از آن بود که اثرات اصل

اثرات متقابل  معنی دار شده اند. همچنین٪ 1لغزش، بار و نوع تراکتور؛ بر روي توان مالبندي در سطح احتمال 

نده در دسه گانه  تقابلمتراکتور و دنده در بار و نیز اثر  دوگانه دنده در لغزش، دنده در نوع تراکتور، لغزش در نوع

از انجام آزمونها با  معنی دار شده اند. نتایج حاصل٪ 1لغزش در نوع تراکتور بر روي توان مالبندي؛ در سطح احتمال 

ال وزن، زان انتقیمشی و تریلی دو چرخ نیز نشان داد که اثر اصلی بار و نوع تراکتور و اثر متقابل آنها روي نیروي کش

   دار شدند.% معنی1در سطح احتمال 
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  مقدمه - 1-1

- گیرنده فرآیند کشش میت که در برهاي متحرك اسبه گروهی از ماشین متعلق کشاورزيتراکتور 

توان باشد، بنابراین میمفهوم کشیدن یا کشش میبه  Tractorو  Tractionجایی که واژه آن باشند. از

رود. از این منظر سایر کار میست که به منظور کشیدن به ن استنباط کرد که تراکتور اساسا ماشینی اچنی

ها جز گروهی از هاي متحرك مانند لوکوموتیوها نیز در همین گروه قرار دارند. همچنین تراکتورماشین

(مک  باشد.اي مطرح میم به شرایط خارج جادهگیرند که کار آنها تحت شرایطی موسوها قرار میماشین

  )2006 ،1میالن

 تراکتور شود، این است کهبراي تراکتورهاي امروزي بیان می کامل دیگري کهو تعریف جامع  

 ي تمامرایبا  بتقرو ماشین خودگردانی است که قابلیت تولید قدرت کششی، دورانی و هیدرولیکی را دارد 

و ت خوردار اساي بره توان، توان کششی از اهمیت ویژهن سرود. اما از میان ایکارهاي کشاورزي به کار می

ششی به ازده کبباشد. ابی و تعیین عملکرد تراکتورها میعامل در ارزی بازده کششی تراکتورها مهمترین

تأثر از مشود که گردد تعریف میتور که به توان مالبندي تبدیل میصورت درصدي از توان روي محور تراک

 ) 1392 ،(دهقان باشد.یهاي محرك تراکتور مغلتشی و درصد لغزش چرخ ضریب کشش، مقاومت

ت دو ه صوربتراکتور در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم در شکل رایج امروزي،  

ی باشد، این است که چه ویژگرك توسعه یافت. پرسشی که مطرح میچرخ محرك و چهار چرخ مح

ه لعه آن بر مطادور و کاربرد آن وجود دارد که باعث ایجاد جایگاهی خاص منحصر به فردي در مورد تراکت

د، ر کنیطی کارود تراکتور تحت چنین شرا. با دقت در شرایطی که انتظار میعنوان یک ماشین شده است

  توان به این پرسش پاسخ داد.می

 نیاز به ر نتیجهدشد که بااي متغیر میگستردهشرایط کاري تراکتور از نظر زمانی و مکانی به طور  -

 تنظیم مستمر کارکرد تراکتور و ادوات متصل به آن وجود دارد.

                                                             
1  R. H. MacMillan 
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اري به کار دیگر متغیر بوده و براي کارکرد موثر، نیاز است که شرایط بار گذاري روي تراکتور از ک -

 تراکتور براي هر گونه شرایط کاري سازگار باشد. 

شده و نیز قابلیت دید راننده  اي با محصوالت سبزعه، حرکت تراکتور در مزراز شرایط کاري دیگر -

 باشد.می

کند، به طور عمده ضعیف هستند، به این ها کار میي که تراکتور بر روي آنهاي کشاورزخاك -

این اي ) ذاري عمودي ( در اثر بارهاي ضربهمعنی که در هنگام بارگذاري افقی و همچنین بارگ

متصل به آن، پیوسته در وند. این شرایط که تراکتور و ادوات شها دچار لغزش و یا برش میخاك

ها از آید، ولی براي کارکرد موثر آنکنند، از دیدگاه کشاورزي مطلوب به شمار میآن کار می

  نخواهد بود.جنبه کششی، مناسب 

 :با توجه به شرایط گفته شده در باال در واقع

ها و سایر حیوانات کشنده ور ساده جایگزین اسببه ط که هاي اولیههاي تراکتورن از طرحطراحا -

 پیروي کردند. ،شده بود

هاي محرك اصلی را در عقب به هنگام افزایش در میزان محاسن انتقال وزن به چرخ ،طرح اولیه -

 کشش مالبندي بر روي تراکتور در بر داشت.

ر معمول در پشت وطرح اولیه به طور ذاتی در صفحه افقی در حال تعادل بود زیرا ادوات به ط -

 د.نشوتراکتور کشیده می

ها رخ دوات در طول مدت توسعه آنا اکتور وهاي تره تغییرات کمی در طرح پایه سیستمدر نتیج

-ها و سیستما, سیستم هاي انتقال توان و تایرداده است با وجود این بهبودهاي اساسی در ساختار موتوره

  )2006 ،( مک میالن داشته است.هاي کنترل و تسهیالت کابین راننده وجود 

شود، به طوري که شش و میزان سرعت تراکتور مشخص میي دو پارامتر کتوان مالبندي به وسیله

سط ادوات کشنده خاك تراکتور تودر دسترس  درصد انرژي 55تا  20د تحقیقات نشان داده است حدو
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شود تا حدي که سبب فشردگی خاك می و کندمیزان انرژي تایرها را فرسوده میشود. این تلف میورزي 

 )  1383 ( عطایی،  به خاك زراعی وارد آورد. ي رادمات و خسارات زیان آورصن است ممک

بینی نیروي کششی مورد نیاز براي انجام کارهاي پس از برداشت و یا عملیات داخلی مزرعه پیش

باشد و بسیاري از مدیران و مشاوران از وع و تعداد تراکتور مورد نیاز مییک عامل مهم در انتخاب صحیح ن

هزینه و انرژي مورد نیاز کارهاي  يهاي کشش و توان مالبندي براي تعیین نوع تراکتور و محاسبهداده

ا توان  کارها را بر متناسب با عملیات مورد نیاز میکنند. با انتخاب تراکتوپس از برداشت استفاده می

 تلفاتآل تناسب سازي انجام گیرد که به طور ایده انجام داد. زمانیتري کوتاه اطمینان بیشتر و در زمان

  خواهد شد. عملیاتی کمتر  يهزینه و کمتر، بازده عملیات بیشتر

  بیان مسأله  - 1-2

انجام عملیات کشاورزي و باغی، تراکتورهاي مختلفی در اندازه و  برايدر دنیا و به تبع آن در ایران،     

شوند که شاید هر کدام نسبت به دیگري مزایا و معایبی هاي متفاوت تولید میو با قدرتوع هاي متنشکل

داشته باشند. گروه صنعتی تراکتورسازي ایران شامل سه مجموعه تراکتورسازي تبریز، شرکت 

باشد که تراکتورهاي مختلف سنندج و شرکت تراکتوسازي ارومیه می شهرر کردستان دتراکتورسازي 

در تبریز، تراکتور  1000ITMو 285ITM ،299ITM ،399ITM ، 800 ITRMلمشافرگوسن 

285ITM  950 در کردستان و تراکتور باغی ITM 470 و تراکتور کشاورزي ITMدر ارومیه تولید می-

  د.نشو

گردید تولید می  942و  938، 930در تراکتورسازي ارومیه قبال تراکتورهاي باغی تحت عنوان گلدونی 

از  938شد و موتور تراکتور می از شرکت لمباردینی ایتالیا وارد 942و  930راکتور گلدونی که موتور ت

اسب بخار  42و  38، 30قدرتهاي  داراي . موتورهاي فوق به ترتیبشدشرکت هاتز آلمان خریداري می

  توان هستند.
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فرگوسن با   سیلندر تراکتورکشاورزي سه 1390به جهت ایجاد تنوع در محصوالت تولیدي، در اواخر سال 

زار عرضه شد و در شرکت تراکتورسازي ارومیه تولید و به با 240ITMاسب بخار و با نام  47توان موتور 

  شود.تولید می 470ITM هم اکنون این محصول با تغییراتی که انجام گرفته، با نام 

ورهاي اي تراکتپا بروتور از اروها علیه ایران و افزایش نرخ ارز خارجی، دیگر خرید مبا شدت گرفتن تحریم

 ور تولیدز موتباغی مقرون به صرفه نبود، لذا این مسئله شرکت را بر آن داشت که نسبت به استفاده ا

 یز تولیدن تبرداخل دست به کار شود؛ در نتیجه از موتور پرکینز سه سیلندر که توسط شرکت موتورسازا

جایگزین  موفق به 1392ت، استفاده نمود و در سال نیز نصب شده اس 470ITMشود و روي تراکتور می

تولید و  950ITM جی قبلی گردید و محصول باغی جدید با نام رنمودن این موتور به جاي موتورهاي خا

  روانه بازار شد. 

و تراکتور  950ITMالذکر و مشترك بودن موتور تراکتور باغی با توجه به مطالب فوق

قدرت،  نتقالاینکه دو تراکتور مذکور از لحاظ اندازه، وزن، سیستم ا ، و با توجه به470ITMکشاورزي

 وانتقال وزن  البندي،مها و غیره کامال با هم متفاوتند، ارزیابی و مقایسه توان کششی یا الستیک ياندازه

 رسد.توان هیدرولیکی و فاکتورهایی از این قبیل الزم و ضروري بنظر می

  پژوهش هايسؤال  - 1-3

  با هم متفاوت است؟ 470ITMو کشاورزي  ITM 950دو تراکتور باغی  2ا مقاومت غلتشیآی - 1

  تفاوت دارد؟ ITM 470 و کشاورزي  ITM 950 دو تراکتور باغی  3آیا کشش خالص - 2

  پژوهش هايفرضیه - 1-4

کرد هاي مشابه، عملبا وجود دارا بودن موتورITM 470 و تراکتور کشاورزي ITM 950 تراکتور باغی  - 1

  دهند.ها از خود نشان میکششی متفاوتی را در آزمون

                                                             
1- Rolling resistance 
3- Net traction 
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تواند در نهایت منجر به ارائه هاي در نظر گرفته شده در این تحقیق میها و ارزیابیمجموعه آزمون - 2

گردیده و از این  470و تراکتور کشاورزي  950یک مقایسه فنی از نظر عملکرد کششی تراکتور باغی 

  دیگري را مورد تایید قرار دهد. منظر، ارجحیت یکی بر 

  اهداف پژوهش - 1-5

 به 470ITMو تراکتور کشاورزي ITM 950 فنی تراکتور باغی  يهدف کلی این تحقیق، مقایسه

-پی آن است که عوامل مختلف تاثیرگذار در توان لحاظ عملکرد کششی است.  به عبارتی این مطالعه در

تواند در وري مشترك بررسی شود و اینکه موتور تا چه حدي میهاي خروجی از دو تراکتور متفاوت با موت

گیري کرد که کدام یک از این دو تراکتور براي عملیات کشاورزي مورد تاثیرگذار باشد همچنین نتیجه این

 .بر دیگري ارجحیت دارد
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  ضرورت و اهّمیت پژوهش   - 1-6

در شرکت   470ITMو تراکتور کشاورزي  ITM 950 ی با توجه به بومی بودن تولید دو تراکتور باغ

چندانی از نظر ارزیابی فنی و عملکرد کششی  يتراکتور سازي ایران، ظاهرا این دو تراکتور فاقد پیشینه

دو محصول عمده و به روز شرکت  470و تراکتور کشاورزي  950هستند. از طرفی تراکتور باغی 

 ،تواند با تسلیم نتایج آن به تولید کنندههایی از این دست میهشتراکتورسازي ایران بوده و انجام پژو

منتهی به بهبود و یا اصالحات احتمالی در محصوالت تولیدي گردد. عالوه بر این با توجه به اینکه خیلی 

کنند، فلذا شناخت و آگاهی در مورد از باغداران در بین درختان میوه اقدام به کاشت علوفه و یا غالت می

  کند. کمک می نوع تراکتورانتخاب در آنها  د؛ بهباشنیز اکتوري که قابل استفاده در این شرایط تر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  فصل دوم
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  پیشینه تحقیق و مروري بر منابع

    

  

  

  

  

  مقدمه - 2-1

سرعت پایینی  از هاي آنکند و چرخر تراکتور در دورهاي باال کار میجایی که موتواز آن

ها کاهش سرعت دورانی موتور را در حد مورد نیاز چرخ يسیستم انتقال توان وظیفه برخوردارند لذا

یستم انتقال س ،هاي متفاوت تراکتورنیاز کارهاي زراعی مختلف به سرعتبرعهده دارد به عالوه به دلیل 

روي کاهش دور موتور به صورت متغیر توسط کاربر باشد بر همین اساس سرعت پیش توان بایستی قادر به

یک کیلومتر در ساعت در دنده  وددحدر چندین مرحله قابل تعویض بوده به طوري که این سرعت از 

سنگین ( با نسبت کاهش باال) تا بیست کیلومتر در ساعت در دنده سبک ( با نسبت کاهش پایین) تغییر 

ین ترتیب نیروي به ا صول است .وهاي درگیر با همدیگر قابل دنده نماید این امر با تعویض چرخمی

 روند یاد شده با .کندهاي مختلف عبور میهاي با اندازه) از طریق چرخ دنده محرك ( حرکت
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( مک میالن،  دتر یا کندتر چرخ ها خواهد گردیدعث تغییر نسبت کلی انتقال قدرت وچرخش تن

2006 (.  

  کلیات و تعاریف - 2-2

  پردازیم:ي مفید و موثر در روند مطالعه میمترهادر ذیل به تعریف اجمالی برخی از پارا

ه شونده بوسیله تراکتور نیروي کششی: نیرویی که در جهت حرکت تراکتور توسط وسیله کشید -

و سطحی که با  چرخ گردد. این نیروها حاصل از تاثیر متقابل وسیله تسریع حرکت نظیرایجاد می

                     .) 1384( کماریزاده،  باشدآن در تماس است می

ر چرخ از طرف خاك ب ،مقاومت غلتشی: نیرویی است که در اثر فشرده شدن خاك توسط چرخ  -

در تغییر  شود و لذا انرژي الزم جهت خنثی کردن مقاومت غلتشی برابر با کار انجام شدهوارد می

 فرم خاك است.
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حالتی ئوري معموال بیشتر از باري یا تهاي محرك تراکتور در حالت بیچرخ تعداد دور لغزش: -

( منظور از  باشدیها مباشد و این به علت وجود عامل لغزش چرخاست که تراکتور تحت بار می

( مک  باشدمحاسبه درصد لغزش به صورت زیر می ).است لغزش در اینجا همان بوکسوات 

 :) 2006 ،میالن

) 2-1                                                                          
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(        100 × )= (  i     

V0 = سرعت پیشروي تئوري تراکتور  

V   =  سرعت پیشروي واقعی تراکتور  

  
 ) 2006 ،( مک میالنگشتاور  –الف ) تحلیل سرعت  ب) تحلیل نیرو    :1- 2شکل  

 2006( مک میالن،  روي کششی در سرعت حرکت تراکتورضرب نیت از حاصلمالبندي: عبارتستوان  - 

(.  
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)2-2   (                                                                                                         

Q=P.V  

Q =  توان مالبندي ( KW )  

P =  نیروي کششی ( KN ) 

V = سرعت حرکت (  ) 

ها. عوامل عبارتست از نسبت قدرت ستانده از مالبند به قدرت نهاده در چرخ بازده کششی: -

دایت تراکتور، مقامت ه ينحوه :عبارتند از متعددي که در مقدار این راندمان موثر هستند

 .) 1384( کماریزاده،  هاي تراکتوروات، اصطکاك و فشار باد چرخغلتشی، بوکس

  بازده کششی  =        

  )1384 ،( کماریزاده مکانیک چرخ: 

 )2-2( باشد تقریبا مطابق شکله معموال چرخ الستیکی تراکتور میدیاگرام آزاد یک وسیله کششی ک

  که در آن: خواهد بود

Pi = شدت عکس العمل خاك 

Pix = Pi مولفه افقی 

F =  نیروي کشش 

W = مجموع وزن روي چرخ 

M = گشتاور چرخ 

P = نیروي مالبند 

Z = فرورفتگی چرخ در خاك 

R = مقاومت غلتشی 

D = نیروي الزم براي فائق آمدن بر نیروي مقاومت غلتشی 

b = عرض سطح تماس 
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 دیاگرام چرخ در و ضعیتهاي مختلف :2- 2شکل 

 )1384 ،( کماریزاده نیروهاي وارد بر تراکتور:
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 3- 2شکل تراکتور در شرایط کار معمولی و در ساده ترین وضعیت بصورت  مهمترین نیروهاي وارد بر یک

  شود.  خالصه می

  
  نیروهاي وارد بر تراکتور :3- 2شکل 

  مفروضات - 2-3

 باشند.هاي عقب تراکتور محرك میچرخ 

 گیرد.صاف و بدون شیب انجام می حرکت پیشروي یکنواخت بوده و در سطحی  

 و موازي با جهت حرکت تراکتور  ده، از وسط اکسل عقب گذشتهنیروي مالبندي افقی بو امتداد

 باشد.می

 1هاي عمودي خاك  العملامتداد مجموع عکسR هاي محرك عقب از وسط خنسبت به چر

 گذرد.) میOاکسل عقب (
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 2هاي عمودي خاك  العملامتداد مجموع عکسR هاي محرك جلو از وسط اکسل رخبت به چنس

  گذرد.) میDجلو (

 وي کشش نیرF  از سایر نیروهاي فرعی  باشد.چرخ محرك در محل تماس با زمین میمماس بر

ار مقاومت مقد که در شکل نشان داده نشده است در این آنالیز تقریبی صرفنظر شده است.

 غلتشی صفر فرض شده است.
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 ،هاي چرخابل چرخ و مانع بر اساس پارامترتحقیقی را در مورد بررسی تق)  1390( محمدزاده 

-ویلك یا سهایی را در انباره خاشها آزمایآن .مانع و سرعت پیشروي در محیط انباره خاك انجام دادند

 يي محدودهه براتک چرخ موجود در دانشگاه ارومیه انجام دادند و به این نتیجه رسیدند ک بین و آزمون

به وي ضراثر معنی داري را براي سرعت پیشروي بر ر ،عت پیشرويسطوح در نظر گرفته شده براي سر

اري دثر معنی انع اارتفاع م دینامیکی وارده بر چرخ نشان نداده است از طرفی فشار باد تایر، بارعمودي و

اهده طی مشبر روي ضربه دینامیکی وارد بر چرخ داشته است و در هر سه مورد این رابطه به صورت خ

 شده است.

ق شخم  روي عم اثر سرعت و در دانشگاه تبریز تحقیقی را بر روي ) 1392(  پورعبدالهن ونقدیا

 ,انجام دادند. کشش مالبندي ITM 299 کششی تراکتور يلغزش، نیروي مقاومت کششی و بازده

داد که  گیري گردیدند. نتایج نشانك به طور مستقیم اندازههاي محرغلتشی و لغزش چرخمقاومت 

تاثیر  گردد.اعث افزایش نیروي مقاومت کششی میب شروي و نیز افزایش عمق شخم،رعت پیافزایش س

 زمون در سطحآهاي تراکتور مت کششی و لغزش چرخمتقابل عمق شخم و سرعت پیشروي بر مقاو

یشروي، یا کاهش سرعت پ حالی است که افزایش عمق شخم ور معنی بود؛ این دتمال یک درصد بیاح

  .هاي محرك را در پی خواهد داشترخفزایش لغزش چا

- ط بین عمق شخم و سرعت عملیات خاك) تحقیقاتی را درباره ارتبا2009و همکاران ( 4والتونچیا

و پارامتر نتایج نشان داد که با افزایش هر د .انجام دادند هن دیسکیآروي مقاومت کششی گاو ورزي و نی

  یابد.یورزي افزایش مملیات خاكراي انجام عمورد نیاز ب شعمق و سرعت،  نیروي کش

هایی نظیر ن برگرداندار در ایران،  پارامترهآی عوامل موثر بر مقاومت کششی گاودر زمینه بررس

هن برگرداندار سوار،  توسط رشیدي آسرعت کاري روي مقاومت کششی گاو رطوبت خاك،  عمق شخم و

هاي مذکور در سطح یک از تیمار داري هرها از معنینآ) تحقیق گردید.  نتایج  2013( و همکاران 

                                                             
4 - Olatunji 
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هن داشت.  به نحوي که با افزایش رطوبت خاك،  آاري یک درصد روي مقاومت کششی گاومآحتمال ا

  مقاومت کششی کاهش؛ و با افزایش سرعت و عمق کاري،  مقاومت کششی افزایش یافت.

عمق مختلف و سه ) با اعمال سه محدوده رطوبت 2012در تحقیقی دیگر کریمی و همکاران (

یی نظیر مقاومت غلتشی،  لغزش هاو وات، در خاك سیلت ـ رس پارامترکیل 25/8شخم روي تراکتور 

کیلومتر بر ساعت مورد ارزیابی قرار دادند.   3/7هاي محرك و بازده کششی در سرعت پیشروي ثابت چرخ

 ٪1ماري  آسطح احتمال ا در هشی و لغزش چرخکش يهاي اعمالی روي بازدهداري تیماراز معنی نتایج

 حکایت داشت . 

هایی انجام شده است که از ورد ارزیابی عملکرد کششی تراکتورهاي متداول در ایران،  پژوهشدر م

توان به بررسی تاثیر  عواملی نظیر بار عمودي وارد بر محور محرك،  فشار باد الستیک و ن جمله میآ

و یونیورسال  285، مسی فرگوسن 2040هاي جاندیر راکتورهاي محرك تش چرخعمق شخم بر میزان لغز

با میانگین  650اشاره نمود . در مجموع، تراکتور یونیورسال )  1369( توسط الماسی و همکاران  650

  ترین میزان لغزش را داشته است.مناسب کمترین و ٪8/11لغزش 

با  750ITMو  285MF نیبیشینه نیروي کشش مالبندي دو نوع تراکتور متداول در ایران یع

گیري گردید.  نتایج نشان داد که ) اندازه1380ن ( اط سیدلو و همکارتوجه به خواص مکانیکی خاك، توس

) از نظر بیشینه  بدون سنگین کننده 750ITMبا سنگین کننده و تراکتور  285ITMدو نوع تراکتور( 

نسبت به  285ITMبودند و تراکتور   ٪1داري در سطح احتمال نیروي مالبندي داراي اختالف معنی

م خورده بعالوه دیسک خم خورده و شخ، ش( شخم نخورده روي سه سطح خاك  750ITMتراکتور   

 باشد.رده)  داراي کشش باالتري میخو
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مزرعه مختلف انجام  170) با استفاده از نتایج تحقیقاتی که در  1978و همکاران (  5کالفجی

تجربی زیر را جهت تعیین عملکرد کششی چرخ محرك ارائه نمودند. در این آزمایش  دادند، معادالت

عملکرد کششی یک تراکتور دو چرخ محرك در حین انجام خاك ورزي اولیه با استفاده از این معادالت 

  مورد ارزیابی قرار گرفت.

  معادالت مذکور به شرح زیر است:

( Ct)max = 0/796 –                                                                      (2-3) 

K ( Ct)max = 4/838 + ( 0/061 × M )                                                           (2-

4)                    

Crr = 0/049 +                                                                                                (2-5) :هاي گوناگون قابل استفاده میباشد

Ct =  ( Ct)max [ 1 – e –ks ]                                                                               (2-6) 

                                                             
5 - Gee - clough 
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ت ضریب کشش خالص یا نسب tCضریب ثابت،  Kضریب کششی ماکزیمم،  max)t(Cدر این روابط 

غلتشی  ضریب مقاومت rrC) لغزش چرخ و  Sعمودي دینامیکی روي محور محرك،  (  ایجاد شده به بار

  یا نسبت نیروي مقاومت غلتشی به بار دینامیکی وارد بر چرخ است.

عدد   Mماکزیمم توصیه نمودند. يبازده را براي لغزش چرخ جهت دستیابی به ٪10آنها مقدار 

آنالیز ابعادي دریافت که  ) بیان گردید. او با استفاده از 1965(  6تاگباشدکه توسط فريپویایی چرخ می

باشند که بدون بعد می عبارتد، توابعی از یک گذارنلفی که روي عملکرد یک چرخ اثر میپارامترهاي مخت

  به صورت زیر تعریف نمود: وي آن را عدد  پویایی نامید و

                                                                                                (2-7) 
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Abstract:  

 Two important features which are often used as a way to compare tractors, are the maximum 

draft force and till power. This research is based on evaluating the power of rolling resistance, 

traction force, tilling power, and weight transfer of ITM950 and ITM470 tractors, in the 

postharvest process. To make this evaluation, a number of experiments were carried out in two 

different stages. The first stage of the experiment was forwarded using two kinds of tractors, 

two level of slippage, six different speeds (three heavy speeds and three high speeds), two 

loads, and three repetitions. In this stage, MF285 tractor was used as load force. At the second 

stage, the power of draft force and weight transfer of tractors were experimented through a 

two-wheel trailer. To extend, experiments of ITM470 and ITM950 tractors, two different 

loads on trailers, and four repetitions were done. Variance analyses of obtained results were 

considered in factorial experiment in complete randomized blocks, and then analyzed by 

MSTATC software. The results indicated that tractor type on the rolling resistance was 

significant in 1% level. According to the results of variance analyses, the main impacts of 

speed, slippage, load, and tractor type were significant on traction force in 1% level. 

Moreover, the interaction of speed and slippage in tractor type were significant on traction 

force in 1% level. It was drawn out from the experiment using MF285 tractor that the 

maximum traction force belonged to ITM470 with 11.11 KN in first heavy speed, and the 

minimum traction force belonged to ITM950 with 2.27 KN in third high speed. The results of 

variance analyses on till power displayed that the main effects of speed, slippage, load, and 

tractor type were significant on 1% level, and so was the interaction of speed in slippage, 

tractor type, and load. Simultaneously, the trinal interaction of speed in slippage in type of 

tractor was significant on till power in 1% level.The results derived from experiments through 

two-wheel trailer also showed that the main impacts of load, tractor type, and their interaction 

influence on draft force, and tilling power was significant in 1% level. 

 

Keywords: Draft ( traction ) force, ITM470 tractor, ITM950tractor, Rolling resistance, Till 

power, Weight transfer 
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