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 خالصه

و  د .ی باشدر بحث های امروزی کشاورزی مهم ترین عامل در ارزیابی سیتم های کشاورزی انرژی م

 ستفاده ازایران برهمین اساس برای جلوگیری از ضایعات باید از منابع بصورت موثرتر استفاده کنیم. در ا

ی گردد. مفاده زیرشکن مرسوم معمول می باشد در حالیکه در کشور های توسعه یافته اغلب از پاراپلو است

جام گرفت. ای کامال تصادفی انآزمایشات مزرعه ای به صورت طرح بلوک ه MF 285جهت ارزیابی تراکتور 

یری شد. سیستم گکیلو نیوتن اندازه  25نیروی کششی ادوات با استفاده از دیتامومتر مالبندی با ظرفیت  

ایل متر برای از پروف بود که به لپ تاپ وصل گردیده بود. DT800ها شامل دیتاالگر مدل جمع آوری داده

ای های بازده کششی و انرژی ویژه برشاخص ردید.اندازی گیری مساحت خاک سست شده استفاده گ

 یغه بازدهتای دو هدار دو تیغه سایر زیرشکن ارزیابی عملکرد کششی استفاده شدند.بجز زیرشکن پارابلو پره

کیلو 10ر از در نیروی مالبندی باالت MF285کششی باالتری داشتند که نشان دهنده عملکرد بهتر تراکتور

ننده ایید کزیرشکن های دو تیغه داری سوخت ویژه کمتری بودند که این روند تتمامی  .نیوتن می باشد

 کیلو نیوتن است.10عملکرد بهتر این تراکتور در نیروهای باالتر از 
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  مقدمه .1

 

بررسی تأثیر عمق کار و لغزش چرخ بر مصرف سوخت تراکتور پرداختند. به  ، در تحقیقی[4]مویتزی و همکاران

 گیری دور موتور، سرعت پیشروی و مصرفها در این تحقیق از یک تراکتور چهار چرخ محرک که مجهز به سیستم اندازهآن

شان کن بود. ایواتور و زیرشدار، دیسک، کولتیسوخت شده بود، استفاده کردند. ادوات مورد آزمایش شامل گاوآهن برگردان

ی سوخت در واحد سطح دار و دیسک، با افزایش عمق کار، مصرف ویژهبیان کردند در اثر استفاده از گاوآهن برگردان

 صورت درجه دو بود.یرشکن این رابطه بهزیافت. اما در مورد ایش میصورت خطی افزبه

ورز، یک عامل مهم در انتخاب نیروی کشش مورد نیاز ادوات خاک قابلیت استفاده از نیروهای افقی یا اطالع از مقدار

باشد. مدیران و مشاوران مزرعه، از اطالعات نیروی کشش و ورز مناسب برای یک سیستم زراعی خاص میادوات خاک

کنند ی مناسب تراکتور مورد نیاز استفاده میورزی در انواع معین خاک، برای تعیین اندازهقدرت الزم ادوات خاک

 (.]3[و همکاران 1)الجنوبی

                                                 
1 - Al-janobi  
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بیان کردند که مقاومت کششی زیرشکن با افزایش چگالی ظاهری خشک و مرطوب خاک  ،]6[ 1مؤذن و رامون

ها همچنین یابد. آنورز کاهش میی خاککه با افزایش درصد رطوبت، مقاومت کششی وسیلهافزایش یافته، درصورتی

ای درجه دو با چگالی ظاهری مرطوب و ای خطی با درصد رطوبت خاک، رابطهابطهدریافتند که تغییرات مقاومت کششی ر

 ای درجه سه با چگالی ظاهری خشک دارد.رابطه

روش  پنجم و چرخگیری سرعت وجود دارد، استفاده از ، عنوان کردند که دو روش برای اندازه[7]یونس و همکاران 

قعی و پنجم مقدار وا فت طی شده در زمان مشخص(، استفاده از چرخگیری مساسنتی )استفاده از کرنومتر و اندازه

دهد. این چرخ دقیقاً در پشت چرخ سمت راست جلو، بر روی شاسی سوار شده بود. قابلیت انعطاف تری را نشان میدرست

تراکتور  ی خودهاچرخاین چرخ در مواجه شدن با سطوح ناهموار و سخت زمین باعث برتری استفاده از این چرخ نسبت به 

 بود.

با  سنج یدب) جسوخت سنگیری مصرف سوخت تراکتور از یک اندازه منظوربهدر تحقیقی  [2]عباسپورگیالنده 

رسانی تراکتور و قبل از پمپ انژکتور در مسیر سوخت (Fluidyne , Model 214; Aliso Veijo ,CA)جابجایی مثبت( مدل 

 استفاده کرد.
 

 

 هامواد و روش .2

 

 دینامومتر -2-1

گاه محقق د که در دانشباشو قابل تنظیم می نقطهسهدینامومتر مورد استفاده در این تحقیق از نوع دینامومتر اتصال 

وجهی که ی هشتطراحی و ساخته شد. دینامومتر از سه عدد مبدل رینگ [1]اردبیلی توسط عباسپور گیالنده و همکاران 

ها به علت بدلالف( . این م-1ل اتصال بازوها قرار دارند، تشکیل شده است شکل )در روی قاب دینامومتر و درست در مح

روی رینگ  های وارد برنیرو زمانهمی اندازه مناسب و نصب آسان نیز قابلیت تجزیه و نمایش سختبهداشتن حساسیت باال 

ل هشت عدد اند. در هر مبدیرو شناخته شدهگیری نهای اندازهین مبدلترمتداول عنوانبهی قائم و افقی هامؤلفه صورتبه

-در کرنش ساس تغییرات کرنشگیری نیروهای افقی و عمودی در بازوها بر ااست که اندازه کاررفتهبهسنج مقاومتی کرنش

 باشد.استفاده می های موردسنج

 

 کالریمتر -2-2

گیری ارزش حرارتی  برای اندازه PM-52مدل   Pars Paygeerدر این تحقیق از  دستگاه کالریمتر که بنام 

ی شد. محتوامی با بیودیزل استفاده شده است. هدف از انجام این آزماش مخلوط سوخت بر روی عملکرد و آالیندگی موتور

 ا آنکهتانرزی یک سوخت، به مقدار گرمایی گفته می شود که یک سوخت در شرایط محیطی آزاد کرده و می سوزد 

طبق آزمایش  ر است.حد دمای محیط سر شوند. این مقدار انرژی به آنتالپی احتراق نیز مشهو محصوالت احتراق دوباره تا

و چگالی  57/42 اندارد  انجام گرفته انرژی حرارتی تولید شده گازوئیل مصرفی در ایت تحقیق در حد پایین است

 از فرمول زیر محاسبه گردید.بوده است. انرژی مصرفی بر حسب مگا ژول  839/0 آن 

 .(1)   (MJ⁄kg)انرژی حرارتی   * (Kg)مصرف سوخت = (MJ)انرژی 
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 MF 285  تراکتور روی سنج سوخت دستگاه نصب-2-3

 صافی پیش ترفیل از وعبور باک از خروج از پس سوخت که است، ای گونه به تراکتور این در رسانی سوخت سیستم

 این طریق واز انژکتور پمپ به آنجا واز سوخت فیلتر به سوخت( باالبر)  گوش سه مپپ توسط. رسد می گوش سه پمپ به

 انژکتورها انتهایی قسمت از و انژکتور پمپ از سوخت، برگشتی های لوله. گردد می هدایت سیلندر هر انژکتورهای به پمپ،

 سه پمپ بین رفلومت سنسور دادن ارقر با ای لحظه مصرفی سوخت مقدار آوردن دست به لذا اند، متصل سوخت فیلتر به

 (. ب-1شکل)گردید  تعیین سوخت میزان فیلتر، و( باالبر) گوش

 

 زیر شکن-2-4

ش و ه، کفزیر شکن ها از دوقسمت مجزا یعنی شاخه ها وقاب تشکیل شده است . هر شاخه از قطعاتی جون ساق

عث برش لویی باساقه قرار میگیرد که با لبه جناخن تشکیل شده است. معموال قطعه تعویضی به اسم پیشانی در جلوی 

ا د. ناخن یده باشخاک و دوام بهتر ساقه می شود. کفش یا قسمت پایینی ساقه میتواند جزء ساقه و انتهای به جلو کشی

می گیرد  ه قرارنوک شاخه نیز قطعه ای اسکنه ای است که به کفش پیچ و مهره می شود و در زاویه بازی نسبت به ساق

 ج(.-1 )شکل

 

 سست شدگی خاک-2-5

ی سست شده با تغییر در سست شدن خاک گرایش به کاهش چگالی خاک خشک و افزایش تخلخل کل الیه

 طرف بهشوند، فشار جلو کشیده می طرفبهها در داخل خاک (. همچنان که خیش[5]ی منافذ خاک است )کالت، اندازه

ن میله که فاصله بی گردند. از یک پرفایل مترمی ترکوچکوند، خرد و شباال به خاک وارد شده، قطعات خاک شکسته می

ت که به د(. بدین صور-1متر بود برای اندازی گیری مساحت خاک سست شده استفاده گردید)شکلسانتی 2های آن 

استفاده  ل زیرز فرمو، بجز پروفیل متر، ازیرشکنیعملیات خاک بعد از ایجاد شده در  گیری سطح مقطع شیاراندازهمنظور 

 شد. 

A= (  – (d1 + dn))×                                                                                                         )2(                                   

 

 دانه بندی خاک-2-6

 زمایشگاهیآ های و استفاده از الک  الک آزمایش روش به خاک بندی دانه آزمایش ابزارهای مهمترین از یکی

 مواد مهندسی رفتار تندانس در برآورد دقت و ها دانه بزرگی توزیع الک آزمایش روش در که آنجایی از .باشد می استاندارد

 توسط شده رائها آزمایشگاهی های الک .باشد استاندارد ها الک که است الزم حتما. است برخوردار ای ویژه اهمیت از

 این. باشد می 304L گرید استیل استنلس از آن توری و فریم جنس.باشد می ASTM های استاندارد طبق ایران فروشگاه

 .نمود استفاده الک ویبره و شیکر های دستگاه در توان می راحتی به را ها الک

MWD =                                                                                                    )3( 
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 د                                         ج                                 ب               الف                             1شکل 

 

 

 نتایج و بحث .3

 

 رار گرفت.ق لیلو تح هیمورد تجز انسیوار هیو با استفاده از تجز یحاصل بر مبنای  طرح بلوک کامل تصادف جینتا

 سهیمقا Minitabرم افزار آزمون چند دامنه ای دانکن و با کمک ن قیاز طر مارهایت نیانگیعوامل مورد مطالعه م

ئه ( ارا1ل )ر جدولغزش د ژه،یو یکشش، بازده کشش،انرژ یرویبر ن غهیاثرات نوع ت انسیوار هیحاصل از تجز جیشدند.نتا

 شده است.

 
 ژهیکشش خالص، سطح مقطع خاک بهم خورده و مقاومت و یرویبر ن غهیاثرات نوع ت انسیوار هیتجز -1جدول 

یکشش یروین لغزش ژهیو یانرژ  یدرجه ازاد بازده کشش  رییمنابع تغ   

 بلوک 2 050/0 0122/0 070/0 2727

ماریت 7 831/144 131250 643/255 13875  

شیازما یخطا 14 194/1 0985/1 346/0 18995  

 

ز صفات ا کیر ه یبر رو یدار یها اثر معن غهینوع ت راتییدهد که تغ یما بدست آمده نشان م یکه برا یجینتا

 .دهد یاز خود نشان م یخوب یدار یشده را دارد و در هر احتمال معن یریگاندازه 
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 نیروی کشش، انرژی ویژهشکل های بدست امده از بازده کشش، لغزش،  – 2شکل 

 

صرف کششی را م نمودار نیروی کشش و لغزش، زیرشکن پاراپلو دوتیغه پره دار بیشترین نیروی(2)شکل به  هاتوجب

وم تک کن مرسکرده است. که همراه با بیشترین درصد لغزش بوده است. و کمترین نیروی کشش و درصد لغزش هم زیر ش

 تیغه بوده است.

 )شکله استرسی شدزیرشکنی دو معیار بازده کششی و انرژی ویژه بربه منظور ارزیابی عملکرد تراکتور در عملیات 

اشد. بدارا می  یغه رات. زیرشکن های دو تیغه به غیر پاراپلوی پره دار، بازده کششی باالتری نسبت به زیرشکن های تک (2

ما ه باشد. او تیغلت دکه این امر می تواند به علت درصد افزایش بیشتر نیروی کششی نسبت به افزایش درصد لغزش در حا

 در پاراپلوی پره دار به علت افزایش فوق العاده لغزش عملکرد بازده کششی آن کاهش یافته است.

 نمودارها قریبابرای زیرشکن های دوتیغه مقدار انرژی ویژه نسبت به زیرشکن های تک تیغه کمتر می باشد. که ت

 نتایج نسبتا مشابهی بازده کششی می باشد.

شی بازده کش دترینوحائز اهمیت این تحقیق این می باشد که زیرشکن پاراپلو پره دار دو تیغه دارای ب نکته جالب

ه قسمتی ین باشد کواند اتمی باشد. اما انرژی ویژه آن تفاوت چندانی با سایر زیرشکن های دو تیغه ندارد. علت این امر می 

 زمیزاناد و به نظر می رسد این مقدار سوخت بیشتر از سوخت مصرفی صرف حرکت حرکت بدون بار تراکتور می شو

کن ت به زیرشری نسبسوختی باشد که در اثر لغزش هدر می رود.در نتیجه با اینکه پاراپلو پره دار دو تیغه لغزش بیش ت

 غهی تک تیشکن هاهای تک تیغه داشته و بازده کششی آن کاهش یافته است اماهمچنان در معیارانرژی ویژه نسبت به زیر

 برتری دارد.

 

 

 گیرینتیجه .4

تر از ی باالتراکتور مسی فرگوسن برای رسیدن به عملکرد باالتر در کارهای کششی باید به سطح نیروی مالند

kn10 .دست پیدا کند 

ند ژه می تواژی ویبازده کششی به تنهایی نمیتواند معیار خوبی برای بررسی عملکرد یک تراکتور باشد ومعیار امر

 ناسب تری باشد.گزینه م
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ABSTRACT 
In today's agricultural debate, the most important factor in assessing agricultural systems is energy. 

Therefore, we must use resources more effectively to prevent waste. The use of conventional submersible is 

common in Iran, while parapoli is often used in developed countries. Field experiments were conducted as a 

completely randomized block design to evaluate the MF 285 tractor. Drawbar force of implement was 

measured using a dynamometer of capacity of 25 kN. Data acquisition system included a data logger of 

DT800 model that was connected to a laptop. Profilemeter was used for measuring the area of loose soil. 

Tractive efficiency and specific energy indices were used to assess drawbar performance. Dual blade 

subsoiler had a higher tractive efficiency except for the double-blade Parablo subsoiler which reflects a better 

performance of the MF285 tractor with a drawbar force of more than 10 kN. All of dual blade subsoiler had a 

lower specific energy which confirms the better performance of the tractor in force more than 10 kN. 
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