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 شدده  شود و بر قیمت تمامای است که برای افزايش تولید محصول انجام مي پرهزينه عملیاتيکي از  هرز هایعلفمبارزه با 

پیشدگیری زراعدي، فیزيکدي و     :از اندد  عبدارت هدای هدرز    های متداول کنوني در کنترل علف اثر مستقیم دارد. روش ،محصول

های کشدت در  مکانیکي، بیولوژيکي و شیمیايي. هدف از طرح حاضر طراحي و ساخت کولتیواتور با عملکرد مطلوب در رديف

در نردر   ص برای کولتیواتور مدورد نردر در ايدح تحقیدق بايدد     خا طور بهباشد. برخي از شرايطي که حضور بقايای گیاهي مي

سدهولت سداخت و   ايمني و سادگي، استحکام مناسب دستگاه، ، از: شکل خاص تیغه و زوايای آن ندبود شد، عبارت گرفته مي

د مناسدب  های عملیاتي و نگهداری. تجزيه و تحلیل استحکام مکانیکي قاب با روش اجزای محددود و ابعدا   پايیح بودن هزينه

گرديدد. بدرای طراحدي، تجزيده و تحلیدل      ابعاد مناسب برای آن انتخاب  ASAEاستاندارد  اساس براتصال سه نقطه تراکتور 

اسدتفاده گرديدد.    Simulation 2015  Solidworkافزار نرمتنش و کرنش کولتیواتور با قابلیت کار بر روی بقايای گیاهي از 

-تحلیدل  .سازی شد و سپس به محیط تحلیل منتقل گرديدهای کولتیواتور مذکور شبیهدر محیط طراحي ابتدا کلیه قسمت

استحکام مکانیکي قاب و ساير اجزای دسدتگاه کولتیواتدور، هیوگونده کدرنش پکسدتیک در        های انجام گرفته برای محاسبه

 .ده کمتدر از تدنش حدد تسدلیم بدود     های انتخداب شد   اجزای دستگاه کولتیواتور مذکور را نشان ندادند و تنش در تمام المان

مشاهده گرديد.  مگا پاسکال ۲۴/۰مقدار   آمده در مجموعه در قسمت اتصال بازو به شاسي به به وجودبیشتريح میزان تنش 

پس از طراحي، اقدام به سداخت کولتیواتدور    بدست آمد. ۲7/۴کمتريح ضريب اطمینان بدست آمده برای مجموعه به میزان 

ای دسدتگاه در خداش شدني لدومي و در      ارزيدابي مزرعده   سداخته شدد.   رديفه سوار و دستگاه به صورت يکمورد نرر گرديد 

هدای کامدل تصدادفي     ر قالب طرح بلدوش ها د آزمايش و در حضور بقايای گیاهي انجام پذيرفت. بر پايه تر درصد 5/۸رطوبت 

(RCBD) ( و ۴/7و  ۲/5، 9/۳در سه سطح سرعت پیشروی )و داخل هدر کدرت    م پذيرفتچهار تکرار انجا کیلومتر بر ساعت

نتايج تجزيه واريانس نشان داد کده   گیری شد. ورزی اندازه بعد از عملیات خاشآزمايشي مقادير بقايای گیاهي به جای مانده 

و در اثدر افدزايش سدرعت پیشدروی، میدزان       دار وجود دارد اختکف معني 1۱میان سطوح سرعت پیشروی در سطح احتمال 

بقايدای گیداهي قبدل و بعدد از      مقادير میدانگیح  نتايج ارزيابي. يابد مي افزايشداری  طور معني جای مانده به بقايای گیاهي به

ا کیلدومتر بدر سداعت، بهتدريح رانددمان ر      ۴/7کولتیواتور در سرعت ها با يکديگر نشان داد  ورزی و مقايسه آن ش عملیات خا

 ورزی حفاظتي داشته است. مطابق با اصل خاش
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 مقدمه -۹-۹

ی امدروزی بدرای    افزايش عملکرد گیاهان و محصوالت کشاورزی، همواره يکي از اهداف اصلي و مهدم جامعده  

گیدر در  موفقیدت چشدم  هماهنگي با افزايش جمعیت جهان اسدت. رشدد و توسدعه در کشداورزی و بدسدت آوردن      

ی تولید بیشتر و بهتر محصول، فقط از طريق مطالعدات علمدي و اصدولي روی عوامدل محیطدي و مدديريتي        زمینه

 پذير است.مخصوص منطقه يا مناطقي که قرار است عملیات زراعي در آن انجام شود، امکان

به دلیل طوالني بودن زمدان پدرورش    شود اما تر مي اگرچه با قرار دادن بذر در خاش ظاهراً کار کشاورز سبک

گیاه و نیز تمامي مخاطرات و مشککتي که در ايح بازه زماني تا به دسدت آوردن محصدول وجدود دارد، گیاهدان در     

 های خاص دارند.  حال رشد در معرض آسیب قرار داشته و نیاز به مراقبت

 یرفقتي  نریر محدوديت منابع آب، خشک و وجود مشکک یمهنبه شرايط اقلیمي در مناطق خشک و  با توجه

ورزی حفداظتي   ها، لزوم توجددده به خداش  پذير بودن ساختمان آن های ايح مناطق از مواد آلي و آسیب خداش بودن

 يک سیستم جايگزيح بايستي مورد توجددده کشاورزان قرار گیرد. عنوان به

قايدای گیداهي موجدود در سدطح     ورزی و مديريت ب ورزی حفاظتي کاهش شدت عملیات خاش هدف از خاش

 لدق کدردن  ورزی، کاهش عمق شخم و يا سسدت و   شدت عملیات خاش کم کردنباشد. هرگونه تکش در  خاش مي

هدای   ماندده  گردد. در ايح سیستم پدس  ورزی حفاظتي محسوب مي يرورو )برگرداندن( کردن آن، خاشزخاش بدون 

شدود حفد     در سطح يا نزديک سطح خاش نگهداری مدي  درصد( ۳۰محصول قبلي تماماً يا قسمتي از آن )حداقل 

ورزی حفداظتي باعدح حفد  رطوبدت خداش،       هدای خداش   بقايای گیاهي در سطح يا نزديک سطح خداش در روش 

گدردد،  دار و کداهش فرسدايش آبدي مدي     ضددربات باران در اراضدي شدیب   براثرجلوگیری از شستشوی ذرات خاش 

و جابجايي زياد ذرات خداش   خرد شدنورزی حفاظتي از  خاش خاش در سیستم برهم زدنهمونیح کاهش شدت 

 گردد. مي آن جلوگیری کرده و باعح کاهش فرسايش بادی  پودر شدنو 

یرمفید، مضدر، کده ناخواسدته در داخدل مدزارع، باغدات و       غيک علف هرز در يک تعريف عمومي گیاهي است 

ای زراعت اصلي میهمداني ناخواندده اسدت و کمیدت و     رويد. يک علف هرز برای کشاورز گیاهي سربار و برمراتع مي

بشر کشاورزی را آغاز کرده اسدت   که يزماندهد. از کاهش مي شدت بهکیفیت و ارزش اقتصادی محصول زراعي را 

های هرز، با تغذيه از مدواد  اند و جدا از اينکه علفبوده ها آندلیل نیازهای مشترش با گیاهان همراه  های هرز بهعلف

کنندد، بدا ايجداد النده و منزلگداه مناسدب بدرای حشدرات و آفدات و          را مصدرف مدي   ها آنو امکح گیاه اصلي غذای 

مدواد   واردکدردن های هرز بدا ترشدح و   کنند. افزون بر آن علفرا در ضرر رساندن به گیاه ياری مي ها آنها،  بیماری

وسدیله شدرايط    يحبدکنند و کنند، رشد گیاه را محدود ميلي قوی عمل ميصورت سموم خی خاصي به خاش که به
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های هرز عکوه بر ايجاد مشکل در بسیاری از مراحدل زراعدت، در   علف دهند.محیطي را به نفع رشد خود تغییر مي

 وجدود بده  های هرز با محصول اصلي مشدککت بزرگدي   عملیات برداشت نیز به علت اختکط بذر و بقايای ايح علف

 يری به کشاورز بزنند.ناپذ جبرانآورند و حتي گاهي ممکح است صدمات  مي

شود، خسدارات بسدیاری   های کشاورزی ميهای هرز اکوسیستمعلیرغم اقدامات فراواني که برای کنترل علف

تولیدد  ای اسدت کده بدرای افدزايش      شود. مبارزه با علف هرز يکي از اقددامات پرهزينده  به محصوالت زراعي وارد مي

 هایهای مختلفي برای کنترل علفی محصول اثر مستقیم دارد. روش شود و بر قیمت تمام شده محصول انجام مي

ی شدیمیايي و شدعله افکندي     توان به وجیح دستي، کولتیواتور زدن، مبدارزه  مي ها آنی  هرز وجود دارد که از جمله

 اشاره کرد.

 

 وجین دستی -۹-۹-۹

بدودن،   بدر  زمدان باشد ولي ايح روش به دلیل  ها بهتريح اثر را دارا ميروش وجیح دستي نسبت به ساير روش

نیست. ايح روش را فقط در مزارع بدا قطعدات کوچدک و     صرفه بههزينه باال و سود کم، در مزارع بزرگ اصکً مقرون 

مراحدل آغداز رويدش    های هرز در ي مبارزه با علفطورکل بهبرند. یمت به کار ميق گرانمزارع دارويي و با محصوالت 

گذاری در وقدت و هزينده دارد.    گیاه در محصوالت رديفي از بزرگتريح عملیات زراعي است که نیاز مبرم به سرمايه

نفر ساعت برای هدر هکتدار صدرف وجدیح      1۴۰۰تا  ۳۰۰تحقیقات نشان داده است که در کشور هندوستان حدود 

شود  پا صرف مبارزه با علف هرز ميت کشاورزان خردهدرصد فعالی ۴5شود و همونیح در مکزيک حدود  دستي مي

 (.۴۰۰۰، 1)سیمز

 

 مبارزه شیمیایی -۹-۹-2

دلیل مسائلي چون افدزايش   کمتر است، اما به هم آنروش شیمیايي با آنکه نتايج خوبي دارد و زمان موردنیاز 

هدای  ش هزينده زيست و کاهش کیفیت محصول، ضرورت کاه یطمحها، آلودگي کشهای هرز به علفمقاومت علف

کده امدروزه    یطدور  بهشده است  ها آننهاده و نگراني از ساير اثرات جانبي، موجب اجبار کشاورزان به کاهش مصرف 

محیطدي آن،   يسدت زهدا و اثدرات سدو      يپاش سمحجم باالی  به علتدر بسیاری از کشورها حتي در کشور خودمان 

ي پاشد  سدم تر شدن مقررات برای توان به سخته ميهايي در ايح خصوص وضع شده است که از آن جملمحدوديت

                                                

1 - Sims 
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باد بردگي و آلودگي شديد هوا توسط سموم اشاره کرد. الزم به ذکر اسدت کده    به علتبا هواپیما برای مزارع بزرگ 

صورت ارگانیک بدون اسدتفاده   محصوالتي که به  چند سال قبل چنیح قوانیني حاکم نبود. اتحاديه اروپا برای کشت

شوند، امتیازاتي قائل شده است. بنابرايح بسیاری از مطالعات بر کاهش اسدتفاده از مدواد    یمیايي تولید مياز مواد ش

 (.1۳۸۰؛ نوجوان، ۴۰۰9، 1های مکانیکي متمرکز شده است )کورستجنز شیمیايي و مخصوصاً بر استفاده از روش

 

 وجین مکانیزه )کولتیواتور زدن( -۹-۹-۳

و تعددادی از   دوسالههای هرز های هرز، علفهای علفاز بیح رفتح ريشهی مزارع، با  هرسالهدر صورت شخم 

شدوند. روش مکدانیکي )کولتیواتدور زدن(،    ی ديگر قادر به احیا  و تولید بذر نخواهند بود و نابود مي چندسالهانواع 

وش خواهدد بدود.   تدريح ر  باشدد اقتصدادی   اجدرا  قابدل های هرز بوده و در جاهايي که يح راه کنترل علفتر مهمهنوز 

کدح  ی رشد گیاه از طريق ريشده  تريح دلیل کولتیواتور زدن محصوالت رديفي عبارت است از توسعهي مهمطورکل به

ی بداران و اصدکح    از: آمداده کدردن زمدیح بدرای ذخیدره      عبارت استهای ديگر ايح کار های هرز. هدفکردن علف

کش با خاش، تددارش حفداب بدرای    شیمیايي و مواد حشرهيری آن نسبت به آبیاری، مخلوط کردن کودهای نفوذپذ

 (.  1۳۸6، راد یمنصورها ) یزمارگان یکرومپای بوته(، ازدياد فعالیت  خاش دادنگیاه )

هدای وجدیح مکدانیزه    در حال حاضر تکش تمام متخصصیح بر آن است کده بدا اسدتفاده از جدايگزيني روش    

های داخل شیار معمدوالً بدا   های هرز، علفبکاهند. در مبارزه با علف ها آنها و سموم از اثرات مضر کشی علفجا به

هدای حدرارت    های روی رديف ممکح اسدت بدا يکدي از روش   که علفشوند درحالي استفاده از کولتیواتور کنترل مي

عددم  های موجود کنترل شوند. در ايران به دلیل ها، وجیح دستي يا تلفیقي از روش کش دادن يا شعله افکني، علف

نامناسب بودن ابدزار و   به علتی صحیح کاربرد ادوات و نیز  آشنايي کافي کشاورزان با مسائل روز کشاورزی و شیوه

هدای شدیمیايي دارندد،    تمايدل بده اسدتفاده از روش    اکثر کشاورزانبا شرايط منطقه  مورداستفادهناسازگاری ادوات 

های جديد و طراحدي و سداخت ابزارهدای    ها و طرحی ايده های کشاورزی با ارائهکه اگر مهندسیح ماشیح يدرصورت

های مکانیکي ترغیب ي انجام دهند، کشاورزان به استفاده از روشدرست بهی خود را  سازگار با شرايط منطقه وظیفه

 خواهند شد. 

 

 

                                                

1 - Kurstjens 
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 ضرورت و اهمیت پژوهش -۹-2

رفدت   های مؤثر برای بدرون  و يکي از راه ه استبر پايه حفاظت از خاش، آب و گیاه بنا شدکشاورزی حفاظتي 

کاهش فشدردگي   ، مديريت آب و جبران مواد آلي خاش برای اقتصادی کردن کشاورزی است.يسال از بحران خشک

خاش، حف  رطوبت، افزايش مواد آلي خاش، جلوگیری از فرسايش، پیشگیری از به هم خوردن سداختمان خداش و   

ن میکرو و ماکرو خداکزی  او پشتیباني از جاندار خاش PHصرف آب، تنریم م ييهمونیح اصکح آن، افزايش کار آ

در  يسدال  ورزی حفداظتي روشدي بدرای مدديريت خشدک     خداش  برشدمرد. توان ميرا از مزايای ايح روش کشاورزی 

و افزايش مدواد آلدي خداش اسدت.      کشاورزیهای تولید در  راستای نگهداری آب در زمیح و همونیح کاهش هزينه

گیداهي خدوب بدرای زمدیح      کدود شود که بقايای گیاهان پیشیح درون خاش، به شدکل يدک    ايح کوشش سبب مي

و  يسدال  رود و کمک بسیار بزرگي برای مقابله با خشدک  تر در زمیح فرو مي راحت شبنمآب باران و  یجهيد. درنتدرآ

ز سوی ديگدر فدرورفتح سدريع    و ا کند وسیله تابش آفتاب نیز جلوگیری مي هکم آبي است و ايح بقايا از تبخیر آب ب

سدود آن تقويدت خداش و خدوراش رسداني بده        يحتدر  شايد مهدم و  کند جلوگیری مي ها سیکبآب در زمیح از بروز 

 .زی استو جانداران ريز خاش ها میکروارگانیسم

های هدرز در حضدور بقايدای گیداهي در     مکانیکي علف در کشاورزی حفاظتي، کنترل عمده مشککت يکي از

که با وجود بقايای گیاهي در مزرعده عملیدات وجدیح را     هستند هايي روش دنبال به کشاورزان باشد، لذا مزرعه مي

اندواع و اشدکال مختلفدي از    داشدته باشدند.    گیداه اصدلي   بدرای  را فیزيکدي  آسدیب  ي انجام دهند و کمتدريح خوب به

حضدور   های هدرز در  گیرند که قابلیت وجیح علفکولتیواتورهای محصوالت رديفي در کشور مورد استفاده قرار مي

بسته به شرايط دارای مزايا و معايبي بوده و کاربرد خاص خود را دارند، لذا جهت  هرکدامبقايای گیاهي را ندارند و 

مرتفع کردن مشکل مذکور ضروری است يک نمونه کولتیواتور مخصوص برای ايح منرور بدا رعايدت اصدول علمدي     

 باشد. صرفه هبطراحي و ساخته شود و استفاده از آن اقتصادی و مقرون 

 

 کلیات و تعاریف -۹-۳

 ورزی حفاظتی خاک -۹-۳-۹

 ۳۰شدود کده پدس از کاشدت، حدداقل       ورزی و کاشت گفته مي ورزی حفاظتي به هرگونه عملیات خاش خاش

وسیله بقايای گیاهي پوشیده شده باشد. از طرف ديگر تعدادی از محققیح معتقدند کده در    درصد از سطح خاش به

لید پايدار و هموندیح مداکزيمم   وحداقل به هم خوردگي خاش با در نرر گرفتح ت ورزی حفاظتي نیاز است تا خاش

کردن پوشش بقايای گیاهي در سطح خاش به وسیله مديريت محصول و چرانددن بقايدا بده وسدیله دام را در نردر      

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%86%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
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ت ورزی، فرسايش آبي و بادی کاهش، درصد ماده آلدي خداش افدزايش، حفد  رطوبد      گرفت. در اثر استفاده از خاش

ورزی حفاظتي در صورت  يابد. در قبل از اجرای عملیات خاش ورزی کاهش مي خاش افزايش و هزينه عملیات خاش

 (.1۳69وجود تراکم خاش در مزرعه از زيرشکني خاش استفاده شود )يونسي الموتي و همکاران، 

 

 ورزی حفاظتیمزایای خاک نیتر مهمبرخی از  -۹-۳-2

 ۳۰ورزی و بدذرکاری محصدول، حدداقل    ن پس از عملیات خاشورزی حفاظتي سیستمي است که در آخاش

 شود.وسیله بقايای قبلي پوشیده شده است و از مديريت برداشت محصول قبلي شروع مي درصد سطح خاش به

 توان به موارد ذيل اشاره کرد: ورزی حفاظتي مياز مزايای خاش

 کاهش تردد تراکتور و ادوات کشاورزی در مزرعه -1

 های کشاورزی و کاهش فرسودگي ادواتاز ادوات و ماشیح استفاده حداقل -۴

 جويي در زمان انجام عملیات در مزرعه صرفه -۳

 کاهش استهکش و انرژی مصرفي -۲

 کاهش فشردگي و جرم مخصوص ظاهری خاش از طريق کاهش تردد -5

 زيست از طريق جلوگیری از سوزاندن کاه و کلش یطمحکاهش آلودگي  -9

 افزايش مواد آلي خاش -7

 مشکل سله با بهبود مواد آلي خاشکاهش  -۸

 جلوگیری از عملیات اضافي سله شکني -6

 ها خاکدانهکمک به پايداری  -1۰

 افزايش ظرفیت نگهداری آب در خاش -11

 خصوص در آبیاری شیاری و فرسايش و شسته شدن خاش هنگام بارندگي کاهش سرعت جريان آب به -1۴

 کاهش دمای خاش و کاهش تبخیر از سطح خاش -1۳

 داشتح بیشتر رطوبت با ايجاد سطح غیريکنواخت و ناهموار افزايش امکان نگه -1۲

 کاهش شسته شدن فسفر چسبیده به سطح خاش -15

 بهبود راندمان مصرف آب برای مناطق ديم و آبي -19
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 )کولتیواتور( کن نیوج -۹-۳-۳

های محصول جهدت مبدارزه    شود که بیح رديف ای اطکق مي کح )کولتیواتور( معموالً برای وسیله ی وجیح واژه

ی کولتیواتور بستگي به عوامل مختلفي چون ندوع محصدول، شدرايط و     شود. نوع و اندازه ف هرز بکار گرفته ميبا عل

نوع خاش منطقه، بارندگي، روش زراعت و نوع تراکتور مورد اسدتفاده دارد. يدک کولتیواتدور معمدوالً دارای تیدرش      

شوند. کولتیواتورهای جديد معموالً از نوع سدوارند   يمهای خود به آن متصل  تیغه به همراهها  افزاری است که ساقه

 شوند.   يمو در جلو يا پشت تراکتور سوار 

 

 کولتیواتورهای رایج در سطح استان اردبیل -۹-۳-4

از ندوع   اندد  عبارتگیرند  خصوص منطقه مغان مورد استفاده قرار مي کولتیواتورهايي که در استان اردبیل و به

ی مغان از نوع بافت سنگیح  خصوص منطقه کثر مناطق کشاورزی استان اردبیل، بهغلتان و نوع هکلي. بافت خاش ا

زندد.   های پیشروی باال به گیاه صدمه مدي  يي خوب، در سرعتکار آ برنداشتحاست به همیح دلیل نوع غلتان عکوه 

داد محددودی از  شکني و نرم کردن خاش بیح دو رديف را ذکدر کدرد. امدا در کدل تعد      توان سله اما از مزايای آن مي

ی مغان کولتیواتور هکلي )شمشدیری( نسدبت بده ندوع غلتدان مقبولیدت        برند. در منطقه مي به کارکشاورزان آن را 

(. ايح نوع کولتیواتور نوعي از کولتیواتور کداردی اسدت کده تغییراتدي در آن     1-1شکل بیشتری کسب کرده است )

شدود. کولتیواتدور هکلدي     ای مستقیمي است که به ساقه بسته ميه ايجاد شده است. ايح نوع کولتیواتور دارای تیغه

در مزارع پنبه و ذرت که از تولیدات اصلي ايح منطقه اسدت مشدککتي مثدل سدختي نفدوذ و پیشدروی در خداش،        

های بداال را داراسدت بده     خصوص در سرعت نیروی کششي باالی موردنیاز، ارتعاش جانبي و صدمه به گیاه اصلي به

 شود که از لحاب کاری مناسب نیست. برده مي به کاربا سرعت بسیار پايیح همیح دلیل 

 

 

 ی مغان : کولتیواتور هاللی مورد استفاده در منطقه۹-۹شکل 
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منرور فائق آمدن بر مشککت اشاره شده، يدک کولتیواتدور رديفدي بدا سدرعت پیشدروی بداال و مجهدز بده           به

( ساخته شد که مطدابق بدا شدرايط و محصدوالت غالدب منطقده       ۴-1ی مسطح )شکل پنجه غازهايي به شکل  تیغه

ي انجام شده و بدون صدمه به گیاه اصلي قادر به کار در سدرعت بداال   راحت بهباشد، نفوذ و پیشروی آن در خاش  مي

ر طراحدي و سداخته   ی سدوا  ک رديفده صورت يد  بهدر تولید آزمايشي باشد. دستگاه  ی ميکار یحوجبا حداکثر بازده 

 19ی  ی آن بدا کولتیواتدور هکلدي در مزرعده     ای کولتیواتور  طراحي و ساخته شده و مقايسده  مزرعهارزيابي و  هشد

های ارزيابي مشخص شد که با افزايش سرعت  هکتاری سويا واقع در دشت مغان انجام گرفته است. با توجه به داده

خدوبي قدادر بده     دارد و نشانگر آن است که دستگاه ساخته شده به پیشروی، دستگاه تمايل ناچیزی به کاهش عمق

کیلدومتر بدر سداعت کدار کندد. بعدد از کدار         ۴/1۰تواند با سدرعت   باشد و مي های باال مي حف  عمق کار در سرعت

متدر بريدده و کندده     سدانتي  7تدا   5های هرز موجود در عرض برش تیغه از عمق  کولتیواتور ساخته شده، تمام علف

هدای هدرز يکنواخدت نبدوده و در      بودند. ولي در کولتیواتور هکلي به دلیل ساختار مقعر تیغه، عمق برش علف شده

هدا   درصد بوتده  9۰ها به  متر بود. در کولتیواتور طراحي و ساخته شده توسط بشقاب سانتي ۳تا  ۴ها در حدود  کناره

نتايج بدست آمدده،   بر اساسی اصلي صفر است.  تهی تیغه به بو شود و صدمه ی جزئي وارد مي از طريق برگ صدمه

ی مسطح )کولتیواتور رديفي با سدرعت پیشدروی بداال( کدارکرد مناسدبي داشدته و       پنجه غازهای  کولتیواتور با تیغه

تواند در محصوالت رديفي نریر ذرت، سويا، پنبه و آفتابگردان مورد اسدتفاده قدرار گیدرد )عباسدپور گیکندده و       مي

 (.1۳۸6همکاران، 

 

  

 : کولتیواتور با سرعت پیشروی باال2-۹شکل 
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 های رایج انواع کولتیواتور و تیغه -۹-۳-5

گدردان و   ورز به سه گروه کولتیواتدور متدداول، کدج بیدل     توان بر اساس نوع افزار خاشانواع کولتیواتورها را مي

 کولتیواتور غلتان تقسیم کرد.

 

 کولتیواتور متداول -۹-۳-5-۹

طدور   کولتیواتور متداول از تعدادی افزار يا تیغه تشکیل شده است که بدر تیدرش افدزار آويدزان هسدتند و بده      

 یمند ، هدا  کدح  یارشها،  ها، پنجه غازی از: بیلوه اند عبارتها  معمول در موقع کار در خاش، چرخش ندارند. انواع تیغه

های کولتیواتور متداول نشان داده شدده   انواع تیغه ۳-1هايي که کاربرد کمتری دارند. در شکل  و ساير تیغه ها پنجه

 است.

 

 های کولتیواتور متداول : انواع تیغه۳-۹شکل 

 

 گردان لیب کج -۹-۳-5-2

ای  (. در مقايسده بدا ندوع متدداول وسدیله     ۲-1ی معروف و مؤثر وجیح است )شدکل   یل گردان يک وسیلهب کج

هدای   یدل گدردان از دو گدروه چدر     ب کدج ای زيادی داشته باشد.  تواند ظرفیت مزرعه ارزان قیمت و ساده است و مي

هدای گدروه جلدو     بدیح چدر   طدرف جلدو آمدده و     های گروه عقب بده  ی چر  دار تشکیل شده است که دندانه دندانه

کده رو بده عقدب     يدرحدال شدوند و   طور عمود وارد خاش مي یل گردان تقريباً بهب کجهای  است.  نوش چر  قرارگرفته

 شوند. گیرند، از خاش خارج مي قرار مي
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 یل گردانب کج: 4-۹شکل 

 

 کولتیواتور غلتان -۹-۳-5-۳

یل گردان است که در سدطح خداش کدار    ب کجدار مخصوصي شبیه به  های دندانه کولتیواتور غلتان دارای چر 

هدای   های نوع غلتان در هنگام چرخش از پشدت بدا زمدیح تمداس گرفتده و علدف       کنند. با ايح تفاوت که دندانه مي

را  هدا  آنتدوان   شدوند کده مدي    ر ميهای آن طوری گروهي سوا کند. چر  ترها را قطع مي کح و بزرگ کوچک را ريشه

 زاويه داد و خاش را به پای بوته ريخت يا از آن دور کرد. 

 

 اهداف تحقیق -۹-4

 های کشت در حضور بقايای گیاهي. طراحي و ساخت کولتیواتور با عملکرد مطلوب در رديف -1

 .ارزيابي اولیه دستگاه طراحي و ساخته شده -۴

 

 پیشینه تحقیق -۹-5

کح دامي در اوايل قرن هیجدهم اختراع و ساخته شد و پس از آن تا اوايل قرن بیستم به تددريج   یحوجدستگاه 

کولتیواتورهای تراکتوری شداخته شددند و    16۰۰های دامي تکامل پیدا کردند، تا اينکه کمي بعد از سال  کح وجیح

رضده شدد. بدا پیشدرفت تکنولدوژی و      کولتیواتور سوار و قابل اتصال به سیستم هیدرولیک تراکتور ع 16۳۳در سال 

های زراعي جديد، طراحي، ساخت و باال بردن کیفیت کاری و راندمان کولتیواتورهای رديفدي و تجهیدز    ظهور روش
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 (.1۳۸1محققیح و کاربران بوده است )صفری،  موردنرربه ضمايم مختلف  ها آن

شدهد، بدا اسدتفاده از نتدايج انجدام      ، در مزرعه نمونه آستان قددس رضدوی در م  1۳۲7-1۳۲۸های  در بیح سال

استفاده از کولتیواتورها و اثر کولتیواتور زني بر عملکدرد محصدول    در خصوصتحقیقات انجام شده در کشور آلمان 

حدود سه تح در محصول گندم تحقیقاتي انجام شد و نتايج تحقیقات نشان داد به ازای هر نوبت اجرای کولتیواتور 

 (.    1۳7۸یا و نیرومند جهرمي، ن يافضليابد ) فزايش ميدر هکتار عملکرد محصول ا

 چغندرقندد ( عملکرد کولتیواتورهای هکلدي، غلتدان و فداروئر را در مدزارع     1۳7۸افضلي نیا و نیرومند جهرمي )

منرور تعییح تعداد دفعات موردنیاز استفاده از کولتیواتور در طول دوره رشد و همونیح مشخص نمودن بهتريح  به

لتیواتور، مورد بررسي و مطالعه قرار دادند. نتايج نشان داد عیار قند در سده مرتبده اسدتفاده از ندوع هکلدي      نوع کو

بیشتر است و در دو بار استفاده از فاروئر بیشتريح مقدار علف هرز در مزرعده مشداهده گرديدد. کولتیواتدور غلتدان      

حصول در وجیح دسدتي در مقايسده بدا اسدتفاده از     های هرز در مرتبه دوم قرار داشت. عملکرد م وجیح علف ازنرر

ي جدايگزيح  راحتد  بده تواندد   داری نداشت و بیانگر ايح حقیقت است کده کولتیواتدور مدي    يمعنکولتیواتورها اختکف 

 وجیح دستي شود.

هدای هدرز محصدوالت رديفدي مانندد نخدود، لوبیدا و         ( يک کولتیواتور دوار جهت مبارزه با علدف 1۳۸1صفری )

درصدد را نشدان داد.    ۸7-6۳بدازده وجدیح کداری     چغندرقندارائه کرد. نتايج ارزيابي دستگاه در مزارع  چغندرقند

 متر قابل تغییر بود. سانتي 9۰تا  ۳۰همونیح عرض کار ماشیح برای محصوالت مختلف از 

هدای   ها جهت وجیح مکانیکي علدف  کش ( توانايي پنج نوع کولتیواتور را در مقايسه با علف1667) 1پولح و کاول

يي را داشت. نوع پنجده  کار آای حداقل  های تحت بررسي، کولتیواتور شانه یسممکانهرز مورد بررسي قرار دادند. در 

شد. روتیواتور در تمامي مراحدل   مي غازی باالتريح سطح کنترل را داشت ولي موجب جابجايي بیش از اندازه خاش

رشد در سرعت پنج کیلومتر بر ساعت کارکرد خوبي داشت ولي با افزايش سرعت پیشروی کیفیت کدار آن کداهش   

هدا کدار    یسممکانخوبي بقیه  به دلیل عدم قابلیت نفوذ در خاش و سرعت پائیح محور، به ۴کح برسي یحوجيافت.  مي

یسدم بدرای   مکانيح اعتمدادتر  قابلي طورکل بهدر تمامي مراحل رشد گیاه را نداشت.  کرد. نوع غلتان قابلیت کار نمي

                                                

1- Pullen and Cowell 

2- Brush weeder 
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 ای از محصوالت، نوع پنجه غازی پیشنهاد شده است. وجیح با سرعت باال در محدوده گسترده

ي پاشد  سم( اثر شکل تیغه کولتیواتور و سرعت پیشروی آن را در ترکیب با دو روش 166۸و همکاران ) 1پالبرگ

و  علف هرزقرار دادند. سرعت پیشروی باال اشکالي در کنترل  موردمطالعهی محصول ذرت ورز خاش يبستم در سی

کیلومتر بدر سداعت عملکدرد بداالتر و کداهش       ۴/11 در سرعتعملکرد محصول ايجاد نکرد و حتي در دو سال اول 

 ازنردر واری و گسدترده تفداوتي   ي نپاش سمکیلومتر بر ساعت مشاهده شد. در  ۲/9 سرعت بهمیزان علف هرز نسبت 

ی تخدت نسدبت بده تیغده     پنجه غازی و پنجه غازعملکرد مشاهده نشد. عملکرد محصول در استفاده از کولتیواتور 

 دار بیشتر بود. نوش

اسددتفاده در  منرددور بدده( در تحقیقددي شددکل مناسددب تیغدده کولتیواتددور را   ۴۰۰۰و همکدداران ) ۴بددیس واس

چهار نوع تیغه شامل لبه مستقیم، مثلثي، منحني شکل و پنجه غدازی تخدت را   های دامي بدست آوردند  کح وجیح

نیروی کششي الزم مورد ارزيابي قرار دادند و اعکم نمودند نوع پنجه غازی تخت حدداقل نیدروی کششدي را     ازنرر

 دهد. های هرز را بهتر انجام مي نیاز داشته و عمل نفوذ و برش علف

قیقي اثر سرعت پیشروی سه نوع تیغه کولتیواتور )پنجه غازی مسطح، پنجده  ( در تح1۳69فاضلي و همکاران )

غازی و قلمي( را بر روی مقاومت کششي و مصرف سوخت، در خاش شني لومي مورد ارزيابي قدرار دادندد و اعدکم    

شکل، به جهت مصدرف سدوخت پدايیح و مقاومدت کششدي       cنمودند استفاده از تیغه پنجه غازی با بازوی خمیده 

 باشد. تر مي تر مناسبکم

هدا از   ورزی مرکب انجام دادند، آن (، تحقیقي بر روی نیروی کشش ابزارهای خاش۴۰۰9و همکاران ) ۳روهیت

، ۴/1متدر(، چهدار سدطح سدرعت )     سانتي 1۰و  5/7، 5همراه ديسک در سه عمق کاری ) ی قلمي به کولتیواتور تیغه

g.m ۴7/1-۸5/1الي ظاهری مرطوب کیلومتر بر ساعت( در خاش با چگ ۴/۲و  ۴/۳، ۴/۴
که مقاومت بده   در حالي 3-

(  بود، استفاده کردند. نتايج نشان داد که بدا افدزايش عمدق و سدرعت     kPa 1۲5۰-۲۲5ی ) نفوذ خاش در محدوده

 يافت. پیشروی نیروی کشش نیز افزايش مي

                                                

1- Paarlberg 

2- Biswas 

3 - Rohit 
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ورزی و مکانیزاسیون بر زمدان   خاشی ها سامانهمنرور بررسي اثر  (، در تحقیقي به۴۰1۳و همکاران ) 1مويتزی

دار  جدا شدده، از کولتیواتدور و گداوآهح برگدردان      انجام عملیات شخم، مصرف سوخت و انرژی در واحد خداش جابده  

دار عملیات شخم در مددت زمدان    جای گاوآهح برگردان استفاده نمودند. نتايج نشان داد با استفاده از کولتیواتور به

درصدد   5۰جدا شدده، بدیش از     رف سوخت و انرژی مصرف شده در واحدد خداش جابده   پذيرد، مص کمتری انجام مي

 يابد. کاهش مي

منرور بررسي اثر عرض و بازوی تیغه بر مقاومت کششي و بدرهم زدگدي    به(، ۴۰19)و همکاران  ۴لیسوفسکي

ده از دو ندوع  متدر( را در اثدر اسدتفا    میلدي  ۴۰۴و  1۳۳، 1۰5های متفاوت ) خاش، عملکرد تیغه پنجه غازی با عرض

هدا در شدرايط آزمايشدگاهي و در صدندوق      شکل )انعطاف پذير و سخت( مورد آزمايش قرار دادند. آزمايش sبازوی 

و در  پاسدکال  لدو یک ۲۸9درصد بر پايه تر، با میانگیح شداخص مخروطدي    1۲و  1۰خاش با خاش لومي در رطوبت 

متر بر ثانیه انجام گرفت. نتدايج نشدان    ۳1/۴و  97/1، ۸۲/۰متر و در سرعت پیشروی  میلي 7۰و  5۰، ۳۰های  عمق

کمتدر از بدازوی    ۳9۱و  ۴۲۱ بید بده ترت داد نیروی کشش و سطح خاش برهم خورده توسط بازوی انعطداف پدذير   

ها در اثر استفاده از بدازوی انعطداف پدذير بیدان      تیغه ۳بیشتر شدن زاويه مکشسخت بدست آمد، دلیل ايح تفاوت 

 گرديد.

 به تحلیل مکانیکي و دينامیکي بازوی کولتیواتور با استفاده از روش المان محدود پرداخت.( 1۳۸7) صفدری

 15 ثانیده در عمدق   بر متر 5/۴و  9/1، ۸۸/۰برای ايح کار نیروی کششي وارد بر بازوی کولتیواتور را در سه سرعت 

گیری نشدان داد میدانگیح   يج ايح اندازهزمان آن را رسم نمود. نتا-گیری کرد و نمودار نیرومتری خاش اندازهسانتي

نیدوتح بدوده    ۰5/955و  ۳۴5، 77/۴۳۲متربرثانیه به ترتیدب برابدر    5/۴و  9/1، ۸۸/۰های نیروی کششي در سرعت

 با افزايش سرعت بود. زمان همنتايج نشان دهنده افزايش نیرو  .است

هدای پنجده غدازی و     ( دو نوع بازوی کولتیواتور )فنری و ثابت( همراه با تیغده 1۳۸1احمدی مقدم و کماريزاده )

آمدده در   بده وجدود  هدای   و تحلیل قرار دادند. نتايج نشان داد تدنش   يهتجزمورد   ANSYS افزار نرمقلمي را توسط 

 . بازوهای فنری بسیار بیشتر از بازوهای ثابت استبازوهای ثابت بیشتر از بازوهای فنری بوده ولي تغییر شکل در 

هدای هدرز در مزرعده    علدف  بر کنترل( اثر سرعت پیشروی چهار نوع کولتیواتور ۴۰۰1) ۲الکساندرو و کفینگ

علف هرز انتخاب شدده بدود،    عنوان بهبرگي و هشت برگي گیاه کلزا که ذرت و سويا را در مراحل رشد دوبرگي، پنج

                                                

1 - Moitzi 

2 - Lisowski 

3 - Clearance Tool Angle 

4 - Alexandrou and Coffing 
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هدا   یح رديدف مداب ی در کاهش تعداد گیاه کلزا پنجه غازها نشان داد نوع  رسي قرار دادند. نتايج آنمورد مطالعه و بر

از بقیه بود. کولتیواتور غلتان نتايج غیرقابل قبولي داشت و نسبت به تغییرات سرعت حسداس بدود ولدي در     مؤثرتر

 . داد ي ذرت، سرعت پايیح نتايج بهتری ميبرگ پنجمرحله 

 سدوخت  مصدرف  بدر  حفداظتي  ورزی ش خدا  عمدق  و سدرعت  اثر بررسيمنرور  (، به1۳6۲ان )جکلي و همکار

 ۳66و  ۴۸5با استفاده از تراکتور مسي فرگوسدح   شاخه پنج آگرومت مرکب ورز خاشهايي روی  يشآزما، ای مزرعه

 .دادندد  انجدام  شده بندی دانه خوب لومي، ماسه خاش بافت نوع با هشترود، و آباد بستان های شهرستانترتیب در  به

 در سدوخت  مصدرف  ورزی، خداش  عملیات سريع انجام دلیل به ورزی، خاش سرعت افزايش با که دادند نشان نتايج

 مقاومدت  افدزايش  دلیدل  بده  ورزی، خداش  عمدق  افزايش با ونیحهم ،(7-9-1)شکل  کرده پیدا کاهش سطح واحد

 نمود پیدا افزايش سوخت مصرف مقاومت، ايح بر غلبه برای تراکتور توان از بیشتری  استفاده و کششي

گیدری نیدروی کشدش و سدرعت، در حدیح       (، يک سیستم قابل حمل را برای اندازه16۸6) 1تامسون و شینرز

 طراحي کردند. سوار شوندهاستفاده از ادوات کشیدني يا 

گیری پارامترهای تراکتور از دينامومتر کشش هیددرولیکي، ديندامومتر    (، برای اندازه۴۰1۰يونس و همکاران )

 و چر  پنجم استفاده کردند. PTOسنج، نیروسنج، دينامومتر کشش  کشش کرنش

 

 

 

                                                

1 - Thomson and Shinners 



 

 

 

 فصل دوم:

 ها مواد و روش
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 کلیات -2-۹

 های معیح را طراحي ماشیح يافته جهت دستیابي به هدفهای جديد و تکامل هنر ابداع و ساخت ماشیح

گويند. مسائل طراحي برخکف ساير مسائل علمي و رياضي، جواب منحصر بفردی ندارند. طراحي ماشیح در مي

به نويسي کشي و برنامهعلمي و ابزار مهندسي، رياضي، کامپیوتر، نقشهاصول مهندسي فرآيندی است که در آن 

نمايد. طراحي شوند تا طرحي تولید شود که در صورت اجرا يکي از نیازهای بشری را رفع ميگرفته مي کار

ي در باشد. در اکثر موارد برای انجام طراحي مکانیکهايي با ماهیت مکانیکي ميمعني طرح سیستممکانیکي به 

 شود.و مهندسي مکانیک استفاده مي های کشاورزی از رياضیات، علم مواد حوزه مهندسي مکانیک ماشیح

در طراحدي و سداخت دسدتگاه،     مدوردنرر معیارهدای  مطالب ايح فصل شامل تشدريح و توصدیف پارامترهدا و    

منرور ارزيابي عملکرد دستگاه ای، به های مزرعهو روش اجرای آزمايش افزار نرمطراحي و تحلیل دستگاه در محیط 

 باشد.در حضور بقايای گیاهي مي

 

 استخراج پارامترهای طراحی -2-2

کولتیواتورهدای   در خصوصخارجي  و داخلي منابع مرور ازجملهوسیعي  مطالعات دستگاه، طراحي مرحله در

)اندواع  شدده   سداخته  هدای  دسدتگاه  و خصدوص در خدارج از کشدور انجدام گرفدت      موجود و ثبت اختدراع شدده بده   

های مختلف داخل و خارج مورد بررسدي قدرار گرفدت.     ها و کارگاه ها، کارخانه شرکت کولتیواتورهای موجود( توسط

شدد، عبدارت    طور خاص برای کولتیواتور مورد نرر در ايح تحقیق بايد در نردر گرفتده مدي    برخي از شرايطي که به

 بودند از: 

 باشد. دارای بقايای گیاهي فراوان ميهايي که  کارگیری در زمیح قابلیت به -1

تیغه در حقیق را تأمیح نمايد و امکان کار که بتواند هدف اصلي ايح ت طوری شکل خاص تیغه و زوايای آن، به -۴

 کند. های دلخواه را فراهم  ها و عمق انواع مختلف خاش

ستحکام مناسب دستگاه، سهولت عکوه بر مطالب اشاره شده، در طراحي دستگاه موردنرر به ايمني و سادگي، ا

ای  های عملیاتي و نگهداری توجه ويژهساخت، سرويس يا تعويض اجزا، اقتصادی بودن وسیله و پائیح بودن هزينه

 معطوف شد. 



۳۸ 

 طراحی تیغه  -2-2-۹

باشند، پارامترهای طراحدي تیغده، تعیدیح کنندده نحدوه       در کلیه ابزارهايي که به نوعي با خاش در ارتباط مي

تواندد در سداختار کولتیواتورهدا    مدي   هدا ي اشکال مختلفي از تیغهطورکل به(. 1۳۸۲باشند )شفیعي،  عملکرد ابزار مي

 .مورد استفاده قرار گیرد ها آنکني  های هرز و ريشه مبارزه با علف منرور به

های پنجه غازی مسطح که تعییح کننده شکل اصلي تیغده و نحدوه    زوايا و پارامترهای اصلي در طراحي تیغه

، زاويه استقرار تیغه نسبت به سدطح  (α)، زاويه شکست (γ)باشند عبارت است از : زاويه نوش تیغه  عملکرد تیغه مي

 نشان داده شده است. 1-۴که در شکل  (B)برش تیغه و عرض  (i)، زاويه تیزی تیغه (ε)افق 

 

 ی مسطحپنجه غازهای  : زوایای مختلف طراحی در انواع تیغه۹-2شکل 

 

برابدر مجمدوع   ( α)تواند در کولتیواتورها استفاده گدردد، زاويده شکسدت     هايي که به نوعي مي در طراحي تیغه

باشد. ايح زاويه ظرفیت شکست خاش و عدرض   يم (i)و زاويه تیزی تیغه  (ε)زاويه استقرار تیغه نسبت به سطح افق 

( α)کندد. زاويده    ی که با افزايش ايح زاويه، عمل شکست هم افزايش پیدا مدي طور بهدهد  یر قرار ميتأثکار را تحت 

ه عدرض  شود. در ايح طدرح بدا توجده بد     درجه در نرر گرفته مي ۳۰الي  ۴5های پنجه غازی در محدوده  برای تیغه

 (1۳۸۲)شفیعي،  درجه در نرر گرفته شد. ۳۰برابر  (α)کاری مورد انترار کارکرد تیغه و ساختار تیغه، مقدار زاويه 

 



۳6 

باشدد. ايدح پدارامتر در     نکته ديگر در ارتباط با طراحي تیغه، طريقه استقرار و قرارگیری آن بر روی ساقه مدي 

هدای   کندي مناسدب علدف    ريشده  ۴-۴در شکل  (a)نشان داده شده است. در حالت اول نشان داده شده  ۴-۴شکل 

 باشد. يورزی و عرض کاری يکسان در سراسر طول کاری مورد انترار م هرز، عمق خاش

 

 ی بر روی ساقه مربوطهپنجه غاز: طریقه استقرار تیغه 2-2شکل 

 

. تريح نوع تشخیص داده شدده اسدت   شکل شاخه مناسب c شکل خمیده ودر طراحي بازوی تیغه کولتیواتور، 

د )فاضدلي و  باش خاش نیز در همیح نوع شاخه مي يکمتريح مقاومت کششي و بیشتريح سست شدگدلیل اينکه  به

 (.1۳69ران، همکا

های مرسوم ايح اسدت  وسیله کولتیواتور های هرز بهدر مبارزه مکانیکي با علف توجه قابلاز نکات بسیار مهم و 

سدازند.   که در حیح عملیات وجیح، بقايای گیاهي در جلوی بازوی کولتیواتور جمع شده و عمل وجیح را مختل مي

 (.۳-۴بقايای گیاهي استفاده شد )شکل  منرور برش بر ديسکي به به همیح منرور از يک پیش

 

 

 ی مورد استفاده در این تحقیقپنجه غازبر دیسکی و تیغه  : نمایی از پیش۳-2شکل 



۲۰ 

 ، عبارت بودند از:قرار گرفت مدنرربر  نکات مهمي که در طراحي پیش

 .متر باشد سانتي 57الي  ۳5بهتر است بیح  بر قطر پیش -1

کشدش بده جلدو انجدام      یرو از طرف ديگر تحدت تدأث   بر یشدر اثر گردش صفحه پ طرف يکعمل برش از  -۴

 .شود يم

ها بر تمايل بده خدارج سدازی     قطر بیشتر نیز به داليل متعددی چون عدم تناسب با خیش و اثر منفي آن -۳

 دستگاه از خاش محدود است.

تا استهکش و نگهداری آن آسدان   شود يجای داده م ي، ياتاقاني مخروطي يا غلتکبر یشدر مرکز صفحه پ -۲

 باشد.

 در حیح کار، ضرورتي ندارد. خود خودبهبر به دلیل سختي فلز اولیه و تیز شدن  یشپتیز کردن صفحه  -5

 

 تعیین بارهای طراحی -2-2-2

شود، تعیدیح نمدود و سدپس     هايي که در طول کار به آن وارد ميای ابتدا بايد کلیه بار برای طراحي هر وسیله

های مختلف طراحي، روابط موجود و با توجه بده مدواد موجدود در بدازار متناسدب بدا کداربرد آن         ز روشبا استفاده ا

 به طراحي آن اقدام نمود. وسیله 

متدری نسدبت بده     سدانتي  15در کولتیواتور ايح تحقیق، با توجه به اينکه اجزای در تماس با خداش در عمدق   

ورزی ثانويده  منرور عملیدات خداش   به اينکه عمدتاً کولتیواتورها بهکنند و با توجه های هرز اقدام ميکني علف ريشه

بدا توجده    پاسدکال  یلوک ۳۰گیرند، مقدار مقاومت مکانیکي خاش در برابر اجزای کاری وسیله مورد استفاده قرار مي

 (.1۳۸6در نرر گرفته شد )عباسپورگیکنده و فاضل نیاری، به نوع خاش منطقه 

 

 طراحی شاسی اصلی -2-2-۳

یرندده اجدزای کداری و از طدرف ديگدر      دربرگطدرف   با توجه به اينکه قاب يا شاسي اصلي کولتیواتورها از يک

نقطده   یر عدرض کداری، ابعداد اتصدال سده     تدأث باشند، ابعاد و اندازه آن تحدت   ارتباط دهنده کولتیواتور با تراکتور مي

بدا الگدوبرداری از    دسدتگاه مدورد نردر    يدح تحقیدق  گردد. در ا باشد که به آن وارد مي تراکتور و میزان نیروهايي مي

پیشدروی بداال )عباسدپورگیکنده و فاضدل نیداری،        هدای  کولتیواتور طراحي و ساخته شده با قابلیت کار در سدرعت 

تجزيه و تحلیل اسدتحکام مکدانیکي   ساخته شد و های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلي،  ( در کارگاه ماشیح1۳۸6



۲1 

و ابعداد مناسدب   انجدام شدد    SolidWork Simulation 2015وبا استفاده از نرم افزار قاب با روش اجزای محدود 

 (.۲-۴انتخاب گرديد )شکل  ASAE (ASAE Standards, 1998)استاندارد  بر اساسنقطه تراکتور  اتصال سه

 

 : نمایی از کولتیواتور طراحی و ساخته شده در این تحقیق4-2شکل 

 

 Solid Work 2015 افزار نرمکولتیواتور با استفاده از ل استحکام مکانیکی تحلی -2-2-4

بعدی، تجزيه و تحلیل تنش و کرنش کولتیواتور رديفي با قابلیت کدار بدر روی بقايدای     برای طراحي مدل سه

هدای   قسدمت استفاده گرديد. در محیط طراحدي ابتددا کلیده      SolidWork Simulation 2015افزار  گیاهي از نرم

(. 5-۴سازی شد و سپس جهت تحلیل استاتیکي، به محیط تحلیل منتقدل گرديدد )شدکل     کولتیواتور مذکور شبیه

های موردنرر ايح تحقیق، تمام خطوط، نقداط جدوش،    در محیط تحلیل مشخصات مواد مورد استفاده کلیه قسمت

هدای اعمدالي   هدا( و مقددار نیدرو و گشدتاور    اورها و گشدت گاهي و نقاط اعمال نیرو شرايط مرزی )از قبیل نقاط تکیه

 شود.  تعريف مي

 



۲۴ 

  

 SolidWork 2015 افزار نرم: نمایی از کولتیواتور طراحی شده در محیط 5-2شکل 

 

دار انتخاب گرديد. شايان ذکدر اسدت کده     مومنرور حفاظت از تیغه در برابر سايش، جنس تیغه از فوالد کر به

ی سطحي شوند. هموندیح مداده اسدتفاده شدده     کار سختها  گونه تیغه يحامنرور جلوگیری از سايش، بهتر است  به

انتخداب گرديدد. بندابرايح خصوصدیات      CK45دلیل مقاوم بدودن در برابدر بارهدای خمشدي از جدنس       برای بازو به

 صورت همگح به تیغه و بازوی تیغه اختصاص داده شد. به 1-۴ مکانیکي ايح مواد مطابق با جدول

 

 رفته برای ساخت تیغه و بازوی تیغه به کار: خصوصیات مکانیکی فوالد ۹-2جدول 

 بازوی تیغه تیغه خصوصیات

 دار فوالد کرم جنس
CK45 

 ۳/17۴ 5۰5 (Mpa) تنش تسلیم

7۸۰۰ ۸۰۳۰ (Kg/m3) چگالي

 ۴۰۰ ۴1۰ (Gpa) االستیسیتهمدول 

 

گداهي   بايست شرايط مرزی از قبیل نقاط تکیه بعدی، مي بعد از تعییح جنس ماده و اختصاص آن به مدل سه

ايدح شدرايط نشدان داده شدده اسدت. ضدمح اينکده         9-۴و اعمال نیرو و جهت بارگذاری تعیدیح گدردد. در شدکل    
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Abstract: 

Fighting weeds are one of the most costly measures that is being taken to increase the 

production of crops and has a direct impact on the price. Current methods of controlling 

weeds in field includ agronomic, physical, and mechanical, biological and chemical 

prevention. The purpose of this study was to design and construct a cultivator with the 

desired performance in rows of cultivation in the presence of plant residue. Some of the 

conditions that should be considered specifically for the cultivator in this research were: 

the specific shape of the blade and its angles, safety and simplicity, proper strength of the 

device, ease of construction, and lower operating costs and maintenance. Design, stress 

analysis and strain cultivators with working on plant debris Simulation 2015 Solidwork 

software was used. At first, all the parts of the cultivator were simulated and then 

transferred to the analysis environment. In order to calculate the mechanical strength of the 

frame and other components of the cultivator, no plastic strain on the components of the 

cultivator was shown. The tension in all the selected elements was less than the tension 

limit, the highest tension in the set was observed in the arm assembly to the chassis of 0.42 

MPa. After the design, a cultivator was constructed asa one row machine. The field 

evaluation of the machine was carried out in loam sandy soil and at a moisture content of 

8% and more in the presence of plant remains. Experiments were carried out in RCBD at 

three levels of advance velocity (3.6, 4.5 and 7.2 km / h) and four replications. In each 

experimental plot, the amount of plant remains that remained after the operation tillage was 

measured. The results of analysis of variance showed that there is a significant difference 

between the levels of advance velocity at 1% probability level, and as a result of increasing 

the advance velocity, the amount of plant residues instead of residues significantly 

decreases. The results of the evaluation of the average amount of plant remains before and 

after the tillage operation and their comparison showed that the cultivator had a high 

conservation efficiency at a speed of  7.2 km/h. 
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