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 گ مارکوات.، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم آموزشی لونبرعمودی ورزباریک خاكتيغه کششی، مقاوم  :  نيرویهاکليد واژه

منظور از االیی بههانرژی بسيار ب باشد. های زراعی در مناطق مختلف دنيا میفشردگی خاك یکی از مشکالت و مسائل جدی بسياری از خاك :چکيده

کی باشد که از بين بردن این الیه به گسترش ریشه و همچنهين تحملهل بهه خشهبين بردن الیۀ فشرده شدۀ خاك یا سخت الیۀ خاك، مورد نياز  می

( بهرای از قيق )زیرشکنی در عمق متغيلرورزی دت )زیرشکنی در عمق ثابت(، خاكورزی در عمق یکنواخخاكامروزه از گياه بسيار کمک خواهدکرد. 

ی گيری و ارزیهابرای انهدازهیهک پهارامتر مههم بهورزی نيروی مقاوم کششی ابزارهای مختلف خاك شود.بين بردن الیه فشرده شده خاك استفاده می

ورزی در عمهق یکنواخهت رزی دقيق و خهاكور هر دو سيستم خاكدبينی این پارامتر که پيش باشدمی ميزان انرژی الزمتعيين عملکرد ادوات برای 

در ایهن تحقيهق آزمایشههای موثر واقع گهردد. مناسب  بينی انرژی موردنياز و انتخاب تراکتورمدیریتی و همچنين پيش تواند در بسياری از اهدافمی

اثير تهتحهت  ورز عمهودیخهاكه باریهک تيغهمقایسه آماری مقادیر نيروی مقاوم کششی به منظور  لومیرسی و رسیای در دو نوع خاك لومیمزرعه

بينی نيروی مقاوم کششی با استفاده از مدل شبکۀ عصبی مصهنوعی بها داشهتن برخهی پارامترههای نهوع و شهرای  خهاك، پيشپارامترهای مختلف، 

در ك خهابافهت اخل ههر ددر آزمایشات  انجام گردید. های رگرسيونیقلت مدل بدست آمده با مدلمقایسۀ دو  پارامترهای ابزار و پارامترهای عملياتی

ف رطوبهت و با سه تکرار انجام شهد. در داخهل ههر بافهت خهاك سهتوح مختله (RCDB)آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوك کامل تصادفی قالب 

 چههاررد ( B)فهاکتوردرصد برای خاك های مرطهوب، سهرعت پيشهروی تراکتهور  38تا  17درصد برای خاك های خشک و  16تا  5از (  A)فاکتور

در نيهز  ( Dتور)فاک سانتی متر و عرض تيغه 40و 30، 20، 10در چهار ستح  ( C)فاکتورکيلومتر در ساعت ، عمق کاری  3و 8/1و  5/1، 1  ستح

درصهد  وکششی، شاخص مخروطهی خهاك مقاوم شی صفات نيروی سانتی متر انتخاب شدند و در داخل هر کرت آزمای 4و 5/3، 3، 5/2چهار ستح 

 طهورو عمهق بهه . نتایج تجزیه واریانس نشان داد  که اثرات اصلی بافت خاك، رطوبت، سهرعت، عهرض تيغههگيری شدندمحتوی رطوبتی خاك اندازه

، رعت پيشهرویکه بها افهزایش سهطوری%(. به1ل دار است )ستح احتمامعنیورز عمودی باریک خاكتيغه  کششیمقاوم  مجزا بر روی ميزان نيروی

روی بهر دیگهر  عوامهلورزی نسهبت بهه یابد. البته تأثيرعمق خاكافزایش می یدارطور معنیکششی بهمقاوم ميزان نيروی عمق کاری و عرض تيغه 

کهه . ضهمن ایهنیابهدکششی کاهش مهیقاوم م نتایج نشان داد که با افزایش محتوی رطوبتی ميزان نيرویهمچنين کششی بيشتر بود. مقاوم  نيروی

 رطوبت در  اثرات متقابل دوتایی بافت خاك در رطوبت، بافت خاك در سرعت،

 

سرعت، بافت خاك در عرض تيغه، رطوبت در عرض تيغه، سرعت در عرض تيغه، بافت خاك در عمق، رطوبت در عمق، سرعت در عمهق و عهرض در 

های عصهبی با توجه به توسعه، کاربرد و دقت باالی شهبکه در این تحقيق%(. 1دار است )ستح احتمال نیکششی نيز معمقاوم  نيرویميزان عمق بر 

منظور ، از شبکه های عصبی مصهنوعی بههورودی و خروجی نياز به وجود رابته ریاضی مشخص بين پارامترهای مختلفبينی و عدممصنوعی در پيش

بينهی نيهروی منظور پيشهای طراحی شده در این تحقيق که بهشبکهاستفاده شد.  عمودی ورزخاكیک تيغه باریک  کششیمقاوم  بينی نيرویپيش

از سهه روش الگهوریتم بودنهد. پهس انتشهار برگشهتی  های چندالیههمورد استفاده قرار گرفتند، از نوع شبکه عمودی ورزکششی ابزارهای باریک خاك

منظور آموزش شبکه استفاده گردید. همچنهين در مقياسی بهمزدوج مارکوات و الگوریتم گرادیان نزولی  -گرادیان نزولی با مومنتوم، الگوریتم لونبرگ

های شبکه استفاده گردید. نتایج این تحقيق نشهان داد کهه این تحقيق از توابع تبدیل تانژانت سيگموئيدی، هيپربوليک و تابع محرك ختی بين الیه



 

 

 

 

 مقدمه -1-1

ها باشند. گياه با جذب دي اكسيد كربن هوا از طريق برگگياهان واحدهاي اصلي كشاورزي مي

هايش همراه با انرژي خورشيد رشد كرده و توليد بذر، آب و مواد غذايي توسط ريشهجذب  و

گياه كند، كه براي تغذيه بشر ضروري است. رشد هاي خوراكي، فيبر يا روغن ميميوه، ريشه

  گيرد.و بدون دخالت انسان صورت  طور طبيعيبهتواند مي

توانايي انسان  هاي اخيرطي سال هاي كشاورزي و مكانيزه كردن كشاورزيتوسعه ماشين اگرچه

، ولي اصول كلي عمليات همچنان ثابت مراقبت بهتر از گياه باال برده استرا براي توليد بيشتر و 

از گياه مراقبت شود و سپس عمليات  و شخم زده شود، بذر كاشته شدهخاك بايد  هنوز مانده است.

هها عملکهرد مارکوات در مقایسهه بها سهایر الگوریتم -با الگوریتم لونبرگو  نرون در الیه ميانی 8ا ه مخفی و بعصبی توسعه داده شده با یک الی شبکه

ایهن تحقيهق بدسهت آمهد. مدل توسعه داده شده در  برای 9935/0 % و همچنين ضریب همبستگی 05/95بهتری دارد. ميانگين دقت شبيه سازی 

نتيجه این مقایسه نشان داد کهه  مقایسه شدند. (2006) زادهو مدل اشرفی ASAE هایبا مدلنوعی مدل شبکه عصبی مصهای بدست آمده از داده

های و مهدل دنباشهای مهیهای واقعی بدست آمهده از آزمایشهات مزرعههبينی شده توس  شبکه عصبی مصنوعی خيلی نزدیک به دادههای پيشداده

 های مورد متالعه داشته باشند.  نيروی مقاوم کششی در خاك بينیرگرسيونی نتوانستند کاربرد چندانی برای پيش



با اين حال روش انجام اين كارها به سبب مكانيزاسيون  برداشت و پس از برداشت صورت گيرد.

كشاورزي دگرگون گشته است. در ابتدا يك قطعه چوب نوك تيز كه با دست يا حيوان به عنوان 

سيله براي شخم بود. با اختراع موتورهاي احتراق داخلي كه شد، اولين ومنبع نيرو كشيده مي

توليد سوختشان سوخت فسيلي است، منبع توان تغيير كرد و زحمت بدني كاهش يافت. با 

كار بيشتري در كمترين زمان و به موقع انجام  ،پيكر و ادوات كشاورزي مجهزتراكتورهاي غول

 گيرد.مي

سازند تا يمكنند و متخصصين و دانشمندان را قادر داري ميبرها از مزارع عكسامروزه ماهواره

  .گيري نماينداندازه بالدرنگمناطق آفت زده را مشخص كرده و پارامترهاي خاك را به صورت 

 دوديتمحمشكل بحران انرژي و  هاي كشاورزي،با توجه به پيشرفت روزافزون ادوات و ماشين

ا باال ب اقباًبا كاهش تدريجي منابع سوخت و متعنابراين . باست باقي همچنان منابع تجديدناپذير

 وليدهاي تمهمي را در سيستم بسيار رفتن ارزش سوخت، استفاده بهتر از منابع انرژي نقش

نياز وردانرژي م اي مقدار قابل توجهي ازمزرعه تراكتورهاي كند.كشاورزي ايفا ميمحصوالت 

تواند بسياري از اي ميردن عملكرد تراكتورهاي مزرعهكبهينه   كه ، كنندمزرعه را مصرف مي

 دن ادواتكشي اينكه از تراكتورها بيشتر در . با توجه بهرا كاهش دهد در كشاورزي هاي انرژيافت

اتي تحقيق هايطرح، تراكتور كششيلذا كشش و استفاده بهينه از قدرت  ،شوداي استفاده ميمزرعه

 ست. زيادي را به خود اختصاص داده ا

كه گردد يكي از مهمترين نيروهاي بين تراكتور و ادوات محسوب مي 1كششيمقاوم نيروي 

گذارد و نقش اساسي در مديريت تراكتور و ادوات كشاورزي دارد. روي عملكرد تراكتور تأثير مي

جويي انتخاب اندازه صحيح و مناسب تراكتور و ادوات و جفت كردن آنها سهم عظيمي در صرفه

مقاوم هاي نيروي و راندمان دارد. مهندسين كشاورزي با در دست داشتن داده ، انرژيهاهزينه
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رفت  ادوات مناسب با كمترين هدر تراكتور وتوانند ميشرايط زراعي آن در  بينيكششي و پيش

 كنند.انتخاب انرژي را 

 

 ضرورت تحقیق و اهداف -1-2

براي انجام باشد، كه و خرد كردن خاك ميرگرداندن ، بماده كردن زمين زراعي مستلزم برشآ

تواند به عنوان مقاومت مكانيكي خاك ميغلبه كرد.  مقاومت مكانيكي خاكاين اعمال بايد بر 

مقاومت خاك در مقابل يك نيروي خارجي بدون ايجاد شكست در داخل خاك تعريف شود. 

اگر مقاومت خاك خيلي  مقاومت مكانيكي خاك نقش مهمي را در رشد ريشه گياه ايفا مي كند.

تواند ايستادگي خود را حفظ كند. براي اينكه ساختار ضعيف گياه نمي پايين )خاك سست( باشد،

گياه  باشد. از طرف ديگر زماني كه مقاومت خاك خيلي باال باشد،خاك قادر به مهار گياه نمي

 شود.تواند در داخل خاك نفوذ كرده و از رشد ريشه جلوگيري مينمي

گيرد، تحت عنوان عمليات ملياتي كه براي آماده كردن اوليه زمين زراعي صورت ميع

شود. اين عمليات توسط ادواتي مثل گاوآهن برگرداندار، گاوآهن ورزي اوليه ناميده ميخاك

ورزي اوليه دهند كه انجام عمليات خاكشود. تحقيقات نشان ميبشقابي و زيرشكن انجام مي

صحيح اين انرژي كمك كه مديريت  ،باشدبسيار باال و در نتيجه هزينه باال ميمستلزم صرف انرژي 

 خواهد كرد. جويي انرژي صرفهبه شاياني 

د دارد كه عدم رعايت آن موجب در طبيعت قانوني به نام قانون بازده نزولي خاك وجو

اي يمه حارهاي و نژه در نواحي حارهشود. شخم مكرر به ويرفت و تخريب بيشتر خاك ميهدر

گردد و نتيجه نهايي اين مسأله سير نزولي بازده خاك خواهد بود. موجب كاهش مواد آلي خاك مي

هاي مكرر و عميق، خارج شدن كربن به صورت دي اكسيد كربن خيلي به عالوه بعد از شخم

گيرد. كربن به جاي تجمع در خاك و افزايش حاصلخيزي آن، به صورت دي تر صورت ميسريع

شود. همچنين اي خود موجب گرم شدن كره زمين ميكسيد كربن خارج شده و با اثر گلخانها



ها، كاهش ها، مخازن، درياچهورزي باعث اثرات نامطلوبي مثل ايجاد رسوب در رودخانهخاك

) صياديان و بهشتي  شودهاي برق در خارج از مزرعه ميايجاد مشكالت براي نيروگاه و كيفيت آب

و  2هاي كشاورزي در مزرعه باعث ايجاد فشردگي خاك(. از طرفي تردد بيشتر ماشين1384آل آقا، 

اي از خاك كه داراي و رشد آن را به اليهمي شود كه اين سخت اليه رشد ريشه  3ايجاد سخت اليه

و  آوردكرده و عملكرد محصول را پايين ميرا محدود  باشدميمواد غذايي باالتر و رطوبت بيشتر 

  (.1384 شود )عباسپور گيالنده،ه در مقابل تنش هاي محيطي حساس ميگيا

يجي يجاد سخت اليه يا تراكم خاك ممكن است در اثر عوامل طبيعي مانند خشك شدن تدرا

ن خاك عوامل غير طبيعي كه باعث متراكم شد باشد.غيره  خاك، عبور حيوانات و انسان ها و

وي نير باشند كه در يك زمان بسيار كوتاهكشاورزي مي ها و ادواتشوند، تردد زياد ماشينمي

نظور ماليي به انرژي بسيار بااليه، نظر از نحوه تشكيل سختصرف كنند.زيادي را به خاك وارد مي

ين ه و همچنريش باشد كه از بين بردن اين اليه به گسترشاز بين بردن اليه فشرده شده موردنياز مي

كنند تا مك خواهد كرد. در تمام نقاط جهان محققين تالش ميتحمل به خشكي گياه بسيار ك

روزه از ام .زدن خاك را با كمترين انرژي و صدمه به خاك و بهترين نتيجه به حداقل برسانندبهم

ورزي ورزي دقيق )خاكخاكو همچنين  در عمق ثابت( ورزي با عمق يكنواخت )زير شكنيخاك

يه ردن الببراي مديريت فشردگي خاك و از بين  احيه خاص(در عمق متغير با توجه به نياز يك ن

  (.1384)عباسپور گيالنده، كنندسخت خاك استفاده مي

كردن مناسب ماشين و تراكتور براي اجراي يك عمليات مشخص كاهش قابل انتخاب و جفت

-ههمچنين بازد توجهي در مصرف سوخت و انرژي، هزينه مالكيت و كاركرد ادوات خواهد داشت.

هاي سوخت و هزينه زيرا در هزينه ،له اصلي براي كشاورزان استأكاري تراكتور و ادوات يك مس

 كشاورزي بين تراكتور و ادواتموجود  كششي ثر است. دانستن نيرويوديگر ناشي از كاركرد م

                                                           

2 - Soil compaction     

2 - Hardpan 

 



ت را نياز ادواتوان توانايي كشش تراكتور و توان موردزيرا از طريق آن مي سزايي دارد،هاهميت ب

اطالع از عملكرد انواع  .باشندهاي عملكرد سيستم ميمشخص كرد كه بخش مهمي از داده

هاي سازنده هاي كشاورزي، طراحان و كارخانهبراي مديريت ماشين كشاورزي تراكتورها و ادوات

كششي موردنياز يك وسيله مقاوم در دسترس بودن نيروي  عنوان مثال به ضروري است.

ورزي براي يك كار خاص كشاورزي است. رين عامل در انتخاب ادوات خاكورزي مهمتخاك

ورزي در ادوات خاك نياز توان و نيروي كششي مورد مربوط به مهندسان كشاورزي از اطالعات

 ،4)الجنوبي كنندمناسب تراكتور استفاده مي توانها براي تشخيص و تعيين دقيق انواع مشخص خاك

2000.) 

ورزي الزم است، يكي از منظور برش خاك در طول عمليات خاكهايي كه بهگيري نيرواندازه

هاي افقي باشد. مؤلفهورزي و ديناميك خاك مياهداف اصلي بسياري از تحقيقات در زمينه خاك

 ها ارتباطبرش و كشش توجه بسياري از محققين را به خود جلب كرده است. زيرا اين مؤلفه

منظور كشيدن ادوات ورزي و نيز اندازه تراكتور بهنياز خاكمورد مستقيمي با احتياجات انرژي

مشاهده شده است كه يكي از اهداف اصلي اين مطالعات  ورزي دارند. همچنين مكرراًخاك

الجنوبي و ) باشدمشخص كردن و بررسي رابطه اين نيروها با خصوصيات فيزيكي خاك مي

 (.1984 و همكاران، 6اهاياو اپاد 1998، 5السوهيباني

كنند، كه از اي تغيير ميطور گستردهورزي تحت شرايط مختلف بهنيروي كششي ابزارهاي خاك

ورز و شكل آن، توان به نوع و شرايط خاك، سرعت شخم زدن، نوع وسيله خاكآن جمله مي

 د.ه كرخصوصيات اصطكاكي ابزار درگير با خاك، تيزي تيغه و شكل آن، عمق شخم و غيره اشار

 ورزي، بدست آوردن نيروهايي كه در شرايطبدست آوردن ميزان انرژي الزم ادوات خاكبراي 

  باشد.گذارند، ضروري ميعملياتي از طرف خاك يا دستگاه كششي، روي ابزار تاثير مي

                                                           

4 - Al-janobi 

Al-Janobi and Al-Suhaibani 2-  

3- Upadhyaya 



، ابزارهايي هستند كه نسبت عمق به عرضشان كمتر از يك نباشد و 7ورزيابزارهاي باريك خاك

زاده و هاي باال را داشته باشند )اشرفيگيري از خم شدن در سرعتضخامت كافي براي جلو

ورزي به علت شكل ساده و تحليل (. اين ابزارها در مقايسه با ديگر ادوات خاك2006 ،8كوشواها

ورزي يكي از مهمترين اند. نيروي كششي ادوات خاكگرفته قرار راحت بيشتر مورد توجه

ين گيرد. اي و ارزيابي انرژي الزم ادوات مورد استفاده قرار ميگيراندازه نيروهايي است كه براي

پارامترهاي ابزار (، ... مثل محتوي رطوبتي، بافت خاك و)شرايط خاك نيرو تابعي از پارامترهاي 

( مثل سرعت پيشروي ابزار)پارامترهاي عملياتي ( و ... مثل عمق، زاويه حمله، تيزي تيغه و)

بيني نيروي كنند. براي محاسبه و پيشتحت شرايط مختلف تغيير مي كه اين پارامترهاباشد مي

 كششي بايد ارتباط بين اين پارامترها مشخص شوند.

بيني و هاي عصبي مصنوعي در پيشهاي شبكهبا توجه به توسعه، كاربرد و دقت باالي شبكه

ي مشخص بين نياز به وجود رابطه رياضمدل كردن خصوصيات فيزيكي و ديناميكي خاك و عدم

هاي نيروي كششي و پارامترهاي محتوي رطوبتي، سرعت پيشروي و عمق و نيز محدوديت

رود كه استفاده از شبكه عصبي مصنوعي بيني، انتظار ميهاي تحليلي و رگرسيوني براي پيشروش

 ورزي و رفتار ديناميكي خاك در مقابل ابزارسازي عملكرد ادوات خاكنتايج موفقي را در شبيه

ارائه نمايد. همچنين تاكنون تحقيقات انگشت شماري  كه بتواند نيروي كششي را از روي 

هاي عصبي توسعه بيني نمايد، با استفاده از شبكهخصوصيات خاك و سرعت پيشروي ابزار پيش

( مورد بررسي قرار 1998) 9پذيري اين كار نيز توسط كوشواها و ژانگداده نشده و همچنين امكان

 توان به صورت زير بيان نمود: طور كلي  اهداف اين تحقيق را ميست. بهگرفته ا

                                                           

 

7 - Narrow tillage tools   

2 - Ashrafizadeh and Kushwaha 

9 - Zhang 



در سطوح  عمودي ورز باريكوسيله خاككششي مقاوم  نيرويمقايسه آماري مقادير  -1

سرعت پيشروي تراكتور، عرض تيغه و عمق افت خاك، درصد محتوي رطوبتي خاك، مختلف ب

 كاري.

با استفاده از مدل شبكۀ  عمودي ورز باريكيله خاككششي يك وسمقاوم  بيني نيرويپيش -2

عصبي مصنوعي با داشتن برخي پارامترهاي نوع و شرايط خاك، پارامترهاي ابزار و پارامترهاي 

 عملياتي.

كششي موردنياز يك وسيله مقاوم بيني نيروي منظور پيشمقايسۀ دقّت مدل بدست آمده به -3

 هاي رگرسيوني.مصنوعي با مدل توسط شبكۀ عصبي عمودي ورز باريكخاك

  

 کلیات و تعاریف -1-3

دريافت كرد. يكي از مهمترين  توان به اشكال متفاوت از تراكتورتوان توليد شده در موتور را مي

سازي هاي توان در تراكتورهاي كشاورزي توان مالبندي است، كه در زمينه طراحي و بهينهخروجي

عنوان مثال ادوات باشد. به از مهمترين فاكتورهاي اثرگذار ميتراكتورها و ادوات كشاورزي يكي 

و اكثر ادوات نياز دارند ورزي بيشترين مقدار توان مالبندي را در بين ادوات كشاورزي خاك

دهند، داراي سيستم اتصال هاي فارياب عمليات كشاورزي انجام ميورزي كه بر روي زمينخاك

ورزي تحت مطلب كه در طي انجام عمليات كشاورزي، ادوات خاكباشند. با توجه به اين سوار مي

گيرند و توان مالبندي از طريق بازوهاي العمل، تراكتور و خاك قرار ميتاثير نيروهاي عمل و عكس

شود، در نقاط اتصال سيستم اتصال سه نقطه نقطه تراكتور به ادوات منتقل ميسيستم اتصال سه

 آيند. ودي و جانبي بارهايي بوجود ميتراكتورها در جهات افقي، عم

نياز براي منظور تخمين انرژي موردتراكتورها به تعيين نيروي كششي بين ادوات كشاورزي و

و همچنين انتخاب تراكتور  جويي در انرژي الزمبا هدف صرفه هاي كشاورزياجراي عمليات

  باشد.ي مييآل براي اجراي عمليات مورد نظر داراي اهميت بسيار باالايده



 

 

 تعاریف -1-3-1

طرف تراكتور بر  : كشش موثر بر يك وسيله عبارت است از برآيند نيروهايي كه از10كشش

باشد و با افق داراي زاويه مي ورزي، خط كشش عموماًشود. در مورد ادوات خاكوسيله اعمال مي

 باشد و يا نداشته باشد.  ممكن است در صفحه تقارن طولي عمود بر سطح زمين تراكتور قرار داشته

ست و بر اافقي كشش كه در راستاي امتداد حركت  : عبارت است از مولفهكششي نيروي مقاوم 

 موازات زمين قرار دارد. روي صفحه افقي به

موازات  اي از كشش كه بر روي صفحه افقي بهعبارت است از مولفه : 11مقاومت كششي جانبي

 باشد.  متداد حركت تراكتور ميزمين قرار دارد و عمود بر ا

ورزي : عبارت است از مقاومت كششي در واحد سطح مقطع اليه خاك 12مقاومت ويژه كششي

 شود.متر مربع بيان ميبر حسب نيوتن بر سانتي شده كه معموالً

اي است كه تغيير در كميت مكانيكي را به تغيير در كميت الكتريكي تبديل : وسيله 13مبدل

 كند.مي

 (.1985 ،15ت)كالرك و آدسي دهدگيري نيرو را انجام مياندازهكه  اي است: وسيله 14دل نيرومب

از ميان سه روش تبديل قدرت موتور تراكتور به كار مفيد )محور تواندهي تراكتور، توان 

كه بازده هرچند  باشد،مي ترين آنهاهيدروليكي و توان مالبندي( استفاده از قدرت مالبندي متداول

نيروي كشش مالبندي عبارت است از نيروي كشش اعمال شده  باشد.مي ن از دو روش ديگر كمترآ

؛ ASAE Standards, 2001a) بنداز طريق مالبند و يا نقاط اتصال تراكتور به وسايل دنباله

                                                           

1- Pull 

2- Side draft  

3- Specific draft  

4- Transducer  

5- Force transducer  

6- Clark and Adsit  



داراي مقادير حدي گردد از طريق مالبند به ادوات اعمال مييروي كششي كه ن. (1377 كماريزاده،

با  گيري چرخ تراكتوروضعيت دراشد كه به مقاومت خاك و پارامترهاي طراحي تراكتور )مثل بمي

 (.1382 مقدم،)شهيدي و احمدي ( بستگي داردتراكتور وزنزمين و 

 مبانی نظری تحقیق -1-4

 کشش -1-4-1

هاي ترين حالت براي تعيين نيروي كششي عبارت است از اينكه فرض كنيم خاك و چرخساده

باشند. در اين حالت حداكثر نيروي درگيري )كششي( كه از اين سطح كتور هر دو صلب ميترا

 باشد.صورت زير ميتوان گرفت، به مي

W.H                                                                                                  )1-1(

        

  كه در آن: 

Hنيروي درگيري : (N)، 

Wهاي محرك : بار عمودي بر روي محور چرخ(N)، 

باشد.هاي تراكتور و خاك مي: ضريب اصطكاك بين چرخ 

اين فرمول براي شرايط درگيري روي سطح سخت و لغزنده مانند چمن خيس و يخ مناسب 

ها داراي دندانه و آج ها فرو روند يا چرخهاي خاك در بين شيارهاي چرخحال اگر دانه است.

ها است كه حداكثر كشش ممكن را دانهباشد، در اين صورت گسيختگي خاك و مقاومت خاك

كنند )مگر اين كه كند. در اين حالت آج تايرها در محل تماس، در سطح خاك نفوذ ميتعيين مي

باشد( تا اين كه خاك را در بين خود نگه دارند و باعث برش خاك در سطح سطح خيلي سخت 

توان از مقاومت خاك زير تاير به هنگام برش براي طور تقريبي ميكشش افقي شود، بنابراين به

بيني حداكثر نيروي كششي ممكن، استفاده كرد. اين ماكزيمم نيرو از مجموع مقاومت برشي پيش

 :آيدمي تايرهاي محرك بدستخاك در زير سطح تماس 



SAH .                                                                                                )2-1(

                                                                         )3-1(    tanWACH

                    

 كه در آن:

S2) : مقاومت برشي خاكN/m(، 

A 2): مجموع سطح تماس تايرهاي محركm(، 

 A :هاي محركمجموع سطوح تماس چرخ (N)، 

C :2) چسبندگي خاكN/m(، 

W  :هاي محركقائم وارد بر چرخ ديناميكي جموع بارم (N)، 

  :باشند.، ميزاويه اصطكاك داخلي خاك 

توان مقدار باشد و ميمسطح مي دانيم سطح تماس تاير محرك با زمين تقريباًكه ميهمانطور

 ( بدست آورد.4-1هاي محرك را  با استفاده از فرمول )سطح تماس چرخ

 )(blA                                                                                              )4-1( 

       

 كه در آن: 

A2)هاي محرك با سطح زمين : سطح تماس چرخm(، 

b عرض سطح تماس چرخ با خاك :(m(، 

lطول سطح تماس چرخ با خاك : (m(باشند.   ، مي 

كردن حداكثر نيروي كششي تغيير كند، شامل سطح تواند براي بهينهمشخصات تراكتورها كه مي

 تماس 

باشند. در مواد گرانولي درشت كه داراي پيوستگي كمي هاي محرك و وزن روي آنها ميچرخ

توان كشش بهتري ايجاد كرد. هنگامي كه خاك داراي ش وزن تراكتور ميباشند، فقط با افزايمي



توان در باشد، در اين حالت مياي نرم و مرطوب با زاويه اصطكاك داخلي خيلي كم ميمواد دانه

تراكتورهاي كشاورزي از تايرهاي پهن و داراي قطر بزرگتر استفاده كرد. بنابراين از تراكتورهايي با 

-)شهيدي و احمدي گرددهاي رسي استفاده ميي و سطوح تماس بزرگتر در زمينهاي دوتايچرخ

 (.1382 مقدم،

شود كه با افزايش وزن بر روي تايرهاي محرك، مقدار ( مشخص مي3-1ي )با توجه به رابطه

شود ناشي از كه بر روي محور محرك تراكتور اعمال مي Wيابد. وزن نيروي كششي افزايش مي

ورز است. همچنين از طرفي وزن ادوات و نيروي عمودي بين خاك و ادوات خاك وزن تراكتور،

( بيان 5-1) هاي محرك تامين شود كه با رابطهنيروي گيرايي بايستي توسط گشتاور پيچشي چرخ

 شود:مي

r

T
H                                                                                                         )1-5(

                                                                                      

 كه در اين رابطه:

H: نيروي گيرايي (N)، 

T: گشتاور ورودي (N.m)، 

r:  چرخ محركشعاع غلتش (m)باشند.، مي 

درگيري چرخ و گشتاور توليد  ي ميزانتراكتورها به وسيله كشش ايجاد شده توسط بنابراين

با توجه به اينكه كل نيروي  .(1369 )ثقفي، شودها، محدود ميشده توسط موتور روي محور چرخ

كششي كه تراكتور  از ظرفيت موتوري كه براي تبديل شدن به نيروي كششي موجود است، معموالً

تواند در اثر درگيري با خاك ارائه كند، بيشتر است. بنابراين محدوديت كششي كه براي مي

ناشي از محدوديت قدرت  كنند، وجود دارد غالباًتراكتورهاي كشاورزي كه روي خاك كار مي

 (.1382مقدم،)شهيدي و احمدي درگيري است

 آيد:بدست مي (6-1) رابطهاز   DFنيروي كشش مالبندي  



ρWHFD                                                                                                    

(1-6)                                                                       

 :فوق رابطهكه در 

H: رايي،نيروي گي 

: ضريب مقاومت غلتش، 

W: (1377)كماريزاده، دنباشمي ،وزن اعمال شده روي محور محرك تراكتور. 

 

 

 ورزیروهای وارد بر ادوات خاكین -1-4-2

 سوار و كششي بهصورت سوار، نيمه به كه كشاورزي ادوات با عنايت به اين مطلب كه

-اعضاي خاك، اي سرشيهكفش ممكن است داراي چرخ، گردند،متصل مي زيرهاي كشاورتراكتو

 شوند.و هر كدام از اين ضمائم ادوات كشاورزي باعث ايجاد نيروهاي مقاومتي مي باشند و... ورز

بايد بر اين  ،براي اينكه يك ماشين كشاورزي بتواند در داخل مزرعه به اجراي عمليات بپردازد

منظور غلبه بر اين نيروها به نيروي كششي در نقاط اتصال وسيله اومتي غلبه كند، كه بهنيروهاي مق

و در مورد ادوات  باشندمي بيشترين نيروها مربوط به نيروي مقاومت خاك باشد.به تراكتور نياز مي

ا ورز بزماني كه يك ابزار خاكعنوان مثال به .هستندبرخوردار  ورزي از اهميت بيشتريخاك

وزن  تحت تاثير سه نيروي اصلي ،دهدورزي را انجام ميخاك  عمل در داخل خاك سرعت ثابت 

 .گيردنيروهاي وارده از جانب تراكتور بر ادوات قرار مي و نيروهاي وارده از جانب خاك ،ادوات

 كند.اثر مي هاهمان وزن ادوات است كه در مركز ثقل آنورزي وارد بر ادوات خاكنيروي وزن 

به  هاي غير مفيد وارده از جانب خاكنيرو شاملطور عمده ه نيروهاي وارده از جانب خاك ب

به ادوات كشاورزي درگير با  نيروهاي مفيد وارده از جانب خاكادوات كشاورزي درگير با خاك و 

همان نيروهاي مقاومت غلتشي و ، هاي غيرمفيد وارده از جانب خاك. نيروباشندمي   خاك 



عمق ادوات، پاشنه گاوآهن يا  تثبيتهاي حامل يا هستند. نيروي اصطكاك در كفش اصطكاك

و با كيفيت گردد ايجاد مياجزاء سرشي ديگر در اثر اصطكاك مابين خاك و جزء مماس بر آن 

 .(1993و همكاران، 16)سيرواستاوا سطح تماس و فشار وارده متناسب است

ورز عبارتند از نيروهايي كه ابزار خاكورزي ت خاكبه ادوانيروهاي مفيد وارده از جانب خاك 

هار داشت ظ( ا1956) 17هشون كند.و بر آنها غلبه ميشود مي هنگام درگيري با خاك با آنها روبرو

كه چهار عامل اصطكاك خاك با فلز، فشار شكست، نيروي شتاب حركت هر اليه خاك و مقاومت 

 گذارند. شكلورزي اثر مي، بر روي ادوات خاكورز با خاكبه برش هنگام درگيري ادوات خاك

-ورز را نشان مي( دياگرام آزاد نيروهاي وارد بر خاك و نيروهاي كاري وارده بر ابزار خاك1-1)

، )bK( ورز عبارتند از نيروي مقاومت خاك در برابر برشدهد. نيروهاي كاري وارده بر ابزار خاك

، نيروي اصطكاكي بين خاك و سطح )oF) ورزاكواكنش عمودي خاك بر روي وسيله خنيروي 

ورز از و نيروي كششي وارده بر وسيله خاك )V) دارنده خاكنيروي نگه ،(oµF) ورزوسيله خاك

 .(D) طرف تراكتور

 

 
 ورزی خاكهای آزاد نیرویی وسیله: دیاگرام1-1شکل 

 

عادل در تدالت ستفاده از معاورز و با ابا توجه به دياگرام آزاد نيروهاي وارد بر وسيله خاك

 راستاي افقي داريم: 

                                                           

1- Sirvastava  

2- Sohne  



(1-7)                                                                        

bo

/

o kCosFSinFD                                                            

  كه در آن:                                           

D: افقي كشش يهلفوم عبارت است از ((N، 

0Fح مورب وسيلهطبار عمودي وارد بر س : عبارت است از (N(، 

'μ ضريب اصطكاك خاك با فلز : عبارت است از، 

bKمقاومت خاك به برش : عبارت است از (N(، 

δ: (1993)سيرواستاوا و همكاران،افق  به سطح نسبتتمايل وسيله  هزاوي عبارت است از. 

 

 

 

  شبکه عصبی مصنوعی -1-4-3

انسان اعطاء شده است. عضوي از طرف خداوند متعال سيستم عصبي حساس و كارآمدي به 

هاي قابل انعطاف كنترل عصبي اين سيستم را تشكيل آميز و پيچيده به نام مغز و مكانيزماسرار

در مدل كردن و توجه دانشمندان بوده است  دراكي مغز همواره مورددهند. حس بينايي و قوه امي

 .انداين سيستم تالش وافري را انجام داده

( نرون 1110) تريليون 100مغز به عنوان يك سيستم پردارش اطالعات با ساختار موازي از 

ري سيستمهاي ترين واحد ساختا( تشكيل شده است. نرونها ساده1610با تعداد ارتباط)به هم  مرتبط

ها ها هستند كه اطالعات و پيامشوند اجتماعي از نرونعصبي هستند. بافتهايي كه عصب ناميده مي

ميليونها نرون در بدن انسان وجود دارد.  كنند.را از يك قسمت بدن به قسمت ديگر بدن منتقل مي

ري همه جانبه اين ترين كارهاي روزمره انسان از قبيل پلك زدن تنها از طريق همكاحتي ساده



ها كاركرد يكساني دارند، ولي اندازه و شكل آنها بستگي به محل نرونها ميسر است. گرچه نرون

 استقرارشان در سيستم عصبي دارد. 

 يك سلول عصبي مصنوعي عبارت است از يك عنصر فيزيكي كه داراي تعدادي ورودي است

ها ه صورت تابعي غيرخطي از وروديشود و يك خروجي كه بكه با شدتهاي مختلف اعمال مي

ب اي بيشتر شود، عصدار شده از سطح آستانهها وزنشود. هرگاه مجموع ورودينمايش داده مي

 دهد. تحريك شده و در خروجي پتانسيل معيني بروز مي

هاي عصبي و روش ادراكي انسان بر اساس مدل رياضي شبكه مصنوعي هاي عصبيشبكه

 :ه استشدبافرضيات زير ارائه 

 گيرد. يبه طور كلي پردازش اطالعات در واحدهاي زيادي تحت عنوان نرون صورت م -1

 باشند. عامل انتقال اطالعات، سيگنالهاي الكتريكي مي هاي طبيعي،همانند نرون -2

 شود. وزن خود را داراست و وزن در سيگنال عبوري ضرب مي هر اتصال به نرون، -3

 18تابع فعاليت و مصنوعي درون خود توابع محاسباتي دارند كه به نام نرونهاي بيولوژيكي -4

 ها به يك نرون،باشند. پس از ورود همه سيگنالشوند. اين توابع معموالً غيرخطي ميناميده مي

آنها با هم جمع شده و در نهايت خروجي از تابع عبور داده شده در سيگنال خروجي فراهم 

 .گرددمي

  

 های شبکه عصبی مصنوعی ویژگی -1-4-3-1

هايي يژگيوهاي عصبي مصنوعي با وجود اينكه با سيستم عصبي طبيعي قابل مقايسه نيستند شبكه

ه هر جا ك ي درطوركلدارند كه آنها را در بعضي كاربردها مانند تفكيك الگو، رباتيك، كنترل و به

-ين ويژگيا. (1379)منهاج،  نمايدممتاز مي نياز به يادگيري يك نگاشت خطي يا غير خطي باشد،

  ها به شرح زير هستند :

                                                           

1- Activation Function 



  قابلیت یادگیری -1

دف كه اين ه در مسير زمان با به معني توانايي تنظيم پارامترهاي وزني شبكهقابليت يادگيري 

اند بتو و تغيير كوچكي در شرايط محيطي رخ داد، اگرشبكه براي يك وضعيت خاص آموزش ديد

 آمد باشد. كار با كمي آموزش مجدداً

 19قابلیت تعمیم -2

هاي در مقابل ورودي يابيشبكه پس از آموزش توسط مثالهاي اوليه بر اساس پروسه درون

 خروجي مناسب را ارائه نمايد.  آموزش داده شده،

 پراکندگی اطالعات  -3

ز كل ا شبكه باشد. هر نرون درمي گيرد وزنهاي سيناپسي مستتراطالعات يا دانشي كه شبكه فرا مي

از هم ود بباشد. بنابراين چنانچه بخشي از سلولهاي شبكه حذف شفعاليت ساير نرونها متاثر مي

 احتمال رسيدن به پاسخ صحيح وجود دارد. 

 

 پردازش موازی  -4

ان به طور همزمتوانند بهمي ،گيرندسلولهايي كه در يك اليه قرار مي افزاري،سازي سختدر پياده

 شوند . پاسخ دهند كه باعث افزايش سرعت ميهاي آن اليه ورودي

 20مقاوم بودن -5

برآيند رفتارهاي  كند و رفتار كلي شبكه،طور مستقل عمل ميدر يك شبكه عصبي هر سلول به

شود تا خطاهايي محلي از چشم خروجي نمايي است. اين ويژگي باعث مي محلي سلولهاي متعدد

 ك روند همكاري خطاهاي محلي يكديگر را تصحيحها در يعبارت ديگر سلولدور بماند. به

                                                           

2- Generalization 

1- Robustness 



پذيري خطاها( در سيستم كنند. اين خصوصيت باعث افزايش قابليت مقاوم بودن )تحملمي

 .گرددمي

 

  مدل نرون -1-4-3-2

نرون كوچكترين واحد پردازش اطالعات است كه اساس عملكرد شبكه هاي عصبي را تشكيل 

 دهد . اسكالرهاي اختار يك نرون تك ورودي را نشان ميس( 2-1) . شكل(1387)كيا،  دهدمي

p وa باشند . به ترتيب ورودي و خروجي مي 

 

 

 ورودیمدل نرون تک: 2-1شکل 

 

 1شود. ورودي ديگر كه مقدار ثابت تعيين مي wبه وسيله مقدار اسكالر  aروي  p ميزان تاثير

 اين حاصل جمع ورودي خالصجمع مي شود كه  wpو سپس با  هضرب شد bاست در باياس 

(net input ) )را براي تابع محرك )يا تابع تبديلF ترتيب خروجي نرون با معادله خواهد بود. بدين

 :شودمي       زير تعريف 

(1-8)                                                                                                  

)bwp(fa                                                           

-مجموعه جمع معادل شدت سيناپس، w در مقايسه اين مدل تك ورودي با نرون بيولوژيكي،

اي معادل سيگنال گذرنده از آكسون خواهد بود. نكته aمعادل هسته سلول و  كننده و تابع محرك،

در  wتوان مانند وزنه است. اين جمله را مي bميت و تاثير جمله باياس كه بايد به آن توجه شود اه



بايد توجه داشت  سازد.را روي نرون منعكس مي 1نظر گرفت، با اين تصور كه ميزان ورودي ثابت 

شوند. بر مي نيز توسط طراح انتخاب Fقابل تنظيم هستند و تابع محرك  pو  wكه پارامترهاي 

يادگيري بدين معني  شوند.تنظيم مي pو  wپارامترهاي  گوريتم يادگيري،نوع ال Fاساس انتخاب 

كنند كه رابطه ورودي و خروجي نرون با هدف خاصي مطابقت طوري تغيير مي pو  wاست كه 

 نمايد.

 

  اصول کار یک نرون -1-4-3-3

يگنالهاي دهد. به اين صورت كه ساي را انجام ميهر عنصر يا واحد پردازشي كار نسبتاً ساده

خروجي  هاي مجاور خود يا منابع خارجي به وسيله اتصاالت دريافت كرده،ورودي را از همسايه

كند. البته در اين خود را به صورت يك سيگنال به وسيله اتصاالتش به نرونهاي مجاور منتشر مي

. تنظيم شوندتصاالتش تغيير كرده و هاي مربوط به او وزن پروسه در اثر نياز امكان دارد باياس

توانند سيگنالهايي را طور همزمان ميكند. يعني واحدها بهاساساً سيستم به صورت موازي كار مي

ر طوتوانند هر كدام بهحس كرده و محاسباتي را نيز انجام دهند. همچنين در حين عمل واحدها مي

 شوند. هنگامهمزمان يا غيرهمزمان به

  انواع تابع فعالیتها و ، الیهتابع فعالیت -1-4-3-4

يكي از عوامل ضروري در يك نرون داشتن تابع فعاليت است. كار اين تابع اين است كه حاصل 

يك نرون را گرفته و مقدار جديدي را توليد نموده و به عنوان سيگنال  جمع سيگنالهاي ورودي

 .(1387) كيا،  خروجي نرون ارسال نمايد

تابع فعاليت و نحوه اتصاالتي است  ،نرون تاثير دارد يكي از پارامترهايي كه روي خروجي يك

هاي عصبي از چندين اليه كنند. معموالً شبكهكه توسط آنها نرونها سيگنالها را دريافت يا ارسال مي

كند و هيچ تغييري در سيگنال يك اليه ورودي كه همانند يك بافر عمل مي .شوندتشكيل مي

شبكه شامل يك . آيدها به حساب نمييل در شمارش تعداد اليهكند و به همين دلورودي ايجاد نمي



كند و خروجي نهايي شبكه هاي ورودي را ارائه مياليه خروجي است كه پاسخ شبكه به سيگنال

خواهد انجام دهد شامل يك نرون يا تعداد بيشتري نرون باشد. بقيه است و با توجه به كاري كه مي

 د.نشويا اليه مياني ناميده مي 21اليه پنهان ،گيرندي و خروجي قرار ميهاي ورودها كه بين اليهاليه

باشند در هاي ورودي و خروجي در ارتباط با محيط هستند و به اصطالح فني در دسترس مياليه

حالت دروني يك نرون كه بر اثر تابع فعاليت  هاي مياني وجود ندارد.ه اين امكان براي اليهكصورتي

خود را به يك رفتار  . در كل هر نرونموسوم است 23رفتار يا 22ه نام سطح فعاليتايجاد مي شود ب

معموالً تابع فعاليت نرونهاي يك  نمايد.به صورت سيگنال واحدي ارسال مي يا چند نرون ديگر

همچنين اين توابع فعاليت در نرونهاي اليه پنهان به  اليه يكسان بوده ولي اين امر الزامي نيست.

 باشد.مي 24خطي بوده و براي نرونهاي اليه ورودي تابع همانيصورت غير 

حل يك  تواند خطي يا غيرخطي باشد. يك تابع فعاليت بر اساس نياز خاصمي Fتابع فعاليت 

حدودي مدر عمل از تعداد  .شودانتخاب مي حل شود،مسئله كه قرار است به وسيله شبكه عصبي 

 گردد: مه به آنها اشاره ميكه در ادا شودتابع فعاليت استفاده مي

 تابع محرك خطی -1

 باشد.آن مي خروجي اين تابع برابر با ورودي

(1-9)                                                                                                    

n)n(fa                                                           

هاي هايي با تبديل فوق در شبكهنمايش داده شده است. از نرون( 3-1) خطي در شكلمحرك تابع 

بينيم . اگر مي (3-1)را در شكل  bخاصي مانند آداالين استفاده شده است. اهميت جمله باياس 

ني در موجب جابجايي منح bجمله باياس ، رسم شده باشد pبر حسب ورودي  aپاسخ نرون 

                                                           

1- Hidden Layer 

2- Activity level 

3- Action 

4- Identity function  



گردد كه نرون زيرفضايي از فضاي ورودي باياس گردد و به عبارتي موجب ميفضاي ورودي مي

 .كندتوجيه مي bگردد كه خود انتخاب كلمه باياس را براي ترم 

 

 
 : تابع محرك خطی3-1شکل 

 

 ای دو مقدار حدی تابع محرك آستانه -2

مقدار خروجي  ، شودهمانگونه كه مشاهده  مي .نشان داده شده است( 4-1) اين تابع در شكل

مقدار تابع  ،باشد  -b/w كوچكتر از pكوچكتر از صفر باشد به عبارتي  nاست. اگر آرگومان  1يا  0

تابع محرك، دامنه اين عموماً  خواهد شد. 1صفر است و در غير اينصورت خروجي نرون برابر 

نيز  (hard- limiter) سازد و به همين علت ان را تابع محدود سازخروجي نرون را محدود مي

(  قرار دارد كه در -1،1( يا)1،0نامند. خروجي نرون معموالً براي اينگونه توابع در بازه متناهي)مي

 حالت اخير تابع را تابع محرك آستانه اي دو مقدار حدي مي نامند.

 
 حدیای دو مقدار آستانه: تابع محرك 4-1شکل 

 

 تابع محرك سیگمویید -3



 :شودلي زير بيان مياين تابع با فرمول ك

(1-10)                                                                                    

cn
e

nsFa 



1

1
)(                                                          

سمت ناحيه خطي  cمقدار دهد. نشان مي c = 1ازاي سيگموئيدي را به( تابع محرك 5-1شكل )

اي دو شكل منحني به تابع تحريك آستانه خيلي بزرگ باشد، cكند. مثالً اگر بودن را تعيين مي

عنوان هاي عصبي مورد استفاده زيادي دارد كه بهشود. اين تابع در شبكهتر ميمقدار حدي نزديك

 اشاره كرد . 25هاي عصبي چنداليه با قانون يادگيري پس انتشار خطاكهتوان به شبمثال مي

 

 
 : تابع محرك سیگموئید5-1شکل 

 

 

 های عصبیبندی شبکهطبقه -1-4-3-5

بندي سازي طبقههاي يادگيري و نمونه پيادههاي عصبي را بر اساس ساختار، الگوريتمشبكه

 دو دسته تقسيم مي شود: هاي عصبي به طور كلي بهساختار شبكه .كنندمي

 . )ايستا( شبكه پيشخور -1

 .شبكه پسخور )پويا(  -2
                                                           

1- Back-Propagation 



خروجي شبكه پيشخور  تابعي از ورودي آنهاست چون پاسخ شبكه بر اساس ورودي گذشته يا 

ور به وسيله شخي پيهاشبكه. گونه حافظه پويايي ندارندها هيچباشد. اين شبكهرفتار خروجي نمي

در اين شبكه سيگنال خروجي هر نرون به طرف نرونهاي . توصيف مي شوندمعادالت جبري ساده 

 شود . تر برگشت داده نمياليه عقب

حداقل يك سيگنال برگشتي از يك نرون به همان  هاي عصبي پسخور يا برگشتي،در شبكه

يت خروجي تر تغيير فعالعبارت سادههاي قبل وجود دارد. بههاي همان اليه و يا اليهنرون يا نرون

ها از معادالت ديفرانسيل استفاده ها به رفتار ديناميكي شبكه خروجي بستگي دارد. اين شبكهنرون

 .هاي گذشته هستندها و خروجيروديكنند و وابسته به ومي

 

 فرآیند یادگیری -1-4-3-6

رشان را توانند رفتاهايي هستند كه صرفاً با مشاهده عملكردشان ميسيستم يهاي يادگيرسيستم

جهت دستيابي به هدف و مقصدي خاص بهبود بخشند. اگر مقاصد و اهداف را به طور كامل 

. زماني به پروسه يادگيري نياز يند يادگيري احتياجي نيستآتعريف شده باشند، آنگاه ديگر به فر

-هاي يادگير توسط الگوريتمرفتار سيستم. است كه اطالعات كامل در مورد اهداف موجود نباشد

 شود.هاي بازگشتي بيان مي
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Abstract: Soil compaction is one the serious problems of agricultural soils in different parts of the 

world. Very high energy is required in order to eliminate the compacted layer of soil or soil hardpan. 

Elimination of this layer helps plant to spread roots and drought tolerance of plant will boost. Today, 

uniform depth tillage and precision tillage (variable depth tillage) are used to eliminate the compacted 

layer of soil. Draft force of different tillage tools is an important parameter for performance 

measurement, evaluation of tillage tools and also for determining the amount of required energy.  

Prediction of this parameter is necessary in both uniform depth and variable depth tillage systems and 

could be effective for many farm management objectives, prediction of energy requirements and 

selecting suitable tractor. In this study, field experiments were carried out at two soil types of clay loam 

and loam clay soils for statistical comparison of a vertical narrow tillage tool draft values influenced by 

various parameters, prediction of its draft force using artificial neural network model with some 

parameters such as soil types, soil conditions, tools parameters operational parameters and also for 

accuracy comparison of developed model with regression models. Within each soil texture, 

experiments were conducted in the form of factorial experiment based on randomized complete block 

design (RCDB) with three replications and different levels of soil moisture content (factor A) 5-16 

percent for dry soil and 17-38 percent for wet soil, tractor speed (factor B) at four levels of 1, 1.5, 1.8 

and 3 km/hr, working depth (factor C) at four levels of 10, 20, 30 and 40cm and blade width (factor D) 

in four levels of 2.5, 3, 3.5 and 4cm  were selected. Within each experimental plot, draft force, soil 

cone index and percent of soil moisture content were measured. Analysis of variance showed that the 

main effects of soil texture, soil moisture content, travel speed, blade width and working depth are 

separately significant on draft force of a vertical narrow blade at probability level of 1%. With 

increasing travel speed, working depth and width of blade, draft force increased significantly. 

However, tillage depth was more effective parameter on draft force of the vertical narrow tillage tool. 

The results showed that with increasing moisture content of soil, draft force decreased significantly. 

Meanwhile, dual interactions of soil texture and soil moisture content, soil texture and travel speed, soil 

moisture content and travel speed, soil texture and blade width, travel speed and blade width, soil 

texture and working depth, soil moisture content and working depth, travel speed and working depth 

and also blade width and working depth were significant on draft force of the vertical narrow blade 

(P<0.01). In this research, according to the development, application and high precision of artificial 

neural networks in prediction without any need to specify the  mathematical  relationship  between  

input  and 

 

output  parameters,  artificial  neural networks were employed in order to predict draft force of a 

vertical narrow blade. Back propagation neural networks with three different training algorithms 

(gradient descending algorithm with momentum, descending scaled gradient and Levenberg-

Marquardt) were adopted to predict the vertical narrow tillage tool draft. Back propagation neural 

networks with Levenberg-Marquardt training algorithm presented better accuracy in simulation 

(95.05%) and correlation coefficient (R2) of 0.9935 as compared to others. The obtained data from 

neural network model were compared to ASAE and Ashrafizadeh (2006) models. The result of this 

comparison showed that the predicted data by artificial neural network were very close to real data 

obtained from field experiments and the regression models did not have much proficiency for 

predicting draft force at the studied area.  
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