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بهينهسازی عملکرد تيغه قلمی مورد استفاده در خاک ورز مرکب
*2

مجيد دهقانی ،1سيد حسين کارپرورفرد

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی ،بخش مهندسی بیوسیستم ،دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه شیراز
 .2دانشیار ،بخش مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز
(تاريخ دريافت -1395/3/23:تاريخ تصويب)1395/7/28 :

چکيده
با استفاده از يک واحد خاکورز قلمی با قابلیت تغییر زاويه حمله ،بهینهسازی عملکرد تیغه قلمی بررسی شد .عوامل موثر
عبارت بودند از رطوبت خاک با سطوح  0/7 ،0/5و  0/9حد پالستیک ) ،(PLزوايای حمله  40 ،30و  50درجه و سرعت
پیشروی  5 ،3و  7کیلومتر بر ساعت .نیروی مقاومت کششی ،سطح مقطع بهم خوردگی خاک ،سطح مقطع باال آمده
خاک ،قطر متوسط وزنی کلوخهای) ،(MWDمقاومت ويژه خاکورز قلمی و شاخص مخروطی خاک مزرعه صفات اندازه-
گیری شده بودند .از طرح آماری کرت خرد شده نواری در قالب آزمايش فاکتوريل استفاده شد .برای بهینه سازی عملکرد
خاکورز قلمی سه معادله رگرسیون خطی چند متغیره به ازای رطوبت خاک مزرعه ،زاويه حمله تیغه و سرعت پیشروی
به عنوان پارامترهای وابسته بر حسب شش پارامتر مستقل اندازهگیری شده تعیین گرديد .از تحلیل رگرسیونی ،بهترين
رطوبت برای خاکورز قلمی  0/71حد پالستیک ،بهترين زاويه حمله  34درجه و بهترين سرعت پیشروی  5/5کیلومتر بر
ساعت حاصل شد.
واژههای کليدی :خاکورز ،زاويه حمله ،رطوبت خاک ،مقاومت ويژه
*

مقدمه

خاکورز مرکب از دو قسمت تیغه قلمی در جلو برای خاکورزی
اولیه و قسمت ديسک و غلتک برای خاکورزی ثانويه تشکیل
شده است .تیغه قلمی از مهمترين قسمت هر خاکورز مرکب
محسوب میشود و آگاهی از میزان مقاومت کششی و ديگر
عوامل موثر بر کارکرد بهینه آن ضروری است .تعیین عوامل موثر
بر عملکرد ادوات خاکورز با توجه به خواص فیزيکی خاک ،می-
تواند کمک موثری بر به هم خوردگی خاک در جلوی ابزار به
حساب آيد .زاويه حمله ابزار خاکورز يکی از عوامل موثر بر
مقاومت کششی ادوات خاکورز به حساب میآيد .تحقیقات
نشان داده است که هر چه زاويه حمله يا نفوذ تیغه ادوات
خاکورزی بزرگتر باشد نفوذ وسیله به داخل خاک راحتتر
صورت گرفته و با افزايش مولفه عمودی نیروی واکنش خاک به
تیغه و در نتیجه افزايش نیروی اصطکاک ،مقاومت کششی نیز
افزايش میيابد ( .)Godwin, 2007سرعت به عنوان يک عامل
مهم موثر بر نیروی مقاومت کششی محسوب میگردد .ظرفیت
مزرعهای نیز که حداکثر بودن آن مطلوب میباشد به سرعت
* نويسنده مسئولkarparvr@shirazu.ac.ir :
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پیشروی در حین کار وابسته است .از اين جهت آگاهی از نوع
رابطه سرعت و نیروی وارد بر خاک اهمیت پیدا میکند .درصد
رطوبت خاک ،رفتار مکانیکی و مقاومت خاک را تحت تأثیر قرار
می دهد .محتوای رطوبتی خاک تاثیر زيادی روی خاکورزی و
خصوصیات خاک در طی انجام عملیات خاکورزی دارد .انجام به
موقع خاکورزی باعث ايجاد بهترين ساختار خاک میشود.
در تحقیقی تاثیر پارامترهای هندسی ابزار خاکورز بر
مقاومت کششی ،خرد شدگی و برش خاک را مورد بررسی قرار
گرفت .نتايج نشان داد که سه پارامتر زاويه حمله ،عرض تیغه و
عمق کار بر مقاومت کششی تاثیر معنی داری دارد .نتايج بیانگر
آن بود که با افزايش زاويه حمله از  30به  90درجه مقاومت
کششی افزايش يافته و با افزايش دو برابری عرض کار ،مقاومت
کششی  35درصد اضافه میشدMcKyes and Maswaure, ( .
.)1997
) ،Arvidsson et al. (2004مقاومت ويژه و انرژی مورد
نیاز برای گسیختگی و شکست خاک را برای سه نوع ابزار خاک-
ورز قلمی و در سه محتوای رطوبتی خاک (خیس ،مرطوب و
خشک) اندازه گیری نمودند .نتايج نشان داد خاکورزی در
محتوای رطوبتی متوسط( نزديک به حد پالستیک) ،بزرگترين
نسبت خاکدانههای کوچک را ايجاد نموده که نتیجه آن،
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کمترين انرژی استفاده شده برای تکه تکه کردن خاک میباشد.
همچنین با افزايش رطوبت ،مقاومت ويژه کاهش يافت.
) Raoufat & Mashhadi (1999از روش رگرسیون چند
متغیره جهت بیان ارتباط بین پارامترهای اندازه گیری شده و
فواصل بهینه بین دو رديف متوالی مورد نظر برای دو واحد
گاوآهن کج ساق استفاده کردند .معادالت حاصل ،فواصل بهینه
بین دو تیغه مجاور و بین دو رديف متوالی را بترتیب برابر 122
و  47/5سانتی متر پیش بینی کرد.
تحقیقهای جامعی بر روی تیغه های باريک تخت با عرض
 40میلی متر و دو زاويه حمله  45و  90درجه و عمق کاری 15
سانتی متر انجام گرديد .در خاکی با بافت لومی شنی رسی،
سطح مقطع بهم خوردگی خاک با افزايش سرعت از  0تا  5متر
بر ثانیه به صورت تقريبا خطی  60درصد افزايش يافت .اما در
خاک رسی  ،در محدوده پالستیک برش رخ داد .همچنین تحت
شرايط رطوبت های پايین ،با افزايش سرعت لز صفر تا  5متر بر
ثانیه رابطه بین مقاومت کششی و سرعت پیشروی به صورت
چند جملهای و در سرعت های باال ( 5متر بر ثانیه) بهترين نوع
معادله برای توصیف رابطه بین سرعت و نیرو يک معادله نمايی
بود.)Stafford, 1979; Stafford,1981( .
) Keller et al.(2007اثر چهار حد رطوبتی بر روی مقدار
قطر متوسط کلوخههای وزنی را مورد بررسی قرار دادند .خاک-
ورز مورد استفاده آنها گاوآهن برگرداندار بود .آنها حد بهینه
رطوبت خاک را ،يعنی رطوبتی که در آن رطوبت ،سطح مقطع
ويژه ذرات خاک حداکثر گردد را تعريف کردند .در اين نقطه
درصد ذرات ريز بیشترين حد خود را دارا بوده و کلوخهها کم-
ترين حد خود را خواهند داشت .در اين تحقیق نقطه بهینه
رطوبتی برای حالتهای مختلف در محدوده  0/8 PLرخ داد .در
رطوبت های بیشتر يا کمتر از اين رطوبت  MWDبیشتر شد.
) Grant & Lafond (1993اثر سه روش خاکورزی را بر
روی چگالی ظاهری و شاخص مخروطی خاک بررسی کردند.
سه روش خاکورزی عبارت بودند از :خاکورزی مرسوم ،کم
خاکورزی و بی خاکورزی .آزمايشها در طول چهار سال تکرار
گرديد .در اين مدت رطوبت خاک در مزارع تحقیقاتی ثابت بود.
نتايج نشان داد که چگالی ظاهری خاک از سطح خاک تا عمق ده
سانتی متری به طور معنی داری در سیستم بی خاکورزی نسبت
به خاکورزی مرسوم بیشتر بود .اما در عمقهای بیشتر تفاوت
چندانی ديده نشد .در عمقهای  30الی  45سانتیمتری ،در
سیستم بی خاکورزی ،چگالی ظاهری کمتری نسبت به دو سیستم
کم خاکورزی و خاکورزی مرسوم مشاهده شد .در عمقهای
بیشتر تفاوت چندانی بین روشهای مذکور وجود نداشت.
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در تحقیقهای گذشته اثر هر کدام از تیمارهای سرعت
پیشروی ،زاويه حمله و رطوبت مزرعه بر روی صفات اندازهگیری
شده به تنهايی بررسی شده است ،اما يافتن نقطه بهینه
تیمارهای سرعت پیشروی ،زاويه حمله و رطوبت مزرعه در حین
شخم با لحاظ نمودن صفات اندازه گیری شده و ارائه يک معادله
کلی برای پیش بینی نقطه بهینه کارکرد دستگاه در هر کدام از
تیمارهای فوق تاکنون انجام نشده بود .لذا هدف از اين تحقیق
بدست آوردن سه معادله رگرسیونی برای تیمارهای سرعت
پیشروی ،زاويه حمله و رطوبت مزرعه در حین شخم بر حسب
شش صفت اندازهگیری شده به منظور مشخص شدن نقطه
بهینه کارکرد دستگاه در هر کدام از تیمارهای مذکور تعیین
گرديد.

مواد و روشها
آزمايشها در قطعه شماره  10از مزارع دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز اجرا گرديد .بافت خاک لوم رسی بود و چگالی
ظاهری خاک مزرعه  1/75 g cm 3بود .برای اندازه گیری
چگالی ظاهری از استوانه نمونه برداری با مشخصات قطر و
ارتفاع استوانه به ترتیب  5/2و  5سانتیمتر استفاده شد .بدين
منظور به طور تصادفی از چند نقطه مزرعه با استفاده از چکش
مخصوص جهت جلوگیری از تراکم نمونه خاک ،نمونه برداری
صورت گرفت .سپس نمونه خاک در دمای  105درجه سانتی-
گراد داخل آون به مدت  24ساعت قرار داده شد تا کامالً خشک
شود .با استفاده از رابطه ( )1جرم مخصوص ظاهری خاک
محاسبه گرديد(.)Salar et al., 2013
(رابطه )1
M
V

B.D. 

که در آن:
 :B.D.جرم مخصوص ظاهری خاک (گرم بر سانتیمتر
مکعب)
 :Mجرم خاک خشک (گرم)
 :Vحجم داخلی استوانه (سانتی متر مکعب).
در اين تحقیق تیمارهای مورد نظر عبارت بودند از رطوبت
خاک مزرعه با سطوح  0/7 ،0/5و  0/9حد پالستیک خاک
) ،(PLزاويه حمله تیغه با زوايای  40 ،30و  50درجه و سه
سرعت پیشروی  5 ،3و  7کیلومتر بر ساعت .مزرعه آزمايشی بر
اساس آزمايش کرتهای خرد شده نواری در قالب آزمايش
فاکتوريل در سه سطح رطوبتی ،به سه بلوک و هر بلوک به سه
قطعه مساوی و هر قطعه به دوازده کرت تقسیم گرديد.
برای اندازه گیری رطوبت خاک مزرعه ابتدا نمونه خاک از
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عمق 0-30سانتیمتر مزرعه آزمايشی تهیه گرديد و جهت حفظ
رطوبت ،در کیسه پالستیکی قرار داده شد .نمونهها به آزمايشگاه
منتقل و پس از توزين ،داخل آون در دمای  105درجه سانتی
گراد به مدت  24ساعت قرار داده شدند .به کمک رابطه ()2
درصد رطوبت خاک بر مبنای وزن خشک تعیین گرديد .بمنظور
دستیابی به رطوبت مورد نظر در کرتهای آزمايشی ،خاک به
شیوه غرقآبی آبیاری گرديد و بطور روزانه رطوبت خاک تا
رسیدن به حد مطلوب اندازه گیری شد.
(رابطه)2
W W
 100

d

w

Wd

M.C.% 

که در آن:
 :.M.C.رطوبت خاک بر مبنای وزن خشک (درصد)
 :Wwوزن نمونه خاک مرطوب (گرم)
 :Wdوزن نمونه خاک خشک شده (گرم)
حد خمیری خاک حداقل رطوبتی است که خاک در آن
به حالت خمیری شکل پذير در میآيد .حد خمیری ،حد فاصل
حالت خمیری و نیمه جامد خاک میباشد .ابتدا 50گرم نمونه
خاک از الک  0/425میلیمتری عبور داده شد و سپس با مقدار
کافی آب مقطر برای بدست آوردن حد خمیری مخلوط گرديد و
جهت حفظ رطوبت در کیسه پالستیکی به مدت  24ساعت در
اتاق نگه داشته شد .سپس مقداری از نمونه را برداشته ،بین
انگشتان دست و سینی فلزی ورز داده و غلتانده شد تا فتیله ای
به قطر  3میلیمتر به دست آيد .اين فتیله به قطعات کوچکی
خرد شده و مجددا به يکديگر فشرده گرديدند .توده خاک
حاصل يک بار ديگر بین انگشتان و سینی غلتانده و فتیله شد.
اين روند تا آنجا تکرار گرديد که فتیله خاک خرد شده و ديگر
نتوان خاک را غلتانده و فتیله نمود .در اين مرحله مقداری از
نمونه را در آون در دمای  105درجه سانتی گراد به مدت 24
ساعت قرار داده و وزن خشک نمونهها يادداشت شد .درصد
رطوبت بر مبنای وزن خشک نمونه ،بیانگر مقدار حد خمیری
خاک بود (.)ASTM Standards, D-4318
برای اندازهگیری مقاومت کششی خاکورز قلمی از روش
آزمون دو تراکتوری (روش  )RNAMاستفاده گرديد.
تراکتورهای مـ ورد استفـاده در ايـن پژوهش ،تراکتورهـای
 ITM-399و  ITM-285بود .بدين منظور دستگاه بارسنج
توسط اتصاالت ،بین دو تراکتور نصب شد .به منظور واسنجی
بارسنج از دستگاه اينستران (دستگاه تست يونیورسال) مدل
 STM-20ساخت شرکت سنتام استفاده شد .در اين وضعیت
تراکتور کشنده  ITM -399وظیفه کشش را بر عهده داشت و
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تراکتور  ITM-285پشت تراکتور کشنده قرار گرفت(شکلهای1
الف و  1ب) .بارسنج استفاده شده در اين پژوهش از نوع  Sشکل
و کششی -فشاری با ظرفیت  5تن و ساخت شرکت کلی 1چین
بود درحالی که دستگاه بارسنج نیروهای اعمالی را همواره ثبت
میکرد ،داده برداری در دو حالت انجام شد .در حالت اول داده
برداری ،وسیله خاکورز به عمق مورد نظر در داخل خاک
می رسید .در نتیجه نیرويی که در اين وضعیت توسط بارسنج
اندازهگیری گرديد همان نیروی کشش ناخالص تراکتور -399
 ITMبود .در مرحله بعد با بیرون آوردن گاوآهن قلمی از خاک،
آزمايش مشابه حالت قبل تکرار گرديد .در اين حالت نیرويی که
توسط بارسنج اندازهگیری گرديد مقاومت غلتشی مربوط به
چرخهای جلو و عقب تراکتور  ITM-285میباشد .قابل ذکر
است که تفاضل دو نیروی بدست آمده مبین مقاومت کششی
خاکورز قلمی است.
خاکورز قلمی مورد استفاده ،از نوع تک ساقه سوار شونده
ازتپراک 2ساخت ترکیه بود (شکل .)2

شکل  .1الف نصب بارسنج بين دو تراکتور

شکل .1ب آزمون دو تراکتوری

شکل .2خاکورز قلمی مورد استفاده در اين پژوهش
1 .Kelly
2.Oztoprac
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زاوﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﯿﻐﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺧﺎكورز در ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ 40
درﺟﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ واﺣﺪ ﺧﺎكورز ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ زاوﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﯿﻐﻪ ،ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ .ﮔﺎوآﻫﻦ داراي دو ﻋﺪد
ﭼﺮخ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻋﻤﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزوﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ،در
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺷﺨﻢ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ،ﻣﺤﻞ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺎزوﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﯿﯿﺮ داده
ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎكورزي در ﻋﻤﻖ 30ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در
ﺷﮑﻞ ) (3ﺳﺎﻗﻪ و ﺗﯿﻐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ زاوﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ  40 ،30و  50درﺟﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ

ﺷﮑﻞ – 5اﻟﻒ -ﭼﺮخ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي آن
 .1ﭼﺮخ ﭘﻨﺠﻢ .2 ،ﺷﻔﺖ اﻧﮑﻮدر و  .3ﺷﺎﺳﯽ و اﺗﺼﺎﻻت ﭼﺮخ ﭘﻨﺠﻢ

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ زاوﯾﻪ ﺳﺎﻗﻪ و واﺣﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ ﺗﻮﺳﻂ
آن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن
واﺣﺪ ﺗﯿﻐﻪ و ﺳﺎﻗﻪ در زاوﯾﻪ ﻣﻄﻠﻮب ،ﭘﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺎزده ﻣﯽﺷﺪ
و واﺣﺪ ﺗﯿﻐﻪ در زاوﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﻔﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞ .(4ﺷﺎﯾﺎن
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﻮنﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ اي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮔﺎوآﻫﻦ و ﺗﺮاز ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺷﮑﻞ -5ب -ﭼﺮخ ﻣﺤﺮك ﻋﻘﺐ و ﺷﻔﺖ اﻧﮑﻮدر ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن .1 :ﺷﻔﺖ اﻧﮑﻮدر،
 .2ﺷﺎﺳﯽ و اﺗﺼﺎﻻت آن و  . 3ﭼﺮخ ﻣﺤﺮك ﻋﻘﺐ

ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎع ﭼﺮخ ﭘﻨﺠﻢ و ﺗﻌﺪاد دوران اﯾﻦ ﭼﺮخ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﺮوي ﭼﺮخ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﯿﺰان
ﭘﯿﺸﺮوي ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﯿﺶروي ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮوي ﺗﺮاﮐﺘﻮر ،ﺳﺮﻋﺖ
ﭘﯿﺸﺮوي ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﯾﮋه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺮوي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردﮔﯽ ﺧﺎك ،ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ

ﺷﮑﻞ .3ﺳﺎﻗﻪ و ﺗﯿﻐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﻬﻢ ﺧﻮرده ﺧﺎك در ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﯾﮋه اﺑﺰار ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪ.
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺧﺎك در ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر،
ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ﺧﺎكورز ،ﯾﮏ ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺧﻮرده ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎكورز در ﺧﺎك اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺎك
ﻧﺮم ﺷﺪه ،ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻣﺘﺮ را ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﻗﺮار داده و ﻣﯿﻠﻪ
ﻫﺎي آن ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎك و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  2ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از

ﺷﮑﻞ  .4ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ
1

ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ روي ﺗﺮاﮐﺘﻮر از ﭼﺮخ ﭘﻨﺠﻢ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
دورﻫﺎي اﯾﻦ ﭼﺮخ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻔﺖ اﻧﮑﻮدر ﺷﻤﺎره  1ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر
ﻣﺮﮐﺰي اﯾﻦ ﭼﺮخ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ .ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺖ اﻧﮑﻮدر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﻪ
ﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐﺰي ﭼﺮخ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد).ﺷﮑﻞﻫﺎي -5اﻟﻒ و -5ب(.

1.Fifth wheel

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ آورده ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(6ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺗﻌﺪادي
از ﻧﻘﺎط ﺳﻄﺢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯿﻠﻪﻫﺎي ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ آﻣﺪﮔﯽ ﺧﺎك ﻧﯿﺰ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
ﺷﺪ .ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺑﺎﻻآﻣﺪﮔﯽ ﺧﺎك در ﻧﺮماﻓﺰار
اﮐﺴﻞ رﺳﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ) (3ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﻢ-
ﺧﻮردﮔﯽ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻآﻣﺪﮔﯽ ﺧﺎك ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ) Salar et al.,

.(2013
)راﺑﻄﻪ(3

n

)  d i )  (d1  d n
i1
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که در آن:
 :Aمساحت سطح بهم خورده خاک يا مساحت خاک باال آمده،
 :diعدد خوانده شده از میله های پروفیل متر
 d1و  :dnاعداد خوانده شده از اولین وآخرين میله پروفیل متر.

شکل  -6اندازه گيری مساحت سطح باالآمدگی خاک توسط پروفيل متر

پس از انجام عملیات خاکورزی ،نمونه برداری خاک به
عمق  0-30سانتی متر از نیمرخ عرضی خاک به وزن تقريبی 4
کیلوگرم ،با استفاده از بیلچه و بدون ضربه زدن به کلوخهها ،از
هر کرت و در سه تکرار انجام و به آزمايشگاه منتقل گرديد.
نمونه های خاک به مدت  24ساعت در هوا خشک گرديد .خاک
خشک شده از  13الک مطبق با سوراخهايی به قطر ،88/9
،4/76 ،6/35 ،13/5 ،16 ،19 ،25/4 ،32 ،38/1 ،50/8 ،76/2
 3/35و  2میلیمتر بدون ارتعاش و لرزاندن الک ها عبور داده
شد .قطر الکها بر مبنای قطر کلوخههای خاک انتخاب شده و
میانگین قطر وزنی کلوخهای ( )MWDاز رابطه ( )4بدست آمد.
(رابطه)4

n

)  (X i  Wi

MWD 

i 1

در اين رابطه  ، Xiمیانگین قطر سوراخ الک iام و الک
بااليی و  ،Wiنسبت وزنی کلوخههای باقیمانده روی الک  iام به
وزن کل نمونه خاک می باشد .برای کلوخه هايی که از الک اول
عبور نکردند ،میانگین قطر هندسی و جرم هر يک از کلوخهها
در رابطه ( )4قرار داده شد .همچنین برای مقدار خاکی که از
همه الکها عبور کرد و در ظرف زيرين جمع شد ،نصف قطر
الک بااليی به جای  Xiقرار گرفت).(Salar et al., 2013
برای اندازه گیری شاخص مخروطی خاک به عنوان يکی
1
از معیارهای سنجش فشردگی خاک از دستگاه نفوذسنج
مخروطی  Eijkelkamp 06.15ساخت کشور هلند استفاده
گرديد.
1. Soil penetrometer
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جهت تعیین خصوصیات برشی خاک (چسبندگی ،زاويه
اصطکاک داخلی ،دگرچسبی و زاويه اصطکاک خارجی) برای هر
رطوبت با سه تکرار آزمايش برش مستقیم انجام شد .به منظور
اندازهگیری چسبندگی و زاويه اصطکاک داخلی خاک در سه
سطح رطوبتی ( 0/5 PLو  0/7 PLو  )0/9 PLاز دستگاه
ديجیتال برش مستقیم خاک شرکت آزمون با جعبه برش
مکعبی متعلق به آزمايشگاه مکانیک خاک بخش مهندسی آب
دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز استفاده شد .در هر مرحله از
آزمون به وسیله دستگاه ابتدا خاک تهیه شده به آرامی در قالب
دستگاه قرار میگرفت .پس از آن وزنه های الزم برای اعمال بار
عمودی در جای خود قرار داده میشد .پس از طی اين مراحل
دستگاه شروع به کار میکرد و همزمان بارسنج میزان نیروی
افقی وارد شده به خاک برای برش نمونه را قرائت میکرد .پس
از برش نمونه سطح مقطعی که در آن برش رخ داده بود حساب
میشد تا از تقسیم نیروی برشی حداکثر قرائت شده توسط
بارسنج و نیروی عمودی بر اين سطح به ترتیب تنشهای برشی
حداکثر و تنشهای عمودی حداکثر بدست آيد .همچنین برای
تعیین دگرچسبی و زاويه اصطکاک خارجی خاک در سه سطح
رطوبتی بر سطح فوالد ،صفحه فوالدی صیقلی شده مشابه سطح
تیغه در نیمه پائینی ظرف دستگاه برش مستقیم گذاشته شد و
نیمه بااليی با خاک پر گرديد .با استفاده از تنش برشی بیشینه و
تنش عمودی متناظر با آن در هر آزمون ،نمودار پوش
گسیختگی موهر-کولمب 2با استفاده از نرمافزار  Excelرسم
گرديد .چسبندگی ،زاويه اصطکاک داخلی خاک ،دگرچسبی و
زاويه اصطکاک خارجی خاک تعیین شد (.)Salar et al., 2013
شکلهای  7و  8نمونهای از روش تعیین مقادير ويژگیهای
مکانیکی خاک مزرعه میباشد.
سپس به ازای هر رطوبت سه نمودار رسم گرديد به نحوی
که بیانگر نیروی برشی در برابر جابه جايی افقی بود .پس از رسم
اين نمودارها سطح مقطع کاهش يافته محاسبه شده و تنشهای
قائم و برشی واقعی بدست آمد .سپس در هر يک از رطوبتها ،با
استفاده از رسم نمودار تنش برشی حداکثر بر حسب تنش قائم،
مقادير جدول ( )1به دست آمد.
رطوبت به عنوان عامل اصلی در بلوک ها به صورت نواری
تکرار گرديد و پس از آن در هر بلوک عاملهای زاويه حمله تیغه
خاکورز و سرعت پیشروی به صورت تصادفی پخش شدند .برای

تجزيه و تحلیل آماری دادهها ازنرمافزار  SASنسخه  9/1استفاده
شد .در صورت معنیدار بودن اثر هر عامل آزمايش ،میانگینها
2. Mohr-Columb
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در سطح احتمال  5درصد و با استفاده از آزمون حداقل تفاوت
معنیدار ( )LSDمقايسه شدند .همچنین مقاديرضريب تبیین

 R2و  Fفاکتورهای آزمايشی در متغیرهای اندازهگیری شده
مقايسه شدند.
50

30
36Kg force
72Kg force
108Kg force

20
10

نیروی افقی )(Kg

40

0
100

0

50

جابه جايی افقی )(mm

شکل -7نمودار نيروی افقی بر حسب جابه جايی افقی در آزمايش برش مستقيم

شکل -8نمودار تنش برشی حداکثر بر حسب تنش قائم در رطوبت  0/9حد پالستيک
جدول  -1ويژگی های مکانيکی خاک مزرعه آزمايشی(عمق  0-30سانتی متر)
رطوبت خاک
)(%

چسبندگی
)(kPa

زاويه اصطکاک داخلی
)(Degree

دگرچسبی
)(kPa

زاويه اصطکاک خارجی
)(Degree

)16/7%(0/9 PL
)13/0%(0/7 PL
)9/3%(0/5 PL

4/37±0/03
3/26±0/02
2/23±0/01

23/5
30/2
36/6

2/14±0/04
1/40±0/01
1/01±0/02

20/4
22/9
24/2

از نتايج آزمونهايی که به طور جداگانه در تیمارها و
سطوح تیماری مختلف انجام گرفت ،مشخص گرديد که از نظر
نیروی مقاومت کششی رطوبت  0/9حد پالستیک رطوبت بهینه
است .اين در حالی بود که از نظر سطح مقطع بهم خوردگی و
باال آمدگی خاک و همچنین از نظر مقاومت ويژه خاکورز قلمی
و شاخص مخروطی خاک رطوبت بهینه  0/7حد پالستیک ،اما از
نظر  MWDرطوبت بهینه  0/9حد پالستیک بود .لذا الزم بود تا
برای معرفی نقطه بهینه کارکرد اين دستگاه از نظر رطوبت
مزرعه ،زاويه حمله تیغه و سرعت پیشروی سه معادله رگرسیون
ارائه گردد.
معادلههای رگرسیون داده شده در اين تحقیق از نوع
رگرسیون چند متغیره است .در اين تحقیق معادالت خطی در
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نظر گرفته شده است .معادله رگرسیون مورد استفاده در اين
تحقیق به شکل معادله زير بود.
(رابطه)5

Y  b 0  b1 X1  b 2 X 2  ... b n X n

برای تعیین ضرايب رگرسیون  bn ، ... ،b1 ،b0بايد مجموع
مربعات انحرافات حداقل باشد .به عبارت ديگر مقدار تابع
 Q   (Yi  b 0  b1 X1i  .... b n X ni ) 2مینیمم قرار داده
شود .در اين تحقیق رطوبت خاک مزرعه) ،(Y1زاويه حمله
تیغه) (Y2و سرعت پیشروی) (Y3به عنوان متغیر وابسته و
مقاومت کششی خاکورز قلمی) ،(X1سطح مقطع بهم خوردگی
خاک) ،(X2سطح مقطع خاک باالآمده) ،(X3قطر متوسط وزنی
کلوخهای) ،(X4) (MWDمقاومت ويژه خاکورز) (X5و شاخص
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مخروطی خاک مزرعه) (X6به عنوان متغیرهای مستقل در نظر
گرفته شدند .در نتیجه با جايگذاری نقطه بهینه متغیرهای
مستقل در اين سه معادله ،نقطه بهینه کاری دستگاه مذکور
بدست میآيد.

سه سطح رطوبت خاک مزرعه E ،کمترين مقدار میانگین نیروی
مقاومت ويژه بازاء سه سطح رطوبت خاک مزرعه و  Fکمترين
مقدار میانگین شاخص مخروطی خاک مزرعه بازاء سه سطح
رطوبت خاک مزرعه است .در جدول  2مقادير بهینه پارامترهای
 Aتا  Fارايه شده است .با جايگزينی مقادير بهینه هر پارامتر
بازای سه سطح رطوبت خاک مزرعه در رابطه  ، 6رطوبت بهینه
نهايی  0/71حد پالستیک با ضريب همبستگی  0/62برای اين
خاکورز بدست آمد .برای اين خاکورز به دست آمد.

با انجام رگرسیون چند متغیره بین نتايج پارامترهای مربوط به
رطوبت خاک مزرعه ،رابطه  6حاصل گرديد.
(رابطه)6

به دست آوردن نقطه بهينه زاويه حمله تيغه خاک ورز قلمی

نتايج و بحث
بدست آوردن نقطه بهينه رطوبت خاک مزرعه جهت انجام
خاک ورزی

با انجام رگرسیون چند متغیره بین نتايج پارامترهای
مربوط به زاويه حمله تیغه خاکورز قلمی ،رابطه  7حاصل شد.
(رابطه)7

PLopt  1.71432  0.00001854 A  0.00339 B  0.00298 C 

R. A.opt  37.01783  0.0037 A  0.07645 B  0.06971 C 

0.00589 D  0.00993 E  0.00007167 F

در اين رابطه PLopt :رطوبت بهینه کاری خاکورز قلمی
بر حسب درصدی از حد پالستیک خاک A ،کمترين مقدار
میانگین نیروی مقاومت کششی بازاء سه سطح رطوبت خاک
مزرعه B ،بیشترين مقدار میانگین سطح مقطع بهم خوردگی
خاک بازای سه سطح رطوبت خاک مزرعه C ،بیشترين مقدار
میانگین سطح مقطع باال آمده خاک بازاء سه سطح رطوبت
خاک مزرعه D ،کمترين مقدار میانگین وزنی قطر کلوخهها بازاء

0.00566 D  0.48972 E  0.00524 F

که در اين رابطه R.Aopt :معرف زاويه حمله بهینه تیغه خاکورز
قلمی میباشد .در جدول  3مقـادير بهینـه پارامترهـای  Aتـا F
ارايه شده است .با جايگزينی مقادير بهینه هر پارامتر بـازای سـه
سطح زاويه حمله خاکورز قلمی در رابطه  ،7زاويه حمله بهینـه
 34درجه با ضريب همبستگی  0/69برای اين خاکورز به دست
آمد.

جدول -2مقادير بهينه پارامترهای اندازه گيری شده بر اساس رطوبت خاک مزرعه

رطوبت خاک

مقاومت کششی
()N

سطح مقطع بهم خوردگی
خاک ()cm2

سطح مقطع باال
آمده خاک ( )cm2

قطر متوسط وزنی
کلوخهای ()mm

مقاومت ويژه
( ) N cm2

شاخص مخروطی
خاک ( )kPa

0/5 PL

8652/5

614/00

392/33

46/35

14/49

206/58

0/7 PL

8033/0

*675/93

*471/22

21/88

*11/89

*188/08

0/9 PL

*7318/7

539/41

342/81

*21/77

13/78

361/06

جدول -3مقادير بهينه پارامترهای اندازه گيری شده بر اساس زاويه حمله خاک ورز قلمی

زاويه حمله
))Degree

مقاومت
کششی()N

سطح مقطع بهم
خوردگی خاک ()cm2

سطح مقطع باال آمده
خاک( )cm2

قطر متوسط وزنی
کلوخهای ()mm

مقاومت ويژه
( )N cm-2

شاخص مخروطی
خاک ( )kPa

30
40
50

*6008/6
8023/9
9971/7

514/44
627/59
*687/30

306/52
414/48
*385/37

26/82
*31/09
32/16

*12/00
13/04
15/13

410/10
180/92
*164/79

به دست آوردن نقطه بهينه سرعت پيشروی خاک ورز قلمی

با انجام رگرسیون چند متغیره بین نتايج پارامترهای مربوط به
سرعت پیشروی خاکورز قلمی رابطه  8حاصل شد که با قرار
دادن مقدار بهینه مربوط به هر پارامتر در رابطه فوق مقدار بهینه
نهايی سرعت پیشروی به دست میآيد.
(رابطه)8
V s ,opt  6.70148  0.00051451 A  0.02581 B  0.01336 C 
0.03615 D  0.46554 E  0.0012 F
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که در اين رابطه Vs,opt :سرعت پیشروی بهینه خاکورز
قلمی میباشد .در جدول  4مقادير بهینه پارامترهای  Aتا
ارايه شده است .با جايگزينی مقادير بهینه هر پارامتر بازای سه
سطح سرعت پیشروی خاکورز قلمی در رابطه  ،8سرعت
پیشروی بهینه  5/5کیلومتر بر ساعت با ضريب همبستگی 0/59
برای اين خاکورز به دست آمد.
F

Archive of SID

1395  زمستان،4  شماره,47  دوره، مهندسی بيوسيستم ايران658

 مقادير بهينه پارامترهای اندازه گيری شده بر اساس سرعت پيشروی خاک ورز قلمی-4 جدول

شاخص مخروطی
)kPa ( خاک

مقاومت ويژه

قطر متوسط وزنی
)mm( کلوخهای

سطح مقطع باال آمده
)cm2 ( خاک

سطح مقطع بهم
)cm2( خوردگی خاک

مقاومت
)N( کششی

سرعت پیشروی

) N cm2 (

410/10
180/9
164/79*

13/0
12/3*
14/3

34/7
28/2
27/1*

354/5
405/4
446/6*

560/1
614/2
655/8*

7267/9*
7724/2
9012/4

3
5
7

 کیلومتر بر ساعت5/5 ، صفت اندازهگیری شده6 قلمی از نظر
 استفاده از اين معادالت میتواند نقطهی.پیشنهاد میشود
 سرعت، رطوبت خاک مزرعه،کارکرد بهینه دستگاه در سه تیمار
 انتظار میرود.پیشروی و زاويه حمله تیغه را مشخص نمايد
کارکرد دستگاه در نقاط بهینه عالوه بر کاهش مقاومت کششی و
 افزايش راندمان مزرعهای و باال بردن بازده،توان مصرفی
خاکورزی از نقطه نظر به هم خوردگی خاک و به حداقل
.رساندن توان کششی را در پی داشته باشد

) km h 1 (

نتيجهگيری
 رطوبت بهینه برای کارکرد،با توجه به نتايج تحلیل رگرسیونی
 چنانچه. حد پالستیک خاک است0/71 مطلوب خاکورز قلمی
 باال بردن راندمان به هم،هدف اصلی از عملیات شخم زنی
McKyes & ( خوردگی و تغییرات ساختار و چگالی خاک باشد
 زاويه حمله بهینه برای عملکرد مطلوب خاکورز،)Ali, 1977
 درجه پیشنهاد34 ، صفت اندازهگیری شده6 قلمی با توجه به
 سرعت پیشروی بهینه برای عملکرد مطلوب خاکورز.میگردد
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