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 -2دانشگاه اژه ،دانشکده کشاورزی ،بخش ماشینهای کشاورزی و مهندسی تکنولوژی
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چکیده
گاوآهن برگرداندار یکطرفه بهطور گسترده در خاکورزی مرسوم در سراسر دنیا استفاده میشود .ایجاد پشته یا جویچه در مزرعه
در نتیجۀ برگردان خاک به یک سو ،بازده مزرعهای پایین و مصرف سوخت باال ،از معایب اینن ادوات منیباشنند .برای رفﻊ معاینب
گاوآهنهای برگرداندار یکطرفه ،استفاده از گاوآهنهای برگرداندار دوطرفه پیشنهاد میشود؛ اما استهالک زیاد در مکانیزم دوران
خیشها و نیاز به تراکتور با توان بیشتر بهخاطر وزن سنگین آن ،محدودیت توان تراکتورهای در دسترس اکثر کشاورزان و قیﻤننت
زیناد آنها ،توسعه گاوآهن برگرداندار دوطرفه را محدود ساخته است .در این تحقیق ،برای برطرف نﻤودن معایب گاوآهن برگرداندار
یکطرفه و در عینحال حفظ مزایای گاوآهن برگرداندار دوطرفه ،طرح جدیدی در گاوآهن تحت عنوان گاوآهن برگنردان دوسنویه
ارائه گردید .بهمنظور ارزیابی آن ،آزمایشی در قالب کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تیﻤار اصلی شامل
نوع گاوآهن (گاوآهن برگرداندار یکطرفه ،گاوآهن برگرداندار دوطرفه و گاوآهن برگرداندار دوسویه) و تیﻤار فرعی سرعت در سه
سطح 4/0 ،2/7 :و  4/7کیلومتر بر ساعت در سه تکرار اجرا شد .آزمایش مزرعهای گاوآهن برگرداندار دوسویه در برگنردان کامنل
خاک با موفقیت انجام شد .با حذف سری خیشهای باالیی شاسی گاوآهن برگرداندار ،وزن آن در مدل اولیه  %32کناهش یافتنه و
قسﻤتهای در معرض استهالک زیاد حذف شد .در آزمایش مزرعهای مقاومت کشش ویژه گاوآهن ابداعی با میانگین 44/45 kNm-2
اختالف معنیداری با گاوآهن برگرداندار دوطرفه با میانگین  43/37 kNm-2نداشت .ولی گاوآهن برگرداندار یک طرفه بنا اخنتالف
معنیدار (در سطح  ،)%1حداقل مقاومت کشش ویژه با مقدار  32/73 kNm-2را داشت.
واژههای کلیدی :خاکورزی ،گاوآهن برگرداندار ،گاوآهن برگرداندار دوطرفه ،گاوآهن برگرداندار دو سویه

 -1مقدمه
گاوآهن برگررداندار برهعنروان ابرزار الر د در کرا ورزی مرسرو
استفاده مدشود .گاوآهن برگرداندار برای بریدن ،ب ند کردن ،کررد
کردن و برگردانیدن کا بهمنظور ایجاد شرایط الز برای رشد گیاه
بهکار مدرود .محققین همچنان در بهینهسازی شکل هندسد لفحه
برگرردان و سرایر رارامترهرای مرورر در نیرروی کششرد آن ر
مردکننررد .در ایررررران حرردود  318000گرررراوآهن راکتررررروری
وﺟود دارد که زمینهای کشاورزی را بررای کاشرﺖ آمراده مدکنند
(آمارنامه کشراورزی .)1390 ،با این گراوآهنهرا ساالنه باﻟﻎ بررر 12
می یرررون هکترررار زمرررین شرررﺨم زده مدشود (طباطبایدفرر و
همکرراران .)2005b ،مقاومررﺖ کششررد رررارامتر ال ر د در ارزیررابد
ابزارهای کا ورزی مدباشد .بر رایه حقیقات زیادی که انجا شده،
مقاومﺖ کششد گراوآهن برگررداندار مترارر از رارامترهرای کرا ،
رارامترهای طراحد و ساکﺖ شامل ابعاد و شرکل لرفحه برگرردان،
زاویه حم ه و زاویه بر یغه مدباشد (یاوزﺟان و همکاران.)1995 ،

حقیقات زیادی در رابطه با مقاومﺖ کششد گراوآهن برگررداندار و
جزیه و ح یرل نیروهرای مرورر برر آن انجرا گرفتره اسرﺖ .نترای
حقیقررات (رانرردﻟ 1938 ،؛ کرروﻟینز و همکرراران1978 ،؛ ب ررو و
همکاران )1983،نشانگر رابطه مقاومﺖ کششد گاوآهن برگرداندار
با مجذور سرعﺖ عم یات کا ورزی در بازه سررعتد (–0/44 )m/s
 2/69مدباشد.
نترای حقیقررات برناسررکد و همکراران ( )1972نشرران داد کرره
مقاومﺖ کششد و نیروی عمودی در شرایط مﺨت کا را عمر
 25سانتدمتری کا با عم کا ورزی رابطه مستقیم دارد .مقدار
نیروی ﺟانبد بسته به زاویه ﺟهﺖ و یزی یغۀ کیش ،متغیرر مرد-
باشد .چنانکه یغه کیشها یز باشد مقدار نیروی ﺟانبد برا عمر
کا ورزی همانند نیروهای کشش و نیروی عمودی رابطه مسرتقیم
کواهد داشﺖ .ار باط بین سرعﺖ و عم شﺨم روی ﻟغز چرخهای
محر  ،مقاومﺖ کششد و بازده کششد راکتور  ITM299وسرط
نقدییان و همکاران ( )1392مورد حقی قرار گرفﺖ .نترای نشران
دادند که افزایش سرعﺖ ریشروی و نیز افزایش عمر شرﺨم ،باعر
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افزایش نیروی مقاومﺖ کششد مدگرردد؛ ایرن در حراﻟد اسرﺖ کره
افزایش عم شﺨم و یا کراهش سررعﺖ ریشرروی ،افرزایش ﻟغرز
چرخ های محر را در رد کواهد داشﺖ .رارامتر ارر گذار روی بازده
کششد و سرعﺖ ریشروی عم یات شرﺨم ارزیرابد گردیرد .حرداکرر
بازده کششد در عم شرﺨم متوسرط برا حرداکرر سررعﺖ رخ داد.
اسکندری ( )1375در حقیقد مقاومﺖ کششد گاوآهن برگررداندار
را در سه عم مﺨت در کا ورزی رراییزه و بهراره مطاﻟعره کررد.
نتای حال ه بیانگر افزایش مقاومﺖ کششد گاوآهن با عمر شرﺨم
در هر دو عم یات بود .بیشترین مقاومﺖ کششد در شﺨم رراییزه در
عم شﺨم  25سرانتدمترر برا میرانگین  775/47کی روگر نیررو و
کمترین مقدار در شرﺨم بهراره در عمر شرﺨم  15سرانتدمترر برا
میانگین  400/9کی وگر نیرو بود .با وﺟه به نترای  ،درلرد سرر
راکتور در حاﻟﺖ ک د در عم های مﺨت در حین عم یرات شرﺨم
راییزه بیش از عم یات شﺨم بهاره بود .ار باط برین عمر و سررعﺖ
عم یات کرا ورزی و نیرروی مقاومرﺖ کششرد گراوآهن دیسرکد
وسط اوال ونجد و همکاران ( )2009مورد حقی قرار گرفﺖ .نتای
نشان دادند که با افزایش هر دو رارامتر ،نیروی کششش مرورد نیراز
برای انجا عم یات کا ورزی افزایش مردیابرد .در زمینره بررسرد
عوامل مورر بر مقاومﺖ کششد گاوآهن برگرداندار در ایران ،رارامتر-
هاید نظیر رطوبﺖ کا  ،عم شرﺨم و سررعﺖ کرار روی مقاومرﺖ
کششد گراوآهن برگررداندار سروار ،وسرط رشریدی و همکراران (
 ) 2013حقی گردید .نتای آنها حاکد از معندداری هرر یرا از
یمارهای مذکور در سطح احتمال  %1روی مقاومﺖ کششد گاوآهن
بودند ،به نحوی که با افزایش رطوبﺖ کا  ،مقاومﺖ کششد افزایش
یافﺖ .ع وه بر این ،آنها دریافتند کره از میران یمارهرای اعمراﻟد،
سرعﺖ ریشروی بیشترین اریر را روی مقاومﺖ کششد داشﺖ.
طد حقیقد مقاومﺖ کششد و میزان مصرف سوکﺖ گاوآهن
برگرداندار چهار کیشه در عم کا ورزی  18سانتدمتر اندازه-
گیری شد .حداکرر مقاومﺖ کششد  13/3کی ونیو ن در سرعﺖ
ریشروی  7/6کی ومتر در ساعﺖ و حداقل مقاومﺖ کششد 9/4
کی ونیو ن در سرعﺖ ریشروی  3/5کی ومتر در ساعﺖ حالل شد.
حداکرر میزان مصرف سوکﺖ  35/3ﻟیتر در هکتار در سرعﺖ
ریشروی  3/5کی ومتر در ساعﺖ و حداقل میزان مصرف سوکﺖ 26
ﻟیتر در هکتار در سرعﺖ ریشروی  5کی ومتر در ساعﺖ بود
(باستابان .)1994 ،در کصوص طراحد و بهینهسازی گاوآهن،
مطاﻟعات نشانگر آن اسﺖ که افزایش سﺨتد مواد سبب کاهش
فرسایش در قسمﺖهای در معرض سایش مدشود .مقاومﺖ کیش
در مقابل سایش ع وه بر سﺨتد مواد اﺟزاء کیش ،با سفتد کا
نیز مر بط مدباشد .سﺨتد بیش از حد سطح کیش سبب
آسیبرذیری بیشتر آن در مقابل بارهای ضربهای شده و نهایتاً باع
شکستگد آن مدشود .همچنین شکل لفحه برگردان ،یغه و نو
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در میزان فرسایش کیش مورر اسﺖ (بایهان،

آن بسته به نوع کا
.)2006
در کصوص ضرورت استفاده از گاوآهن برگرداندار در زراعﺖ
چغندرقند ،نتای حقیقات قهرمانیان و همکاران ( )2008نشان داد
استفاده از کا ورزی مرسو با گاوآهن برگرداندار نسبﺖ به کا -
ورزی با گاوآهن ق مد سبب افزایش عم کرد محصول به میزان
 %7/1شده و با بهبود همگند رشد غدههای چغندرقند سبب کاهش
فات برداشﺖ مکانیزه شد .نتای حقی دیگری در رابطه با زمان
عم یات کا ورزی و مدیریﺖ بقایای گند در بهرهوری مصرف آب
و رارامترهای عم کردی محصول نشان دادند که استفاده از گاوآهن
برگرداندار در عم  20-25در راییز نسبﺖ به یمار استفاده از آن
در بهار و همچنین یمار عد سوزاندن بقایای ک ش در مزرعه در
مقایسه با سوزاندن بقایای ک ش سبب افزایش عم کرد محصول،
ماده آﻟد کا و عم نفوذ ریشه شده و بهرهوری مصرف آب
حداکرر شد (قهرمانیان و همکاران.)2010 ،
اکنون حقیقرات دربرارة گراوآهنهرا در کرشور بیرشتر
معطوف به مساﺋل مر بط با ارر عم شﺨم ،رو های مﺨت کا -
ورزی و مواردی از این قبیل بوده اسرﺖ و بره غییرر شکل کیشها
و امکان طبی آنهرا برا راکتورهرای موﺟرود کمترر وﺟره شرده
اسﺖ (طباطبایدفر و همکاران .)2001 ،کفاشان ( )1997با استفاده
از رسیمات کامﭙیو ری لفحه برگردان را طراحد کرد .در حقی
دیگری ،کیانمهر و همکراران ( )2005گاوآهن دوطرفرۀ مرستطی د
سره کیش را مطاب با راکتورهای ﺟاندیر موﺟود در ایران طراحد
و ساکتند.
به منطور بررسد امکان ﺟایگزیند گاوآهن با لفحه برگردان
مستطی د شکل 1با گاوآهن برگرداندار دوطرفه ،طد حقیقد
رارامترهای ظرفیﺖ گاوآهنهای برگرداندار یاطرفه ،دوطرفه و
گاوآهن برگرداندار با لفحه برگردان بهشکل مستطیل ارزیابد شد.
در این مطاﻟعه نیروی کششد الز  ،میزان مصرف سوکﺖ و ظرفیﺖ
مزرعهای بررسد گردید .نتای بررسد و مطاﻟعه مزرعهای نشانگر
بر ری گاوآهن برگرداندار با لفحه برگردان مستطیل شکل نسبﺖ
به گاوآهنهای برگرداندار دوطرفه در بررسد مقاومﺖ کششد و
میزان مصرف سوکﺖ بود (گکنور .)1995 ،برای رفﻊ معایب
گاوآهنهای برگرداندار یاطرفه ،گاوآهنهای دوطرفه برا دو سری
کیش ولیه شده اسﺖ؛ اما وزن زیراد گراوآهنهای برگرداندار
دوطرفه ،قیمرﺖ زیراد و محدودیﺖ وان راکتورهای موﺟود در ایران
سبب شده ا این گاوآهنها مورد استقبال کشاورزان قرار نگیرند.
برای برطرف کردن معایب گاوآهنهای برگرداندار دوطرفه ،گاوآهن
برگرداندار دوطرفۀ سه کیشه با کیش مستطی د طراحد و ساکته
شده اسﺖ .در حقیرقد عم کررد گاوآهن دوطرفۀ مستطی د سه
کیش با گاوآهنبرگرداندار یاطرفۀ سه کیش متعارف مقایسه و
Swing Plough
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مقایسه و ارزیابد گاوآهن بر گرداندار دوسویه با ...
ارزیابد گردید .نتای نشان دادند که مقاومرﺖ کششد و ﻟغرز
چررخهرای راکتور در حین انجا عم یات کا ورزی با گاوآهن
دوطرفه مستطی د بهطور معندداری بیشتر از گاوآهن یا طرفه
اسﺖ .بهطرور ک رد مرد روان نتیجهگیری کرد که عم کرد گاوآهن
دوطرفۀ سه کیش مستطی د مشابه گاوآهن یا طرفه اسرﺖ امرا برا
وﺟره بره مزایراید کره گاوآهنهای دوطرفه دارند استفاده از آنها
ولیه مدشود (کیانمهر.)2009 ،
در ارزیابد رارامترهای عم کردی گاوآهن دوسرویه در آزمرایش
کانال کا  ،مقاومﺖ کششد در آن برا  19کی ونیرو ن برمترمربرﻊ و
مدل ا کریش گراوآهن برگررداندار شراهد برا  18/8کی ونیرو ن
برمترمربﻊ اکت ف معنددار وﺟود نداشﺖ .نترای ارزیرابد حراکد از
برگردان موفقیﺖ آمیز مدل ا کیش گاوآهن برگررداندار دوسرویه
بود و امکان برگردان کا در دو ﺟهﺖ با لفحه برگردان متقارن به
اربات رسید .چنانکه شاسد مناسبد برای آن طراحد شود مد واند
ﺟررایگزین مناسرربد برررای گرراوآهن برگرررداندار دو طرفرره باشررد
(قهرمانیان و همکاران.)2014 ،
بهمنظور کاهش قیمﺖ گاوآهنبرگرداندار دوطرفه ،کراهش وزن
زیراد مردباشرد
و حذف مکانیز دوراند آن ،که در معرض استه
طراحد ﺟدیدی در گاوآهنبرگرداندار انجا شد .در طراحد ﺟدید،
با حذف کیشهای باالید گاوآهنبرگرداندار دوطرفه عداد کیشها
به نص کاهش یافﺖ و لفحه برگردان بهشکل کام ً متقارن طراحد
گردید .شاسد نیز با مکرانیز کرام ً متفراوت برا گراوآهن برگرردان
دوطرفرره بررا اسررتفاده از سرره عرردد ریسررتون هیرردروﻟیکد ،قررادر برره
برگردانیدن کا در دو ﺟهﺖ چپ و راسﺖ گردیرد .برهکراطر نروع
مکانیز آن در برگردانیدن کا در دو ﺟهﺖ نا گاوآهن برگرداندار
دوسویه به آن اکتصاص داده شد .هدف از ایجاد گاوآهن برگرداندار
دوسویه ،معرفد ﺟایگزین مناسبد برای گاوآهن برگرداندار دوطرفه
زیراد در
بهمنظور کاهش وزن و قیمﺖ آن بود را مشرکل اسرته
مکانیز دوران کیشها و نیاز به راکتور با وان بیشتر بهکراطر وزن
سنگین آن حل شود .و نیز برای اکرر کشاورزان دارای راکترورهرای
دوچرخ محر با وان متوسط قابل استفاده باشد.

3
 .)2015کرریشهررا بررر روی یررا رروفی ررد کرره بواسررطه ریسررتون
هیدروﻟیکد قابل گرد حول محور آن مردباشرد ،نصرب گردیدنرد.
برای برگرداندن کرا در دو ﺟهرﺖ و نظریم رراز افقرد گراوآهن،
رروفیل مذکور به دو ریستون هیدروﻟیکد مجهز شرد (شرکل  .)1در
آزمایشات مزرعهای گاوآهن ابداعد با سه کیش برای رممین عررض
کار  105در عم کار  25سانتدمتر نظیم شد.

شکل  -1مدل اولیه گاوآهن برگرداندار دو سویه

در عم یات شﺨم هنگا رفﺖ زاویه بر  41درﺟه ،زاویه حم ه
 21درﺟه و فال ه بین کیشها روی شاسد  75سانتدمترر برود .در
برگشﺖ ،برای قرارگیری کیشها در حاﻟﺖ شﺨم ،هر کدا از کیش-
ها حول نقطه ا صال به اندازه  98درﺟه چرکیده و زاویره برر 41
درﺟه دوباره نظیم شد (شکل .)2

 -2مواد و روشها
 -1-2تجهیزات
مدل اولیه گاوآهن برگرداندار دوسویه
در این حقی مدلهرای مﺨت فرد از گراوآهن طراحرد و مرورد
آزمایش قرار گرفتند .نمونه موف و نهاید شده برای انجا آزمایشات
مزرعهای و بررسد رارامترهای عم کردی آن در مقایسه برا گراوآهن
برگرداندار یاطرفه و گاوآهن برگررداندار دو طرفره انتﺨراب شرد.
گاوآهن برگرداندار ابداعد (دو سویه) دارای سره کریش برا لرفحه
برگردان ،یغه ،کفشا و نه یا سینۀ متقارن مدباشرد (قهرمانیران،

شکل  -2مکانیزم تنظیم گاوآهن ابداعی برای قرار گیری در
موقعیت شخم در زمان رفت و برگشت

گاوآهنهای برگرداندار شاهد
گاوآهن برگرداندار دو سرویه برا سره کریش ،برا گراوآهنهرای
برگرداندار یاطرفه و دوطرفه سه کیشه  14ایرن برا عررض کرار
 )35×3( 105سانتدمتر مورد ارزیابد مزرعهای قرارگرفﺖ (شکل .)3
گاوآهن برگرداندار دوطرفه عم یات شرﺨم را از یرا طررف مزرعره

4
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شروع کرده و بدون ایجاد ﺟویچه و یا رشرته در طررف مقابرل آن را
ما مدکند .در گاوآهن برگرداندار یاطرفه (گاوآهن برگررداندار
استاندارد) اگر عم یات شﺨم از وسط مزرعره شرروع شرود در رایران
عم یات شﺨم در وسط مزرعه ﺟویچه ایجاد مردشرود وﻟرد چنانکره
عم یات شﺨم از کنارههای مزرعه شروع شود در رایان عم یات شﺨم
در وسط مزرعه رشته ایجاد مدشرود .اﻟگروی حرکرﺖ گراوآهنهرای
برگرداندار دوطرفه و دوسویه در شکل (-4اﻟ ) و ایجاد ﺟویچه و یا
رشته در وسرط مزرعره و ریمرایش در انتهرای مزرعره در شرﺨم برا
گاوآهن برگرداندار یا طرفره در شرکل (-4ب) و مشﺨصرات فنرد
آنها در ﺟدول ( )1اراﺋه شده اسﺖ.
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جدول  -1مشخصات گاوآهنهای مورد استفاده در تحقیق

نوع

تعداد

عرض

ارتفاع

وزن

خیش

کار گاوآهن

شاسی

گاوآهن
))kg

)(cm
گاوآهن
یکطرفه
گاوآهن
دو طرفه
گاوآهن دو
سویه

3

105

70

300

3

105

75

750

3

105

70

517

تراکتور
در ک یه آزمایشات برای ارزیابد هر سه نوع گاوآهن ،راکتور
چهار چرخ محر فیات ر با مار  80-66 DTبا وان
اسمد 70اسب بﺨار بهعنوان منبﻊ کشش استفاده شد .راکتور فوق
دارای کابین اکتصالد برای قرارگیری ابزارهای اندازهگیری دقی
شامل :ﺟعبۀ دیتاالگر ،آمﭙ د فایر ،مبدل وﻟتاژ ،وایفای ،رادار و
شمارنده مغناطیسد دور چرخ بود .برای اندازهگیری رارامترهای
مورد ارزیابد ،راکتور فوق به ابزارهای اندازهگیری سرعﺖ ،سر ،
میزان مصرف سوکﺖ و نیرو جهیز شد .اندازهگیری عم شﺨم به-
رو دستد با استفاده از کط کش انجا شد.

شاسی واسط
شکل  -3گاوآهنهای شاهد در ارزیابی مزرعهای

شکل  -4الف-الگوی حرکت گاوآهن برگرداندار دوطرفه و
دوسویه ب -الگوی حرکت گاوآهن برگرداندار یک طرفه

برای اندازهگیری نیروهای وارد به گاوآهنها ،ا صال مستقیم
رینهای اندازهگیری نیرو ممکن نشد (مشک ت فند از ﺟم ه
نامتناسب بودن قطر رینها) .از این رو از شاسد واسط استفاده
گردید (گ وسوی و و همکاران .)2007 ،شاسد واسط مابین سامانه
ا صال سهنقطه راکتور و گاوآهن قرار گرفته و برای ابعاد مﺨت
ادوات دنباﻟهبند در ا صال به راکتور قابل نظیم بوده و برای اندازه-
گیری نیروی کشش ،قطر رینهای اندازهگیری نیرو متناسب با
سامانه ا صال سهنقطه راکتور بود (شکل .)5

5
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شکل  -7طرحواره نصب پینها روی شاسی واسط و گاوآهن
شکل  -5شاسی واسط پینهای اندازهگیری نیرو و سامانه اتصال-
سهنقطه تراکتور

پینهای اندازهگیری نیرو
در اندازهگیری مقاومﺖ کششد گاوآهنها از رینهای اندازه-
گیری نیرو ( )Biaxial clevis pinساکﺖ شرکﺖ استرنزرت
( )STRAINSERT-USAاستفاده شد .این رینها از ﺟنس فوالد
آﻟیاژی کالد بهشکل استوانه ساکته شده و دو عدد رل و ستون با
استفاده از استرین گی ها در داکل هر کدا از رینها ﺟهﺖ اندازه-
گیری نیروی افقد ( )FXو عمودی ( )FYعبیه شده اسﺖ (شکل
 .)6طرحواره نصب رینهای اندازهگیری نیرو بروی شاسد واسط و
نحوه ا صال شاسد واسط به شاسد گاوآهن در شکل (شکل )7
اراﺋه شده اسﺖ.

سامانه اندازهگیری مصرف سوخت
برای اندازهگیری میزان مصرف سوکﺖ راکتور ،در آزمایشات از
دبدسن سوکﺖ با مار “Kraht: Gear Type Flow Meters
 ” VCساکﺖ کشور آﻟمان استفاده شد .از دو عدد دبدسن یکد در
مسیر ﻟوﻟه رفﺖ سوکﺖ از انژکتور به مو ور و دیگری در مسیر
برگشﺖ از انژکتور به مﺨزن سامانه سوکﺖرساند بهمنظور اندازه-
گیری سوکﺖ مصرفد راکتور استفاده شد.

سامانه جﻤﻊآوری داده
برای اندازهگیری همزمان دادههای آناﻟوگ و دیجیتال (شامل:
میزان مصرف سوکﺖ ،سرعﺖ حرکﺖ ،سر و مقاومﺖ کششد)
سامانه اندروید ﺟمﻊآوری داده بهطور اکتصالد این آزمایش با
قاب یﺖ ذکیره دادهها در هر رانیه طراحد و ساکته شد (شکل .)7
واسنجد حسگرهای آناﻟوگ و دیجیتال بدون داکل امواج وسط
سامانه طراحد شده با موفقیﺖ انجا شد .دادههای ﺟمﻊآوری شده
قابل ذکیره در کارت حافظه بودند.

شکل  -6پینهای اندازهگیری نیرو ()Biaxial clevis pin

شکل  -8سامانه اندروید جﻤﻊآوری داده
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 -2-2اندازهگیریهای مزرعهای
آزمایشات در مزرعه حقیقا د مَنَمَن دانشگاه اژه رکیه رس از
برداشﺖ گند در مزرعه روشیده با ک ش در کاکد با بافﺖ ﻟومد
رسد (ماسه  ،%44/96سی ﺖ  %23/28و رس  )%31/76اﺟرا شد.
Typic
اکسونومد
بر اساس رو
طبقه بندی کا
 Xerofluventامریکا انجا شد (یاﻟچین .)2008 ،آزمایشات در
قاﻟب کرتهای کرد شده با طرح رایه ب و های کامل صادفد با سه
یمار ال د شامل گاوآهن برگرداندار یاطرفه ،گاوآهن برگرداندار
دوطرفه و گاوآهن برگرداندار دو سویه و یمار فرعد سرعﺖ
عم یات کا ورزی در سه سطح  4/0 ،2/7و  4/7کی ومتر در ساعﺖ
در سه کرار اﺟرا شد .رارامترهای مورد ارزیابد برای مقایسه عم کرد
گاوآهنها شامل مقاومﺖ کششد ،میزان مصرف سوکﺖ ،ظرفیﺖ
مزرعهای گاوآهنها و میزان سر راکتور بود.

شکل  -9تست فرمانگیری تراکتور در گاوآهن دوسویه

اندازهگیری سرعت پیشروی
اندازهگیری مقاومت کششی
با استفاده از شاسد واسط (شکل  5و  ،)7رینهای اندازهگیری
نیرو به بازوهای ا صالسهنقطه راکتور متصل شد و در مجموع با سه
عدد رین اندازهگیری نیرو ،نیروهای وارده بر ا ا بازوهای ا صال
سه نقطه راکتور در دو ﺟهﺖ افقد (مقاومﺖ کششد گاوآهن در
راستای حرکﺖ) و عمودی (نیروی ناشد از وزن گاوآهن و مکش
آن) ،اندازهگیری شد .نیروی ﺟانبد وارد بر راکتور از طرف گاوآهن
بهﻟحاظ فند با جهیزات موﺟود قابل اندازهگیری نبود .برآیند سه
نیروی افقد اندازهگیری شده از سه بازوی سامانه ا صال سه نقطه
بهعنوان مقاومﺖ کششد گاوآهن محاسبه شد.
سیگنالهای کروﺟد رینهای اندازهگیر نیروها با استفاده از
آمﭙ دفایر قویﺖ شده و سﭙس وسط سامانه ﺟمﻊآوری داده
آندرویدی ذکیره گردید .سامانه آندرویدی ﺟمﻊآوری داده (شکل
 ،)8ک یه دادههای آناﻟوگ و دیجیتال را روی کارت حافظه ذکیره
کرده و دادهها وسط نر افزار اکسل ( )Excelقابل بازکواند و با
وﺟه به معادالت واسنجد ح یل گردید.
برای اطمینان از عد ایجاد مشکل در فرمانگیری راکتور
ناشد از نیروهای ﺟانبد در هنگا شﺨم راننده راکتور فرمان
راکتور را رها کرده و راکتور بدون مواﺟه با مشکل فرمانگیری در
راستای شیار شﺨم به ریشروی ادامه داده و در چنین شرایطد
گاوآهن برگرداندار از ﻟحاظ وازن نیروی ﺟانبد برای بسیاری از
وﻟیدکنندگان گاوآهنهای برگرداندار در کشور رکیه قابل قبول
مدباشد .ﻟذا در این آزمون نیز بهکاطر عد امکان اندازهگیری نیروی
ﺟانبد از ﻟحاظ فند ،با ریاده شدن راننده راکتور در هنگا شﺨم
نسبﺖ به انجا این آزمون اکتفا گردید (شکل .)9

برای اندازهگیری سرعﺖ انجا عم یات شﺨم ( )VRاز رادار
( )DICKEY-johnاستفاده شد .دستگاه رادار در ار فاع 70
سانتدمتر با زاویه  30°نسبﺖ به سطح اف نصب شد .بهمنظور
اندازهگیری سر  ،سرعﺖ دوراند چرخهای عقب راکتور با استفاده
از حسگر مغناطیسد اندازهگیری شد .مکانیز نگهدارنده کالد
برای ا صال حسگر مغناطیسد به چرخ راکتور طراحد شد (شکل
 .)10روی رینگ چرخ عقب راکتور  8عدد ری موﺟود مدباشد .با
دریافﺖ  8سیگنال در هر دور چرخ عقب ،وسط حسگر مغناطیسد،
سرعﺖ محیطد چرخ عقب راکتور با فرمولهای  1و  2محاسبه شد.
Sg p×2×3.14×R

()1

n

× 100

()2
که در آنها،
 :Sg pعداد سیگنالهای شمار
:R
:n
:VT
:VR
:P

𝑅𝑉 𝑉𝑇 −
𝑅𝑉

شده از چرخ در هر رانیه

شعاع چرخ راکتور
عداد ری های موﺟود در رینگ چرخ
سرعﺖ محیطد چرخ عقب راکتور )(m/s
سرعﺖ ریشروی راکتور )(m/s
درلد سر چرخهای عقب راکتور )(%

= VT
=𝑃
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 .100


()3
()4

 m  mT
WT   F
 mT
BD= mT/vT

که در آنها:
:Wd

درلد رطوبﺖ کا

: BD

ﺟر مﺨصوص ظاهری کا

: vT

حجم نمونه کا

بر مبنای وزن کشا )(%
)(gr/cm3

)(cm3

: mT

ﺟر کا

کشا )(gr

:mF

ﺟر کا

ر )(gr

شکل  -10رادار و سامانه اندازهگیری سرش

اندازهگیری ظرفیت مزرعهای گاوآهنها
برای اندازهگیری ظرفیﺖ مزرعهای ،در هر یمار گاوآهن ،قطعره
زمین به مساحﺖ 60×20مترمربﻊ انتﺨاب و نشانهگذاری شد .با ﺟدا
کردن شاسد ا صال سامانه اندازهگیری نیرو ،هر کدا از گراوآهنهرا
بهاطور مستقل به سامانه ا صال سرهنقطره راکترور متصرل شرد .در
اندازهگیری ظرفیﺖ مزرعهای هر سه گاوآهن ،سرعﺖ حرکﺖ راکتور
در دور مو ور ) 2000(rpmبرای  4کی ومتر در ساعﺖ نظیم شرد.
در گاوآهن برگرداندار یاطرفه شﺨم از کنار قطعه زمرین انتﺨرابد
شروع و در وسط آن به ا ما رسید .در سایر گاوآهنها شﺨم از یرا
طرف مزرعه شروع و در طرف مقابل به ا مرا رسرید .بعرد از ا مرا
شﺨم در قطعه زمین انتﺨابد براساس مسراحﺖ 60×20متررمربرﻊ و
زمان انجا عم یات شﺨم ،ظرفیﺖ مزرعهای میانگین محاسبه شد.

خواص فیزیکی خاک مزرعه آزمایشات
قبل از انجا آزمایشات مزرعهای بهمنظور انردازهگیرری کرواص
فیزیکد کا  ،بهلورت صادفد از قسمﺖهای مﺨت قطعه زمرین
مورد آزمایش ،از عم  0-30سانتدمتری نمونه برداری شد .متوسط
رطوبﺖ کا در این عم ( %10/47 ،برمبنای وزن کا کشرا) و
ﺟر مﺨصوص ظاهری  1/48گر بر سانتدمترمکعرب انردازهگیرری
گردید.

اندازهگیری جرم مخصوص ظاهری خاک
برای اندازهگیری ﺟر مﺨصوص ظاهری کا از عم های -30
 10-20 ،20و  0-10سانتدمتری کا در قبل و بعد از انجا
عم یات کا ورزی نمونه کا دسﺖ نﺨورده با س یندرهای
استوانهای وکاﻟد به حجم  100سدسد هیه و وزین شده ،سﭙس
در دمای  105 oCبهمدت  24ساعﺖ کشا کرده و سﭙس وزن شد.
درلد رطوبﺖ و ﺟر مﺨصوص ظاهری کا با استفاده از معادالت
 3و  4محاسبه شد.

اندازهگیری عﻤق خاکورزی
در ک یرره یمارهررای کررا ورزی عم ر کررا ورزی برررای 25
سانتدمتر نظیم شد .برای عیین عم واقعرد کرا ورزی بعرد از
ا ما عم یات کا ورزی بهطور صادفد در سه نقطره از هرر رر ت
آزمایش رروفیل کا حفر گردید و بدین ر یب کفه شﺨم مشﺨص
و عم شﺨم اندازهگیری گردید.

 -3نتایج و بحث
 -1-3مقاومت کششی گاوآهن
اریر نوع گاوآهن و سرعﺖ شﺨم بر مقاومﺖ کششد در سطح
احتمال  %1معنددار بود (ﺟدول  .)2گاوآهن برگرداندار دو سویه با
میانگین مقاومﺖ کششد  12/49 cکی ونیو ن حداکرر و گاوآهن
برگرداندار یاطرفه با میانگین مقاومﺖ کششد  8/59 aکی ونیو ن
حداقل مقاومﺖ کششد را داشﺖ .گاوآهن برگرداندار دوطرفه با
میانگین مقاومﺖ کششد  11/46 bکی ونیو ن در بین دو یمار دیگر
قرار داشﺖ .مقاومﺖ کششد گاوآهن برگرداندار دوطرفه نسبﺖ به
گاوآهن برگرداندار یاطرفه به کاطر وزن زیاد آن بیشتر بود .در
گاوآهن برگرداندار دوسویه با کاهش وزن آن نسبﺖ به گاوآهن
برگرداندار دوطرفه انتظار مدرفﺖ که مقاومﺖ کششد آن بهطور
معندداری کمتر از گاوآهن برگرداندار دوطرفه باشد اما بهکاطر
افزایش سطح ماس لفحه برگردان ،یغه بر و نیز کطاهای
ساکﺖ نمونه اوﻟیه ،مقاومﺖ کششد افزایش یافﺖ .در نتیجه میزان
کاهش مقاومﺖ کششد ناشد از کاهش وزن حﺖ اریر عوامل
افزاینده مقاومﺖ کششد قرار گرفﺖ .کطاهای ایجاد شده در ساکﺖ
نمونه اوﻟیه شامل عد نظیم یکنواکﺖ زاویه حم ه نو یغه ،زاویه
بر یغه و موازی نبودن کامل کفشا کیشها با یکدیگر بود.
کطای ایجاد شده در ساکﺖ نمونه اوﻟیه سبب عد یکنواکتد عم
شﺨم در سرعﺖهای مﺨت و در نتیجه افزایش مقاومﺖ کششد
شد.
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دو طرفه .گ

یک طرفه .گ

دوسویه .گ

نوع گاوآهنهای مورد ارزیابی

شکل  -11مقاومت کششی ویژه گاوآهنها در سرعتهای مختلف

 -2-3عﻤق خاکورزی در آزمایشات مزرعهای
نتای جزیه واریانس نشان داد ارر یمارهای گراوآهن و سررعﺖ
ریشروی و همچنین ارر متقابل آنها در عمر کرا ورزی در سرطح
احتمال  5درلد معند دار بود (ﺟدول  .)2مقایسه میرانگینهرا نیرز
نشان داد بیشترین عم کا ورزی با  28سانتدمتر مربوط به یمار
گاوآهن برگرداندار دوسرویه در سررعﺖ هرای  2/7و  4کی رومتر در
ساعﺖ بوده و در سایر گراوآهنهرا ،سررعﺖهرای مﺨت ر اررر قابرل
وﺟهد بر عم کا ورزی نداشتند .در گروهبنردی میرانگینهرا بره
رو دانکن یمار گاوآهن برگرداندار دوسویه در گروه ﺟداگانره برا
میانگین عم کا ورزی  27سانتدمترر قررار داشرﺖ (شرکل .)12
غییرات عم شﺨم مستقل از سرعﺖ شﺨم در گاوآهنهای مﺨت
مد باشد .اما در گاوآهن ابداعد غییرات عم شﺨم در سرعﺖهرای
مﺨت مشاهده شد که ع ﺖ آن افزایش عم کریشهرای ﺟ روید
ناشد از کطاهای ساکﺖ بود.

) (cmعﻤق

چنانکه در هر سه گاوآهن مورد ارزیابد عم شﺨم یکسان
امین مدشد مقاومﺖ کششد برای مقایسه یمارها مناسب بود .در
مواقعد که عم شﺨم و یا عرض کار گاوآهنها یکسان نباشد،
مقاومﺖ کشش ویژه نسبﺖ به نیروی کشش ،رارامتر بهتری در
ارزیابد یمارها مدباشد .ﻟذا بهمنظور کنرد کردن ارر عم شﺨم در
مقاومﺖ کششد گاوآهنها ،مقاومﺖ کششد ویژه محاسبه و جزیه و
ح یل شد.
اریر نوع گاوآهن و سرعﺖ شﺨم بر مقاومﺖ کششد ویژه ()Px
در سطح احتمال  %1معنددار بود (ﺟدول .)2گاوآهن برگرداندار
دوسویه با میانگین مقاومﺖ کششد ویژه  44/45کی ونیو نبر
مترمربﻊ اکت ف معندداری با گاوآهن برگرداندار دوطرفه با
میانگین مقاومﺖ کششد ویژه  43/37کی ونیو ن بر مترمربﻊ نداشﺖ.
گاوآهن برگرداندار یا طرفه با میانگین مقاومﺖ کششد ویژه
 32/73کی ونیو ن بر مترمربﻊ با اکت ف معنددار حداقل بود.
گاوآهن برگرداندار یا طرفه بدﻟیل وزن کمتر و فاوت اساسد در
مکانیز کارکرد آن با دو نوع گاوآهن مورد ارزیابد کمترین مقاومﺖ
کششد و نیز مقاومﺖ کششد ویژه را داشﺖ .مقاومﺖ کشش ویژه
گاوآهنها در سرعﺖهای مﺨت در شکل ( )11اراﺋه شده اسﺖ.
ع ﺖ اینکه در مقایسه مقاومﺖ کشش ویژه گاوآهن برگرداندار
دوسویه با گاوآهن برگرداندار دوطرفه بر ک ف رارامتر مقاومﺖ
کشش ،اکت ف معندداری مشاهده نشد ،ناشد از افزایش عم
شﺨم در آن بود .در گاوآهن برگرداندار دوسویه بهکاطر کطاهای
در ساکﺖ آن ،کیشهای ﺟ وید در کا بیشتر فرو رفته و سبب
افزایش مقاومﺖ کششد آن شد وﻟد در مقاومﺖ کششد ویژه ارر
عم شﺨم کنرد شد.
موازی نبودن هر سه کیش با یکدیگر و با ﺟهﺖ حرکﺖ سبب
افزایش مقاومﺖ کششد گاوآهن ابداعد شد .ﻟذا رس از ال ح زاویه
قرارگیری کیشها روی شاسد مقاومﺖ کششد آن بهطور یقین
کاهش کواهد یافﺖ .احتمال دارد رس از رفﻊ کطای ساکﺖ ،با
استفاده از روشش نانو در سطح برگردان و یغهبر مقاومﺖ کششد
گاوآهن برگرداندار دوسویه به کمتر از گاوآهن برگرداندار دوطرفه
برسد .ع وه بر موارد اشاره شده در ساکﺖ جاری گاوآهن مطاب با
طراحد بهینه شده نهاید وزن آن به حدود  450کی وگر کواهد
رسید .کاهش مقاومﺖ کششد با کاهش وزن گاوآهن در حقیقات
انجا شده قب د به اربات رسیده اسﺖ (نقدیان و همکاران1392 ،؛
اوال ونجد و همکاران.)2009 ،
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یک طرفه .گ

دو طرفه .گ

دوسویه .گ

نوع گاوآهنهای مورد ارزیابی

شکل  -12عﻤق خاکورزی در گاوآهنهای مورد آزمایش
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مقایسه و ارزیابد گاوآهن بر گرداندار دوسویه با ...
جدول  - 2آنالیز واریانس پارامترهای مورد مطالعه در ارزیابی مزرعهای گاوآهنها
منابﻊ تغییر

درجات

میانگین مربعات

آزادی

مقاومت کششی

مقاومت کششی

میزان مصرف

ویژه

سوخت

سرش

عﻤق شخم

تکرار

2

0/54

18/27

0/176

0/03

0/756

نوع گاوآهن )(A

2

**38/97

** 377/13

** 43/86

**80/21

* 8/43

خطا

4

0/16

4/14

1/51

0/046

0/856

**

*

ns

**

سرعت شخم )(B

2

1/46

اثر متقابل B × A

4

* 21/10

20/8 ns

*7/81

** 0/86

* 1/83

خطا

12

0/496

8/18

1/59

0/86

0/65

6/4

6/4

4/7

1/9

3/1

% cv

10/43

75/33

0/71

2/68

**

*وجود اختالف معنیدار در سطح  ، %5وجود اختالف معنیدار در سطح  - ns ،%1عدم وجود اختالف معنیدار

 -3-3میزان مصرف سوخت در گاوآهنها
میزان مصرف سوکﺖ در گاوآهنهای مورد ارزیابد در آزمایش
مزرعهای در شکل  13اراﺋه شده اسﺖ .بر اساس نتای بدسﺖ آمده
در میزان مصرف سوکﺖ اکت ف
بین گاوآهنهای مﺨت
معندداری در سطح احتمال  )p≤%1( %1وﺟود داشﺖ (ﺟدول .) 2
مصرف سوکﺖ در گاوآهن برگرداندار دو سویه  ،28/7گاوآهن
برگرداندار دو طرفه  27/23و گاوآهن برگرداندار یاطرفه 24/36
ﻟیتر در هکتار بود .همچنین بین سرعﺖهای مﺨت شﺨم نیز
اکت ف معندداری در سطح احتمال  %1وﺟود داشﺖ (ﺟدول  .)2در
کمترین سرعﺖ شﺨم میزان مصرف سوکﺖ  29/43 cﻟیتر در هکتار
بود و در حداکرر سرعﺖ این رارامتر مقدار  23/69 aﻟیتر در هکتار و
بهعنوان یمار بر ر ،کمترین میزان مصرف سوکﺖ بود و درسرعﺖ 4
کی ومتر در ساعﺖ میزان مصرف سوکﺖ  27/18 bﻟیتر در هکتار
بود.

کششد و متعاقب آن کاهش سرعﺖ شﺨم در گاوآهن برگرداندار دو
سویه بود که سبب ایجاد اکت ف معنددار در مصرف سوکﺖ شد.
در گاوآهنهای ارزیرابد شرده در سررعﺖ  2/7مقردار مصررف
سوکﺖ نسبﺖ به سرعﺖهای  4/0و  4/7کی ومتر در سراعﺖ بیشرتر
بود .ع ﺖ آن مصرف بیشتر سوکﺖ در دنده سنگین برا سررعﺖ کرم
ریشروی بود .در سرعﺖ ریشروی  4/7کی رومتر در سراعﺖ در ک یره
گاوآهنهای مورد ارزیابد ،حداقل مقدار مصرف سوکﺖ مشاهده شد.
نتای بدسﺖ آمده با نتای حقیقات بهعمرل آمرده وسرط باسرتابان
( ،)1994در کصوص افزایش میزان مصرف سوکﺖ در واحد سطح با
کاهش سرعﺖ انجا عم یات شﺨم با گاوآهن برگررداندار مطابقرﺖ
داشﺖ.

 -4-3میزان سرش
سرعﺖ ریشروی و میزان سر در شﺨم با گراوآهنهرا در سره
سرعﺖ ریشروی (رادار س ،).سرعﺖ محیطد چررخ راکترور (چررخ
س ).و میزان سر بهطور ﻟحظهای در شکل  14اراﺋره شرده اسرﺖ.

مصرف سوخت

براساس نتای

جزیه واریانس بین یمارهای نروع گراوآهن ،سررعﺖ

ریشروی و ارر متقابل آنها اکت ف معندداری در سطح احتمرال %1
( )p≤%1در میررزان سررر راکتررور وﺟررود داشررﺖ (ﺟرردول  .)2در
گروهبندی میرانگینهرا برهرو دانکرن در ارزیرابد میرزان سرر ،
یمارهای نوع گاوآهن در سه گرروه ﺟداگانره آمراری قررار گرفرﺖ.

یک طرفه .گ

دو طرفه .گ

دوسویه .گ

نوع گاوآهنهای مورد ارزیابی

شکل  -13مصرف سوخت گاوآهنها درسرعتهای مختلف

میزان مصرف سوکﺖ در گاوآهن برگرداندار دوسویه بیشرتر از
گاوآهن برگرداندار دو طرفه بود .ع رﺖ ایرن امرر ،افرزایش مقاومرﺖ

یمررار گرراوآهن برگرررداندار دوطرفرره در گررروه آمرراری ﺟداگانرره بررا
میانگین  %13/30کمترین میزان سرر و در گراوآهن برگررداندار
یراطرفرره بررا  %19/01حررداکرر میرزان سررر را داشررﺖ .گرراوآهن
برگرداندار دو سویه در گروه ﺟداگانه برا میرانگین سرر %14/67
قرار گرفﺖ (شکل  .)15با وﺟه بهاینکه در گاوآهن برگرداندار یرا
طرفه کمترین میزان انتقال وزن چرخهای ﺟ وی راکترور بره چررخ
محر عقب راکتور انجا مدشرود بیشرترین میرزان سرر در آن
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قهرمانیان ،چاکر و ..

ا فاق افتاد .وزن کمترر و در نتیجره انتقرال وزن کمترر در گراوآهن
ابداعد نسبﺖ به گاوآهن برگرداندار دو طرفه ،میزان سرر نیرز در
گاوآهن ابداعد بشتر از گاوآهن برگرداندار دوطرفه بود.
سرعت پیشروی و میزان سرش در گاوآهنهای مورد ارزیابی

گ .یک طرفه

گ .دو طرفه

گ .دوسویه

شکل  -16ظرفیت مزرعهای و سرعت پیشروی در آزمایشات

شکل  -14سرعت پیشروی ،سرعت محیطی چرخ ومیزان سرش
تراکتور بهصورت لحظهای

سرش ()%

گ .یک طرفه

گ .دو طرفه

گ .دو سویه

نوع گاوآهنهای مورد ارزیابی

شکل  -15میزان سرش تراکتور در ارزیابی مزرعهای

 -5-3ظرفیت مزرعهای گاوآهنها
ظرفیﺖ مزرعهای و سرعﺖ عم یات کا ورزی در گاوآهنهای
مورد ارزیابد در شکل  16اراﺋه شده اسﺖ .بیشترین ظرفیﺖ مزرعه-
ای در گاوآهن برگرداندار دو طرفه با مقدار  0/43هکتار در ساعﺖ
بود .در حاﻟدکه در گاوآهن برگرداندار یا طرفه با وﺟود بیشترین
سرعﺖ ریشروی بهکاطر اینکه این نوع گاوآهن نها در یا ﺟهﺖ
قادر به برگردانیدن کا بوده و در انتهای مزرعه ﺟهﺖ قرار گیری
در وضعیﺖ شﺨم ا ف زماند دارد (شکل  ،)4کمترین ظرفیﺖ
مزرعهای را با مقدار  0/28هکتار در ساعﺖ بهکود اکتصاص داد .در
گاوآهن برگرداندار دو سویه ظرفیﺖ مزرعهای  0/33هکتار در
ساعﺖ در ر به بعد از گاوآهن برگرداندار دوطرفه بود .گاوآهن
ابداعد بهکاطر سرعﺖ کمتر در انجا شﺨم ،در مقایسه با گاوآهن
برگرداندار دوطرفه دارای ظرفیﺖ مزرعهای کمتر بود.

 -4نتیجهگیری
هدف از اﺟرای این رروژه ،ابداع گاوآهن ﺟدیدی با وزن کمتر به-
و ارزان ر بود ا اینکه اکرر کشاورزاند که
منظور کاهش استه
راکتورهای با وان کمتر و ناکافد برای به کار انداکتن گاوآهن
برگرداندار دوطرفه سه کیش دارند بتوانند از مزیﺖ گاوآهنهای
برگردان دار دوطرفه برکوردار شوند .در این رروژه با طراحد لفحه
برگردان متقارن حذف سری کیشهای باالید و در عین حال شﺨم
در دو ﺟهﺖ مشابه گاوآهن برگرداندار دوطرفه ممکن شد .با حذف
سری کیشهای باالید و استفاده از مکانیز کام متفاوت از
زیاد
گاوآهن برگرداندار دوطرفه ،قسمﺖهای در معرض استه
(قسمﺖ دوران شاسد گاوآهن) حذف شد .حذف سری کیشهای
باالید سبب کاهش وزن آن به  %40نسبﺖ به گاوآهن برگرداندار
دوطرفه در طراحد شد .در ساکﺖ نمونه اوﻟیه کاهش وزن %32
محق شد وﻟد در ساکﺖ نهاید مطاب با طراحد بهینه شده و
حذف قسمﺖهای زاﺋد ،کاهش وزن آن به مقدار  %40نسبﺖ به
گاوآهن دوطرفه قابل دستیابد مدباشد .در گاوآهنهای برگرداندار
موﺟود عرض کار هر کیش رابﺖ مدباشد ﻟذا با غییر عم  ،ناسب
عرض به عم کار کیش غییر یافته و این امر سبب مد شود بقایای
گیاهد ،ع های هرز و بذور آنها بهطور کامل در زیر کا قرار
نگیرند .در طراحد ﺟدید با بهکارگیری سه ریستون هیدروﻟیکد سه
عرض کار  14 ،12و  16این برای هر کیش ﺟهﺖ حفظ نسبﺖ 1/4
عرض به عم کار کیش برای زیر کا قرار دادن کامل ع های
هرز و بذور آنها ،قابل نظیم مدباشد .با امکان نظیم عرض کار
کیشها سه عم کا ورزی  25 ،20و  30سامتدمتر با عرض کار
 105 ،90و  120سانتدمتر برای گاوآهن ابداعد ممکن شد .در واقﻊ
این گاوآهن ﺟایگزین سه گاوآهن  14 ،12و  16اینچد اسﺖ .با
حذف سری کیشهای باالید قیمﺖ گاوآهن ابداعد نسبﺖ به
گاوآهن دو طرفه به حدود یا سو کاهش یافته و با کاهش وزن آن
نیاز به راکتور سنگین در نوع سه و چهار کیشه نمدباشد .کاهش
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 مد واند گزینه دیگری در،کار متغیر و عد نیاز به راکتور سنگین
.انتﺨاب گاوآهن برگرداندار باشد

قدردانی
( درSANTEZ) این رروژه با اعتبارات وزارت لنایﻊ کشور رکیه
%50 " انجا شده و در ساکﺖ مدلAksezgin Pulluk" کارکانه
ا کیش از اعتبارات و مساعدت دانشگاه ورشو در کشور ﻟهستان
 مدیریﺖ، ﻟذا بدین وسی ه از استا ید راهنما.استفاده شده اسﺖ
کارکانه و وزارت لنایﻊ کشور رکیه نهایﺖ شکر و سﭙاس گزاری
.را مد نمایم

قیمﺖ گاوآهن و امکان استفاده از آن با راکتورهای متعارف و در
. کرید گاوآهن را سهیل مدنماید،درسترس عمده کشاورزان
با وﺟود اینکه مقاومﺖ کششد در گاوآهن برگرداندار دوطرفه
بیشتر از گاوآهن برگرداندار یا طرفه مدباشد بهکاطر مزیﺖ
،برگردان کا در دو طرف و در نتیجه افزایش ظرفیﺖ مزرعهای
 اما.نسبﺖ به گاوآهن برگرداندار یا طرفه رﺟیح داده مدشود
 در. وسعه آن را محدود ساکته اسﺖ،قیمﺖ گران و وزن سنگین
، بهکاطر امتیازات قیمﺖ ارزان،کصوص گاوآهن برگرداندار دو سویه
 لرفه ﺟوید در مواد مورد، برگردان کا در دو ﺟهﺖ،کاهش وزن
 ممین عرض، حفظ نسبﺖ عرض به عم شﺨم هر کیش،استفاده

منابﻊ
 گرزار. برآورد توان مالبندی منورد نیناز گناوآهن برگنرداندار در عﻤنقهنای مختلنف در زراعنت دینم.1375 . اسکندری اﻟ
. ایستگاه مراغه. موسسه حقیقات کشاورزی دیم کشور.75/73042،نهاید
.  ﺟ د دو. وزارت ﺟهاد کشاورزی معاونﺖ برنامهریزی و اقتصادی مرکز فناوری اط عات و ار باطات.1390 ،آمارنامه کشاورزی
 نینروی، تحلیل اثر پارامترهای عﻤلیاتی شخم با گاوآهن برگرداندار بر لغزش چرخهنای محنرک.1392 .
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Abstract
Moldboard plough (MP) is widely used by farmers around the world. Inverting the soil only to the right side,
creating ridges or open furrows in the middle of the field, lower field efficiency, higher fuel consumption and
unnecessary traveling on the headland are the disadvantages of these ploughs. In order to eliminate those
disadvantages of MP, reversible moldboard plough (RMP) has been developed. However, high depreciation
in the turning mechanism of RMP, need for a powerful tractor due to its heavy weight, and its high price
caused to limited development of RMP. In this research, to eliminate the disadvantages of MP while
maintaining its benefits, new design of moldboard plough named as symmetric moldboard plough (SMP)
was developed. For evaluation of the new design of moldboard plough a randomized complete split block
experimental design with three main plots of plough types: MP, RMP and SMP beside the sub plots of tillage
speeds of 2.7, 4.0 and 4.7 km/h was used. The field experiment of SMP on soil turning was successfully
performed. With removal of the top bottoms of RMP, the SMP weight in the prototype model was reduced
by 32% and the parts subjected to high depreciation were eliminated. In the field experiment there was no
significant differences between the SMP with specific draft of 44.45 kNm-2 and a tested RMP with specific
draft of 43.37 kNm-2. But the tested MP with specific draft of 32.73 kNm-2 had the lowest.
Keywords: Tillage, Moldboard Plough, Reversible Plough, Symmetric Moldboard Plough

