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Introduction
Seedbed preparation, seeding, and transplanting are usually based on mechanical soil tillage. Tillage by
cutting, mixing, overturning, and loosening the soil can modify the physical, mechanical, and biological
properties of soil. These days, because of soil protection, the use of tillage tools is less and less recommended,
and some implements such as cultivators are preferred to primary tillage tools such as plows.
Experimental study of soil-tool interaction and field measurements of the mechanics of tillage tools are
usually time-consuming and costly. On the other hand, the variety of variables and uncontrolled conditions add
other dimensions to the complexity of this method. Also, the experimental and analytical methods do not have a
comprehensive view of stress distribution and soil deformation in the soil-tool interaction process.

Materials and Methods
The main purpose of this study is to validate the results of numerical simulations in two phases of
experimental tests: in soil bin environment and in finite element computer simulations. Experimental tests were
performed in the soil bin environment of the Department of Mechanical Engineering of Biosystems, Urmia
University, which has a soil bin facility with dimensions of length and width of 24 and 2 m, respectively, and has
clay loam soil.
Before experimental tests, soil preparation was performed by using some special tillage implements (harrow,
leveler, and roller) which were attached to the soil bin (Figure.1) .
For experimental tests, a mechanism set consisting of two cultivator blades with a width of 15cm, a length of
20cm, and at a spacing of 35cm from each other was prepared and constructed. The relevant mechanism is
designed to have the ability to change the tillage depth. Data were collected at three different soil depth levels of
6, 10, and 14cm in the soil bin with three replications. Data recording was performed using a 10-channel data
logger with load cell connectivity and data storage ability.
Also, in this study, the Drucker-Prager model as a finite element simulation method was used to calculate the
stress during the soil-tool relationship. ABAQUS 6.10.1 software was used to simulate the cultivator tine. To
solve the problem, the soil parameters were defined as presented in Table 1, and then the interaction between the
soil-tool model and the necessary constraints, including boundary conditions, were defined. In the next step,
meshing was applied to the constructed model.

Results and Discussion
In the results section, first, the results related to the amount of traction force required for the tillage tine in the
simulation were calculated and then compared with the soil bin experimental tests. The traction force of the
finite element simulation results for three tillage depths of 6, 10, and 14 cm in three principal directions is shown
in Figure 4. A comparison of simulation and experimental results showed that there is a good agreement between
them. In comparison, the simulation error range of the three depths of 6, 10, and 14 cm has shown 7.3, 5.6, and
4.16% at a speed of 2.5 kmh-1, respectively, as the velocity studied in this research.
In the next section, the results of stress distribution contours in the soil and finally the overlap of the blade
effect were discussed. Figure 6 shows the status of stress contours at three depths. By increasing the depth of the
tine at the three depth levels studied, the stress range is shifted from the soil surface to its depth. For this
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purpose, at the maximum depth studied in this study (14 cm), it shows that the stress propagation to the soil
surface is less than at other depths. Also, with decreasing depth, for a depth of 6 cm, the maximum stress was on
the top soil surface, in other words, more deformation was seen on the soil surface.

Conclusion
Comparing the simulation results for predicting traction force with the results of experimental tests has led to
relatively acceptable results and the maximum traction force prediction error at different depths has been about
7.3%.
The distribution of stress in the soil was observed due to the tine depth. The highest intensity of stress
propagation was observed at the soil surface; and the highest soil surface deformation at a depth of 6 cm. With
increasing depth, both parameters of stress and soil surface deformation have decreased.
According to the results of the studied blades, it is better to use these types of tillage tools only at lower
depths. Also, in evaluating the overlap of the soil loosening zone in the side-by-side tines, it proves the
superiority of the tine performance at lower depths.
Keywords: Chisel plow, Finite element method (FEM), Soil bin, Soil- tine interaction
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چکیده
در این مطالعه به بررسی نیروی کششی تیغه پنجهغازی در دو بخش شبیهسازی به روش اجزای محدود با تحلیل اویلرین -الگرانژی و آزمونهاای
تجربی در محیط انباره خاک پرداخته شد .از دو تیغه با فاصله  03 cmو در سه عمق  04 ،0و  00سانتیمتری با سرعت  2/3کیلومتر بر سااعت اساتداده
شد .نیروی کششی تیغه طی شبیهسازی در عمقهای  04 ،0و  00سانتیمتر بهترتیب  2/3 ،4/0و  0کیلونیوتن بوده و نسبت به نتایج انباره خااک دارای
محدوده خطای  3/0 ،7/0و  0/00درصد بود .بیشترین تنش ایجاد شده در خاک در سه عمق  04 ،0و  00سانتیمتار باهترتیاب در دادود  06 ،24و 06
کیلوپاسکال بوده است .در عمق  0سانتی متر با توجه به نرم بودن خاک ،نیروی عمودی وارده بر تیغه متاثر از وزن خاک باوده اسات .همچناین بررسای
گسترش تنش در خاک داکی از آن بوده است که با افزایش عمق کار ،مقدار بههمخوردگی سطحی خاک و همچنین انتشار تنش به سطح خاک کاهش
مییابد .عالوه بر چگونگی تغییرات تنش ،همپوشانی دو تیغه مجاور نیز با افزایش عمق کار ازنظر بههمخوردگی خاک ،کمتر میشود .با توجه به افزایش
نیروی کششی تیغه در عمقهای باالتر ،عمق کار بیشتر از  04سانتیمتر بر اساس نتایج مربوط به چگونگی توزیع تنش در خااک توصایه نمایشاود .در
همین رابطه ،توان مصرفی هر تیغه در عمق کمتر از  04سانتیمتر در ددود  4/0کیلو وات بوده است دردالی که در عمقهای باال در ددود  2کیلاو وات
برای هر تیغه توان الزم است.
واژههای کلیدی :برهمکنش خاک-تیغه ،خاکورزی ،روش المان محدود ،کولتیواتور

مقدمه

1

خاک یکی از منابع طبیعی است که ساختار و عملکرد بسیار متغیر
داشته و بهطاور پویاا تحات بازساازی و یاا تخریاب قارار مایگیارد
( .)Várallyay, 2010ازجمله تخریبهای ایجادشده توسط روشهای
خاکورزی مرسوم به دلیل جابهجاایی زیااد و زیار و رو شادن خااک
میتوان به از بین رفتن کانالها و مجاری ساختهشده توسط موجودات
داخلی خاک اشاره نمود .این امر باعث کاهش ندوذپذیری آب و هوا به
عمق زیر  03 cmخاک شاده و درناایات منجار باه کااهش فعالیات
میکروارگانیسمهای خاک گشته و تندس ریشه گیاه را با مشکل مواجه
مایکناد .باارای باه دااداقل رسااندن ایان تخریاابهاا از روشهااای
 -0دانشجوی دکتری ،گاروه ماندسای مکانیای بیوسیساتم ،دانشاکده کشااورزی،
دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -2دانشیار ،گروه ماندسی مکانیی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیاه،
ارومیه ،ایران
)Email: a.mardani@urmia.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
https://doi.org/10.22067/jam.2021.70572.1041

خاکورزی دداظتی استداده میشود .پنجهغازیها نیاز یکای از ادوات
کشاااورزی مورداسااتداده در کشاااورزی دداااظتی هسااتند کااه اامن
شکستن الیههای خاک ،از فرسایش بادی و آبی جلوگیری کرده و باه
ندوذ باتر آب در بافت خاک کمی مایکنناد کاه نتیجاه آن افازایش
عملکارد محصاول اسات (Shao et al., 1993; Busari, Kukal,
) .Kaur, Bhatt, & Dulazi, 2015آماده کردن زمین زراعی مستلزم
برش خاک ،برگرداندن و خرد کردن خاک است .عملیات اولیاه آمااده
کردن زمین زراعی توسط ادواتی مثل گااوآهن برگارداندار ،گااوآهن
بشقابی ،گاوآهن چیزل و زیرشکنها انجام میگیرد .از جملاه وظاای
مام خاکورزها ددظ کیدیت مطلوب خااک ،بااروری ،کااهش اثارات
زیانبار تراکم خاک ،کنترل عل های هرز و تثبیت بقایاای گیااهی در
خاااک و همچناین جلااوگیری از تا ثیر تغییاارات آب و هااوایی اساات.
همچنین محققان زیادی بر این امار ت کیاد مایکنناد کاه اخاتالالت
مکانیکی بر روی خاک میتواند منجر به از دست دادن مواد آلی خاک
و ایجاد خسارت ازجمله بدتر شدن ظرفیت باربری و کارایی خاک شود
).(Birka´s, 2009; Smatana, Macák, & Demjanová, 2010
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از طرف دیگر عالوه بار عملکارد و کیدیات فرایناد خااکورزی،
نیروی کششی دنبالهبندها و یا به عبارتی انرژی مصرفی در خاکورزها
نیااز از اهمیاات باااالیی برخااوردار اساات .بااه لحااان مصاارف اناارژی،
آمادهسازی زمین زراعی همیشه برای محققان ،طرادان ،تولیدکنندگان
و کشاورزان یی مسئله مام بوده است .همچنین عملیات خااکورزی
در ددود نیمی از انرژی مکانیکی مورداستداده در تولید محصول را باه
خود اختصاص میدهاد ) .(Kushwaha & Zhang, 1998از ایانرو،
پیش بینی دقیق نیروهای اعماالی بار تیغاه خااکورز و بایناه ساازی
طرادی ابزار خاکورز ،به بابود بارهوری انرژی کمی خواهد کرد.
بررسی تجربی رابطه خاک-ابزار و اندازهگیریهای تجربی معموالً
زمانبر و پرهزینه است و از اینرو ،معموالً پس از انجاام آزماایشهاا
ابزار موردنظر تولید میگردد .در این شارایط ،ارزیاابی مخلاوط کاردن
خاک و پیشبینای نیروهاای وارده بار خااکورزهاا ،تنااا باهصاورت
آزمایشی و با اندازهگیریهای دشوار امکانپذیر است .بررسی تحلیلای
برهمکنش خاک و ابزار ممکن است با استداده از روشهای تحلیلای-
تجربی مانند معادله عمومی خاکبارداری انجاام گاردد و از لحاان در
برداشتن ثابتهای زیاد و دشواری در تعیین پارامترهای موجود در این
معادالت ،چندان نمیتوان به آنها متکی بود ) .(McKyes, 1985در
کنار پرهزینه بودن این روشها ،تنوع متغیرها و محیط پیچیده شاامل
خاک و ابزار ،ابعاد دیگری را به پیچیدگی این روش ا اافه مایکناد.
همچنین مامترین قسمت ادوات خاکورزی که با خاک درگیر بوده و
عمل برش و نرم کردن خاک را انجاام مایدهاد ،تیغاه ادوات اسات.
پژوهشگران بر اساس فرم شکست خاک توسط تیغاههاای خااکورز،
آنها را به دو گروه تیغههای باریی و تیغههای پان تقسیم کاردهاناد
& (Gowdin & Spoor, 1977; Mckeys, 1985; Spoor
) .Godwin, 1978یکی از روشهای متداول که امروزه با پیشارفت

توانایی پردازش کامپیوترها در کنار روشهای تجربی ،رایج شده است
شبیهسازیهای عددی برهمکنش خاک-ابزار اسات .روش تجربای و
تحلیلی ،دیدگاه فراگیر و جامعی از توزیع تنش در تماس خاک و ابازار
درگیر با خاک و همچنین تغییار شاکلهاا را نادارد .بار ایان اسااس،
محققان از روشهایی چون المان محادود بارای شابیهساازی چناین
فرایندهای پیچیدهای در کناار اعتبارسانجی و ارزیاابی آن هاا توساط
آزمونهای تجربی باره جسته و در این راستا از نارمافزارهاای الماان
محدود و یا المان گسسته استداده میکنناد ;(Kešner et al., 2021
;Liu, Liu, Ma, Ni, & Gu, 2021; Ucgul & Saunders, 2020
& Azimi-Nejadian, Karparvarfard, Naderi-Boldaji,
Rahmanian-Koushkaki, 2019; Ibrahmi, Bentaher,
).Hamza, Maalej, & Mouazen, 2015

روشهااای تحلیلاای در مطالعااه تعاماال خاااک-اباازار تناااا باارای
پیشبینی نیروی ابزار استداده میشاود .بناابراین روشهاای عاددی
ازجمله روش المان محدود ) (FEMو روش المان گسساته )(DEM
نیااز باارای شاابیهسااازی تعاماال ب این خاااک و ابزارهااای خاااکورزی

استدادهشده است

& (Kešner et al., 2021; Asaf, Rubinstein,

) .Shmulevich, 2007مطابق گزارشهای ارائهشاده ،ایان روشهاا
نهتناا قادر به محاسبه نیروی ابزار ،بلکه قابلیت شابیهساازی باه هام
خوردگی خاک را نیز دارا هستند ;(Mouazen & Neményi, 1999
Kushwaha & Shen, 1995; Kešner et al., 2021; Liu et al.,
)2021; Ucgul & Saunders, 2020

قابلیت روش المان گسسته برای مدلسازی بارهمکانش خااک-
ابزار در یی فرآیند خاکورزی توسط شمولویچ و همکاران با اساتداده
از شبیهسازی برهمکنش تیغه برشی پان-خاک بررسایشاده و چااار
شکل متداوت تیغه انتخااب گردیاد و همبساتگی خاوبی باین نتاایج
شبیه سازی المان مجزا و نتایج آزمایشاگاهی بارای منحنای شکسات
بهدست آمد ).(Shmulevich, Asaf, & Rubinstein, 2007
هدف از این مطالعه ،بررسی تجربی مقدار نیاروی کششای ماورد
نیاز تیغههای پنجهغازی در محایط انبااره خااک و مقایساه باا نتاایج
شبیهسازی اجزای محدود همین فرایند در نرمافازار آبااکوس 0در ساه
عمق متداوت است .بیشتر مطالعاات انجاامشاده ازایاندسات شاامل
بررسی عملکرد یی تیغه اسات کاه در مطالعاه دا ار ،آزماونهاای
تجربی و شبیه ساازی هامزماان دو تیغاه مجااور باهمنظاور بررسای
همپوشانی عر ی آنها در نظر گرفتهشده است.

مواد و روشها
انباره خاک و آزمایشهای تجربی

آزمونهای تجربی ایان پاژوهش ،در محایط انبااره خااک گاروه
مکانیی بیوسیستم دانشگاه ارومیه با نوع بافت خاک رسی لومی انجام
شد .انباره خاک یی محیط کنترلشده از خاک برای انجام تحقیقااتی
از این دست است که امکان شبیهسازی محیط واقعی خاک-ابزار را در
اختیار محققان قرار میدهد .انباره خاک مورد استداده دارای کانالی باه
ابعاد طول و عرض بهترتیب  20و  2متر و ارتداع الیاه خااک  0متار
است .همچنین دارای کشنده به توان  04hpباوده و امکاان فارآوری
خاک مورد آزمایش توسط دنبالهبندهای ویاژه در آن پایشبینایشاده
است ( .)Mardani, Shahidi, & Karim-Maslak, 2010عملیاات
آمادهسازی و همگنسازی خاک برای آزمایشهاا در شارایط یکساان
انجام گرفت .برای نرم کردن خاک کاناال از یای چنگاه مخصاوص
آمادهسازی که قابل اتصال به کشنده انباره خاک است ،استداده گردید.
فرایند نرم کردن خاک بهگونهای بود کاه الیاهای از خااک تاا عماق
تقریباای  24 cmشااخم زده شااد و سااپس بااهخااوبی باااهم مخلااوط
میگردید .بعد از چنگهزنی ،خاک نارم شاده توساط مالاه متصال باه
کشنده انباره خااک هماوار گردیاد (شاکل  .)0مشخصاات مکاانیکی

1- ABAQUS

محبوب و مردانی ،بررسی برهمکنش خاک و تيغه پنجهغازي توسط شبيهسازي ...

مصالح تیغه و خاک انباره بارای انجاام آزماایشهاا در جاداول  0و 2
ارائهشده است.

شکل  -1مرادل فرآوری خاک انباره خاک برای انجام آزمایشها
Fig. 1. Soil preparing steps for tests

جدول  -1خصوصیات خاک انباره خاک برای تحلیل المان محدود
Table 1- Soil mechanical properties in soil bin for FEM analysis
پارامتر خاک
واحد
مقدار
Value

Unit

Soil parameter

43

%

شن

22

%

35

%

0.04

)(MPa

32

)(--

1900

)(kgm-3

0.035

)(MPa

35

)(deg

.8

)(--

1

)(deg

Sand

سیلت
Silt

رس
Clay

مدول یانگ
Young's modulus

ریب پواسون
Poisson's ratio

چگالی
Density

تنش تسلیم
Yield stress

زاویه اصطکاک داخلی
)Friction angle of the material(ϕ

ریب تنش جریان
)Flow stress coefficient (K

زاویه اتساع
)Dilatancy angle (ψ
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جدول  -2خواص مکانیکی تیغه شبیهسازی شده
Table 2- Mechanical Properties of simulated tine
پارامتر
واحد
مقدار
Value

Unit

Parameter

205

)(GPa

مدول یانگ

520

)(MPa

0.29

-

7870

)(kgm-3

برای انجام آزمایش ها ،مجموعهای شامل دو تیغه پنجهغاازی باا
عرض  03میلیمتر و طول  24میلیمتر همراه با ساقه پنجهغاازی باه
فاصله  03سانتیمتر از همدیگر آماده شد که به هماراه یای قااب باا
قابلت تنظیم تیغهها و اتصال مجموعه باه انبااره خااک اساتداده شاد
(شکل  .)2مکانیسم مربوطه به نحوی طرادی گردیده که قابلیت تغییر

Young’s modulus

تنش ناایی کششی
Ultimate stress

ریب پواسون
Poisson ratio

وزن مخصوص
Density

عمق را دارا باشد زیرا در آزمایشها ،پارامتر عمق یکی از پارامترهاای
مستقل است .پس از ناایی شدن طرح مکانیسام پنجاهغاازی ،مادل
سه بعدی آن نیز در نرم افزار  SolidWorks2016طرادای گردیاد .در
شکل  2نمایی از پنجهغازی سوار شده بر روی کشنده انبااره خااک و
همچنین مدل کامپیوتری بهصورت سهبعدی نمایش دادهشده است.

شکل  -2شکل و مدل سهبعدی پنجهغازی
Fig. 2. Figure and 3D model of the tine
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مکانیسمی که برای نصب تیغههاا بار روی کشانده انبااره خااک
طرادی گردید ،شامل اتصاالتی لاوالیی شاکل اسات کاه عاالوه بار
قابلیت نصب بر روی کشنده انبااره خااک ،قابلیات نصاب یای نیارو
سنجش را نیز دارا است .در واقع ،اتصاالت بهگوناهای مایباشاد کاه
شاسی پنجهغازی یی درجه آزادی در راساتای درکات تیغاه را دارد.
درجه آزادی در نظر گرفتهشده در راستای درکات تیغاه ،توساط یای
نیروسنجش  sشکل محدودشده اسات کاه درناایات ،انادازهگیاری و
سنجش نیروی وارده به تیغهها را میسر ساازد .سیساتم تحصایل داده
شامل یی دیتاالگر است که با فرکانس  34هرتز ،دادههای مربوط باه
نیروی بهوجود آمده در نیروسنج را در یی دافظه جانبی و همینطاور
در یی لپتاپ ذخیره مایکناد .روشهاای خااک ورزی ددااظتی در
مناطق مختل  ،متداوت است که بردسب نوع خاک و گیااه و میازان
بقایای محصول قبلی تا عمق کافی ( 6-03سانتیمتر) برای قرار دادن
کااود و بااذر و مخلااوط کااردن بقایااا بااا الیااه سااطحی انجااام
میگیرد) .(Sadeghnejad & Islami, 2006بنابراین ،دادهبرداریهاا
در این محدوده یعنی در سه عمق مختلا  04 ،0و  00ساانتیمتاری
خاک در انباره خاک با سه تکرار انجام گرفت .ثبت دادهها با استداده از
یی دیتاالگر  04کاناله با قابلیت اتصال لودسال و ذخیاره دادههاا باه
انجام رسید .دادههای سنجیده شاده توساط لودسال بار روی دافظاه
جانبی توسط دیتاالگر ذخیره گردید .سپس دادههاا باه محایط اکسال
کامپیوتر منتقلشد.
شبیهسازی

تغییر شکل خاک ،بهطور عمده هنگاامیکاه باه بیشاتر از تانش
عملکرد برسد به جریان پالستیکی منجر میشود .بنابراین ،اساتداده از
معیار عملکرد مناسب برای تجزیهوتحلیل رفتار پالستیی خاک بسایار
مام است .در این تحقیق ،از مدل دراکر -پراگر 0برای محاسبه تانش
رابطه خاک-ابزار استداده شد .بهمنظور شبیهسازی ،مدل طرادایشاده
پنجهغازی-خاک در نرم افزار سالیدورکس به محیط اباکوس فراخوانی
شد .فرمولبندی و روش تحلیل مسئله و شبیهسازی عددی ،با استداده
از بسته نرمافزار المان محدود  ABAQUS 6.10.1و با تحلیالهاای
دینامیکی به انجام رسید .با استداده از این بسته نرمافزار میتوان تغییر
شکل هاای بازرر را باا تحلیال اویلارین الگراناژی 2مادل کارد .در
فرمول بندی این تحقیق ،صدحه فشاردهنده الگرانژی به صورت صلب
و تغییر شکل ناپذیر در نظر گرفتهشد و خااک هام در نادیاه اویلارین
تعری گردید .شبیهساازی باه روش الماان محادود از شارط تسالیم
موهر-کلمب توسط شرط تسلیم دراکر -پراگر تقریب زدهشاده اسات.
مدلهای توسعهیافته دراکر -پراگر برای مدل کردن ماواد اصاطکاکی
1- Prager-Drucker
2- Eulerian-Lagrangian
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(مواد گرانوله مانند خاک) توسعهیافتهاند .درنتیجه بر اسااس مطالعاات
محققان و فرمولهای پایهای ،مدل دراکر -پراگر بارای هار دو رفتاار
دجمی و برشی استداده میشاود (.)Mouazen & Neményi, 1999
مدل هندسی خاک -پنجهغازی (شکل  )2طرادای و مونتااژ شاده در
نرمافزار سالیدورکس ،شامل قسمتهایی چون خاک ،نادیه اویلاری و
تیغه پنجهغازی میباشد .پس از طرادی مدل ،از آن توساط نارمافازار
سالیدورک خروجی با پسوند ( )x.tگرفتهشده تا بتوان مدل طرادیشده
را در نرمافزار آباکوس فراخوان کرد .ابعاد خاک بهاندازه کافی بزرر در
نظر گرفته شده است تا ت ثیری در نتایج ازنظر شارایط مارزی نداشاته
باشد .در شکل  0ابعاد مدل خاک-ابزار به هماراه نادیاه الگراناژی و
اویلری نشان دادهشده است.
برای دل مسئله ،ابتدا به تعری پارامترهای خاک که در جدول 0
ارائه شد ،اقدام گردید و سپس بارهمکنش باین مادل خااک-ابازار و
قیدهای الزم ازجمله شرایط مرزی لحان شد .در این مطالعاه ،شارایط
مرزی شامل سرعت درکات تیغاه در عماقهاای مختلا و تعریا
دیوارههای کانال بود که مطاابق آزماایشهاای تجربای در نارمافازار
تعری شاد .در مردلاه بعاد ،شابکهبنادی (ماشبنادی) بارای مادل
ساخته شده اعمال گردید ،که طی فرایند تعیین مش باینه برای تعیین
میزان درشتی و ریز بودن ،بر اساس شرایط مسائله و قادرت سیساتم
پردازش مدنظر قرار گرفت .در این مطالعاه ،بارای صارفهجاوییهاای
زمانی در دل مسئله ،در بخش مربوط به ایجاد شبکه مادل هندسای،
برای شابیهساازی مادل از چااار ساطح شابکه ،064236 ،004070
 200060و  066030برای آزمون استقالل شبکه بااره گرفتاه شاد.
نتایج شبیهسازی نشان داد که تداوت بین نتایج نیارو در باین ساطوح
شبکهبندی سوم و چاارم (بهترتیب  200060و  066030المان) کمتار
از  %0بود .بنابراین ،برای صرفهجوییهای زماانی در دال ،شابکه باا
تعداد  200060المان بهعناوان شابکه پایاه در ایان مطالعاه اساتداده
گردید .نادیه اویلرین که خاک مدل شده در آن تطبیق داده میشود از
المانهای مکعبی شکل  6گرهی و در مدل پنجهغازی از الماانهاای
مثلثی استداده شده است .طرحوارهای از شبکه بندی انجاام شاده مادل
خاک-ابزار در نرمافزار آباکوس در شکل  0ارائهشده است.
طی مرادل پایانی که شاامل دال مسائله و پاردازش مایباشاد،
نرم افزار ،مسئله را طباق شارایط تعریا شاده دال کارده و نتاایج را
به صورت کانتورهای رنگی و نمودارهایی که برای نتایج مسئله در نظر
گرفتهشده نمایش میدهد .الزم به ذکر است که برای شبیهسازیها از
یی رایانه باا پردازشاگر  Intel core i5و دافظاه رم  00مگابایات
استداده گردید.
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شکل  -3شبکهبندی مدل خاک-پنجهغازی در نرمافزار آباکوس
Fig. 3. Meshing of soil- tine in ABAQUS software

در شبیه سازی و سپس مقایسه با آزمون تجربی پرداخته مایشاود .در
ادامه نتایج ،در مورد اعتبارسنجی نتایج شبیهسازی با استداده از نتاایج
تجربی ،بررسی کانتورهای توزیع تنش در خاک و درناایت با توجه به
مدلسازی هم زمان دو تیغه مجاور که امکان بررسای همپوشاانی اثار
تیغههای مجاور را فراهم کرده است ،بحث میگردد.

نتایج و بحث
فرایند این مطالعه شامل آزمونهای تجربی و تعیین نیروی کشش
پنجه غازی در سه سطح عمق کاری است و همه آزمونهاا در ساطح
سرعت  2/3کیلومتر بر ساعت انجام گردید .سپس شابیه ساازی هاای
اجزای محدود در تمام شرایط فوق در نرمافزار آباکوس انجام شاد .در
این بخش ،ابتدا به نتایج مربوط بهاندازه نیروی کششی مورد نیاز تیغه
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شکل  -4نتایج شبیهسازی بهصورت نمودار نیرو-جابهجایی در عمقهای تعریدی شبیهسازی  )a :عمق  0سانتیمتر )b ،عمق  04سانتیمتر و )c
عمق  00سانتیمتر
Fig. 4. Simulation results in the form of force- displacement diagrams at the defined depths of the simulation: a) 6 cm,
b) 10 cm and c) 14 cm
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شکل  -5اعتبارسنجی نتایج شبیهسازی و تجربی نیرو-جابهجایی در راستای درکت تیغه در عمقهای )a :عمق  0سانتیمتر )b ،عمق  04سانتیمتر
و  )cعمق  00سانتیمتر
Fig. 5. Validation of simulation and experimental results of force- displacement in the direction of tine movement at
depths: a) 6 cm, b) 10 cm and c) 14 cm

اندازه نیروی کششی هر تیغه بر اساس نتایج شبیهساازی اجازای
محدود برای سه عمق کاری  04 ،0و  00سانتیمتار در ساه راساتای
متعامد شامل راستای درکت تیغه ،امتداد عماود بار زماین و راساتای
یگاردد،
عر ی در شکل  0ارائهشده است .همانطور که مالدظاه ما 
مقدار نیروی کششی با افزایش عمق تیغه ،روند افزایشی به خود گرفته
است که به دلیل افزایش عمق تیغه و درگیری بیشتر تیغاه باا دجام
خاک بیشتر است .در همین راستا کمترین و بیشاترین مقادار نیاروی
کششی در عمق  0و  00سانتیمتر ایجادشده است.
بهمنظاور قابالاعتمااد باودن شابیهساازیهاای الماان محادود،
اعتبارسنجی این نتایج در مقایسه با نتایج تجربی در پیش گرفته شاد.
با توجه به اینکاه در آزماونهاای تجربای صارفاً نیاروی کشاش در
راستای درکت تیغه اندازهگیری گردید ،مقایسه نتایج شبیهسازی برای
نیروی کششی در راستای درکت به انجام رسیده است .در یی نگرش
کلی ،نیروی کشش تیغه با آغاز درکت تیغه ،شروع به افزایش داشته و
در یی سطح نسبتاً یکنواخت ،تثبیتشده است که این روند با شارایط
واقعی درکت تیغه از دالت سکون و افزایش تدریجی نیروی کششای

از یای همخاوانی منطقای برخااوردار اسات .شاکل  3نتاایج تطبیااق
شبیهسازی و تجربی را بهصورت همزمان نشان میدهد.
مقایسه نتایج شبیه سازی و تجربی نشاان داد کاه انطبااق نسابتا
مناسبی بین آنها برقرار است .محدوده خطای شبیهسازی ساه عماق
 04 ،0و  00سانتیمتر نسبت به آزمونهای تجربی بهترتیب 3/0 ،7/0
و  0/00درصد مشاهده شده اسات .در مقایساه نتاایج شابیهساازی و
آزمونهای انباره خااک بارای تیغاههاای چیازل ،در پژوهشای دیگار
باترین شارایط محادوده خطاا را  0-02درصاد بارای سارعت هاای
پیشروی  4/3-2/0متر بر ثانیه گزارش کاردهاناد ( & Tamás, Jóri,
 .)Mouazen, 2013نیروی کشش در شروع درکت تیغه صدر است و
با رسیدن سرعت تیغه به سطح تعیین شده ،تقریباا تثبیات شاده و در
دامنه محدودی قرار میگیرد .بار اسااس مشااهدات ،تغییارات مولداه
نیروی وارده بر تیغه در راستای عماود ،در عماقهاای بیشاتر ،مقادار
چندانی نادارد و از ثباات بیشاتری نیاز برخاوردار اسات .در عماق 0
سانتیمتر ،این نیرو به طرف پایین ظاهر شده است که به نظر میرسد
به خاطر نرم بودن خاک سطحی ،واکنش باین خااک و ابازار ،بیشاتر
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متاثر از وزن خاک است .این در دالی است که در عمقهای باالتر در
راستای عمودی ،بین نیروهای به باال و به پایین ،تعادل نسابی برقارار
شده است .این توجیه در برخی مطالعات برهمکنش خاک و تیغاه نیاز
مشابه نتایج پاژوهش دا ار گازارش شاده اسات (Kešner et al.,
).2021; Tamás et al., 2013

شکل  0مقایسه نتایج نیروی کشش بردسب عمق تیغه در شرایط
شبیهسازی و آزمونهای انباره خاک را نشان میدهد .با توجه به نتایج
داصل از شبیهسازی ،نتایج ،از تطابق نسبتا خوبی با مشاهدات تجربی
برخوردار بودند .البته بهصورت جزئی در عمق  00 cmتطابق کمتاری
نسبت به بقیه عمقها دیدهشده است .به نظر میرسد کاه در شارایط
تجربی با دضور عواملی مانند اینرسی خاک و مالدظات دینامیکی که
در شبیهسازی لحان نشدهاند ،شرایط دشوارتری برای درکت تیغاه در
خاک برقرار بوده و از اینرو ،مقدار نیروی پایشبینای شاده ،کمتار از
دالت واقعی است .این تداوت در عمقهای بیشتر ،قابال مالدظاهتار

است که البته با توجه به پیچیدگی فرایند ماورد مطالعاه ،تدااوت باین
شبیهسازی و نتایج تجربی ،کمتر از  3درصد و نسبتا قابل قبول به نظر
میرسد .مطالعات مشابه ،اختالفی در ددود  03درصد را نیز باهعناوان
نتایج قابل ارائه گازارش کاردهاناد ) .(Shmulevich et al., 2007از
طرفی ،نتایج داکی از آن است با افزایش عمق ،مقدار نیاروی کشاش
دارای یی روند افزایشی است و همچنین افزایش نیروی کشش تیغاه
از عمق  04cmبه عمق  00 cmچندان زیاد نیست که البته این نقطاه
نظر ،در روند کلی ارائهشده در مناابع دیگار نیاز باهصاورت مشاابای
گزارششاده اسات (McKyes, 1985; Mouazen & Neményi ,
) .1999بر اساس نتایج بهدستآمده و با ادتسااب سارعت پیشاروی،
توان الزم بارای کشایده شادن هار تیغاه در عماق کااری  0تاا 00
سانتیمتر در محدوده  4/3-2/3کیلووات است.
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شکل  -6تغییرات نیروی کشش در ارتباط با عمق تیغه در شرایط شبیهسازی و آزمونهای انباره خاک
Fig. 6. Traction force changes in relation to tine depth in simulation and soil bin tests

در کنار نتایج مربوط به نیروی کشش تیغهها در اثنای شبیهسازی،
بررسی نتایج تنش و تغییر شکل در خاک نیز بهعناوان خروجایهاای
دیگر این مطالعه موردبررسی قرار گرفت .شکل  7و عیت پوشهاای
تنش را در سه عمق نشان می دهد .بررسی اولیاه گساترش تانش در
خاک داکی از آن است که با افزایش عمق تیغه در سه ساطح عماق
موردبررسی ،گستره تنش از سطح خاک باه عماق آن جاباهجاا شاده
است .بدین منظور ،در دداکثر عمق موردمطالعه در این پاژوهش (cm
 ،)00تنش در خاک به و عیت عماق بحرانای تیغاه نزدیای شاده و
شدت انتشار تنش به سطح خاک ،کمتار از عماقهاای دیگار اسات.
میاازان تاانش خاااک سااطحی بااا کاااهش عمااق یعناای عمااق 0 cm
کاهشیافته ،بهطوریکه بیشترین تنش در سطح خاک دیده میشود و
به بیان دیگر ،تغییر شکل بیشتری در سطح خاک پدیدار شاده اسات.
راستاهای  y ،xو  zبهترتیب راستای درکت تیغه ،راساتای عماود بار
سطح خاک و راستای عمود بر مسیر درکت تیغه است .تانش بیشاینه

بهوجود آمده در خاک در سه عمق  04 ،0و  00سانتیمتر بهترتیاب در
ددود  06 ،24و  06کیلوپاسکال مشاهده شده است .افزایش چشمگیر
تنش در عمقهای  04و  00سانتیمتر نسبت به عمق  0سانتیمتر در
دالی دیده میشود که این دو سطح از عمق کار ،تدااوت انادکی را از
نظر تنش ایجاد شده با یکدیگر داشتهاند .به عبارتی ،با افزایش عماق
کار از  04به  00سانتیمتر با وجود افازایش بادیای نیاروی کششای
تیغه ،تداوت چندانی از نظر افزایش تنش در خاک دیده نمیشود که به
نوبه خود ،تاییدی بر توصیه بهکارگیری پنجهغاازیهاا در عماقهاای
کاری پایین است .همچنین پوشهای تنش در عمق  0سانتیمتار تاا
سطح خاک گسترده شده است و دااکی از گسایختگی ساطح خااک
است در دالی که در عمقهای بیشتر و بهویژه در عمق  00سانتیمتر،
پوشهای تنش در زیر سطح خاک محباوس شاده اسات و باه نظار
میرسد با ادتمال ایجااد تاراکم در الیاههاای زیارین ،هادف ایجااد
تخلخل و گسست خاک را با چالش همراه کرده است.

محبوب و مردانی ،بررسی برهمکنش خاک و تيغه پنجهغازي توسط شبيهسازي ...
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شکل  -7نتایج شبیهسازی بهصورت پوشهای تنش در عمقهای تعریدی شبیهسازی )A :عمق  0سانتیمتر )B ،عمق  04سانتیمتر و  )Cعمق 00
سانتیمتر
Fig. 7. Simulation results of stress contours at the defined depths of the tine: A) 6 cm, B) 10 cm and C) 14 cm

با توجه به فلسده کاربردی کولتیواتورها ،این مو وع نشاان از آن
دارد عملکرد باتار تیغاههاای کولتیواتاور ،بیشاتر در عماقهاای کام

قابلدسترس است .بررسای ابعاادی مرباوط باه همپوشاانی تانش در
فضای بین دو تیغه مجاور در قالب نمودار در شکل  6ارائهشده اسات.

2442  زمستان،4  شماره،21  جلد،نشریه ماشينهاي کشاورزي

 گزیناه مناسابی، با ایجاد فاصله بیشتر بین نادیه اثر دو تیغه04cm از
نخواهد بود که البته در این میان باید فاصاله تیغاههاا را نیاز در نظار
.داشت
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 نادیاه همپوشاانی،بر اساس نتاایج داصاله باا افازایش عماق تیغاه
بههمخوردگی خاک کاهش یافته و نشان می دهاد کاه اگار هادف از
 عمقهای بیشاتر، پوشش کامل سطح خاک باشد،عملیات خاک ورزی
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 فاصله بین نادیه تحت تاثیر تیغههای مجاور در عمقهای مختل-8 شکل
Fig.8. Distance between covered zones of tines in different depths

 بیشاترین شادت گساترش تانش در.اساس عمق کار مشاهده گردید
سطح خاک و همچنین بیشترین تغییر شکل سطحی خااک در عماق
 هر دو پاارامتر تانش و تغییار، مشاهده گردید و با افزایش عمق0cm
شکل سطحی خاک کاهش یافت که از اینجاات باه نظار مایرساد
 باتر اسات تنااا در،بهکارگیری تیغههایی مشابه تیغههای موردمطالعه
 ارزیااابی همپوشااانی نادیااه.عمااقهااای کمتاار ماادنظر قاارار گیاارد
 برتری عملکرد تیغههاا در،بههمخوردگی خاک در تیغههای مجاور نیز
.عمقهای کمتر را گواهی مینماید

نتیجهگیری
با توجه به اهمیت مقدار نیروی کشش تیغههای درگیر با خاک در
کنار عملکرد آن ها و همچنین امکاان تکیاه کاردن بار شابیهساازی
 مطالعه دا ر در دو بخش تجربی و شبیهسازی،ابزار-اندرکنش خاک
 مقایسه تطبیق نتایج شبیهسازی برای پیشبینی.به انجام رسیده است
نیروی کششی با نتایج آزمونهای تجربای منجار باه نتاایج مطلاوبی
گردیده است و دداکثر خطای پیش بینی نیروی کششی در عمقهاای
 انتشار تنش در خاک براثر تردد تیغه بار. درصد بوده است7/0 مختل
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