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 چکیده

. جهت حفظ خاکورزی حفاظتی بهتر است ذرات ریز به کف بستر و  یکی از  اهداف  خاکورزی ایجاد بستر مناسب بذر است  

ذزات درشت خاک به باالی بستر منتقل گردند.  با در نظر گرفتن اینکه عملیات زیرشکنی برای سست کردن الیه های سخت 

افزایش دهد.  برای  باشد ایجاد بستر مناسب بذر در همان عملیات زیر شکنی می تواند راندمان عملیات زیرشکنی رای میرورض

متر بر ثانبه  4/1و  2/1، 1، 5/0این منظور چهار نوع زیرشکن مرسوم، کج ساق، پاراپلو و پاراپلو پره  داردر سرعت های پیشروی 

 40و  30، 10،20نمونه های خاک از عمق های درصد خاک مورد آزمایش مزرعه قرار گرفتند.  20و  16، 8،12طوبت های ردر 

ثانیه عمل دانه  30الک استاندارد و با تکاندن دستی به  مدت  7بررسی خرد شدگی خاک برداشته شدند. توسط  سانتی متر جهت

ها در مقایسه با سایر شاخه بندی و محاسبه میانگین قطر وزنی انجام گرفت. نتایج نشان داد که پاراپلو و پاراپلو پره دار 

و در  cm 10 میلی متر توسط زیرشکن کج ساق در  9/19یانگین وزنی  ا ایجاد نمودند. بیشترین قطر مرخردشدگی زیادی 

 %8طوبت ردر  cm 40توسط شاخه پاراپلو در عمق  mm  37/3در مقابل کمترین قطر میانگین وزنی  بدست آمد.  %20رطوبت 

ذز ایجاد کند. پاراپلو پره می تواند بستر مناسبی را برای ب mm 8-5/0بدست آمد. با در نظر گرفتن اینکه خردشدگی با اندازه 

حد خمیرایی را بوچود آورد. در سرعت های پیشروی پایین  8/0دار می تواند بستر مناسب را در هر عمقی در رطوبت حدود 

ذرات ریز زمان کافی برای انتقال به الیه های زیرین داشتند.  نتایج خروجی انفیس مطابقت خوبی با داده های حاصل از اندازه 

نگین قطر وزنی داشتند. همچنین مدل رگرسیون آماری اطالعات مناسبی را در مورد فاکتورهای ورودی و اثر انها روی گیری میا

میانگین قطر وزنی نشان داد.
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 مقدمه: -1-1

کورزی خا ترین حد رسیده است.پاییندر مناطق نیمه خشک ایران، به علت بارندگی کم تولید محصول در کشاورزی دیم به 

شخم مرسوم موجب  مرسوم با استفاده از گاوآهن برگردان دار موجب از دست رفتن رطوبت و فرسایش خاک شده است.

گذارد که این دو عامل درکنار یکدیگر خردشدگی بیش از حد خاک شده و از طرف دیگر بقایای کمی در سطح خاک باقی می

ورزی حفاظتی با استفاده از خاک(. Barzegar et al., 2003)شوندحد و فرسایش بادی خاک میباعث تبخیر بیش از 

شود که سطح خاک کمتر مختل شود بقایای گیاهی بیشتری در سطح خاک باقی بماند و از دست های قلمی باعث میگاوآهن 

ورزی مرسوم و مزایای به معایب خاک(. با توجه Czyż and Dexter, 2009) یابدرفتن رطوبت و فرسایش خاک کاهش 

ورزی حفاظتی افزایش ورزی مرسوم به خاکورزی حفاظتی در مناطق دیم و کم باران در سالهای اخیر حرکت از خاکخاک

بنابراین بررسی ساختمان خاک بعد از عملیات با ابزار خاکورزی حفاظتی و یافتن  (.Dalla Rosa et al., 2012)یافته است

 .رسدای امری منطقی بنظر میبهینه عملیاتی و مزرعهشرایط 

در تحقیقاتی بسیاری  مناسب ذرات خاک عامل بسیار مهمی برای دستیابی به رشد مناسب گیاه و حفاظت خاک است. اندازه

ح تماس بذر و خاک باعث افزایش درصد چوانه به علت افزایش سط mm 1/0گزارش شده است که سایز ذرات کوچکتر از 

-باعث استقرار بهتر گیاه میmm 4/0 ذرات کوچکتر از اندازههمچنین (. Murungu et al. 2003)شودبذرها می یزن

بهترین  mm 1-5ذرات بین اندازه در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که 1973راسل (. Nasr and Selles 1995)شود

 یلیم 5 ریز ذرات از ٪50که داشتن حداقل  پیشنهاد کردند( 2002و همکاران. ) Hakansson. وضعیت برای استقرار بوته است

در تحقیقات دیگری به بررسی اثرات مضر کوچک بودن ذرات پرداخته  .کمک زیادی به توسعه و رشد ریشه خواهد کردمتر 

هستند خطر  mm 1-5/0ن کرد که زمانی که بخش زیادی از ذرات دارای اندازه بی همشاهدMunkholm (2002 ) .شده است

به دلیل کاهش سطح تماس ریشه  mm 8ز از سوی دیگر اندازه ذرات بزرگتر ا .افزایش فرسایش بادی و آبی نگران کننده است

گزارش شده است که بستر بذر بهینه باید دارای ذراتی در محدوده کند. در تحقیقات زیادی و خاک توسعه گیاه را مختل می
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باشد تا همزمان هم بستر مناسب برای توسعه ریشه فراهم شود و هم از فرسایش بادی و آبی جلوگیری   mm 8تا  5/0اندازه 

 Braunack and Dexter 1989; Abbaspour-Gilandeh and Sedghi 2015; Berntsen and)شود

Berre 1993.) 

رفتار سه نوع تیغه زیرشکن وچیزل را در خاکورزی حفاطتی عمیق بررسی کردند. در این تحقیق  2013ساالر وهمکاران 

استفاده شد.  10باله  ی هیو زاو 5/7حمله  ی هیباله دار رو به جلو با زاوکج ساق حاصل شد که  یزمان MWD نیکوچکتر

MWD بر  یدار یاثر معن یرطوبت خاک دارا یبود. محتوا زلیکوچکتر از چ یباله دار دوگانه به طور قابل توجه یها غهیت

 یدر هنگام یدار یاثر معن چیوجود ه نیبود با ا زلیها در سطح خاک در هنگام انجام شخم با چ مانده یباق زانیو م MWD یرو

ای را های گسترده( پژوهش1960) 1گیل و مک سریری مشاهده نشد. شدیباله دار دوگانه انجام م یها غهیبا استفاده از ت خمکه ش

های برگرداندار برای برش خاک ها از گاوآهنبر روی اثرات عرض ابزار بر روی کیفیت بهم زدن مکانیکی خاک انجام دادند. آن

 14سانتی متری و در یک خاک لومی رسی سیلتی و با محتوی رطوبت وزنی متوسط  17استفاده کردند که این برش در عمق 

متر بودند. بعد سانتی 3/20تا  5/2عرض مختلف از  5ها دارای متر بر ثانیه انجام گرفت. گاوآهن 3/1ا سرعت پیشروی درصد و ب

از برش خاک توسط هریک از ابزارها، خاک بهم خورده به کمک یک الک دوار از یکدیگر جدا شدند. نتایج نشان داد که 

( 1992و همکاران ) 3( و تاهان1963) 2اند. سیدویوچک تری تفکیک کردهتر، ذرات خاک را به واحدهای کهای باریکگاوآهن

تری را در مقایسه با گاوآهن های کوچکورزی توسط گاوآهن بشقابی، کلوخهگزارش نمودند که انجام عملیات خاک

اک مورد بحث قرار های مختلف را بر خصوصیات فیزیکی خورزی( تأثیر خاک1994) 4اسلوینسکا نماید.برگرداندار ایجاد می

ورزی باعث تغییر ساختمان خاک از طریق پودر کردن خاک دانه ها، داده و نتیجه گرفتند که استفاده از ادوات مختلف خاک

شود و همه این فرآیندها تغییر در دیگر خصوصیات فیزیکی تغییر در ساختار و یا اندازه خلل و فرج و نظم و ترتیب ذرات خاک می

                                                           
1  Gill & Mccereery 

2  Siddoway 

3  Tahan 

4  Slowinska 
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متر بر ثانیه در  4/1تا  8/0( گزارش دادند زمانی که سرعت گاوآهن چیزل از 1986و همکاران ) 1ارد. وودرافخاک را در پی د

درصد کاهش مواجه شد. همچنین با  10میلی متر با  19تر از های بزرگیک خاک لومی سیلتی افزایش یافت، اندازه قطر کلوخه

 2داری کاهش یافته است. اوجنیگی و دکسترردشدگی خاک به طور معنیورزی طی عملیات نیز میزان خافزایش مقدار عمق خاک

های های ریز و حداقل کلوخهورزی را که منجر به تشکیل حداکثر خاکدانه( رطوبت مناسب جهت اجرای عملیات خاک1979)

( که به 2009مالزاده )و 3حد پایین خمیری خاک گزارش نمودند. احمدی 9/0گردد، در محتوی رطوبت نزدیک به درشت می

درصد بر مبنای  18-20و  15-18، 13-15، 10-13متر و چهار سطح رطوبت سانتی 25-30و  15-20بررسی تأثیر دو عمق شخم 

ها در عملیات شخم با گاوآهن برگرداندار پرداخته بودند، گزارش کردند که در عمق وزن خشک بر قطر متوسط وزنی کلوخه

( به بررسی تأثیر عمق 2002و زارعیان ) 4گردد.کبیریها ایجاد میدرصد، کوچکترین کلوخه 18-20ت سانتی متر و رطوب 15-20

های ایجاد شده و میزان مدفون شدن پوشش گیاهی در عملیات شخم با گاوآهن شخم و سرعت پیشروی تراکتور بر اندازه کلوخه

تر شده و میزان خردشدن توده خاک های شیار، یکنواختپشتهبرگرداندار پرداخته و گزارش کردند که با افزایش سرعت، کیفیت 

( تحقیق دیگری را 2004و همکاران ) 5شود. برزگربرش خورده بهبود یافته و مدفون شدن پوشش گیاهی سطح خاک زیادتر می

ی بستر بذر در دو نوع سازها در آمادهورزی و محتوی رطوبتی بر روی توزیع اندازه خاکدانههای خاکبا عنوان اثر متقابل روش

ها تحت تأثیر ها نشان داد که توزیع اندازه خاکدانهبافت خاک در جنوب غربی ایران )خوزستان( انجام دادند. نتایج تحقیق آن

ورزی ) گاوآهن برگرداندار+ دیسک سبک، گاوآهن بشقابی+ دیسک سبک و دیسک سنگین آفست+ های مختلف خاکسیستم

 .کندهای مختلف تغییر میطوبت خاک با بافتدیسک سبک ( با تغییر ر

است و با های مختلف بررسی شدهدر تحقیات ذکر شده در باال عوامل تاثیرگذار بر خردشدگی خاک در اثر شخم با تیغه

 رویکرد اخیر های سال استفاده از انها می توان به ساخت مدلی مناسب برای پیشی بینی خردشدگی خاک اقدام کرد. در

                                                           
1  Woodruff 

2  Ojenigi & Dexter 

3 Ahmadi 

4 Kabiri 

5 Barzgar 
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دارای قدرت باالیی برای مدلسازی و پیش بینی سیستم های پیچیده است.بنابراین  که داده است نشان مصنوعی هوش

های هوض مصنوعی می توانند یک روش جایگزین برای مدلهای فیزیکی باشند از انجاکه این مدلها در شرایطی تکنیک

 سیستم که آنجا از.(Abbaspour-Gilandeh et al., 2009)که تعداد متغیرهای ورودی زیاد باشد پاسخ خوبی ندارند

 سازی مدل برای مصنوعی هوش روش محقق از چندین هستند، نامشخص و پیچیده بسیار مخصوصا خاک کشاورزی های

در ادامه تعدادی از تحقیقات انجام گرفته در زمینه استفاده از هوش .استفاده کرده اند کشاورزی های سیستم مختلف اجزای

 اورده شده است:مصنوعی 

در تحقیقی پیشی بینی مصرف سوخت تراکتور با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون گام به گام انجام شد. 

 سوخت مصرف بینی پیش برای آموزش الگوریتم شش با( ANN) انتشار پس مصنوعی عصبی شبکه در این تحقیق مدل

الگوریتم  از تابع آموزش برای که نرون 10 داشتن یک با هر پنهان الیه دو با شبکه برای عملکرد باالترین .رسید تصویب به

2R  =) نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی با ضریب تعیین .آمد دست به لونبرگ استفاده میکردند -مارکوت

Rahimi-داشته است) (2R  =0.910) عملکردبهتری نسبت به مدل رگرسیون گام به گام با ضریب تعیین (0.938

Ajdadi & Abbaspour-Gilandeh 2011 .)فازی-عصبی استنتاج تطبیقی سیستم پتانسیل ارزیابی با هدف 

(ANFIS) ازمایشاتی در مخزن خاک انجام شد. پارامترهای محرک چرخ انرژی وری بهره های شاخص بینی پیش در 

در این تحقیق از توابع عضویت مختلفی برای .بودند مختلف سطح سه هرکدام در لغزش و سرعت ، چرخ بار شامل ورودی

= and  0.0166MSE)نتایج این تحقیق دقت باالیی .ساخت شبکه استفاده شد و مقایسه ای بین عملکرد انها انجام شد

0.98=2R )را در پیش بینی از خود نشان داد(.a2014 Taghavifar & Mardani .)فازی منطق اساس بر مدل یک 

 زیرشکن، از ثانویه و اولیه خاکورزی ادوات ترکیب در بذر بستر سازی آماده برای خاک شدن تکه تکه توصیف برای

فازی  سازی مدل اصول رویکرد اساس بر هوشمند، مدل یک مقاله، این دیسک ساخته شد. در و دار برگردان گاوآهن

 از عبارت بودند مدل ورودی .شد داده توسعه خاکورزی عملیات طول در خاک شدن تکه تکه بینی پیش برای ممدانی،

 میانگین ریشه پارامتر سه آن در بودکه قوانین، 50 شامل فازی مدل .نمونه برداری عمق و تراکتور سرعت خاک، رطوبت
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 این .بود شده استفاده فازی های مدل ارزیابی منظور به( 2R) تعیین ضریب و نسبی، خطای ،(RMSE) خطا مربعات

 یکی عنوان به تواند می فازی مدل تحقیق، این نتایج به توجه با. ترتیب به شد، محاسبه ٪0.988 و ٪3.95 ،٪0.167 پارامترها

-Abbaspour)استفاده شود باال دقت با خاکورزی عملیات حین در خاک شدن تکه تکه بینی پیش برای روش

Gilandeh & Sedghi., 2015). در تحقیقی به منظور پیش بینی تنش عمودی منتقل شده به خاک زیر چرخ

استفاده شد.ورودی ها مدل عبارت بودند از سرعت پیشروی،  (ANFIS) یقیتطب یاستنتاج فاز ستمیاز ستراکتور 

قوانین فازی نوع سوگنو با توابع عضویت مختلف به  بار وارد برچرخ محرک، عمق و لغزش چرخ محرک.

نمایندگی از هر ورودی تشکیل شد.در نهایت مشخص که مدل استفاده بر اساس تابع عضویت گوسی بهترین 

 (.Taghavifar & Mardani 2014.b)عملکرد را از خود نشان داد 

رطوبت های مختلف  زیر شکن در اده شده توسط انواعهدف از این مطالعه بررسی میزان خردشدگی خاک ایج

مدلی هوشمند براساس   در این تحقیق همچنین باشد.ورزی حفاظتی میکت طی عملیات خاوو عمق های متفا

 توسعه یافت. MWD  (Mean weight diameter)سیستم استنتاج فازی تطبیقی برای پیش بینی
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 فصل دوم

هامواد و روش  
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 انجام آزمایشات مزرعه ای-2-1

درصد سیلت و  3/29رس،  %25 حاوی نیفت لومی شابدانشگاه محقق اردبیلی در خاک با ها در مزرعه تحقیقاتی آزمایش

تکرار انجام  3بلوک های کامال تصادفی مرتب و با فاکتوریل بر پایه ها به صورت طرح فت. آزمایشردرصد شن انجام گ 66/45

سرعت  4( که در 1-2سوم، کج ساق، پاراپلو و پاراپلو پره دار بود)شکل رنوع شاخه زیرشکن م 4تیمار ها شامل داده شدند. 

ر عمق خاک د یدرصد مورد بررسی قرار گرفتند. خرد شدگ 20و  16، 12، 8های در رطوبت m/s 4/1و 2/1،  1، 5/0پیشروی 

 سانتیمتر مورد ارزیابی قرار گرفت. 40و  30، 20، 10های 

 

 
 

a) paraplow b) bentleg 

 

 

c) conventional d)  winged paraplow 

 

 شکن های کج ساق، پاراپلو، پاپلو پره دار و مرسوم که در مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفتندزیر -1-2شکل 



 

9 
 

 

 kg بود وزن روی محور عقب R 30 18.6 خ عقب رادیال با اندارهرچ ایکه دار MF285 تراکتوربرای انجام آزمایشات از 

بود. بعد از انجام آزمایش ها نمونه های خاک از اعماق  kPa 100خ عقب ربود استفاد شد. در طول آزمایشات فشار باد چ 1694

و سپس از  دساعت خشک گردیدن 24محیط به مدت  نمونه در هوایذکر شده از مسیر عبور شاخه های زیرشکن برداشته شد. 

ثانیه غربال  30میلی متر توسط تکان دادن دستی به مدت  8/50و  4/25،32، 16، 5/13، 25/6، 35/3الک های دستی با اندازه 

 Kemper and) زیر محاسبه گردید (1معادله )شده و عمل دانه بندی صورت گرفت. میانگین وزنی ذرات خرد شده از 

Rosenau, 1986) . 

(1    )                              
MWD =  

Ʃ (wi.di)

wt
 

 در این رابطه:

MWD: ها )میلی متر(میانگین قطر وزنی خاکدانه 

iw :)وزن خاک باقیمانده بر روی الک مورد نظر )گرم 

id :(اندازه روزنه الک )میلی متر 

tw : گرم(وزن اولیه نمونه خاک مورد الک قرار گرفته(  

 زیه و تحلیل قرار گرفتند.رح بلوک های کامال تصادفی مورد تجدر ط SPSS21 داده های جمع آوری شده در نرم افزار

 مدلسازی انفیس 2-2

وعی شبکه تطبیقی چند ن ANFIS(Adaptive neuro-fuzzy interface system)سیستم استنتاج تطبیقی عصبی فازی 

های هرکدام از سیستم .( بسط داده شد  1993متشکل از عناصر اصلی و توابع سیستمهای منطق فازی است که توسط یانگ) الیه،

فازی و شبکه های عصبی مصنوعی دارای مزایا و نواقصی میباشند. سیستم فازی قادر به استفاده از زبان بشری میباشد و میتواند از 

. به (Buragohain et al. 2008)استفاده کند درحالیکه قادر به یادگیری نمیباشد تجربیات بشری و افراد متخصص و خبره

باید توجه داشت که این روش در شرایط پیش  .میتوان سیستم فازی را آموزش دادای نهای مشاهدهعبارت دیگر با استفاده از داده

ها، قابلیت های عصبی با استفاده از مجموعه دادهشبکهاما  (.Dehnavi et al. 2015بینی نشده نتایج مطلوبی ارائه نمی دهد )

از طرف دیگر شبکه  های عصبی غیر صریح هستند و قادر به استفاده از زبان بشری نمیباشند.خودآموزی دارند. در عین حال شبکه

 Ertunc and)ندهای عصبی برای اجرای موفقت آمیز احتیاج به طیف وسیعی از داده های ورودی و خروجی ازمایش شده دار
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Hosoz. 2008) اگر چه .ANN  یک تکنیک قدرتمند برای مدل سازی مشکالت مختلف در دنیای واقعی است، اما دارای

 ANFIS، یک سیستم فازی مانند باشدعدم اطمینان نسبتا باال  دارای نقاط ضعف خاص خود است. اگر داده های ورودی مبهم و یا

توانست از 1993در سال  (Jang)اولین بار جانگ (.Taghavifar & Mardani, 2014.aممکن است یک گزینه بهتر باشد)

ی شبکه قدرت زبانی سیستم های فازی و آموزش شبکه های عصبی استفاده نماید و سیستمی تحت عنوان سیستمهای فازی بر پایه

تئوری مدل انفیس و ساختار درونی آن در جزئیات .عصبی تطبیقی ارائه نمایدکه این سیستمها به سیستم های انفیس معروف شدند

 Jang, 1993; Jang andشود)مقاالت زیادی به تفصیل تشریح شده است که در اینجا خواننده به آن مقاالت ارجاع داده می

Sun, 1995; Vahidnia et al., 2010; Sezer et al. 2011; Dehnavi et al. 2015; Nasiri Aghdam et 

al. 2016.)) 

ورودی)سرعت پیشروی، عمق عملیات،  4ای با ساختار تفکیک شبکهبا از انفیس  MWDدر این تحقیق به منظور پیش بینی 

-Gaussian-triangular)محتوای رطوبت خاک و نوع تیغه( استفاده شد.ورودی ها توسط چهار تابع عضویت پرکاربرد

Trapezoidal generalized-bell)در تعدادی از مدلها فضای هر  ای(بازنمایی شدند.زنگوله ای، گوسی و)مثلثی،ذوزنقه

در دسته دیگر مدلها فضای هر  قانون برای پیشی بینی خروجی شد. 81ورودی با سه تابع عضویت بازنمایی شد که منجر به ایجاد 

سوم مدل ها برپایه ساختار  .دسته قانون برای پیشی بینی خروج ایجاد میشود16تابع عضویت بازنمایی شد که در نتیجه 2ورودی با 

 62تعداد قوانین در این روش  خوشه بندی کاهشی ایجاد شدند که در این روش نرم افزار فضاهای ورودی را تقسیم بندی میکند.

 ایجاد گردید. 2013aنسخه  MATLABکمک نرم افزار تمامی این مدلها با  عدد می باشد.
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 نتایج و بحث: -3-1

ورزی و نوع تیغه زیرشکن بر نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثرات اصلی و متقابل رطوبت خاک، سرعت پیشروی، عمق خاک

دهد که تغییرات عوامل ذکر شده در محدوده ارائه گردیده است.نتایج نشان می 1-3میانگین قطر وزنی خاک دانه ها در جدول 

داشته و تمامی اثرات اصلی و متقابل فاکتورهای آزمایشی در سطح احتمال یک درصد  MWDداری بر مطالعه تاثیر معنیمورد 

 دار هستند.معنی

 (خرد شدگی خاکمیانگین قطز وزنی)روی  خاکورزی تجزیه و تحلیل آماری اثر سرعت، نوع تیغه و عمق -1-3جدول 

F Mean square Sum of 

squares 
DOF Factor 

0.44 0.02 0.0 2 block 
**14644 950 2850.1 3 Tine 
**42316 688 2066.8 3 Depth 

**506 1990 5972.4 3 Moisture   
**210 23.83 71.5 3 Speed     
**258 9.92 89.3 9 Tine × Depth 

**13.37 12.16 109.5 9 Tine × moisture  
**93.05 0.63 5.7 9 Tine × speed  

**172.62 4.38 39.4 9 Depth × moisture  
**15.80 8.11 72.9 9 Depth × speed  

**284.61 13.39 120.5 9 Moisture × speed  
**39.13 1.87 50.6 27 Tine× Depth × moisture  
**10.55 0.49 13.3 27 Tine × Depth × speed  

**4.25 0.2 5.4 27 Tine × moisture × speed  
**44.85 2.11 57 27 Depth × moisture ×speed  

**6.49 0.31 24.7 81 Tine × Depth × moisture × speed  
 0.05 24 510 Error  

  11573 767 Total  

**Highly significant (p < 1%) 

 

 بر میانگین قطر وزنی نوع تیغه×عمق×گانه رطوبتاثر سه -3-2

مشخص است با افزایش  1-3همانطور که از شکل  نوع تیغه نمایش داده شده است.×عمق×گانه رطوبتاثر سه 1-3در شکل 

با  MWDهای پاراپلو پره دار، پاراپلو و کج ساق روند تغییرات یابد و برای تیغهها افزایش میدر تمامی عمق MWDرطوبت 

اما در تیغه مرسوم روند تغییرات در تمامی  یابد.متری شدیدتر است و با شیب بیشتری افزایش میسانتی 40افزایش رطوبت در عمق 

 MWDدر بین تیغه های مورد ازمایش تیغه کج ساق حساسیت کمتری به افزایش رطوبت داشته و روند تغییرات  ها مشابه بود.عمق

 10ر عمق باشد که دمتر میمیلی 9/19مربوط به کج ساق معادل  MWDبیشترین  با افزایش رطوبت در این تیغه کمتر بود.

باشد که در متر میمیلی 37/3پره دار معادل -مربوط به تیغه پاراپلو MWDرخ داده است و کمترین  20متری و رطوبت سانتی

پره دار و پاراپلو به علت داشتن پره و کفشک در انتهای تیغه -پاراپلو تیغه های ایجاد شده است. 8سانتی متری و رطوبت 40عمق 
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همچنین تیغه کج ساقل به علت  شوند.بیشتر باعث بهم خوردن سطح خاک و فروپاشی ساختمان آن می نسبت به دو تیغه دیگر

در ان نسبت به  MWDزوایه حمله کم راحتر در خاک نفوذ کرده و کمتر باعث بهم خورد سطح خاک شده در نتیجه مقدار 

 جهت در جلو به تیغه رو نتیجه در و کم حمله زاویه تیغه دارد، حمله زاویه به بستگی زیرشکن مرسوم بیشتر است. خردشدگی

سطح  به تر درشت هایکلوخه بلندکردن به تمایل تیغه ها این این امر بدین دلیل است که، .حرکت جداسازی را بهبود میبخشد

گادوین  .(Heege, 2013کنند تا به سمت پایین غربال شوند)ایجاد می کوچک ذرات برای بزرگتری حفره رو این از و دارند

یابد که این امر باعث خردشدن نشان داد که با افزایش زاویه حمله نیروی مورد نیاز برای حرکت تیغه درخاک افزایش می 2007

 Salar et al. 2013; McKyes, andچنین روندی در کار دیگر محققان نیز گزارش شده است) شود.بیشتر خاک می

Maswaure, 1997.) 
 

نشان دادندکه در رطوبت پایین با  ( 2017)عبداهلل پور و کارپرورفرد  کوچکتر هستند. MWD مقادیر باالتر، یسرعت ها یبرا  

 درصد افزایش سرعت خردشدگی را افزایش میدهد10در محدوده رطوبت  .یابدافزایش سرعت خردشدگی افزایش می

Ahaneku and Ogunjirin 2005; Thakur et al. 1988; McKyes, 1985; Taniguchi et al.1999; 

Gökalp Boydafi, 2005) .افزایش میزان رطوبت باعث کاهش خردشدگی میشودHemmat) 

et.al.2007;Abbaspour-Gilandeh & Sedghi.2015 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 هانوع تیغه بر میانگین وزنی قطر خاک دانه×عمق×گانه رطوبتاثر سه -1 -3 شکل

 هابر میانگین وزنی قطر خاک دانه نوع تیغه×عمق×گانه سرعتاثر سه -3-3

روند تغییرات  یابد.کاهش می MWD مشخص گردید که با افزایش عمق در تمامی سرعت ها و تیغه ها 2-3با توجه به شکل 

MWD  افزایش  با افزایش سرعت بصورت محسوسی 40و 30تقریبا ثابت بوده اما در عمق  20و  10با افزایش سرعت در عمق

 شدن غربال رایب هستندبزرگتر که آنهایی به نسبت بهتری شانس کوچک ذرات شود، می زده هم به خاک که حالی در یابد.می

 به نیاز شدن الک توسط تفکیک این .ماند می باقی سطح نزدیکی در تر بزرگ های دانه نتیجه، در .دارند حفره در پایین به رو

به همین علت با  نمیدهد رخ یتفکیک هیچکنند هایی که با سرعت باال کار میحرکت کنند. در تیغه تر آهسته دارد که هایابزار
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 Heege and)یابدافزایش می MWDافزایش سرعت حرکت انتقال ذرات کوچک به پایین مختل شده و در نتیجه 

Vosshenrich, 2000.) در پایین به روتا  است نیاز مورد کوچک ذرات برای که یزمان توسط دتوان میرویداد  این احتماال 

 توجه قابل تفکیک یکاینکه  برای زمان این سریع، حرکت شاخه های با .ه شودداد توضیح غربال شوند شاخه ها پشت حفره

 Chenکاهش یافته است) MWDدر تحقیقات متعددی گزارش شده است که با افزایش عمق .است کوتاه خیلی صورت بگیرد،

et al., 2009; Bogrekci and Godwin 2007 تیغه پارابلو پره دار در تمامی تیمارها دارای بیشترین میزان خردشدگی.)

های نسب شده بر روی تیغه توان به پرهباشد که علت این امر را میساق دارای کمترین میزان خردشدگی میباشد و تیغه کجمی

 پارابلو نسبت داد.

  

  

 

 هانوع تیغه بر میانگین وزنی قطر خاک دانه×عمق×گانه سرعتاثر سه-2 -3 شکل
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 هابر میانگین وزنی قطر خاک دانه رطوبت×عمق×گانه سرعتاثر سه -3-4

ندارد در حالیکه در مقاالت بسیاری  MWDرسد که تغییرات سرعت تاثیر چندانی بر بنظر می 3-3با در نظر گرفتن نتایج شکل 

رطوبت ×عمق×برای روشن شدن ای ابهام به بررسی اثر سه گانه سرعت سرعت بر خردشدگی خاک ذکر شده است.تاثیر اثر 

شود که در تمامی نمودارها با افزایش رطوبت مشاهده می 3-3نمایش داده شده است.در شکل  3-3شود که در شکل پرداخته می

MWD ز گزارش شده است)افزایش یافته است که این روند در کار سایر محققان نیHemmat et.al.2007; Abbaspour-

Gilandeh & Sedghi, 2015).  علت افزایشMWD  توان به این واقعیت نسبت داد که با افزایش با افزایش رطوبت را می

رطوبت مقاومت خاک در مقابل حرکت تیغه کاهش یافته و در عمل بجای خردشدن خاک خاک برش خورده و قطعات بزرگتری 

با افزایش  12و  8های سانتی متری در رطوبت 20و  10باشد که در عمق نکته قابل توجه در این نمودارها این می شود.د میایجا

علت چنین رفتار  کند.افزایش پیدا می MWDبا افزایش سرعت  20و  16های کند اما در رطوبتکاهش پیدا می MWDسرعت 

شود نیروی وارد از سمت تیغه رطوبت های پایین عاملی که باعث گسیختگی خاک میگردد که در متضادی به این واقعیت برمی

باشد بنابراین هرچه خاک خشک تر باشد نیروی بیشتری برای گسیختگی خاک مورد نیاز است و این نیروی بیشتر به خاک می

کشد و جابجایی یغه طول میهای باالتر مدت زمانی که حرکت خاک بر روی تشود.اما در رطوبتباعث خردشدن خاک می

 MWD شود در نتیجه هرچه سرعت کمتر باشد خردشدگی بیشتر خواهد بود.خاک در طول زمان باعث خردشدن بیشتر آن می

های ریز و شود زیرا زمان الزم برای الک شدن دانهها با افزایش سرعت بیشتر میسانتی متر در تمامی رطوبت40و   30در عمق 

یابد. دراکثر  تحقیقات گذشته با افزایش سرعت میزان خردشدگی افزایش یافته است اما باید ق کاهش میحرکت آنها به عم

 ;Ahaneku and Ogunjirin 2005)درصد بوده است 12درنظر داشت که محتوای رطوبت در شرایط عملیاتی آنها کمتر از 

Thakur et al., 1988; McKyes, 1985; Taniguchi et al.1999; Gökalp Boydafi 2005.) 
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Investigating the effect of Subsoiler type on soil fragmentation at 

different speeds under different soil moisture at different depths 

using ANFIS 

Gholamhossein Shahgholi, AbdolMajid Moinfar 

Abstract 

   One of the main aims of tillage operation is to provide a seedbed with appropriate soil 

fragmentation and to create relatively large aggregates of topsoil to achieve conservation 

tillage. Considering that subsoiling is necessary for hardpan breakup, the creation of a 

seedbed with the same operation can increase the operation efficiency. The present study was 

conducted to investigate the effect of tine type on soil aggregate. For this purpose, we tested 

four subsoiling tines of conventional, Bentleg, Paraplow, and winged-Paraplow in the field 

at soil moisture contents of 8, 12, 16, and 20% and the tractor forward speeds of 0.5, 1, 1.2, 

and 1.4 m/s. Soil fragmentation was evaluated in different depths of 10, 20, 30, and 40 cm. 

Winged-Paraplow and Paraplow, compared with two other tools, showed more soil 

disturbance due to having a wing and chisel at the end of the tine. The highest mean weight 

diameter (MWD) =19.9 mm was reached using a Bentleg at a depth of 10 cm and moisture 

content of 20%. In comparison, the lowest value of 3.37 mm was related to the winged-

Paraplow at a depth of 40 cm and moisture content of 8%. Considering the aggregate size of 

0.5-8 mm for providing a proper seedbed, the winged-Paraplow tine is a suitable tool that 

can provide seedbed at any depth at a water content of 0.8PL, where PL denotes plastic limit. 

At slow forward speeds, fine particles had enough time to sift to a deeper layer, which is 

beneficial for seedbed creation. Reducing the soil moisture increased soil disturbance and its 

fragmentation. Moreover, it was observed that MWD was higher at high moistures. The 

outputs of the adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) model developed in this work 

showed a good agreement with measured data in predicting MWD. Moreover, the regression 

model presented useful information about the relation between input and output factors and 

their effect on MWD. 
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