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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

تمامی حقوق مادی و معنوی مرتبت بر نتایج، ابتکارات، 

هایِ ناشیییی ان ان ای ایژ هشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می محقق اردبیلیدانشگاه  متعلق به 

ان ایژ اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ش و  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نای ا دان

 بالمانع است.

 
 

 رشته دکتری آموختهدان  عبدالمجید معین فراین انب 

ههی طراحی مهشگگین گرای  مهندسگگی منهنیب بییسگگی گگ  

شهورزی  شکدهک شهورزی و منهبع طبیعی دان شاه   ک دان

که در  0115034339 دانشیی ویی به شییماره محقق اردبیلی

 تحصیلی خود تحت عنوان: " رسالهان  93/1/3100تاریخ  
صنیعی در پیش بینی تراک  خهک  س فهد  از هیش م ا

ا ر ایجهد شگگد  بر ا ر عیامم مصگگنیعی و بررسگگی 

تب و  میفران گگگیمحرکه تراک یر)جفت د  گگگ  یسگگگ

شی( بر تراک  خهک و میفران ید ش " دفاع  بهزد  ک

 شوی که:ای، متعهد مینموده

گونه مدرك را قبالً براي دریافت هیچ رسیییاله( ایژ 9

تحصییییلا یا به عنوان هرگونه فعالیت هشوهشیییی در 

ها و مؤسسات آمونشی و هشوهشی داخل و سایر دانشگاه

 ای.خارج ان کشور ارائه ننموده

 نامهسییقت تمامی مندرتات هایان( مسییلولیت ّییّحت و 2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می

، حاّل هشوه  ان ای شده توسط این انب رساله( ایژ 9

 باشد.می

( در مواردي كه ان دسیییتاوردهاي علما و هشوهشیییا 4

ای، مطابق ضوابط و مقّررات دیگران اسیتااده نموده

ّل امانتداری علمی، نای منبع  مربوطه و با رعایت ا

مورد استااده و سایر مشخصات آن را در متژ و فهرست 

 ای.منابع ذكر نموده

( چنانچه بعد ان فراغت ان تحصیل، قصد استااده یا 5

برداري اعت ان نشر كتاب، ثبت اختراع هر گونه بهره

 را داشییته باشییت، ان حونه رسییالهو ... ان ایژ 

معاونت هشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 نهاي النی را اخذ نمایت.م و

در  رسالهمسیتخرج ان ایژ  مقاله ( در ّیورت ارائه6

ها و ها، سیییمینارها، گردهماییها، کنارانسهمای 

انواع م الت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

نای نویسندگان )دانش و و اساتید راهنما و مشاور( 

 ذکر نمایت.

خالف موارد فوق ثابت ( چنیانچه در هر مقطع نمانا، 7



تمله ابطال مدرك ان شیییود، عواقب ناشیییا ان آن )

، طرح شییکایت توسییط دانشییگاه و ...( را تحصیییلا

دانت هذیری و دانشگاه محقق اردبیلی را م ان میما

با این انب مطابق ضیییوابط و مقّررات مربوطه رفتار 

 نماید.

 
 

 

 





 

 نام پدیدآور: و عنوان
ثر ااستفاده از هوش مصنوعی در پیش بینی تراکم خاک ایجاد شده بر اثر عوامل مصنوعی و بررسی 

/  بازده کششی( بر تراکم خاک و لیفرانسیتک دو  لیفرانسیمحرکه تراکتور)جفت د ستمیس

 عبدالمجید معین فر

 دکتر غلامحسین شاهقی :راهنما اناستاد

 دکتر یوسف عباسپور گیلانده و دکتر ترحم مصری گندشمین ان مشاور:استاد

 93/1/3100  دفاع: تاریخ

 ص. 801 ات: صفح تعداد

 مهندسی بیوسیستم/ نامه:پایانشماره 

  چکیده: 
ه است ک های مختلفعملیاتهای سنگین برای های مدیریت کشاورزی در سطح وسیع مستلزم استفاده از ماشینشیوههدف: 

 ییبالا یابعاد خارج یمدرن کشاورزهای نیماش .وری همراه استاغلب با تخریب ساختمان خاک، افزایش تراکم خاک و بهره
 ایتوان ظرفیت مزرعههای کشاورزی میبا افزایش عرض کار ماشین دارند.یی بالا ی( و وزن هایاتیعمل ی)اول از همه عرض ها

تضادهایی بین شرایط عملکرد کششی بهتر یک ماشین و شرایط . ای بهبود بخشیدمصررف سروخت را به شرکل لابل توجه و
های حرکتی یک ماشین کشاورزی و بررسری انواع سریسرتمشرود، بنابراین عملیاتی بهینه برای کاهش تراکم خاک دیده می

 .رسدتاثیرات آنها بر عملکرد کششی ماشین و تراکم خاک امری ضروری بنظر می
ای در لالب بلوک کامل تصادفی بصورت فاکتوریل با به صورت مزرعه مربوط به تراک خاک آزمایشات روش شناسی پژوهش:

کیلومتر بر ساعت(، باد  77/6و  16/9، 26/9تیمارهای اعمال شرده شرامل سرطوخ مختلف سررعت)سره تکرار انجام گرفت. 

(، چرخ 4WDهای حرکت تراکتور)چهار چرخ محرک)(، سیستم21و 95، 91(، رطوبت)کیلوپاسکال 291و  211، 971تایر)
مربوط به عملکرد  تآزمایشررا متر( بودند.سررانتی 41و  91،21( و عمق)(RWD)و چرخ عقب محرک (FWD)جلو محرک

ر نوع در این تحقیق اثای در لالب بلوک کامل تصادفی بصورت فاکتوریل با سه تکرار انجام گرفت. به صورت مزرعه کشرشری
 971و921، 61(، وزنه بالاست )کیلوپاسکال 291و  211، 971تایر) فشار تورم ،(RWDو  4WD ،FWD)سیستم حرکتی

یری گبر عملکردکششی تراکتور مورد بررسی لرار گرفت. معیارهای اندازه کیلو نیوتن( 91و  6، 2و نیروی کششی ) کیلوگرم(
شرده شرامل لشزش چرخ محرک، مقاومت غلتشری تراکتور و مصررف سوخت بود. در نهایت با استفاده از مقادیر بدست آمده 

رای انجام آزمایشات استفاده شد. ب 241تراکتور گلدونی  لشزش و مقاومت غلتشری بازده کششی تراکتور نیز محاسبه گردید.

متری شخم زده شد تا خاک سطح مزرعه سانتی 51دار و دیسک تا عمق سطح مزرعه با استفاده از زیرشکن، گاوآهن برگردان
ای و چهارنوع تابع عضررویت مثلثی، سرراختارتفکیک شرربکهروش انفیس با  در این تحقیق از  مشررابه شرررایط عملیاتی گردد.

 سازی تراکم خاک استفاده شد.ای برای مدلین و زنگولهای، گوئسذوزله
 رد عمق، سرعت پیشروی و رطوبت ر،یتا باد فشار سیستم حرکتی، یاصل اثرات کهها نشان داد، تجزیه واریانس داده ها:یافته

زنه و ر،یتا باد فشار سیستم حرکتی،همچنین اثرات اصلی  دار بود.معنی جرم مخصوص خاک راتییتش بر ،%9 احتمال سطح
. نتایج نشان داد که سیستم چهار دار بودمعنی های عملکردی تراکتورشاخص بر ،%9 احتمال سطح دربالاست و نیروی کشش 

چرخ محرک کمترین اثر مخرب بر تراکم خاک و بیشرترین اثر سرازنده را بر عملکرد کشرشری تراکتور داشرته است. افزایش 

همچنین کاهش فشرار تورم و افزایش وزنه بالاست  ث تخریک سراختار خاک شرد.رطوبت و فشرار تورم و کاهش سررعت باع
دست آمده از این های بهدادهانفیس منظررور ارزیررابی مردل ،هب موجب کاهش لشزش و بهبود عملکرد کششی تراکتور است.

مقایسره نتایج نشان داد که مدل انفیس نسبت به مدل  .مورد مقایسره لرار گرفت رگرسریون چندگانههای مدل مدل با داده
 های والعی ارائه کرد.ههای نزدیکتری به دادرگرسیون چندگانه داده

زمانی که نیروی کشرشری بالایی برای انجام عملیات مورد نیاز اسرت بهتر اسرت از سیستم چهار چرخ محرک گیری: نتیجه
 .و ساختار خاک نیز کمتر دچار آسیب شود ف سروخت کمتری حاصل شوداسرتفاده کرد تا هم بازده کشرشری بالاتر و مصرر

ین زمانی که نیروی کشش پایینی برای انجام عملیات مورد نیاز است بهتر است از سیستم چرخ عقب محرک استفاده نهمچ

 گردد.تری نیز حاصل کرد تا ضمن دستیابی به عملکرد کششی مناسب مصرف سوخت پایین

 ، تراکمسیستم حرکتیفشار تورم، جرم مخصوص ظاهری، انفیس،   های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 
 نههی کشهورزی مدرشیی 

های سنگین های مدیریت کشراورزی در سرطح وسیع مستلزم استفاده از ماشینشریوه

داشرت و برداشرت است که اغلب با تخریب ساختمان خاک، افزایش برای مراحل کاشرت، 

موجب نفوذ  نیسررنگ یهااسرتفاده از ماشرین شیافزاوری همراه اسرت. تراکم خاک و بهره

 به نسبتتر خاک قیعم یفشردگ جینتا جه،یو در نتشود میتر خاک قیق عماعمابه  تنش

به منظور بالا بردن  (.Keller et al., 2007; Zink et al., 2010) لبل گزارش شررده اسررت

های وسیع در نظر گرفته شوند که وری در بخش کشاورزی مزارع باید به صورت زمینبهره

ای تر دارای توان مزرعهکارآمد هایماشررین از اسررتفاده با تواندوری میدر این مزارع بهره

یاری، گرایش در های بسرربرای سررال (.Ansorge and Godwin 2007a)یابد  بالاتر افزایش

که خطر ابتلا به تراکم  بخش کشراورزی به سرمت افزایش اندازه و وزن تراکتور بوده است،

 .(Arvidsson et al., 2011) شدید خاک را افزایش داده است
 تراک  خهک

 غذایی مواد ارائه تضمین کننده از آنجاکه خاک یک سررزمین خاص در خاک عملکرد 

 فاای هاتمدن بقای و توسعه در حیاتی نقش انسران اسرت برای بیشرتر اسراسری کالاهای و

 و سررریع بالقوه تخریب نرخ با ناپذیر تجدید منبع یک خاک اما (.Hillel, 2009) کندمی

 استفاده بنابراین،(. Van-Camp et al., 2004) است آرام بسیار تشرکیل و بازسرازی فرایند

 هایخواسته غذایی، امنیت از لبیل جهانی مسائل با مقابله برای حلراه تنها خاک از پایدار

 (.Lal, 2009; Jones et al., 2009) است زیستی تنوع اللیم و تشییرات آب، و انرژی

 لابل طور به خاک ذرات بین منافذ فضررای کاهش از شررکلی عنوان به خاک تراکم

 بر. (Li and Schindler., 2013) شررود خاک تولید ظرفیت کاهش باعث تواندمی توجهی

 محصول کاهش عملکرد درصد 94 امریکا، شمال و اروپا در کشور هفت از اطلاعات اسرا 

 Hakansson and) است گزارش شده ها در سطح مزرعهعبور ماشرین از بعد اول سرال در

Reeder, 1994).  تراکم خاک یک شررکل از تخریب فیزیکی خاک اسررت که باعث فشرررده
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شررردن و نزدیکتر شررردن ذرات جامد خاک به یکدیگر و یا کاهش تخلخل و از بین رفتن 

شررود که بصررورت افزایش جرم فضرراهای خالی درون خاک و کاهش نفوذپذیری خاک می

 به) خاک . فشررردگی(Veronesi et al., 2012) شررودمخصرروص خاک خشررک نمایان می

. است خاک کیفیت حفظ برای اصلی تهدیدهای از یکی( خاک تخلخل کاهش مثال عنوان

 تحت شودفشرده می دارای اهمیت، زمانی که خاک محیطی زیست توابع از وسریعی طیف

دهد و در نتیجه باعث گیرند: تراکم هدایت هیدرولیکی اشرررباع را کاهش میمی لرار تاثیر

های اجباری تراکم ممکن است جریان شود؛خاک توسط آب میرواناب سطحی و فرسایش 

ها کشلابل جذب و آفت-و از این رو حمل مواد مشذی کلوئیدی را در روزنره ها القا  کند،

کند؛ تراکم هوادهی خاک را کاهش تر و آب زیرزمینی تسرررهیرل میهرای عمیقرا بره افق

اعث از دسررت رفتن نیتروژن و شررود و بدهد، و در نتیجه باعث کاهش رشررد ریشرره میمی

در  .شررودای از طریق نیتروژن دهی توسررط فرآیندهای بی هوازی میتولید گازهای گلخانه

نتیجه، تراکم خاک یکی از علل تعدادی از مشرکلات زیسرت محیطی و زراعی)جاری شدن 

زمینی، کاهش عملکرد های زیرسرریل، فرسررایش، شررسررته شرردن مواد شرریمیایی به آب

در نتیجه خسررارت التصررادی لابل توجهی به جامعه و کشرراورزی وارد  و اسررت محصررول(

  .(Keller et al., 2013) دکنمی

های کشراورزی مهمترین علت تراکم خاک ایجاد شده در های ماشرینافزایش بار چرخ

های زراعی در هر سرال توسط عملیات خاک سرطحی زمین .تر خاک اسرتهای عمیقلایه

ماند، این اغلب دست نخورده بالی می نحال لایه خاک زیریشرود، با اینشرخم سرسرت می

بدان معنی است هر بار که حداکثر ظرفیت حمل بار بیش از حد باشد، تراکم خاک اضافی 

، این اثرات ماندگار هستند، و نتایج حاصل از شل همچنین .در اعماق خاک رخ خواهد داد

. این بدان (Voorhees, 2000) امید کننده اسرررت شررردگی طبیعی و مصرررنوعی خاک نا

 یک که در این راستا معناسرت که باید در وهله اول از رخ دادن تراکم خاک جلوگیری کرد

تواند توسط تنظیم تراکم خاک می .باشدعامل محدود کننده تعیین اندازه بارهای چرخ می

ومت کردن تعداد، اندازه، عرض و فشررار باد تایر چرخ بارگذاری شررده مطابق با شرررایط مقا

 .(Van den Akker, 2004) خاک جلوگیری شود
 عملنرد کششی تراک یر

 اتیبه حداکثر راندمان در عمل یابیدسرررت ،مدرن یکشررراورز یاز الزامات اصرررل یکی

 یها)اول از همه عرض ییبالا یابعاد خارج یمدرن کشرراورزهای نیماشرر اسررت. ایمزرعه

توان های کشررراورزی میبا افزایش عرض کار ماشرررین دارند.یی بالا یها( و وزنیاتیرعمل
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ای بهبود بخشرررید. از سررروی دیگر اسرررتفاده از ای را به شرررکل لابل توجهظرفیت مزرعه

های با توان عملیاتی بالاتر منجر به کاهش مصررف سروخت در واحد سررطح مزرعه ماشرین

انرژی در بخش  ترین مصرف کنندهتراکتورها اصلی .(Svoboda et al., 2016)خواهد شرد 

کشرراورزی هسررتند. با توجه به لیمت روز افزون سرروخت و اثرات مخرب زیسررت محیطی 

 رسررد.های سرروختی، بهینه کردن مصرررف سرروخت تراکتورها ضررروری بنظر میآلاینده

های کشررشرری مانند شررخم زدن ترین وظیفه یک تراکتور در مزرعه انجام عملیاتاصررلی

کشرشری یک تراکتور تاثیر بسرزایی در مصررف سوخت  . باتوجه به اینکه عملکردباشردمی

تواند نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت ایفا تراکتور دارد بهینه سرازی این عملکرد می

تعامل بین چرخ محرک توسررط  تراکتور توان موتور .(Battiato and Diserens, 2017) کند

 تور با بهبود عملکرد کششی تراک .شودمیبه نیروی کششی تبدیل  تراکتور و خاک سطحی

افزایش یافته و یا انرژی هایی مانند خاکورزی نیروی کشررش مورد نیاز برای انجام عملیات

تحقیقات زیادی بیان کرده است که یابد. از برای ایجاد نیروی کشرشری کاهش میمورد نی

توان تراکتور در فرایند تعامل بین تایر و خاک سرررطحی به علت لشزش چرخ  % 55تا  21

وان تد بنابراین میروشکل تایر وخاک از دست می محرک، مقاومت غلتشی تراکتور و تشییر

کتور توسط پارامترهای طراحی وسیله نقلیه تجهیزات عملکرد کشرشی ترانتیجه گرفت که 

 ,Janulevičius and Damanauskas) گیردضرمیمه آن و شرایط خاک تحت تاثیر لرار می

2015; Šmerda and Čupera, 2010; Taghavifar and Mardani, 2015). ی از یررک

ه ای کباشررد به گونههای اسررتفاده کامل از لدرت موتور تراکتور افزایش عرض کار میروش

افزایش بیش ا در اکثر موارد ام .(Lacour et al., 2014) حداکثر نیروی کششی ایجاد شود

 کند.از حرد مجاز تجاوز  چرخ تراکتور لشزششرررود کره از حرد نیروی کشرررش منجر می

مجاز باشد، تراکم شدیدی در خاک رخ  هبالاتر از محدودچرخ محرک درمواردی که لشزش 

ز برای جلوگیری محدوده لشزش مجا دهد که باعث کاهش عملکرد محصرول خواهدشد.می

 Battiato et al., 2013; Grečenko, 2010; Moitzi)  است % 95-91خاک بین از تراکم 

et al., 2013)ی. با اسرتفاده از تراکتورهای خیلی سرنگین امکان دستیابی به حداکثر نیرو 

شود اما این روش مضراتی نیز دارد از درصد فراهم می %91کششی در محدوده لشزش زیر 

منجر به افزایش مصرررف سرروخت و فشررردگی خاک  ،حمل وزن بیش از حد اینکه جمله

روی به حداکثر نیامکان دسررتیابی  تراکتور های مختلفپیکربندی. با اسررتفاده از شررودمی

سازی خاک و مصرف سوخت بیش از ون فشردهکشرش در کمترین لشزش چرخ محرک بد
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توان کر شررده میبا توجه به مطالب ذ .(Janulevičius et al., 2018) شررودفراهم می حد

گین امری های سننتیجه گرفت برای دستیابی به عملکرد کششی بهینه استفاده از ماشین

 ناپذیر است.اجتناب
 ضرورت و اهمیت پژوهش

با توجه به مطالب ذکر شرده در بالا تضرادهایی بین شررایط عملکرد کشرشی بهتر یک 

شرررود و با توجه به میماشرررین و شررررایط عملیاتی بهینه برای کاهش تراکم خاک دیده 

تواند بر فرسررایش خاک و کاهش عملکرد محصررول های فراوانی که تراکم خاک میآسرریب

های حرکتی یک ماشرین کشاورزی و تاثیرات آنها بر داشرته باشرد بررسری انواع سریسرتم

رسد، همچنین دستیابی به عملکرد کشرشری ماشین و تراکم خاک امری ضروری بنظر می

تواند به عنوان هدف نهایی این تحقیق در نظر تراکم خاک می-کششی نقطه بهینه عملکرد

 .گرفته شود

 هدف )اهداف( پژوهش

 باشد.ذیل میرساله به شرخ  نیمورد نظر در ا هدف

چهارچرخ  -چرخ عقب محرک -)چرخ جلو محرکتعیین بهترین سرریسررتم حرکتی -9

 ش و کمترین تراکم در خاکبه منظور ایجاد بیشترین کش محرک(

 ها بر تراکم خاک و عملکرد کششی تراکتورتشییرات فشار تورم چرخ تاثیر بررسی -2

 تاثیر میزان وزنه بالاست بر تراکم خاک و عملکرد کششی تراکتوربررسی  -9

مقایسره سه عامل کنترل کننده عملکرد کششی)سیستم حرکتی، فشار تورم چرخ،  -4

ترین ای که کمیش عملکرد کششی به گونهوزنه بالاسرت( و انتخاب بهترین عامل برای افزا

 تراکم خاک ایجاد شود.



 

 قیتحق نهیشیو ه یمبان -2

 
  

 مقدمه

شود. در بخش اول مضرات تراکم خاک مجزا تقسیم می مطالب این فصرل به سه بخش

شررود. سررپس راهکاری موجود برای جلوگیری از تراکم خاک بیان و علل ایجاد آن بیان می

پردازد و خواهد شرد. بخش دوم به تعاریف مربوط به عملکرد کشرشی و مصرف سوخت می

ش سرروم به بررسرری های بهبود این دو عامل تشررریح خواهد شررد. و در بخدر ادامه شرریوه

 شود.ها پرداخته میهای هوش مصنوعی و چگونگی پیاده سازی آنروش
 تراک  خهک

ب و تنوع نامناس ینسنگ یهایناستفاده از ماش یشافزا یلبه دل ایجاد شده تراکم خاک

 تراکم خاک شده است. یلمسئله بزرگ تبد یکبه  یراخ یهاسال یدر کشرت محصول، ط

 یرفتن فضا ینباعث از ب یجهکه ذرات خاک به هم فشررده شده و در نت دهدزمانی رخ می

ک خا یزیکیف شرردن یکپارچه، تراکم خاک ینظر علم از شرروند.یخاک م پروفیلمنافذ در 

شدن ، محدود ساختار خاک، کاهش تخلخل یباسرت که باعث تخر یاعمال یرویتوسرط ن

شود که غالبًا یم یشهبرابر نفوذ رمقاومت در  یشو افزا ی، هوا و مواد مشذآب دسرترسی به

 ی، فضرراخاک جامد از ذرات خاکسرراختمان  شررود.یمنجر به کاهش عملکرد محصررول م

ه لادر ب، خاصیت موئینگی آبمنافذ بخاطر  فضرای شرده اسرت. یلتشرک یمنافذ و مواد آل

به علت شرایط بارگذاری منافذ  یفضرا که بنحویزمانی .نگهداری آب و هوا در خود اسرت

 یکخاک  یرا، زخاک به تنهایی توانایی احیای دوباره این منافذ را ندارد، یرابردهش میکرا

 یافتهشکل  ییرساختار خاک بطور دائم تش(.  Kumar et al., 2018) یسرتن یکماده الاسرت

 کاهش شررود.یمنجر م یاهرشررد گ یبرا ی مورد نیازامر به فقدان رطوبت و هوا این اسررت.

رکود آب در منطقه خاک  یجهو در نتبه اعماق شررده کمتر آب نفوذ باعث  ینمنافذ همچن

 ه بینی کیاداصطکاک ز یلدل بهشود. که باعث تشدید مشکل می یابدسطحی افزایش می

تراکم خاک نسرربت به تراکم کمتر اسررت.  وجود دارد حسرراسرریت آن خشررک ذرات خاک



 

. رطوبت (Mada et al., 2013) خاک دارد یزیکیف یاتبر خصرروصرر یلو یاثر منفمرطوب 

و از بین رفتن منافذ ذرات خاک  یکیمنجر به نزدکه  کندیذرات خراک را روان م یرانجر

اسررت اما در  یرمتر متش یسررانت 61-91 ینتراکم خاک ب عمق شررود.یخاک م پروفیلدر 

 (.Flowers and Lal, 1998) است ترمتر( مشهود یسانت 91)حدود  یسطحخاک 

هایی با ذرات دارای سایز متفاوت ی با سایز یکسان نسبت به خاکی دارای ذراتهاخاک

شوند منافذ زیادی در خاک ایجاد باعث می یکسراناندازه  با ذرات .شروندکمتر متراکم می

شرررود که باعث میاز ذرات بزرگ و کوچک(  یامختلط )مجموعه یعمقابل، توز در .شرررود

 یلوم خاک .تر از بین بروندمنافذ خاک راحتذرات ریز در بین ذرات درشررت لرار گرفته و 

خاک برای متراکم  یندرصد ر ( مستعدتر 1و  یلتدرصد س 24، شندرصرد  67) یشرن

(. Kumar et al., 2009) شودیم متراکمکمتر  یبا نسبت بالاتر ماده آل شردن اسرت. خاک

بعد از شرررود خاصررریت الاسرررتیک خاک بهبود یابد و در نتیجه افزایش مواد آلی باعث می

 باربرداری بازیابی خاک به شکل بهتری انجام گیرد و تراکم کاهش یابد.
 آ هر مخرب تراک  خهک

ههی بییشگگیمیهیی ا ر تراک  بر خیاص شگگیمهیی خهک و دور 

 خهک

تراکم مانند کاهش سرعت نفوذ آب و  یلبه دل یافته ییرخاک تش فیزیکی یاتخصروصر 

خاک  تراکم د.نگذاریم یرخاک تأث یمیاییخاک بر خواص شررر در هوا یریکراهش نفوذپذ

ار از انتش یعترسر یژنکه مصرف اکس یشرود و در صرورتیم یژنباعث کاهش انتشرار اکسر

 ,.Schnurr-Putz et alفشرده شود ) یهادر خاک خفگی یطتواند منجر به شررایباشرد، م

تواند منجر به یکاهش سررررعت نفوذ آب، تراکم خاک م یرلحرال، بره دل ینع در (.2006

ا هآبگرفتگی خاک سطحی در مناطقی شود که در طول فصول مرطوب مسیر چرخ ماشین

آبگرفتگی خاک سررطحی به نوبه خود منجر به کاهش اکسرریژن شررده و در اثر  .هسررتند

ای ههای فلزی لابل جذب توسط اندامکمبود اکسیژن پتانسیل لازم برای تشکیل انواع یون

 ,Nawazنتیجره گیاه دچار کمبود ریز مشذی ها خواهد شرررد) و در گیراهی وجود نردارد

از سرروی دیگر تراکم خاک مانع نفوذ آب به خاک منطقه ریشرره شررده و در نتیجه  (.2010

آب به صورت رواناب شروع به حرکت کرده و موادی مضری مانند نیترات را که باید جذب 

 Alletto etکنررد)هررای زیرزمینی میگیرراه شرررونررد بررا خود شرررسرررترره و وارد آب 

al., 2010های از تاثیرات مضر تراکم خاک بر خواص شیمیایی (. موارد ذکر شده تنها نمونه

 باشد.خاک می



 

 یهههنگ بر رشدتراک  خهک  یرتأ 

 محدودیتخاک منجر به  تراکم. اسرررت یمنف یاهتراکم خاک بر عملکرد گ یتراثیر کل

خاک با  یاز دست رفتن مواد مشذ یشو افزا یبه مواد مشذ ی، کاهش دسترسیشرهرشرد ر

 یاهتواند بر رشد گ یشرود که میموجود در جو م ی، رواناب و تلف شردن گازهاشرسرتشرو

 .(Saqib et al., 2004)بگذارد یرتأث

 ییتوانا ،دارند. تراکم خاک یاهانو رشررد گ یدر جذب مواد مشذ یها نقش مهمیشررهر

 لرار یرمقاومت خاک و کاهش تعداد ماکروپورها تحت تأث یشافزا یلبره دلرا  یشرررهنفوذ ر

 ییزایشررهو عمق ر یشرره، نفوذ ریشرره، تراکم منجر به کاهش طول ریبه طور کل .دهدمی

در  آلی، ماده ٪5، دارای اسررت که تراکم خاک های لومی آهکی شررده گزارش. شررودیم

مق خاک غیر ممکن کیلوپاسررکال بشررود عملا نفوذ ریشرره به ع 5/2صررورتی که فراتر از 

 .(Hamza and Anderson, 2005) خواهد بود

یکی از مهمترین اثرات تراکم خاک بر رشررد گیاهع عدم جوانه زدن و ظهور نهالچه گیاه 

باشررد. با توجه به اینکه گیاهچه جوان انرژی کمی در اختیار دارد خاک به سررطح خاک می

 Alameda and) شرررودمی متراکم باعث مصررررف شررردن انرژی آن و عدم ظهور گیاهچه

Villar, 2009.) یبآسرر یهایشررهر یلرا به دل ی، تراکم خاک جذب مواد مشذیه طور کلب 

شررود که ممکن یو ذرات خاک م یشررهر ینتما  ب یشدهد اما باعث افزایکاهش م یدهد

حال، تراکم  این باشررود.  یشررهخاک و ر یسماتر ینها بیون یعاسررت منجر به تبادل سررر

 یرشررد شرراخسرراره، جوانه زنکاهش ، یشررهشررکل ر ییرتواند منجر به تشیخاک م یدشررد

تراکم خاک تا حد  بطورکلی بالا شررود. یرمرگ و م یزانکم و م ی، سرررعت جوانه زنیرر د

 فشرده شده نقش دارد. یدر خاک ها یمحصولات زراع یشتردر کاهش عملکرد ب یادیز
 عیامم مؤ ر در تراک  خهک

های کشرراورزی علت اصررلی ینو ماشرر اهلی یواناتحمرور عبور و مدرن،  یدر کشرراورز

از سرروی دیگر عبور و مرور در شرررایطی که رطوبت خاک مزرعه زیاد  .تراکم خاک اسررت

خاک و تراکم  رطوبت یمحتوا یر، تأثاسررا  ینا بر کند.یم یدروند تراکم را تشررد اسررت

 خواهد شد. یبررس ینجادر اهای کشاورزی ینو ماش اهلی یواناتحعبور و مرور از  یناش

 بهفت خهک

 لاهای بادر رطوبت .داردلابلیت تراکم پذیری خاک  هی درجتاثیر لابل توبرافرت خاک 

اندازه بزرگ،  ی باذراتاسررت نسرربت به خاک دارای  اندازه کوچک ی باذراتخاکی که دارای 

بت نسرر علتی رسرری به هاخاک. برابر نیروهای فشرراری دارددر تری لابلیت پایداری پایین



 

 برای مقابله با نیروهایکمتری  پایداریی شنی هاخاک در مقایسه با ریزدانهذرات  بیشرتر

 هاخاک. در این دهندتشییر شکل داده و منافذ خود را ازدست می ترراحتدارند و  یفشرار

تر شررده و فضررای خالی یکنزدباشررد ذرات به هم یمی ذرات کوچک اندازهبه علت اینکه 

در یک فشرررار برابر نسررربت به  هاخاکماند و در نتیجه این برالی می هراآن کمتری بین

 (.Batey, 2009) شوندیم ترمتراکمی شنی هاخاک

 خهک بر تراک  خهک رطیبت یمح یا یرتأ 

تمام  در تراکم خاک اسرررت. یندهایعامل مؤثر بر فرآ ینخاک مهمتر رطوبت یمحتوا

 ) دیابیم یش، مقاومت در برابر نفوذ افزاکخا رطوبت یل، با کاهش پتانسررسررطوخ تراکم

Lipiec et al., 2002.) یترطوبرت خراک براعرث کراهش ظرف یش، افزایگرعبرارت د بره 

خاک به راحتی متراکم  یجهو در نت در مقابل نیروهای اعمالی شررردهخراک  یبرانیپشرررت

، بترطو یدر محتوا ییرتش در اثرتراکم خاک  ییراتتش کسب دانش در مورد روند .شرودمی

 افزایش باشکل خاک  تشییر .ورزی و کشرت کمک خواهد کردخاک یاتعمل یزیربه برنامه

 نیز تا حدی تابعی از یورزو زمان خاک یابدیم یشافزا عبورهرارطوبرت و تعرداد محتوای 

ورز کمترین ها و اداوات خاکای که ورود ماشینباشرد بگونهمی رطوبت خاک و بافت خاک

با افزایش رطوبت  (.Hakansson and Lipiec, 2000) همراه داشرته باشدتراکم خاک را به 

شود با افزایش رطوبت از حد بحرانی تا حد خاصی خاک در اثر نیروهای اعمالی فشرده می

شود. همچنین تحقیقات وارد فاز پلاسرتیک شده و دیگر در اثر اعمال بار فشرده نمیخاک 

 شوندبه سختی در اثر اعمال فشار متراکم میهای بسیار خشک نشران داده است که خاک

(Batey, 2009.) 

 پذیری خهکته یر میاد آلی بر تراک 

 یداریپا تقویت اول: شررروندبه دو شررریوه باعث تقلیل تراکم خاک میخاک  یآل مواد

خاک دارای مواد آلی به خاک.  یسیتهالاسرت یتخاصر تحکیم در وهله بعدخاک و  سراختار

. ودشبرابر فشار وارده عمل کرده و باعث برگشت خاک به حالت اولیه میبالشتک در  مثابه

شرررود رطوبت بحرانی که موجب تراکم خاک در اثر عبور افزایش ماده آلی خاک باعث می

 های بالاتر فراهمشود افزایش یافته و در نتیجه امکان انجام عملیات در رطوبتماشرین می

و  یداخل یوندهایپ تحکیم موجرب یود دام(. کWortman and Jasa, 2003) شرررودمی

خاک  وزن مخصوصخاک، کاهش  الاستیک یتلابل بهبود(، افزایش انسجام) ذرات یخارج

ک ویژگی الاستی؛ شودیخاک م اسفنجی شدنو  ی،اصطکاک داخلزاویه  دگرگونی(، ی)پوک



 

های وارد بر خاک سرررطحی به ندرت به اعماق خاک شرررود که تنشمواد آلی موجرب می

توان عنوان کرد که مواد آلی خاک به مانند ضررربه گیر عمل کرده به نوعی می. انتقال یابد

کنند شوند و از تراکم خاک جلوگیری میو تا حد زیادی باعث جذب نیروهای فشراری می

های آلی در ابتدا در اثر اعمال نیرو تشییر شرررکل زیادی داشرررته اما با ای کره خاکبگونره

 گردندشررران دوباره به حالت اول برمیتوجه به خاصررریت ارتجاعی برداشرررته شررردن بار با

(Hamza and Anderson, 2005به طور کل .)،خاک به  یشررترموجب مقاومت ب یمواد آل ی

کاهش جرم  موجب یمواد آل اسرررتفاده ازگزارش کردنرد کره  محققران. شرررودیتراکم م

خاک  یریپذتراکم ولااصو  شدهخاک  ینفوذ، و مقاومت برشبه مقاومت  ی،مخصوص ظاهر

ر خصرروص د. این تأثیر، بهتقلیل یافته اسررت دارییطور معنمواد آلی، به اضررافه کردنبا 

 یینبالا و پا یهاها در رطوبت( که عملیات کشررراورزی در آنرسررری) سرررنگین هایخاک

 اثر در تحقیقی. (Nadian et al., 2005) خاک را آسان خواهد کردمشرکل اسرت، مدیریت 

بر  هررای مختلفتن در هکتررار و رطوبررت 911و  51، 1 هررایجرمدر  یکود دام کرراربرد

 یمطلوب راهکار دامی کود که نشرران داداین تحقیق  یجنتا شررد یخاک بررسرر یریپذتراکم

و کنترل تراکم خاک در وضررعیتی اسررت که رطوبت خاک بالاسررت و تردد  یریتمد یبرا

 .(Mosaddeghi et al., 2000) اشتهای کشاورزی اثر مخربی بر خاک خواهد گذماشین

 ههی کشهورزی بر تراک  خهکته یر عبیر مهشین

 یها یستمدر س یحت یکشراورز یاتدر اکثر عمل های کشراورزیعبور و مرور ماشرین

کود از الدامات  یا یمیاییمواد ش پخش، برداشت و داشت . کارصفر متداول است یخاکورز

های چرخ دار و سررنگین و چنین الداماتی توسررط ماشررین مزارع اسررت. یشررترمتداول در ب

های کشاورزی شیار مشرخصره تراکم خاک ایجاد شده توسط چرخ ماشین .شرودانجام می

که بصرورت خاک تشییر شرکل یافته و نشست  باشردچرخ ایجاد شرده در سرطح مزراع می

 (. Hamza and Anderson, 2005)ها نمایان استکرده در امتداد مسیر چرخ

واص خ یرخاک، که تحت تأث یکیمکان مقاومت دارد: یبستگ ذیلتراکم به موارد  یزانم

 یهلا ساختار (.Hettiaratchi, 1987خاک است ) یمواد آل یخاک مانند بافت و محتوا یذات

؛ و (Horn et al., 1994)آن  رطوبت یتو وضرررع  ورزیعملیرات خاکدر  شرررخم خورده

 تعامل خاک و ینو سرعت و همچن یر، ابعاد تای ماشینبه بار محور ی، که بسرتگیبارگذار

 (.Lebert et al., 1998دارد ) یکلاست

های ینماش یهایکتوسط لاست مزرعه مسراحت ٪91از  یششرود که بیزده م ینتخم

مورد تردد والع در کاشت(  عبور یک) یوالع یورزخاکبی یهایستمدر سر یحت ینسرنگ



 

و در  ٪61از بیش عبور( احتمالاً  9-2) یورزحدالل خاکسررریسرررتم  تحت .شرررودمی

مسررراحت  ٪911از  یشکشرررت ب دوره یک ی)عبور چندگانه( در ط یمعمول یورزخاک

و تردد با اسرررتفاده از  ورزیخاک (.Tullberg, 1990) شرررودمزرعره مورد تردد والع می

در انواع مختلف  خاک زیرین یسررازتواند باعث فشررردهیم ینهمچن ینسررنگ یهاینماشرر

 یسانت 61تا  91تراکم از  عمق شود. یزراع یهایسرتمدر سر ییآب و هوا یطخاک و شررا

 Mosaddeghi)متر( مشهود است یسانت 91)حدود  در خاک سطحیاسرت اما  یرمتر متش

et al., 2000). دهد که با اعمال بارهای سبک افزایش در وزن مخصوص تحقیقات نشان می

متر مشررهود اسررت اما با اعمال بارهای سررنگین سررانتی 21تا عمق  خاک در لایه سررطحی

 متری نیز مشررهود اسررتسررانتی 41های بارزی در وزن مخصرروص خاک در لایه تفاوت

(Jorajuria and Draghi, 2000.) ورزی همچنین گزارش شده است که انجام عملیات خاک

خت و متراکم در زیر های متمادی منجر به تشررکیل یک لایه سرربا عمق یکسرران در سررال

 شرررود کره از بین بردن آن احتیراج به صررررف انرژی زیادی داردورزی مینراحیره خراک

(Wiermann et al., 2000.) 

 یخاک، ماده آل رطوبت بر یورزخاکبیو  یورز، حدالل خاکیسرنت یورزت خاکاثرا

ها آن (.Benito et al., 1999) لرار گرفت یمورد بررسررر در تحقیقیخاک و تراکم خاک 

 یزورو حدالل خاک یسنتورزی خاک یمارهاینسبت به ت یخاکورزبی یمارکه ت یافتنددر

خاک در  تراکم .بسرریار کمتری را بهم زده اسررتخشررک، خاک  یهامخصرروصرراً در سررال

ورزی بعد از های زیرخاک در این روش خاکدر لایهکمتر بود، اما تراکم  یسنت یورزخاک

خاک زیرین هر سطحی از  .ورزی دیگر بودیشتر از دو روش خاکعملیات برداشرت بسیار ب

های اداوات بوده است برای بازگشت به حالت بهینه و رهایی از مزرعه که در تما  با چرخ

خشک  یاربسر در خاک خشرک یا ایمزرعه هاییاتعمل اگرورزی دارد. کتراکم نیاز به خا

برای کاهش مناطق  .یابدکاهش  یلابل توجه یزانتواند به م یم خاک تراکمانجام شررود  

ای تنظیم شررود که های کشرراورزی بگونهمتراکم در مزرعه بهتر اسررت که عرض ماشررین

 ,.Li Hong Wen et al) ها تا حد ممکن برروی مسرریرهای یکسررانی حرکت کنندماشررین

هررای مراشرررین کرره در کنترل تراکم نقش دارنررد در ادامرره بره مهمترین ویژیگی (.2000

 پردازیم.یم

ند به عنیان  یبهر محیر جهد کن مم ای عه تراک   مهم رین 

 خهک

ای هماشررین یا اهلی یواناتاز ح یو فشررار هنگام برخورد با تراکم ناشرر یرون ینتفاوت ب



 

 لویک یا یلوگرمدر ک ینماش یا یوان، وزن حیمحور بار کاملاً مشرخص باشرد. یدبا ایمزرعه

 ین عبارتسررت از بارزم یتماسررفشررار که  یدر حال، اسررت یروواحد ن یکاسررت که  یوتنن

که واحد آن کیلوپاسررکال اسررت که  درگیر بین ماشررین و خاکبر سررطح تقسرریم  یمحور

که  شودیاسرت که باعث تراکم خاک م یزیچ ینزم یفشرار تماسر. باشردواحد فشرار می

 .(Noor Shah et al., 2017) توان با افزایش سطح تما  بارهای بزرگ را کنترل کردمی

های کشررراورزی به علت اعمال بار محوری بیشرررتر تراکم خاک ایجاد شرررده در زمین

ها خاک به شدت فشرده شده و در های کشراورزی اسرت که در مسریر تردد چرخماشرین

شررواهدی وجود دارد که تراکم خاک سررطحی به فشررار  شررود.نتیجه رشررد گیاه مختل می

توان از تراکم خاک ایش سطح تما  و کاهش فشار میتماسری زمین مرتبط اسرت و با افز

جلوگیری کرد در حرالکی تراکم خراک زیرین تا حد زیادی متاثر از بار محوری هسرررت و 

 Botta et al., 2012 and Li and) برای جلوگیری از آن برایرد برار محوری کاهش یابد

Schindler., 2013.) بالاتر  ییفشررارهازراعی های ینتراکتور و ماشرر یهامدل تمامی یباًتقر

 پیشنهاد کنند.یم یه شده برای جلوگیری از تراکم خاک را بر خاک اعمالاز حد مجاز توص

 در اثر ترددساختار  یبمحافظت خاک در برابر تخر یبرا یلهوسر ینشرده اسرت که موثرتر

را انجام  یاتعمل یناسرررت که همزمان چند ییاسرررتفاده از واحدها های زراعیمراشرررین

چرخ منجر  عبورهایدر تعداد  یامر بره کراهش لابل توجه این (.Hetz, 2001دهنرد )یم

  خواهد شد.

های نوع خاک نیز در نحوه شرررکل گیری تراکم در اثر بار محوری نقش دارد. در خاک

 کند و بهدرشرت بافت تنش ایجاد شرده در اثر بار محوری بصورت عمودی انتقال پیدا می

های ریز بافت تنش ایجاد شده در شود در حالیکه در خاکل میهای زیرین خاک منتقلایه

 شررودیابد و چندان به عمق خاک منتقل نمیدر جهات مختلف انتشررار میاثر بار محوری 

(Ellies Sch et al., 2000.) 

 هه بر تراک  خهک یبچرخ هه و الس  یرتأ 

و  شرروندمخصرروص خاک می جرم تشییراتتایر باعث و فشررار تورم  یرها، نوع تابار چرخ

تراکم  یبه طور لابل توجه تایرهاهمره  یبراًتراکم خراک دارنرد. تقرکنترل در  ینقش مهم

از آنها تراکم خاک را در  یکه تنها برخ ید، در حالندهیم یشچرخ افزا یرخاک را در مسرر

در تراکم خاک  یچرخ، کاهش کل یرمس دورتر ازدر فواصل  دهند.یم یشافزا یرمسر اطراف

تراکم خاک ایجاد شررده به علت لشزش  (.Ride, 2002دهد )یرخ م خاک زیریندر  یژهبه و

ها باعث شود در مقابل برش خاک توسط چرخمخصوص خاک می جرمچرخ باعث افزایش 



 

اند که تایرهای کم فشار به علت شرود. محققان گزارش کردهافزایش حجم منافذ خاک می

تما  و افزایش سرررطح تما  باعث کاهش فشرررردگی خاک  پهن شررردن برروی سرررطح

 باعث یکلاست یکه فشرار تورم بالا یدر حال دهد یشو عملکرد محصرول را افزاشروند می

 (.Arvidsson et al., 2011) شود یتراکم خاک م یشافزا

)تراکتور، تریلر و کمباین(  های مختلفمقادیر فشار تماسی زمین اعمال شده از ماشین

در ا هیکتوسط لاست تماسی زمین اعمال شده ، فشارحال ینا باوسیعی لرار دارند.  در بازه

شده است  یشنهادپ و یابدیبه شدت کاهش م تما  در سطح شرن یهلا یک صرورت وجود

بار  عیبهتر اسررت از توز یکشرراورزهای ینماشرر تایر یرتراکم خاک در ز ینیبیشپ یکه برا

در طی شده است که  یشرنهادپ همچنین (.Gysi et al., 2001اسرتفاده شرود )همگن  یرغ

های کشراورزی که خاک دارای شررایط خاصری اسرت و بارهای سنگینی بر خاک عملیات

 ،)مصرررف سرروخت یدیپارامتر کل ینشررناور با توجه به چند یکهایلاسررت شررود،اعمال می

 McBride) ترجیح داده شروند( مخصروص خاک جرمچرخ ،  شریار، عمق نیروی مالبندی

et al., 2000.) 

بزرگتر از  یرهاییتا یا های شنیچرخ شامل ینزم یکاهش فشرار تماسر یهایسرتمسر

 یبرا که شررودیم یشررنهاد( پیشررعاع یهایک)مانند لاسررت ییناسررتاندارد با فشررار تورم پا

در تراکم  کاهش یجهخاک و در نت-تایر یو کاهش فشررار تماسرر یبازده کشررشرر یشافزا

 (.Hetz, 2001)های کشاورزی بکار برده شوند ماشین

به  )رادیال(یشرعاع یها یکلاسرت با ترپهن یهاکه چرخ شرده اسرتگزارش  همچنین

یرا ز شوندداده می یحترجبایا   هایهای شرنی فلزی و لاستیکچرخنسربت به  یطور کل

همچنین  دهندکنند و تراکم خاک را کاهش میهرا کشرررش بهتری را تامین میاین چرخ

 کنندهای بایا  سررراختار خاک زراعی را به شررردت تخریب میشرررنی فلزی و لاسرررتیک

(Ansorge and Godwin, 2008).  بررا  یکره تراکتورهرای تحقیقررات نشررران دادهمچنین

 یحسطخاک در منجر به تراکم بیشتر های پهن نسبت به چرخ لاسرتیکیهای شرنی چرخ

 ,.Arvidsson et al) گذارندبرجای میدر خراک زیرین تراکم کمتری را شرررونرد ولی می

2011). 
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Abstract 
Research Aim: Large-scale agricultural management practices require the use of heavy 
machinery for a variety of agricultural operations, often associated with soil degradation, 
increased soil compaction, and productivity. Modern agricultural machinery has large 
dimensions and high weights. By increasing the size of agricultural machinery, we can 
significantly improve farm capacity and fuel consumption. Contradictions are seen between 
better traction conditions of a machine and optimal operating conditions to reduce soil 

compaction, therefore, it is necessary to study the types of driving systems of an agricultural 
machine and their effects on the machine traction performance and soil compaction. 
 Research method:  The Goldoni 240 tractor was used for testing. The soil was plowed using 
a moadlboard plow and disk to the depthm of 50 cm to make the soil. Soil compaction 
experiments were performed on a farm in a form of a randomized complete block design with 
three replications. Factors included various levels of travel speed of 1.26, 3.96 and 6.78 km/h, 
tire pressure of 170, 200 and 230 kPa, soil moisture content of 10, 15 and 20, tractor driving 
systems of Four-wheel drive (4WD), front-wheel drive (FWD) and rear-wheel drive (RWD) 

and working depth of 20, 30 and 40 cm.Traction performance tests were conducted in the 
form of a randomized complete block design with three replications. In this study, the effect 
of tractor driving system type of 4WD, FWD and RWD, tire inflation pressure of 170, 200 
and 230 kPa, ballast weight of 60, 120 and 180 kg and traction force of 2, 6 and 10 kN on 
tractor traction performance were investigated. Measured parameters were driving wheel slip, 
tractor rolling resistance and fuel consumption. Finally, using the obtained values of slip and 
rolling resistance, the traction efficiency of the tractor was calculated. In this study, the ANFIS 
method with Grid Partition structure and four types of membership function of triangular, 

trapezoidal, gaussian and bell-shaped was used to model soil compaction. 
Findings: Data analysis of variance showed that the main effects of the tractor driving system, 
tire inflation pressure, depth, travel speed, and soil moisture content at a probability level of 
1% on soil compaction were significant.Also, the main effects of the tractor driving system, 
tire inflation pressure, ballast weight and traction force on tractor performance indicators were 
significant at the probability level of 1%. The results showed that the four-wheel drive system 
had the least destructive effect on soil compaction and the most constructive effect on tractor 
traction performance. Increasing soil moisture content and tire inflation pressure and reducing 

speed caused the soil structure to deteriorate. Also, reducing tire inflation pressure and 
increasing the ballast weight reduces slippage and improves traction traction performance. In 
order to evaluate the Anfis model, the data obtained from this model were compared with the 
data of the multiple regression model.A comparison of the results showed that the Anfis model 
provided closer data to the actual data than the multiple regression model.  
Conclusion: When high traction is required for operation, it is best to use the four-wheel drive 
system to achieve higher traction efficiency and lower fuel consumption, and less damage to 
the soil structure. When low traction is required to perform the operation, it is best to use a 
rear-wheel drive system in order to achieve lower fuel consumption and also achieved proper 

traction performance. 
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