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  :چکیده

 در خــاك یجادشــدهاعنوان پــارامتري از فشــردگی خــاك بــه ظــاهري مخصــوص بینــی تغییــرات جــرمســازي و پیشمــدل هــدف ایــن تحقیــق

ــر یــکزیــر تــایر تراکتــور  ــار عبــور و در اث ــر  پارامترهــاي محتــواي رطــوبتی، ب ــایی بریــهتکبــا  روي یشپــ عمــق خــاك و ســرعت تحــت اث  هــايتوان

ســه ســطح باشــد. بــه ایــن منظــور ابتــدا آزمایشــاتی در زمــین کشــاورزي تحقیقــاتی دانشــگاه محقــق اردبیلــی در اســتنتاج فــازي مــیهــاي سیســتم

ــوبتی ــی  16،11 رط ــت بحران ــد،  22و رطوب ــهدرص ــرعت  س ــطح س ــ س ــو 5و  3،1روي یشپ ــاعت کیل ــر س ــر ب ــه مت ــق و در س  40و  30،20عم

ي . ســپس اقــدام بــه طراحــی و توســعهتصــادفی انجــام شــد هــاي کامــلطــرح فاکتوریــل در قالــب طــرح بلــوك صــورتبهبــا ســه تکــرار و متــر ســانتی

ی شــد. بررســ سیســتم مــورد ســازيمــدل منظوربــهکانــگ و سیســتم تطبیقــی فــازي عصــبی (انفــیس)  -ســوگنو -تاکــاگی هــاي فــازي ممــدانی،مــدل

و عمــق بــر میــزان جــرم مخصــوص ظــاهري خــاك در ســطح  رويیشپــ دار اثــر رطوبــت، ســرعت ي تــأثیر معنــیدهندهنشــان تجربــی شــاتنتایج آزمای

ــل %1احتمــال  ــرات متقاب ــین اث ــال  اســت، همچن ــت در عمــق در ســطح احتم ــرو   %1رطوب ــلاث ــق و  ات متقاب ــت و ســرعت در عم ســرعت در رطوب

ــت در ســرعت در عمــق در ســطح احتمــال  ــزایش نــیمع %5رطوب دار تشــخیص داده شــدند. مشــاهده شــد کــه در تمــام ســطوح عمــق و ســرعت اف

ــزایش جــرم مخصــوص ظــاهري مــی ــه ازا رويیشپــ ســرعت  در شــود. افــزایشمحتــواي رطــوبتی موجــب اف ــت وهمــه يب  ي مقــادیر عمــق و رطوب

وص ظــاهري خــاك شــد، بــه صــورتی موجــب کــاهش در میــزان جــرم مخصــ رويیشپــ افــزایش عمــق در تمــام ســطوح رطوبــت و ســرعت  همچنــین

اتفـــاق افتـــاد،  km/h  1و ســـرعت  cm20 عمـــق ، %22در رطوبـــت 3kg/m 8/2912معـــادل ظـــاهري  کـــه حـــداکثر مقـــدار جـــرم مخصـــوص

بـــر کیلـــومتر   km/h5و ســـرعت cm40 عمـــق ، %11در رطوبـــت 3kg/m 5/1389برابـــر  حـــداقل میـــزان جـــرم مخصـــوص ظـــاهريهمچنـــین 

ي هــادادههــاي فــازي تطبیــق بســیار خــوبی بــا مقــادیر تجربــی داشــت بــه صــورتی کــه ضــریب تبیــین بــین از مــدل مشاهده شد. نتایج حاصــله ساعت

ــدانی، ــازي مم ــدل ف ــی و م ــاگی تجرب ــوگنو -تاک ــگ -س ــر  کان ــب براب ــه ترتی ــیس ب ــت 9998/0و  9932/0، 9863/0و انف ــد. قابلی ــت آم ــه دس  ب

ــازي توســعه بینــی سیســتمیشپ ــاي ف ــانگین خطــ شــدهدادهه ــازي توســط می ــایج سیســتم ف ــراي نت ــدار ب ــن مق ــین شــد ای اي نســبی سیســتم تعی

ــدانی، ــر  TSKمم ــب براب ــه ترتی ــیس ب ــتم انف ــد؛ 0%0037/0و  0%022814/0، 0%025303/0و سیس ــت آم ــه دس ــان ب ــه نش ــایی دهندهک ي توان

  بینی میزان تراکم ایجادشده در خاك تحت تأثیر عوامل مذکور است.ها در پیشباالي این سیستم

  .، انفیسسازيفازي، مدل استنتاج، خاك تراکم: هاواژهدیکل
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defined.  

 Error! Bookmark notساعت بر لومتریک 3 سرعت به یابیدست جهت سرعت، ونیبراسیکال نمودار 4- 2 شکل
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  فصل اول 1

مقدمه و مروري بر 

  تحقیقات گذشته



 

 

 

 دمهمق  1- 1

و  ینماشــاز  از حــد بیشتراکم خاك یکی از مشکالت مهمی است که کشاورزي مدرن با آن روبرو است. استفاده 

خــاك و مــدیریت  از حد بیش يتغذیه تناوب زراعی کوتاه، فشرده، از حد بیش، کشت ترهاي سنگیناستفاده از ماشین

اتفــاق  وهــواآبي وســیعی از خــاك و راکم خاك در دامنــهت، همچنین کنندمینامناسب موجبات تراکم خاك را فراهم 

  .)1992، 1پویز( افتدیم

اســتفاده  تولید مدرن بــدون هايیوهشاست. کشاورزي و  هاي کشاورزيماشینتولیدات کشاورزي وابسته به تردد 

 هاینماشــانــدازه  يینــدهفزاافــزایش  بــا دستیابی اســت. یرقابلغدر اجراي عملیات کشاورزي  هاینکمبااز تراکتورها و 

 یــنا .یابــدیمدر آسیب رساندن به محیط کشت که مسئولیت تولید و حمایت از گیاه را دارد نیز افــزایش  هاآنتوانایی 

کامــل  طوربــهممکن اســت  و یا مشاهده شود خاك در سطح شکل تغییر صورتبهآسیب در محیط کشت ممکن است 

تولیــد محصــول و  توانــدیم ماشــیناثر تــردد  درهرصورت رد آمده باشد.اینکه دیده شود وا بر خاك سطح زیرین بدون

شناخت و مــدیریت صــحیح خود قرار دهد. لذا  نامطلوب تأثیرتحت  متراکم ساختن خاك يواسطهبهرا  ساختمان خاك

  اي برخوردار است.کاهش اثرات مخرب تراکم از اهمیت ویژه منظوربهکشاورزي  هايخاكزا در عوامل تراکم

چیــزي در  شــودمیناشــی  هــاي کشــاورزيماشــینمتراکم در کل جهان که فقط توسط تــردد  هايخاكوسعت 

 33). تــراکم خــاك عامــل تخریــب خــاك در 1998، 3و الل 2(فــالورز شــودمیمیلیون هکتــار تخمــین زده  98حدود 

 شــدهیمعرفر جنــوب اســترالیا میلیــون هکتــار د 4و ) 2001، 5و کانــارچ 4میلیون هکتار زمین کشاورزي در اروپا (آکر

 شــدهگزارش يهــاقارهاز تمــام  تقریبــاً). همچنین مشکالت مشابه ناشی از تراکم خاك 7،1986و گراسبی 6کاردراست (

 یبــه صــورت شــوندیم یــدهباز چشرایط اعمالی،  يواسطهبهفرآیندي که در آن ذرات خاك  صورتبهتراکم خاك  است.

 جــرم مخصــوصمقــدار  ینبنــابرا، گیرنــدیمقــرار  باهمو ذرات در تماس نزدیک  یافتهکاهش هاآنکه فضاي خالی بین 

بوده و موجــب  هادانهخاكتراکم خاك مربوط به  ).1996، 8یکامرآانجمن علوم خاك ( یابدمیظاهري در خاك افزایش 

خــالی بــین ذرات و  و تغییــر در حجــم فضــاي هاکلوخــهتغییر در ترتیب و آرایش فضایی ذرات خــاك، انــدازه و شــکل 

 .)2002، 10و ریچارد 9دیفوسزشود (می هاکلوخه
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4  -  Akker  
5  -  Canarache 
6  -  Carder 
7  -  Grasby 
8  -  Soil Science Society of America (USDA-ARS) 
9 - Defossez 
10 - Richard 



 

 جهــان سراســر در خــاك تشــدید شــود، آلــی مــواد کمبــود با تواندمی که ناشی از تراکم تخریب میزان و ماهیت

 در کــربن اکســیديد غلظــت نیــز و نیتروژن و خاك آلی کربن در معدنی شدن تواندیمخاك  تراکم .است شدهشناخته

 مشــکالت ترینيجــدیکی از  عنوانبه تراکم ).4،2000و دریسکه 3ینکانل ؛2،2000و هافمن 1نوهباشد ( یرگذارتأثخاك 

 و فرســایش بــرخالف کــه آنجــا از امــا .)5،2001مک گــريشود (میشناخته  مرسوم کشاورزي از ناشی محیطییستز

ممکــن اســت  در خــاك  یجادشــدهاراکم تــ ،گذارندیمرا بجاي  تخریب حضور از آشکار سطحی شواهد که شوري خاك

ســختی در تشــخیص ایــن مشــکل، تــراکم خــاك را تبــدیل بــه  لــذا .گــذاردنهیچ عالمت آشکاري در سطح خاك باقی 

  .عامل تخریب خاك کرده است ینترمهم

  ضرورت و هدف تحقیق  2- 1

 عوامــل ،ماهیــت عملی براي مشخص کردن هايیبررس و فیزیکی نظارت مستلزم خاك ساختمان بررسی تخریب

یــا  و محصــول رشد ضــعیف مانند خاص مشکالت به خاك، منجر ساختمان تخریب پنهان و شدت مشکل است. ماهیت

سســت کــردن  يهــاروشتراکم در خاك زیــرین بســیار مانــدگار اســت و  از آنجا که. شودمیآب در خاك  نفوذ کاهش

شــکل از  ترینيجــد عنوانبــهپــا تــراکم خــاك را ي ارواتحادیــه جهتینازا، دیستنن یدوارکنندهام یرطبیعیغطبیعی و 

  .)7،2001و کرانچ6آکراست (تخریب خاك معرفی کرده 

و  8بــوومنباشــد (توانــد مفیــد مــی هاخاكکمی از تراکم خاك سطحی براي برخی  يدرجهاست که  توجه جالب

  رد.یک سطح بهینه از تراکم خاك براي رشد محصول وجود دا دهدمی) که نشان 2000، 9آرتس

کــه در آن هــر منبــع خــارجی  شدهکنترلدر سیستم کشت تردد  مخصوصاًتراکم  يینهبهمفهوم سطح مطلوب و 

رســیده و  یــک ســطح کمتــر از حــد بهینــه هشود مهم است، چراکه ممکن است میزان تراکم بــایجاد تراکم اجتناب می

خاك باشد، تمایل ریشه به طــرفین و پــیچ  زیرین يیهالسبب کاهش عملکرد شود. همچنین اگر تراکم تنها محدود به 

ســازد کمتر تراکم یافته موجبات تغییرات غیر محســوس در عملکــرد محصــول را فــراهم مــی هايیهالخوردن به سمت 

 ).1998، 11و تاکاهاشی 10روسولم(

عنــوان هاي مختلــف خــاك بــهیافتن ارتباط بین رطوبت خاك، سرعت پیشروي تراکتور و عمق هدف این مطالعه

طراحــی  یــتدرنهاپارامترهاي مستقل و  مقادیر متفاوت در اثردر خاك  یجادشدهاارامترهاي مستقل با میزان فشردگی پ

                                                
1  -  Neve 
2  -  Hofman 
3  -  Conlin 
4  -  Driessche 
5  -  McGarry 
6  -  Akker 
7  -  Canarache 
8  -  Bouwman   
9  Arts 
10  -  Rosolem 
11  -  Takahashi 



 

بینــی میــزان ســازي و پــیشمدل منظوربه یک رویکرد محاسباتی هوشمند عنوانبه و توسعه یک سیستم استنتاج فازي

  .است در خاك یجادشدها تراکم

 م خاكتراک يریگاندازه يپارامترها 3- 1

ظــاهري و شــاخص مخروطــی.  جــرم مخصــوصگیــري اندازهاز  اندعبارتتراکم خاك  یريگاندازهدو پارامتر مهم 

جــرم هنگــام وقــوع فشــردگی مقــدار  بــه .شودمیجرم خاك واحد حجم تعریف  صورتبهظاهري خاك  جرم مخصوص

با تغییر نوع خــاك  یعتاًطبتراکم خاك مقادیر  .یابدمیکاهش حجم در جرم ثابت افزایش  يواسطهبهظاهري  مخصوص

جــرم از  شــنی هــايخاكدر مقایسه با  زیادرسی به دلیل داشتن منافذ ریز بسیار  هايخاكمثال  طوربه .کندمیتغییر 

 ،کمتــر اســت هابافتشنی درصد تخلخل نسبت به سایر انواع  هايدر خاكچون  ظاهري کمتري برخوردارند. مخصوص

 یلــوم رسی، یلوم رسی، هايخاك ظاهري جرم مخصوصمقادیر  باشدیم زیادتر هاآناهري وزن مخصوص ظ یجهدرنت

 لــومی ياماســهو  ياماســه هــايخاك. براي رندیگیم قرار 3Mg/m6/1 تا 1 يبازهدر  معموالًسیلتی وابسته به شرایط 

تردد شــدید ممکــن  تأثیرم اگر تحت یا متراک شدهفشرده هايخاك دارند. قرار 3Mg/m8/2 تا 2/1 يبازهدر  این مقدار

وزن مخصــوص ظــاهري  .)1،2005ریپــرباشــند (داشــته  3Mg/m 00/2بهظاهري نزدیک  جرم مخصوصمقادیر است 

و تــراکم بیشــتر  يبنــددانهناقص یا عدم وجود  يبنددانهیابد. علت این امر کاهش مواد آلی، با عمق افزایش می هاخاك

  .رسدیمهم  3Mg/m  2و متراکم گاهی به عمقی هايخاك. وزن مخصوص ظاهري باشدیمخاك 

بــه  ASAE ياســتانداردهاکــه توســط  شــودمی یريگانــدازهمخروطــی  بــا نفوذســنجشاخص مخروطــی خــاك 

. ایــن اســتانداردها جزئیــاتی در مــورد ســاختار و اســتفاده از نفــوذ نســج اندشــدهمشخص EP54 وS313.3 يهاشماره

در قســمت  يادســتهلودسل و  ،درجه متصل به یک میله فلزي 30از یک مخروط  سنجنفوذ .دهدمیمخروطی را نشان 

نیــروي  صــورتبهمخروطی  شاخص است. شدهیلتشکنفوذ مخروط به داخل خاك  منظورنیرو به واردکردنباالیی براي 

 مگــا 2از  اخصشــمقدار  هرگاه .شودمیسطح مقطع پایه مخروط تعریف  بریمتقس مخروط در خاك فروبردن الزم براي

 .)3،1963و گــاردنر 2تیلــورشــود (است که رشد ریشه به درجات مختلف محدود می شدهداده نشان فراتر رود، پاسکال

 به دســتانجام عملیات براي  زمان دارد. ظاهري جرم مخصوص یريگاندازهنسبت به  شاخص مخروطی دو مزیت عمده

خودکــار و در تمــام  صــورتبه تواندیمو همچنین این پروسه  دهدمیاز کل پروفیل را کاهش  موردنظرت آوردن اطالعا

خــاك  مقــادیر تــراکم از ســریع يبردارنمونــه منظوربــهیا نشده)  شدهواقعتحت تردد  يهاقسمت( موردنظر يهاقسمت

و  مجهز به چند کاوشــگر را طراحــی یک سیستم نفوذسنج مخروطی) 1999(قرار بگیرد. ریپر و همکاران  مورداستفاده

مخروطی در عرض ردیف از میان قسمت عبور شده تا میــان قســمت  سریع شاخص یريگاندازهکه توانایی  نددتوسعه دا

                                                
1  - Raper 
2  - Taylor 
3  - Gardner 



 

  .)1-1شکل دارد (عبور نشده را 

 
 ینواح در یمخروط شاخص ریدامق همزمان یريگاندازه تیقابل و کاوشگر چند با یمخروط نفوذسنج ستمیس 1-1شکل 

 تردد نشده و شده تردد

جــرم از  ترآســانمختلــف  يهــاخاكبــراي مقایســه بــین  توانمیشده با شاخص مخروطی را  یريگاندازهمقادیر 

 از قــرار گــرفتن مقــادیر حاصــله تــأثیر. یکی از معایب شاخص مخروطــی تحــت قرارداد مورداستفادهظاهري  مخصوص

لــف بایــد از رطوبــت مخت يهــاخاكهمین دلیل آزمایشــات بــراي مقایســه بــین  به ت.زمایش توسط رطوبت خاك اسآ

که شاخص مخروطــی نســبت  دهدمیبرخی از محققین نشان  هايیافتهي ظرفیت زراعی انجام گیرد. نزدیک به مرحله

  .)1997و همکاران، 1آلن( برخوردار است در تشخیص تراکم خاكبیشتري  ظاهري از حساسیت جرم مخصوصبه 

  بر تراکم خاك مؤثر يفاکتورها 4- 1

ند. کــار در خــاك بــا کشاورزي بیشترین سهم را در ایجاد تراکم خاك دارا هســت يهاماشین ،در کشاورزي مدرن

رطوبــت در تــراکم  تــأثیر. بر همین اســاس در ابتــدا کندمیدر خاك را تشدید  یجادشدهاکم مناسب ترادرصد رطوبت نا

  .گیردیمو بررسی قرار  ثبح مورد هاینماشناشی از تردد 

  محتوي رطوبتی در تراکم خاك تأثیر 4-1- 1

و وان  2ونشــ( شــودمیدر تــراکم خــاك شــناخته  یرگــذارتأثفــاکتور  ینتــرمهم عنوانبــهي رطوبتی خاك امحتو

ــرك ــط)3،1994اورک ــامی س ــیو. در تم ــیل آب ــاهش پتانس ــا ک ــوذ ب ــه نف ــت ب ــی مقاوم ــزایش  4ح تراکم ــدیماف  یاب

                                                
1  -  Allen 

2  -  Soane   
3  -  Van Ouwerkerk 
4  - Water potentia 



 

و دیــاس  2کونــدوشــده (ي آبی خاك موجب کاهش ظرفیت تحمــل بــار اافزایش محتو یگردرتعبابه؛ )1،2002ک(لپیی

تغییــر  ).5،1995و ســیبولکو 4مــدودف( شــودمیکاهش فشار مجاز وارده به خــاك موجب  یجهدرنت) و 3،1999جونیور

هی از تغییــرات آگــا ).1995، 7و دیــویس 6بــاکر( یابــدیمشکل خاك با افزایش محتوي رطوبتی و تعداد عبور افــزایش 

ي اریزي صــحیح تــردد و عملیــات کشــاورزي در محتــوتغییرات محتوي آبی موجبات برنامه يواسطهبهتراکم در خاك 

 منظوربــهشــخم در رطوبــت مناســب  از آنجــا کــه مخصوصاً )1989و همکاران، 8اوهو( کندمیرطوبت مناسب را فراهم 

و  ورزيخــاكصــحیح عملیــات  يبندزمان اك حائز اهمیت است،تردد و رطوبت خحداقل کردن اثرات تراکمی ناشی از 

  .)2000و لیپییک، 9هاکانسون (شخم در ارتباط با رطوبت و بافت خاك نقش اساسی دارد

تــا عمــق  جــرم مخصــوصدر مقدار  یمحسوس تأثیر ورزيخاكدر خاك با محتوي رطوبتی کم، شخم و عملیات 

تراکم و رطوبت خاك تنها زمانی حائز توجــه هســتند کــه مقایســه  .)0200و همکاران،  10نداشت (وبر متريسانتی 30

نتــایج را  يیســهمقامتفــاوت  هــايیلپروفمختلــف و  يهــاعمقدر  پارامترهاسایر  تأثیردر عمق ثابت انجام شود چراکه 

). براي تمامی ســطوح انــرژي تراکمــی خــاك تعیــین محتــواي رطــوبتی 1999و همکاران،  11کیوروگا( کندمیمشکل 

ایــن حــدود بســتگی بــه مقــدار رس موجــود در خــاك و  بســیار مهــم اســت. و جامــد یکپالست یع،حدود ما مربوط به

 12اســپوراســت (براي امر کشاورزي مطلوب  دارد. محتوي رطوبتی خاك کمتر از حد پالستیک شناسییکان هايیژگیو

 شــدهدادهحد خمیري تشــخیص  %95ي ي رطوبتی براي کشاورزامحتو ینترمناسباما بهترین و )؛ 13،1978و گادوین

تی بــاالي خــاك تفــاوت در مقــدار اســتحکام (مقاومــت) خــاك بي رطوادر محتو .)1969و همکاران، 14اراساآلماست (

(توسط تردد) و خاك فشرده نشده (بدون تردد) ناچیز و همواره کمتر از مقــداري اســت کــه بتوانــد مــانع از  شدهفشرده

 شــودمیتراکم در سطح باالیی خــاك محســوس  شدهواقعتحت تردد  خشک شدن خاكبا  وجودبااینرشد ریشه شود. 

ي امشــخص کــرد کــه در محتــو )1995( یبولکوستوسط مدودف و  شدهگزارشهاي ). داده2000و همکاران، 15سیلوا(

 کــهیرحالددر عمق را ندارنــد  مترسانتی 2بزرگ نیز توان تغییر شکل خاك بیشتر از  يبارهارطوبتی پایین خاك حتی 

 در تــراکم خــاك نــدارد) بســیار پــائین تــر بــود. یتوجهقابــل تــأثیرباري کــه (در محتوي رطوبتی باالتر مقدار بار مجاز 

دســتیابی بــه  منظوربــهبه خــاك ها ماشیننتیجه گرفت که حداکثر مقدار فشار سطحی وارده از طرف  توانمی گونهینا

. یابــدیمظــاهري، کــاهش  جرم مخصــوصي رطوبتی و کاهش ایش محتوعملکرد مطلوب و مورد انتظار محصول با افزا

. افــزایش مقــدار تــراکم خــاك بــا یابــدیمخارجی مشخص تراکم خاك با افزایش مقدار رطوبــت افــزایش  بار یکبراي 

 یــنازاپس. کنــدمیادامه پیــدا  شودمینامیده  یا بحرانی افزایش رطوبت تا یک حد مشخص از رطوبت که رطوبت بهینه

                                                
1  -  Lipiec 
2  -  Kondo 
3  -  Dias Junior 
4  -  Medvedev 
5  -  Cybulko 
6  -  Bakker 
7  -  Davis 
8  -  Ohu 
9 - Haakanson 
10  -  Weber 
11  -  Quiroga 
12  -  Spoor 
13  -  Godwin 
14  -  Allmaras   
15  -  Silva 



 

و  شــودمــیخــاك ن تــراکم شــدم یرقابــلغمقدار، افزایش محتوي رطوبتی خاك موجب افزایش خاصیت پالســتیکی و 

  .یابدیمکاهش  رفتهرفتهمقدار تراکم 

  عملیات زراعی مکانیزه 4-2- 1

اســت نیــز شــایع  ورزيخــاكبــدون  هايسیســتمکشاورزي در اکثر عملیات کشاورزي حتی در ي هاماشینتردد 

 حســاببهو کود دهــی در بســیاري از مــزارع عملیــات رایــج زراعــی  یپاشسم، برداشت، ورزيخاك). 1،1990تولبرگ(

. تراکم خاك ناشــی از تــردد بــا کــاهش شودمیزراعی سنگین انجام  يهاماشین. اکثر این عملیات با استفاده از آیندیم

  .شودمیاثر چرخ در سطح خاك مشخص  یريگشکلو  تایرتخلخل در زیر 

  تراکم در هر خاك بستگی به عوامل زیر دارد: يدرجه

  بافــت خــاك و مقــدار مــواد آلــی  ازجملــهالف) مقاومت یا استحکام مکانیکی که توسط خواص ذاتی خاك

 ).3،1987و هیتاراتچی 1980و همکاران، 2(الرسون گیردیمقرار  تأثیرتحت 

  9419و همکاران، 4(هورن تایرزیر  خاك يخوردهشخم يیهالب) ساختار.(  

 5،1984پ) وضعیت آب (گوریف.(  

  (تایر، سرعت وســیله و اثــر متقابــل چــرخ و خــاك  يهندسه، ابعاد و يبارمحورکه بستگی به  يبارگذارت

  .)1998و همکاران، 6لبرتدارد (

بــدون  هايسیســتمطــی یــک چرخــه کشــت، حتــی در  شــدهکشتاز سطح زمین  %30که  شودمیتخمین زده 

 گیرنــدیمســنگین تحــت تــردد قــرار کشــاورزي  هايینماشــقط براي کشــت) توســط تــایر عبور ف باریک( ورزيخاك

 هايسیســتمو در  %60ممکن است بــه  )(دو تا سه بار عبور ورزيخاكکم  هايسیستم). این رقم در 7،1990تولبرگ(

 ).1982ون و همکاران،شنیز افزایش بیاید ( %100مرسوم حتی تا مقدار  ورزيخاك

در مــواد آلــی و تــراکم خــاك توســط  ورزيخاكو بدون  ورزيخاكمرسوم، کم  ورزيخاك هايسیستم تأثیرات

مقــدار آب بیشــتري نســبت  ورزيخاكسیستم بدون  قرار گرفت و بیان شد که یموردبررس )1999همکاران (و  8بنیتو

تــراکم خــاك در . مقــدار کنــدمیخشک در خود حفــظ  هايسالدر  مخصوصاً ورزيخاكمرسوم و کم  هايسیستمبه 

 برداشــتعملیــات بیشتري در خاك زیرین پس از  میزان تراکم در این سیستم کمتر بود اما مرسوم ورزيخاك سیستم

 افــزایش ورزيخــاك بــدون و ورزيخــاك روش کــم کارگیريبــهاز  پــس خــاك آلی مواد سطح ،مشاهده شد محصول

 مرســوم را بــه دلیــل اینکــه ممکــن اســت شــرایط ورزيكخایا  ورزيخاكبرخی افراد سیستم کم  وجودبااین. یابدیم

                                                
1  -  Tullberg 
2  -  Larson 
3  -  Hettiaratchi 
4  -  Horn 
5  -  Gue´rif 
6  -  Lebert 
7  -  Tullberg 
8  -  Benito 



 

اینکــه بــه خــاطر عــالوه هو بــ )2002همکاران و  1تورمناآورد (محصول فراهم  رشد ي در خاك برايترفیزیکی مطلوب

 عمــده طوربه )مگا پاسکال 2 بیشتر از( شودمی محدود شدتبه ریشه نفوذ آن از فراتر بحرانی مقاومت خاك که مقادیر

ســیلوا و شــوند (تــرجیح داده مــی ورزيخــاكاســت بــه سیســتم بــدون  شــدهمشاهده ورزيخــاك بــدون یســتمس در

در مقابــل نفــوذ  کــاهش مقاومــت خــاك منظوربــهباشد  قرارگرفتهدر تمامی سطوحی که مورد تردد  .)2000همکاران،

). انجــام عملیــات 1991همکاران، و  2کارتراست (ضروري  ورزيخاكعملیات  انجام آب، نفوذ براي رسانا ریشه و حالت

 امــا چشــمگیري کــاهش دهــد، طوربهمیزان تراکم را  تواندیمکشاورزي در خاك با محتوي رطوبتی کم یا بسیار پایین 

-لــیشــود (انــرژي  مصرف افزایش و نفوذ کاهش موجب تراکم شدید در خاك، تواندیم تصادفی و برنامه بدون ترافیک

  ).2000و همکاران، 3ونهونگ

  يبارمحور  1- 4-2- 1

-و موجب تشــدید تــراکم خــاك مــی یداکردهپبار وارده بر خاك نیز افزایش ي کشاورزي هاماشینبا افزایش وزن 

تــر و نسبت به انــواع ســبک نند تراکم خاك راتوااي میفزاینده طوربه هاینکمبابزرگ و که تراکتورهاي  ياگونهبه ،دشو

مشــخص باشــد.  وضــوحبه بایــدماشــین  تــراکم ناشــی از بــا مواجهه شار درف و نیرو بین تفاوت افزایش دهند. ترکوچک

 بــر يبــارمحورحاصــل تقســیم  زمین، با تماسی فشار کهیدرحالاست.  یوتنن یلوک یا کیلوگرم به ماشین وزن يبارمحور

 شــود. آنچــه ســبببیــان مــی کیلــو پاســکالهاي فشــار ماننــد باشد و با واحدمی خاك و ماشین تماس سطح مساحت

در  یجادشــدهابیشتر تراکم خــاك  در سطح تماس است. خاك ماشین و تماسی فشار درواقع شودفشردگی در خاك می

 ينوبــهبهکه این عامــل  بر خاك استها کشاورزي ماشینبه سبب وارد آمدن بارهاي خارجی توسط  4فشرده يکشاورز

 محصــول و تولیــد کاهش زیرین، هايیهالخاك  ،خوردهشخم هايخاكبه  توجهقابلهاي خود موجب وارد آمدن آسیب

یر در مســ طورمعمولبــه شدهفشرده از حد بیشخاك ). 2002(دیفوسز و ریچارد، شودمی زیستیطمح و خاك کارایی
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Abstract: 

Soil compaction is defined as soil density increase and prosity reduction.The purpose 
of this study is modeling and predicting soil bulk density changes as soil compaction index 
caused by tractor traffic that is affected by soil moisture content, depth and the tractor 
forward velocity based on the ability of fuzzy inference systems. Hence initially, 
experiments were conducted at the Agricultural Research Field of University of 
Mohaghegh Ardebili in three moisture levels of 11, 16 and the critical moisture content of 
22%, three forward velocities of 1, 3 and 5 km/h and three depth levels of 20, 30 and 40cm 
as a factorial design with three replications based on randomized complete block design. 
Mamdani, TSK (Takagi, Sugeno, Kang) and Adaptive Neural Fuzzy (ANFIS) models were 
developed to investigate compaction with modeling. Experimental results showed a 
significant effect of moisture content, forward velocity and depth on soil bulk density at 
the 1% probability level. Mautual binary effect of moisture content and depth at 1% 
probability level and forward velocity on moisture content, forward speed on depth were 
significant at 5%. Triplet interaction of moisture content on forward velocity and depth 
was significant at 5% probability level. At all levels of depth and forward velocity 
increasing moisture content increased soil bulk density. Forward velocity increment for all 
levels of depth and moisture and also increasing of depth at all levels of moisture content, 
and loading speed reduced soil bulk density. Maximum bulk density of 1229.8 was 
occurred at the moisture content of 22%, depth of 20 cm and at the speed of 1 km/h and the 
minimum bulk density of 1398/5 took place at moisture content of 11%, depth of 40 cm 
and a speed of 5 km/h. The results of fuzzy models matched very well with the 
experimental results with the coefficient of determination between the experimental data 
and the fuzzy models of Mamdani, TSK and Anfis was 0.9863, 0.9932 and 0.9998, 
respectively. The prediction ability of developed fuzzy models was determined by percent 
mean relative error, this value for Mamdani, TSK and the Anfis system was 0.025303%, 
0.022814% and 0.0037 respectively which indicates the high potential and ability of these 
systems in prediction of soil bulk density affected by given factors. 
Keywords: compaction, fuzzy logic, modeling, ANFIS   
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