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به علت تغییر . ها در نقاط مختلف دنیا استت جدي بسیاري از خاكالفشردگی خاك یکی از مسایل و مشک   

  هاي هاي فشردگی خاك نیازمند سیستمشرایط رطوبتی خاك با زمان، تعیین نقشه

در همین راستا، نفوذسنج . روندکار میهاي مخروطی معموال براي این منظور بهنفوذسنج. اري سریع استبردنمونه

گیري مقادیر شاخص مخروطی خاك در هاي نفوذ چندگانه با قابلیت اندازهمخروطی پشت تراکتوري مجهز به میله

هاي چندگانه از سه بخشِ مجهز به میله دستگاه نفوذسنج. ي متغیر طراحی و ساخته شدهاي محصول با فاصلهردیف

متر سانتی 45استحکامی خاك را تا عمق  پارامترمکانیکی، هیدرولیکی و الکترونیکی تشکیل شده و قادر است 

باشد که سایر ضمایم دستگاه بر روي آن قرار داشته و توسط بخش مکانیکی شامل یک شاسی می. نماید يگیراندازه

هاي نفوذ به درون خاك از سیستم محرك منظور حرکت میلهبه. شودتراکتور سوار میاتصال سه نقطه بر روي 

آوري شده هاي عمق نفوذ و نیرو، جمعگردست آمده از حسالگر، اطالعات بهتوسط یک دیتا. هیدرولیکی استفاده شد

به. دست آوردعمق را بهتوان نمودار شاخص مخروطی نسبت به ها به کامپیوتر متصل به آن، میو با انتقال داده

ايشاخص مخروطی خاك در دو شرایط مختلف خاك مزرعه گیريمنظور ارزیابی عملکرد دستگاه نفوذسنج، اندازه

هاي دست آمده با دادههاي به، انجام شده و داده)قبل و بعد از آبیاري(سطح رطوبتیو در دو) کلشی شخم خورده و(

ارتباط بین شاخص مخروطی . زمایش در پانزده عمق مورد مقایسه قرار گرفتیک نفوذسنج دستی در همان شرایط آ

بستگی در خاك کلشی و شخم خورده ي ضریب همنفوذسنج دستی و تراکتوري، از طریق رگرسیون خطی و معادله

و  R2= 96/0و )بل از آبیاريق(R2=98/0و   R2= 98/0بستگی به ترتیب برابر با تعیین شد، که مقدار ضریب هم

97/0 =R2)با استفاده از آزمون . دست آمدبه) پس از آبیاريtي میانگین دو نمونه، مشخص شد که بین ، مقایسه

 5%تراکتوري و دستی در زمین کلشی و در زمین شخم خورده، در سطح احتمال نفوذ دستگاه نفوذسنج  هايشاخص

داري وجود نداشت، نیز اختالف معنی 1%سطح احتمال که در با توجه به این. داري وجود نداشتاختالف معنی

  .گیري مقاومت نفوذ خاك استفاده شودتواند جهت اندازهمی یطور مطمئنبهبنابراین نفوذسنج تراکتوري 



  مقدمه  -1- 1

دلیل گردد و بهکشاورزي امریست که در راستاي برطرف نمودن نیازهاي غذایی انسان مطرح می

تر بر اهمیت کشاورزي و افزایش روزافزون جمعیت دنیا، نیاز به مواد غذایی حادتر شده و هرچه بیش

هاي زراعی، افزایش زمیندر همین راستا با توجه به محدود بودن . تحقیقات مربوط به آن افزوده است

مکانیزه کردن . باشداي برخوردار میعملکرد محصوالت کشاورزي در واحد سطح از اهمیت ویژه

کاربرد ماشین براي تولید در . عملیات کشاورزي تا حد زیادي توانسته در این امر موثر واقع گردد

زایش عملکرد محصوالت ي تکامل کشاورزي در طول قرن گذشته و افکشاورزي از مراحل برجسته

اي از ي بهینهگیري از امکانات بتوان استفادهبوده است، بنابراین مدیریت خاصی الزم است تا با بهره

هاي درستی در ارتباط با گیرياین امر موجب شده تا تصمیم. هاي کشاورزي در امر تولید داشتنهاده

ي آن داشتن اطالعات صحیح در د که الزمههاي کشاورزي انجام گیرادوات، آب، زمین و سایر نهاده

زیرا در . در این بین اطالع از خصوصیات خاك از اهمیت خاصی برخوردار است. ها استمورد آن

-ي ماشین و خاك مطرح میسو رابطهطراحی وسایلی که به نوعی با خاك در تماس هستند، از یک

  .یابدي گیاه اهمیت میهشود و از سوي دیگر خاك به دلیل ایجاد محیطی براي تغذی

ي اثر چنین در مطالعهي بین خاك و گیاه و همیکی از خصوصیات مهم خاك که در بحث رابطه

-عبارت دیگر مقاومت مکانیکی خاك مییا به 1باشد، استحکام خاكماشین مطرح می- متقابل خاك

مقاومت . گرددوصیف میصورت مقاومت در برابر تغییر شکل خاك تمقاومت مکانیکی خاك به. باشد

اگر مقاومت خاك خیلی پایین باشد . کندي گیاه ایفا میمکانیکی خاك نقش مهمی را در رشد ریشه

تواند ایستادگی خود را حفظ کند، زیرا ساختار ضعیف خاك قادر به مهار گیاه ، گیاه نمی)خاك سست(

                                               
1- Soil strength



تواند در داخل خاك ي گیاه نمیریشهکه مقاومت خاك خیلی باال باشد از طرف دیگر زمانی و باشدنمی

  .نفود کند

توان ها میي آندهند که از جملهعوامل بسیار زیادي مقاومت مکانیکی خاك را تحت تاثیر قرار می

گیر هاي چشمامروزه با وجود پیشرفت. هاي زراعی اشاره کردي خشک شدن و فشردگی خاكبه پدیده

ت فیزیکی خاك به چند ید محصول در ارتباط با خصوصیاي کشاورزي دقیق، مدیریت تولدر توسعه

ترین این خصوصیات، مقاومت مکانیکی خاك است که عموما با گردد که یکی از مهممیسال اخیر بر

همراه با افزایش اطالعات در واحد کوچکی از سطح . شودخاك بیان می شاخص مخروطیهاي نقشه

عنوان کشاورزي دقیق، تولیدکنندگان محصوالت آوري جدیدي تحت مزرعه و با رقم خوردن فن

شود، توانایی معرفی می GPSکه به اختصار  2سنج جهانیکشاورزي با استفاده از سیستم موقعیت

هاي پارامترهاي خاك در نقاط هاي متغیرهاي موثر در تولید محصول از قبیل دادهآوري دادهجمع

ورزي دقیق د در مدیریت فشردگی خاك از طریق خاكتوانها میمختلف مزرعه را دارند که این داده

  .مورد استفاده قرار گیرند

-ها میي آنگیري مقاومت مکانیکی خاك وجود دارند که از جملههاي مختلفی براي اندازهروش

- دلیل سریعاي را بهمحققان معموال روش مزرعه. اي اشاره کردهاي آزمایشگاهی و مزرعهروشتوان به

تر گیري بیشگیري استحکام خاك در شرایط طبیعی آن و امکان تعداد اندازهتر بودن اندازهتر و ارزان

اي مقاومت مکانیکی خاك به دو گیري مزرعهاندازه. دهندنسبت به روش آزمایشگاهی، ترجیح می

در  گیري، باید وسیلهدر روش ایستایی در هربار اندازه. شودروش ایستایی و در حال حرکت انجام می

گیري گرهاي اندازهبا داشتن حس. گیري از خاك خارج گرددخاك فرو برده شده و پس از اندازه

هاي مختلف را در حال حرکت حس کرده و مقدار توان شرایط مقاومت الیهمقاومت مکانیکی خاك می

  .گیري کرداندازه هاي مختلفمت مکانیکی را در عمقمقاو

                                               
1- Global position system  2- Cone penetrometer  3- Cone index



اي با توان مقاومت خاك را در مقابل نفوذ دادن میلهي آن مییلهوساي است که بهنفوذسنج وسیله

نیروي نفوذ مخروط را در سرعت ثابت نسبت به عمق  2نفوذسنج مخروطی. مقطع معین ارزیابی نمود

  نفوذ 

  دستبه) CI(3ي مخروط، شاخص مخروطیگیري کرده و با تقسیم کردن این نیرو بر سطح پایهاندازه

متوسط شاخص مخروطی نسبت به  مقدار دست آوردنبا به. ن همان واحد فشار استآید و واحد آمی

هاي خاك مانند نیروهاي برشی، توان روابط تجربی بین این شاخص و سایر کمیتمیعمق نفوذ

  .دست آوردبه ر موارد مشابه رایساي گیاه و پارامترهاي حرکتی وسایل، رشد ریشه

- ي کاربرد به دو نوع دستی و تراکتوري تقسیم میاز نظر نحوهامروزه دستگاه نفوذسنج مخروطی 

  :شوددالیل زیر به نوع دستی ترجیح داده میگردد، که نوع تراکتوري به

  .قابلیت حمل و نقل و سهولت انجام کار-١

.ASAEمتر در ثانیه بر اساس استاندارد میلی 30تامین سرعت ثابت نفوذ -٢

.جاي نیروي متغیر بازوي انسانتور بهاستفاده از نیروي هیدرولیکی تراک-٣

.عدم محدودیت در تجهیز شدن به وسایل جانبی-۴

  .ترهاي سخت و عمق نفوذ بیشکارگیري در خاكقابلیت به-۵

ضرورت تحقیق و هدف -2- 1

. باشدها در نقاط مختلف دنیا مییکی از مسایل و مشکالت جدي بسیاري از خاك 3فشردگی خاك

درصد عملکرد محصوالت را کاهش داده و از طریق  10راحتی تا میزان هتواند بفشردگی خاك می

، 2کرییدو(گرددتخریب ساختمان خاك و کاهش جریان آب منجر به کاهش کیفیت خاك و آب می

2002( .  

                                               
1- Soil compaction  2- Duiker



اي در ساختمان خاك شدهي فشرده الیه یا الیهسخت ا،یمختلف دن هاي مناطقدر بسیاري از خاك

تر و رطوبت باالتر اي از خاك که داراي مواد غذایی بیششد ریشه را به الیهشود که رمشاهده می

کرد محصول را پایین آورده و گیاه را وجود این الیه در ساختمان خاك عمل. سازدباشد، محدود میمی

.)1991، و همکاران خلیلیان(سازدهاي محیطی حساس میدر مقابل تنش

زار تري از هر کشتي بیشباشد، علوفهورزي در حال گسترش میادغام و ترکیب متوالی ادوات کشا

منظور عملیات تري بهتري در حال تولید و مصرف بوده و ابزارهاي بزرگشود، کود بیشبرداشت می

روند و در نتیجه فرصت کار میورزي، کاشت و داشت، برداشت و حمل و نقل بهزراعی شامل خاك

ي تردد و عبور و مرور، در حال اعی با شرایط خاك مطلوب به واسطهبراي متناسب نمودن عملیات زر

 ن بردن آن روز به روز در حالیص و از بی، تشخي فشردگی خاكبنابراین اهمیت مساله. کاهش است

  .استافزایش 

منظور مشخص نمودن فشردگی خاك در داخل یک خاك زراعی هاي مختلفی بهها و روشمعیار

که از آن . اندکار ارایه کردههاي متفاوتی را براي اینها و روشمختلف، شاخصوجود دارد و محققان 

گیري جرم ، اندازه)تشخیص فشردگی از طریق مشاهده(توان به شاخص رنگ خاك جمله می

گیري شاخص مخروطی خاك اشاره کننده در داخل زمین و اندازهمخصوص ظاهري، رادارهاي نفوذ

جا که ها، از آندر بین این روش). 1984، و همکاران 2؛ اوپادیایا1990، و همکاران4ریپر(کرد

کنند و همچنین هاي نسبتا دقیقی را بر اساس فشردگی خاك ارایه میهاي مخروطی دادهنفوذسنج

تواند تغییرات چنین، این روش میهم. باشندباشد، بسیار مورد پذیرش میها راحت میکار کردن با آن

، 3کالرك(ها در اختیار بگذارد خاك را در ارتباط با عمق در مقایسه با سایر روشمقاومت مکانیکی 

  ).1977، و همکاران4؛ مولکوئین1999

طور در کاربردهاي کشاورزي به. مختلف استفاده نمود مواردتوان در هاي مخروطی میاز نفوذسنج

و تعیین محل و موقعیت اي در تخمین مقاومت ظاهري ریشه، فشردگی خاك، ترددپذیري گسترده

                                               
1- Raper  2- Upadhyaya  3- Clark  4- Mulqueen



ورزي که مانع از رشد ریشه هاي مختلف خاكهاي ناشی از روشالیهها و سختي خاكطبقات فشرده

زنی بذر، استقرار و رشد ریشه، رشد با توجه به تاثیر مقاومت خاك بر جوانه. روندمیکارشوند، بهمی

-مزرعه امري ضروري و اجتناب ناپذیر می گیري آن درتر عملکرد محصول، اندازهگیاه و از همه مهم

چنین در مهندسی نظامی، در ها در کاربردهاي مهندسی راه و هماز نفوذسنج ،اینعالوه بر. باشد

- از نتایج آزمایش. ها و نفربرها و غیره کاربرد داردتانک کششعملکرد  ي تحقیقات در ارتباط بازمینه

  توان براي هاي نفوذ می

ها، نشست طالعاتی در مورد نوع و استحکام خاك، تعیین ظرفیت تحمل پذیري پیدست آوردن ابه

  .پذیري و غیره استفاده نمودها روي شن و تخمین تراکمي ستونپایه

هاي آوري سریع دادهمنظور کنترل پارامترهاي عملیاتی و نیز براي جمعهاي خودکار بهنفوذسنج

آوري داده توسط یک سرعت جمع. یز، در حال توسعه هستندمنظور آنالمورد نیاز از سطح مزرعه به

ي ویژه و مشخص، به از یک منطقه آوري دادهاي، به هنگام تالش براي جمعنفوذسنج تک شاخه

ي قابل توجه، شناخته ي تغییرات در شرایط خاك در اثر گذشت زمان، به عنوان یک مسالهواسطه

  ).  1999، و همکاران ریپر(شده است

منظور کنترل فشردگی و تراکم خاك، سیستم کارهاي بسیار جدید در سطح جهانی بهی از راهیک

هاي تراکتور همیشه و در تمام عملیات در این سیستم الزم است که چرخ. باشد کنترل ترافیک می

ي زراعی در مسیرهاي موازي مشخص، حرکت نمایند و به غیر از این مسیرها تایرهاي تراکتور اجازه

هاي شاخص  گیري داده منظور اندازه بنابراین به. کند رکت در جاهاي دیگر مزرعه را پیدا نمیح

ها، سیستم  ها و فشرده کردن ردیفآنهاي محصول بدون حرکت در روي مخروطی در ردیف

هاي شاخص مخروطی را در روي  هاي نفوذ چندگانه الزم است که بتواند داده گیري مجهز به میله اندازه

  .طور جداگانه اندازه گیري و ثبت نماید ها به فردی



باشد که این هدف از این تحقیق طراحی، ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوري می

  گیري مقادیر شاخص مخروطی خاك در هاي نفوذ چندگانه بوده و قابلیت اندازهنفوذسنج مجهز به میله

بار نفوذ، ارایه را است و قادر است چندین قرائت را با یکیر را داي متغهاي محصول، با فاصلهردیف

  .دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

کلیات و تعاریف - 3- 1

  فشردگی خاك  -1- 3- 1

تر شدن ذرات افزایش درجرم مخصوص ظاهري آن و نزدیک صورتبه تواندفشردگی خاك می

برخورد قطرات  عوامل طبیعی مانند يهتواند نتیجفشردگی می. جامد و یا کاهش تخلخل تعریف شود

فشردگی مصنوعی در اثر نیروهاي . خیس شدن و کشش داخلی آب و مشابه این عوامل باشد باران و

دهدرخ می ،شودصورت گذرا در اثر حرکت وسایل نقلیه ظاهر میها که بهرو به پایین ماشین

که در آن تخلخل طوريگذارد، بهفرآیند فشردگی بر محیط فیزیکی خاك اثر می .)1977، 5آنونیموس(

                                               
1- Anonymous  2- Traction



و تغییراتی در بافت و مشخصات  یافته و نفوذپذیري آب کاهش، مقاومت مکانیکی خاك افزایش

. )1384و احمدي مقدم،  يدیشه(آیدبه وجود می آنرفتاري 

هاي مهمی براي مدیریت موثر شرایط آگاهی از فشردگی خاك و ارتباط آن با سیستم کشت، نهاده

ي مطلوب فشردگی به هدف موردنظر و درجه. باشندبود تولید محصول میفیزیکی خاك در جهت به

و حمل و نقل نسبت به نیازها در ارتباط با  2به عنوان مثال نیازها براي کشش. بستگی داردین شدهیتع

ي گذشته اطالعات قابل توجهی در مورد در دو دهه. باشندنفوذ و گسترش ریشه، کامال متفاوت می

هاي اطالعاتی هرحال نارساییبه. دست آمده استخاك و ارتباط آن با تولید محصول بهرفتار فشردگی 

هاي آگرونومیک سازي رفتار فشردگی خاك در ارتباط با واکنشمهم و قابل توجهی در توصیف و مدل

فشردگی خاك، در  عوامل، نگهداري و حفاظت منابع آبی و خاکی و دیگر )بیولوژیکی و فیزیکی(

  .یجاد تصمیمات مدیریتی در تولید، کشاورزي و حفظ منابع طبیعی وجود داردراستاي ا

  تاثیر فشردگی خاك بر خواص مکانیکی خاك -2- 3- 1

  :فشردگی خاك بر پارامترهاي زیر تاثیر مستقیم دارد

  .یابدطور خطی افزایش میمقاومت خاك که تقریبا به-1

.یابدصورت لگاریتمی افزایش میپیوستگی خاك که معموال به-2

  .یابدطور خطی افزایش میي اصطکاك داخلی که تقریبا بهزاویه-3

  تاثیر فشردگی بر روي استحکام خاك و رشد ریشه -1-3-3

  ي محصـول تشـخیص داده شـده اسـت    فشردگی یک عامل اصلی در جلوگیري از رشد موثر ریشـه 

ي ي خـاك یـا سـخت الیـه    هي فشرده شدانرژي بسیار باالیی به منظور از بین بردن الیه. )1-1شکل (

چنین تحمل به خشکی گیـاه  باشد که از بین بردن این الیه به گسترش ریشه و همخاك، مورد نیاز می



تحقیقات بسیار زیادي وجود دارد که روي یافتن مقادیر مقاومتی خاك کـه از  . بسیار کمک خواهد کرد

  .تمرکز شده استکنند، مي گیاه و نفوذ آن در داخل خاك جلوگیري میرشد ریشه

  

  تاثیر فشردگی خاك بر روي رشد ریشه 1-1شکل 

، در طی تحقیق بر روي تاثیرات جرم مخصوص ظاهري، محتوي رطوبتی و )1963(2و گارنر 6تیلور

بستگی منفی باالیی بین مقاومت خاك مقاومت خاك بر روي نفوذ ریشه هاي پنبه در داخل خاك، هم

=96/0(ت آوردند دسو نفوذ ریشه در داخل خاك به
2

R .( در شرایطی که مقاومت مکانیکی در حدود

در این تحقیق . ي محصول پنبه در داخل خاك نفوذ کرده بودریشه 30%مگاپاسکال بود تنها  2

هر چند که . ي گیاه تشخیص داده شدمقاومت مکانیکی خاك یک فاکتور اساسی در رشد ریشه

  .داري بودندتاثیر معنیداراي محتوي رطوبتی و جرم مخصوص ظاهري

-آن. اي مطالعه کردندك را روي محصول پنبه و ذرت علوفهي خاي فشرده شدهمحققان اثرات الیه

ي پنبه در مگاپاسکال باشد، ریشه 3ها اظهار داشتند هنگامی که مقاومت مکانیکی خاك باالتر از 

اي، ت علوفهمحصول پنبه و ذرکرد هر دو میزان رشد و همچنین عمل. داخل خاك نفوذ نخواهد کرد

                                               
1- Taylor  2- Gardner



میزان بسیار زیادي  مگاپاسکال بود به 5/2ي فشرده شده باالتر از زمانی که مقاومت به نفوذ الیه

ي خاك داراي ي فشرده شدهکرد محصول پنبه و ذرت علوفه اي در حالتی که الیهعمل. کاهش یافت

و  تیلور(تري بوداي مقاومت پایینمقاومت باالیی بود نصف حالتی تشخیص داده شد که خاك دار

  ). 1964، همکاران

کند، ي مقاومت مکانیکی خاك که رشد ریشه را محدود میبر اساس تحقیقات مشابهی، محدوده

  بین 

؛ 1986، و همکاران7لوتز(مگاپاسکال براي محصوالت مختلف تشخیص داده شده است 5/2-2

  .)2001، همکارانو3؛ ولز1990، و همکاران2سوجکا

  االت متحده یا يکشاورز وزارتيقات کشاورزیقات انجام گرفته در مرکز تحقیتحق یدر ط

)USDA-ARS(متفاوت، اندازه يهایبا چگال شده يبندبسته يهاشه به داخل خاك نمونهی، نفوذ ر -

شه نسبت یق نشان داد که نفوذ رین تحقیا. سه شدیمقا یک نفوذسنج مخروطیشده و با قرائت  يریگ

 Psi300که مقاومت نفوذ خاك به  یابد و زمانییکاهش م یصورت خطمقاومت نفوذ خاك، بهبه 

گر ید ياه کتان انجام گرفت که برایگ يق بر روین تحقیا. )2-1شکل(نفوذ نکرد ياشهیچ رید، هیرس

  .)2002دوییکر، (ز صادق بودیمحصوالت ن

                                               
1- Lutz  2- Sojka  3- Wells



  

  ي رشد ریشه با مقاومت نفوذرابطه 2-1شکل 

ي مقاومت مکانیکی باشد که با داشتن محدودهي این مطلب میکننده تحقیقات بیان نتایج این

ورزي بهینه را از روي نمودار شاخص مخروطی که توان عمق خاكخاك براي یک محصول خاص، می

  . شود، پیدا کردنسبت به عمق رسم میمعموال

  فشردگی خاك برعوامل موثر  -4- 3- 1

هاي کشاورزي داراي اهمیت به نیروهاي وارده، براي مهندسین ماشین واکنش خاك در شرایط مختلف

حالیکه واکنش سازند، دراین نیروها تغییر وضعیت خاك از حالتی به حالت دیگر را ممکن می. است

در مقایسه با نیروهاي وارده بر خاك، در کاربردهاي راه . باشدگر نوع و مقدار این تغییر میخاك نشان

تر و به تر، موثر بر سطوح بسیار کوچکیروهاي مذکور در کشاورزي به مدت بسیار کوتاهو ساختمان، ن

هاي طوالنی است که ثابت شده مقاومت و نیز خواص سال. شودتر مشاهده میمقدارهاي بسیار کم

ي فشردگی در با توجه به اهمیت مساله. کندمکانیکی خاك با افزایش تراکم و فشردگی آن تغییر می



 منظوربهکارهاي مدیریتی ورزي، اطالع از عوامل تاثیرگذار در این مساله در جهت شناخت راهکشا

  .باشدکنترل و مدیریت آن، الزم می

 دهند، نیاز به نیرو دارد،کاربرد ابزاري که در تماس با خاك بوده یا بر روي خاك عملیاتی انجام می

عبور و مرور این منابع نیرو منجر به تراکم . و یا ماشینی یا حیوانی باشدیا انسانی  تواندمی این نیرو که

-ي فشردگی خاك اهمیت بیشلهاتر شود، مسنقلیه بزرگ يوسیلهگردد و هرچه یا فشردگی خاك می

که علت فشردگی خاك، کشت تغییرات خلل و فرج خاك در اثر فشردگی، اعم از این. کندتري پیدا می

کاهش فضاي کل خلل و . ور تراکتور و حیوانات و یا انسان، یکسان استو کار ممتد باشد یا عبور و مر

  .گیردفرج خاك و افزایش وزن مخصوص ظاهري خاك تواما صورت می

جز فشردگی اندکی شود، بههاي کشاورزي عمدتا در اثر تردد تراکتورها ایجاد میفشردگی در خاك

. شودتماس مناسب بذر و خاك تامین می که توسط عواملی مانند چرخ فشار بذرکارها براي ایجاد

گذارد آید معموال بر رشد محصول تاثیر منفی میوجود میفشردگی زیادي که توسط وزن تراکتورها به

هاي تراکتور از درون اي به دلیل عبور چرخدر سیستم جوي و پشته.و از نظر کشاورزي نامطلوب است

عملیات زراعی بعدي هم به حدي نیست که بتواند ها متراکم شده و عمق شخم خاك جويها،جوي

- اي متراکم با وزن مخصوص ظاهري زیاد و پروزیتهمرور زمان الیهها را متالشی نماید، در نتیجه بهآن

 شهیدي(گویندمی 8شود که به آن قسمت الیه شخمخورده ظاهر میي کم در قسمت زیرین افق شخم

  .)1384و احمدي مقدم، 

زیرا توزیع  نیست،زنجیرها ساده و آسان یا چرخل مکانیکی فشردگی در زیر تایرها وتجزیه و تحلی

الگوي توزیع  ،)3-1(براي مثال شکل. باشدتنش هاي برشی و عمودي در خاك غیریکنواخت می

-در اثر وزن وارده را نشان می 7/14%تخلخل در زیر یک پالنجر و در خاك لومی شنی یولو با رطوبت 

رود مقدار فشار که انتظار میباشد، جایینمیرین مقدار تغییر در تخلخل در سطح پالنجربیشت. دهد

                                               
1- Furrow Pan



سار يهتقریبا در نوك مثلث متساوي الساقینی با زاوی ترین تغییراتبیش بلکه ،وارده ماکزیمم باشد

  .دافتهاي عمودي و برشی است، اتفاق میي آن به سمت باالست و تمرکز تنشدرجه که قاعده 45

                

هاي یکسانی دارند و توسط یک پالنجر خطوط تراز در خاك لومی شنی یولو که تخلخل 3-1شکل

  ).1976رچنسل(اندصلب ایجاد شده

آزمایشات در . گیري قرار گرفتدر طی یک تحقیق، تراکم خاك در زیر تایرهاي تراکتور مورد اندازه

همراه کیلوگرم به 4670گرفته و از یک تراکتور به وزن  درصد انجام 18خاك لومی شنی با رطوبت 

در این تحقیق، چگونگی تغییرات چگالی خاك براي یک مقطع عرضی خاك . پاش استفاده شدیک سم

و 9اوانگرا(هاي مختلف خاك، بررسی شد در زیر تایر، براي عبورهاي مختلف تراکتور در عمق

  ). 1978، همکاران

                                               
1- Ragavan



  

  . مخصوص خاك در عبورهاي مختلف یک تراکتورتغییرات جرم  4-1شکل 

تنها بر مقدار چگالی خاك تاثیر دهد که تعداد دفعات عبور تراکتور در مزرعه نهنشان می )4-1(شکل 

-گیرد، افزایش میگذارد، بلکه حجمی از خاك را نیز که تحت تاثیر این فشارها قرار میمستقیم می

بار در مزرعه  10-15) پاشهمراه با سم(در حالتی که تراکتور رسد ، نظر میبه عنوان مثال به. دهد

بار  1- 5تر از حالتی است که تراکتور فقط ي متراکم خاك بیشعبور کرده است، عمق و عرض ناحیه

  .کندعبور می

هاي خاك فشرده شده است که مجموع خلل و فرج خاك تا حدي کم از نظر کشاورزي زمانی الیه

اي در فشردگی خاك هم در سطح تمام عملیات مزرعه. د و نفوذ ریشه کند گرددشود که تهویه، محدو

  .هاي الستیکی استترین مقدار تراکم به وجود آمده ناشی از عبور چرخو هم در عمق موثرند ولی بیش

  تاثیر فشار -1-3-4-1

اثیر این دو ت. عالوه بر تعداد دفعات بارگذاري، مقدار فشار تماس نیز در فشردگی خاك موثر است

  .گرددمشاهده می )5-1(این موضوع در شکل . دیگر استعامل در افزایش چگالی خاك شبیه به یک



  

تأثیر تعداد عبور و مرور دو تایر متفاوت با بارهاي مختلف روي یک خاك رسی در  5-1شکل

  )1978، راگاوان و همکاران. (38%بتی محتوي رطو

  

  تاثیر رطوبت -1-3-4-2

در خاك لوم شنی )6-1(مطابق شکل . یگر در فشردگی خاك، مقدار رطوبت آن استعامل مهم د

هاي مختلف، این مقدار بحرانی در خاك. دهددرصد رخ می 15حداکثر فشردگی در رطوبتی حدود 

دست آورد و از تردد هایی رطوبت بحرانی را براي خاك مزرعه بهتوان با انجام آزمایشمی. متفاوت است

ترین حساسیت را نسبت به بارگذاري خاك در این زمان بیش. ر مواقع بحرانی جلوگیري نمودتراکتور د

  . دارد



  

ی متفاوت در تدر یک خاك لومی شنی در محتوي رطوب چگالی خاكسطح ماکزیمم  6-1شکل 

  )1978اوان و همکاران، گرا(تیمارهاي مختلف عبور و مرور تراکتور 

  )بکسوات تایر(عامل برش  -1-3-4-3

، موجب افزایش )عالوه بر فشار عمودي(آزمایشات نشان داده است که وجود کرنش برشی در خاك 

افزون بر عامل رطوبت خاك، تاثیر عامل کرنش برشی نیز واضح  )7-1(در شکل . گرددفشردگی می

  .است

-شدتی هاي مختلف تاثیر مشابه ولر خاكوجود آید دتواند در اثر لغزش تایر بهعامل برشی که می

هاي مختلف بین شود، در خاكدرصد لغزشی که باعث حداکثر مقدار فشردگی می. دارد یمتفاوتهاي

هاي هاي محرك موجب اعمال تنشدر مورد تراکتور، بکسوات چرخ. درصد ذکر شده است 30تا  25

الی  20هاي برشی بر فشردگی، در میزان بکسوات تاثیر تنش. شودمی) عالوه بر تنش عمودي(برشی 

).8-1شکل (رسدترین مقدار میدرصد به بیش 30



  

بار با ی متفاوت یکتهاي مستطیلی دو نوع خاك درمحتوي رطوبنمونه چگالی تغییرات در  7-1شکل 

  )1978. راگاوان و همکاران(استفاده از کرنش برشی و بار دیگر بدون استفاده از کرنش برشی 

  

با فشار  cm 1/71×9/42سه نوع خاك در زیر یک تایر آج دار لیتغییرات در چگاماکزیمم  8-1شکل 

  )1978، راگاوان و همکاران. (ن لغزش تایردر مقابل میزا kpa40سطحی تقریبا 
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Abstract: Soil compaction is a major problem in many parts of world. Determining 
soil compaction profiles requires fast sampling systems due to changing moisture 
condition with time. Soil cone penetrometers are commonly used for this purpose. 
A tractor-mounted soil cone penetrometer unit, with multiple-adjustable-probes 
and with capability for determining of cone index values in crop rows, designed 
and constructed. Penetrometer with multiple probes, composed of mechanical, 
hydraulical and electrical sectiones that can evaluate soil strength condition to a 
depth of 45 cm. Mechanical section was made up of the frame to support another 
sectiones of unit and the three-point hitch, for attachment to the tractor. Hdraulic 
power used to force the probes in soil. With a data logger, data from load cells an 
depth sensore collecte and sent to the computer for displaying of cone index-depth 
curve. For penetrometer unit evaluation, soil cone index measured at two soil 
conditiones (stubbly and plowed) and two moisture level (before irrigation and next 
of irrigation). Then tested and evaluated in comparison with hand pushed 
penetrometer in same test condition and 15 depthes. Coefficient of correlation was 
determined, R2 = 0.98 and R2 = 0.98 (before irrigation) and R2 = 0.96 and R2 = 0.97
(next of irrigation), for stubbly and plowed soil respectively. With t test, 
determined that cone index were not significant for tractor mounted and hand 
pushed penetrometer at confidence level of 5%. Also, cone index were not 
significant at confidence level of 1%. Then tractor mounted penetrometer can be 
used for soil strength measuring with high confidence. 
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