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شه و رشد ری تراکم خاک یکی از بزرگترین مشکالت کشاورزان در سراسر دنیا است. تراکم خاک موجب کاهشچکیده: 

ستفاده باشد. امی هازیرشکناستفاده از خاک های متداول از بین بردن تراکم یکی از روش د.شوکاهش عملکرد محصول می

-غهبا تی رشکنزیاده از زیاد و بازده انرژی کمی دارد. استف نیروی مقاوم کششیهای مرسوم با تیغه های معمولی زیرشکناز 

ق ی کج ساهنوع تیغ دهد. در این تحقیق دوراندمان انرژی را نیز افزایش می نیروی مقاوم کششیهای کج عالوه بر کاهش 

 دین منظوربگرفت.  مورد ارزیابی قرار زیرشکنساخته و با یک تیغه معمولی مقایسه گردید. همچنین اثر پره بر عملکرد 

فی تصاد امالًک طرح یبر پایه اورزی در قالب طرح فاکتوریلآزمایشاتی در سویل بین کارگاه گروه مکانیک ماشین آالت کش

 cm، 5/10، 10، 5/7، 5سطح  5های مورد بررسی عمق، سرعت و اثر پره بودند. عمق در با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور

 شد. نتایج نشان و اثر پره بر روی تیغه پاراپلو و معمولی بررسی cm/s 5/12و  10، 5/7، 5، 5/2ح سط 5سرعت در  ،15

زایش عمق تی که افیش یافته در صوربه صورت معنی داری افزا نیروی مقاوم کششیها با افزایش عمق داد در تمامی تیغه

مترین و ک 2N/cm 43/0و  N 45/34مخصوص نداشته است. تیغه کج ساق با  مقاوم کششی یرویبر نداری معنی یرتأث

شتند. در مخصوص را دا مقاوم کششی یرو یون نیروی مقاوم کششیبیشترین  2N/cm 04/1و  N 1/62تیغه معمولی با 

ق روند ر تیغه کج سادداری افزایش یافته بود، اما به صورت معنی نیروی مقاوم کششی ،با افزایش سرعت هایغهتتمامی 

ر ن داد که دها نشاشیب کمتری نسبت به دو تیغه دیگر داشت. بکارگیری پره بر روی این تیغه نیروی مقاوم کششیافزایش 

یروی نزایش دارد. اف نیروی مقاوم کششیسست شده و  هر دو تیغه اضافه کردن پره اثر معنی داری بر روی سطح خاک

درصد  28ی حدود درصد بیشتر از حالت بدون پره و برای تیغه معمول 40برای تیغه پاراپلو با پره حدود  مقاوم کششی

د. بودار نیراپلو معنمخصوص تیغه معمولی داشت ولی برای تیغه پا مقاوم کششی یرویبر نداری معنی یرتأثاست. وجود پره 

اوم مق رویین ینکمترتیغه پاراپلو هم در حالت بدون پره و هم در حالت وجود پره بیشترین سطح خاک سست شده و 

بود  N 07/171لو مورد نیاز در صورت استفاده از پره برای تیغه پاراپ نیروی مقاوم کششیمخصوص را داشت، ولی  کششی

-یمز این تحقیق نشان دار نبود. نتایج حاصل ا( بیشتر بود ولی این افزایش معنیN 15/157که از تیغه معمولی پره دار )

ت انی که سسها در زمزنی است. همچنین استفاده از تیغه پاراپلو تن زیرشکنترین تیغه برای دهد که تیغه کج ساق مناسب

  رسد.شدگی بیشتر خاک مد نظر باشد، منطقی بنظر می
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 مقدمه -1-1

 بقای نیاز رینتاصلی به عنوان غذایی مواد تهیه لزوم و جهان جمعیت تصاعدی افزایش به توجه با امروزه

 کشاورزی رد نوین هایروش از باید طرف یک از زرع و کشت قابل هایزمین محدودیت به توجه انسان، با

 غذایی مواد دورزید. تولی اهتمام کشاورزی ادوات سازی بومی بر باید نوعی به دیگر از طرف و جست بهره

 که باشدمی نآ مراحل از یکی عنوان به بذر بستر سازی آماده و ورزیخاک که طلبدمی را مختلفی مراحل

 ینتأم فسیلی هایتسوخ از عمدتاً هاتراکتور مصرفی انرژی اینکه به ا عنایتد. بدار باالیی انرژی به نیاز

 بر روز به وزر و بوده جهان در محدود و ناپذیر تجدید انرژی جزو منابع نیز فسیلی هایسوخت و گرددمی

 مطابق رزیوخاک ادوات کردن بومی ورزی( و خاک عملکرد )ادوات کردن بهینه شود،می افزوده آن قیمت

ی تولید در استفاده از ماشین برا .دهد کاهش را انرژی هایافت از بسیاری تواندمی کشور شرایط با

لکرد ی تکامل کشاورزی در طول قرن گذشته بوده و موجب افزایش عمکشاورزی از مراحل برجسته

بتوان  مکاناتاگیری از این محصوالت کشاورزی شده است. بنابراین مدیریت خاصی الزم است تا با بهره

تا  شده است لید داشت. همچنین این امر موجبهای کشاورزی در امر توای از نهادهی بهینهاستفاده

-ه الزمهکام گیرد های کشاورزی انجهای درستی در ارتباط با ادوات، آب، زمین و سایر نهادهگیریتصمیم

 د. در اینباشمی ها با محیط رشد گیاهها و اثرات متقابل آنی آن داشتن اطالعات صحیح در مورد ماشین

ردار و درک روابط بین سیستم ماشین و خاک از اهمیت خاصی برخو بین، اطالع از خصوصیات خاک

اک خین و ی ماشاست. زیرا در طراحی وسایلی که به نوعی با خاک در تماس هستند، از یک سو رابطه

از  بد. یکییای گیاه اهمیت میشود و از سوی دیگر خاک به دلیل ایجاد محیطی برای تغذیهمطرح می

گی و فشرد بررسی تراکم .باشدهای کشاورزی در مزرعه، فشردگی خاک میاشیناثرات نامطلوب تردد م

خاک  مد. تراکمنفی آن در میزان رشد و تولید محصول اهمیت زیادی دار یرتأثهای زراعی به دلیل خاک

شود. می بوسیله افزایش در چگالی ظاهری خاک )جرم فاز جامد به حجم کل(، یا کاهش تخلخل تعریف

 افزایش اب که خاک هایخاکدانه و ذرات بین فضای خالی کاهش از عبارتست ساده بیان به خاک فشردگی

 %10زان تواند به راحتی تا میباشد. به طوری که فشردگی خاک میمی همراه آن ظاهری جرم مخصوص

 ل خاکعملکرد محصوالت را کاهش داده و از طریق تخریب ساختمان خاک و کاهش جریان آب در داخ

 



نات و خشک شدن تدریجی خاک، عبور حیوا ،برخورد قطرات باران است در اثر عوامل طبیعی مانند

 تا و ادواهماشین شوند، تردد زیادها و ... باشد. عوامل غیر طبیعی که باعث متراکم شدن خاک میانسان

. گرچه کشاورزان کنندکه در یک زمان بسیار کوتاه نیروی زیادی را به خاک وارد می باشندکشاورزی می

از گذشته، به علت استفاده از حیوانات و ادوات کشاورزی، کم و بیش با مسئله تراکم خاک روبرو بودند 

یک  به صورتکشاورزی این مسئله  هایینماشولی از اواسط قرن بیستم به دلیل بزرگی و سنگینی 

فشردگی خاک زیر چرخ مزرعه به دلیل مکانیزه شدن . شکل اساسی در مقابل کشاورزان بروز کردم

تواند تردد را محدود کند، تراکم خاک کشاورزی اهمیت زیادی دارد. گرچه با اتخاذ کشاورزی دقیق که می

باشند و با وجود توان و ظرفیت کشش و تر از قبل میرا کاهش داد، اما تراکتورهای مدرن امروزی سنگین

(. ادغام و ترکیب 2010منش، حسنیمت )بیشتر اس هاآنحمل بیشتر، قابلیت متراکم کردن خاک نیز در 

باشد و ابزارهای بزرگتری به منظور عملیات زراعی شامل متوالی ادوات کشاورزی در حال گسترش می

روند و در نتیجه فرصت برای متناسب ه کار میورزی، کاشت و داشت، برداشت و حمل و نقل بخاک

ی تردد و عبور و مرور، در حال کاهش است. نمودن عملیات زراعی با شرایط خاک مطلوب به واسطه

تردد وسایل بنابراین اهمیت فشردگی خاک، تشخیص و از بین بردن آن روز به روز در حال افزایش است. 

شود خاک می شکل رییتغافتد و این تردد اغلب سبب تفاق مینقلیه بر روی خاک در طول تولید محصول ا

 (.2005و همکاران،  1ویکند )و آن را متراکم می

باشد. عملیاتی که برای آماده کردن زمین زراعی مستلزم برش خاک، برگرداندن و خرد کردن خاک می

شود. این اولیه نامیده میورزی گیرد، تحت عنوان عملیات خاکآماده کردن اولیه زمین زراعی صورت می

تحقیقات نشان  شود.انجام می زیرشکنعملیات توسط ادواتی مثل گاوآهن برگرداندار، گاوآهن بشقابی و 

 باشد.ورزی اولیه مستلزم صرف انرژی بسیار باال و در نتیجه هزینه باال میدهند که انجام عملیات خاکمی

انرژی مکانیکی مورد مصرف در کشاورزی مکانیزه صرف  % از60بر طبق تحقیقات انجام شده در حدود 

های از دیدگاه مهندسین ماشین (.1993، 2جیکوبد )گردو تهیه بستر بذر می یورزخاکعملیات 

کشاورزی، تراکم خاک باعث افزایش مقاومت مکانیکی خاک شده و به تبع آن افزایش نیروی کششی، 

و افزایش سائیدگی ادوات کشاورزی را به دنبال خواهد  افزایش مصرف سوخت، افزایش زمان انجام کار

 داشت. 

                                                 
1 -  Wٌay 
2 - Jacobs 
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 هدف و ضرورت تحقیق: -1-2

 آبدوی کاهش خاک، ساختمان اصالح موجب توسط زیرشکن، خاک زیرین سخت هایالیه شکستن

در عملیات زیرشکن زنی که شکست خاک در شود. می خاک داخل به گاز و آب نفوذ افزایش سطحی و

کردن عرض تیغه  ترکوچکفرض کرد که با  توانیم، باشدیمهای محدودی از مزرعه مد نظر قسمت

گیری از خصوصیات خاص گاوآهن کج ساق، به و افزایش عمق کار آن، ضمن بهره 1گاوآهن کج ساق

تری پایین نیروی مقاوم کششیای زیرین خاک، هزیرشکن تیغه موربی دست یافت که ضمن شکست الیه

های زیرین گیر توان مصرفی موجب فشرده شدن الیهاین زیرشکن عالوه بر کاهش چشم .داشته باشدنیز 

آهن سیستم شخم این گاو باشد.نگردیده و رطوبت خاک نیز عامل محدود کننده کار این دستگاه نمی

-یبدلیل حفظ بقایای سطحی شخم حفاظت شده بوده و خرد شدن خاک بدون صرف نیروی زیاد انجام م

های کج ساق بر کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک، بر هم زدن کمتر سطح فوقانی و آهنگاو یرتأثگیرد. 

های شخم خورده با این نوع های سنگین به درون خاکرسایش است. همچنین با نفوذ بارانکنترل ف

  شود.آهن از تبخیر سطحی نیز جلوگیری میگاو

االی بندمان های مرسوم است و رادر حد زیرشکن گاوآهن با توجه به اینکه توان مورد نیاز این   

 ش گذاشتهافزای های کج ساق امروزه در اکثر مناطق جهان رو بهمصرف انرژی دارند، استفاده از زیرشکن

ن مصرف ها پیشنهاد شود تا با کمتر کردمناسبی جهت ساخت این نوع زیرشکنح است. الزم است طر

دگی ه گسترها در مناطق دارای خاک سخت و فشردفاده از این زیرشکنانرژی و افزایش راندمان، است

 بیشتری پیدا کند.

 اهداف این تحقیق عبارتند از:

 .ویژه نیروی مقاوم کششیو زیرشکن مرسوم از نظر  2مقایسه تیغه کج ساق، پاراپلو (1

یسه با طرح الزم در مقا نیروی مقاوم کششیای در زیرشکن کج ساق بر روی کفشک و نوک گوه تأثیر (2

 .ایگوه بدون کفشک و نوک

 .های سخت خاکو شکستن الیه قشکن مناسب جهت زیرشکنی عمیساخت زیر (3

 .نصب پره بر عملکرد زیرشکن پاراپلو و مرسوم تأثیر (4

 

 

                                                 
1 - Bent leg 
2 - Paraplow 
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 خاک عوامل موثر بر تراکم -1-3

 توان عوامل زیر را در تعیین فشردگی خاک مؤثر دانست:به طور کلی می

 بافت خاک -1-3-1

با  )از نظر ساختمان( تواند قابلیت تراکم پذیری خاک را تعیین کند. یک خاک ضعیفبافت خاک می

اندازه ذرات کوچک نسبت به خاکی با اندازه ذرات بزرگ، توانایی کمتری در مقابل تحمل فشار دارد. 

یت تراکم لدارای قاب شنیهای ی ذرات ریزتر نسبت به خاکهای رسی به دلیل دارا بودن اندازهخاک

تر شده و هم نزدیک ذرات به باشدی ذرات کوچک میها به علت اینکه اندازه. در این خاکباشندباالیی می

های ها در یک فشار برابر نسبت به خاکماند و درنتیجه این خاکها باقی میفضای خالی کمتری بین آن

 تر نسبت به ساختار خاکعلت ساختار ترد و اسفنجیشوند. همچنین مواد آلی به تر میشنی متراکم

تراکم در خاک  کاهشها در خاک سبب در مقابل فشارهای وارده دارند و وجود آن بیشتریقابلیت تحمل 

به دهد. های کشاورزی را افزایش میمواد آلی خاک، دامنة رطوبتی مطلوب برای تردد ماشین شود.می

% وزنی، حداکثر رطوبت مطلوب برای انجام  2/52% ماده آلی، رطوبت 7مثال، در یک خاک با  عنوان

باشد. در حالیکه اگر در همان خاک مادة آلی وجود نداشته باشد، خاک در رطوبت ورزی میعملیات خاک

تنها  قابلیت تراکم پذیری خاک نهمصدقی و همکاران(. د )شو% وزنی، نسبت به تراکم حساس می 7/27

 (.1990، 1گذار است )سون یرتأثباشد بلکه نوع ماده آلی نیز بر تراکم مقدار مواد آلی خاک می یرتأثتحت 

گاپتا د )شوتجمع کربن آلی در سطح خاک باعث بهبود ساختمان خاک و واکنش آن نسبت به تراکم می

 (.1987آلمارس، و

الف( مقدار ه گردد کدار و قابل توجه میعنی، تراکم خاک هنگامی م(1987) آلمارسگاپتا و به عقیده 

قرار دهد ب(  یرتأثها را تحت % گردد که ممکن است فعالیت میکرو ارگانیسم10تخلخل خاک کمتر از 

باشد. مگا پاسکال گردد که یک مقدار بحرانی برای نفوذ ریشه می 2از  تربزرگمقاومت به نفوذ خاک 

کن است ناشی از کاهش رطوبت یا افزایش چگالی ظاهری خاک افزایش مقدار مقاومت به نفوذ خاک مم

 توجه به مقدار رس و باشد. چگالی ذرات باها وابسته به درصد رس میباشد. قابلیت تراکم پذیری خاک

کند و ممکن است تراکم پذیری خاک را تحت های آهن تغییر میهای خاک بویژه با مقدار کانینوع کانی

 (.1993، 2)کلت قرار دهد یرتأث

 

                                                 
1 - Soane 
2 - Cullet 



 

6 

  

 ت شدگی خاک در اثر شخم و بوکسواتسس -1-3-2

ز جانب شاری ااند استحکام کافی ندارند و در مقابل نیروهای فهایی که به تازگی شخم زده شدهخاک

کتور ای تراهشود، چرخوسایل نقلیه تحمل کمتری دارند. همچنین هنگامی که مقدار بکسوات بیشتر می

 (.1-1شکل د )گردتراکم سطح خاک می افزایشکند و درواقع باعث می شروع به حفر کردن خاک

 

 تغییرات چگالی خاک در اثر تغییر درصد بکسوات -1 -1شکل

 

 رطوبت خاک -1-3-3

ترین عامل محیطی موثر بر مهم گویند.نسبت وزن آب به وزن شبکه جامد را درصد رطوبت خاک می

 و تراکتور هایچرخ باشد. لغزشورزی رطوبت خاک میهای کشاورزی در هنگام عملیات خاکتراکم خاک

(. اسپور و 7197همکاران، و 1است )راقاوان خاک فشردگی ایجاد بر عامل موثر دو خاک رطوبت درصد

خاک  3تر از حد خمیریزی را پایینور( رطوبت مطلوب برای انجام عملیات خاک1978) 2گادوین

دارند این رطوبت در سه بافت خاک لوم رسی سیلتی، لوم ( اظهار می1987) گاپتا و آلمارسدانند. می

% 40( این رطوبت را معادل 1970) 4حد خمیری است. پیلیوسنین 9/0رسی و لومی در دامنة رطوبتی 

تواند عامل بت خاک حتی در زمان برداشت می(، رطو1992) 5داند. به گزارش گومن و اللتخلخل می

یابد و در مهمی در رابطه با تراکم باشد. با افزایش رطوبت، تراکم خاک در اثر عبور تراکتور افزایش می

                                                 
1 -  Raghavan   
2 - Spoor and Godwin 
3 - Plastic Limit 
4 - Pliusnin 
5 - Ghuman and lal 



 

7 

  

باعث  بحرانیرطوبت خاک تا حد . (2-1)شکل  نقطه بحرانی رطوبت، بیشترین تراکم را خواهد داشت

 د.شومیاهش تراکم ، ولی بعد از آن باعث کافزایش تراکم

 

 )رطوبت زیر حد بحرانی( اثر رطوبت بر تراکم خاک -2 -1شکل

 

 دفعات عبور ادوات  -1-3-4

یابد. الزم به ذکر است که در عبورهای اولیه سهم تراکم نیز افزایش می و مرور، با افزایش تعداد عبور

باشد. تعداد دفعات عبور تراکتور در مزرعه نه تنها بر مقدار می پذیری خاک بیشتر از عبورهای بعدیتراکم

چگالی خاک تأثیر مستقیم می گذارد، بلکه حجمی از خاک را نیز که تحت تأثیر این فشارها قرار می

( نشان دادند که عملکرد محصول در اولین 1994) 1هاکانسون و ریدر (.3-1دهد )شکل گیرد، افزایش می

 .یابدکاهش می% 14تراکتور و تراکم خاک در حدود  سال بعد از عبور

 

 %38تأثیر تعداد تردد تراکتور برای دو نوع تایر مختلف بر روی چگالی خاک رسی با رطوبت  -3 -1شکل

                                                 
1 - Hakanson and Reeder 
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 سرعت پیشروی -1-3-5

د یابیو میزان تراکم کاهش م شدهبا افزایش سرعت پیشروی مدت زمان تماس تایر با خاک کمتر 

 .دهدنشان می ( بر اثر عبور تراکتور راkPaاعداد داخل شکل، فشار وارد بر خاک ) (.4-1)شکل 

 

 سرعت پیشروی بر روی مقدار تراکم و توزیع تنش ریتأث -4 -1شکل

 

 فشار باد تایر -1-3-6

د شورد میک واسطح تماس بین تایر و خاک افزایش یافته و فشار کمتری بر خا با کاهش فشار باد تایر

ر به م تایتغییر فر یابد. با کاهش فشار باددرنتیجه نشست خاک کمتر شده و میزان تراکم کاهش می

فرم  تغییر باشد که در این صورت افزایش مقاومت غلتشی نیز در اثرصورت تغییر در فرم الستیک می

جه و درنتی ستیکالتغییر فرم  نابراین با افزایش فشار باد تایرباشد نه تغییر در فرم خاک. بیالستیک م

فزایش این سبب دهد. کاهش باد تایر همچنیابد اما مقدار تراکم را افزایش میمقاومت غلتشی کاهش می

شار باد حد ف از یابد و کم بودن بیشهرچند که با این کار دوام الستیک کاهش می درگیری تراکتور شد

تر گردد، بهنبه آن  بنابراین فشار باد را تا آنجا که موجب آسیب رسیدن گردد.می تایر موجب نخ زدن تایر

 است کاهش داد. 

 

 تراکم خاک بر رشد گیاه ریتأث -1-4

اعی در مناطق مختلف دنیا های زرشکالت و مسائل جدی بسیاری از خاکفشردگی خاک یکی از م

فشردگی خاک باعث ایجاد  شود.جدی برای اراضی کشاورزی محسوب می یک مشکلو به عنوان  باشدیم

و رطوبت ای از خاک که دارای مواد غذایی باالتر سخت الیه شده که این، نفوذ ریشه و رشد آن را به الیه

آورد و گیاه عملکرد محصول را پایین می در داخل خاک، کند. وجود این الیه، محدود میباشدیمبیشتر 
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های سخت تولید شده در الیه (.1384)عباسپور گیالنده،شود های محیطی حساس میدر مقابل تنش

های تراکتور بخصوص در برگرداندار و فشار چرخ گاوآهنهای خاک زراعی بیشتر به علت فشار پاشنه

 عملیات انجام زرعه وم سطح در کشاورزی هایماشین زیاد تردد (.1،1994)گوریف باشداراضی مرطوب می

 ریشه رشد شدن محدود سبب فشردگی این و گرددمی فشردگی خاک موجب بتدریج ثابت عمق در شخم

تراکم کم خاک باعث افزایش سرعت  (.1991همکاران، و 2شود )گاداردمحصول می عملکرد کاهش گیاه و

آورد. تراکم متوسط فراهم میشود، زیرا ارتباط مناسب بین خاک و دانه را زنی دانه در خاک میریشه

ممکن است باعث کمتر شدن از دست دادن آب از خاک ناشی از تبخیر شود و از خشک شدن خاک 

-کند. تراکم بیش از حد از گسترش ریشه در خاک جلوگیری میاطراف دانه در هنگام رشد جلوگیری می

د و مواد غذایی از خاک متراکم باشتواند ناشی از کاهش توانایی گیاه در بدست آوردن آب نماید که می

 (.5-1شکل)

عث ( نشان دادند که در فصل خشک افزایش تراکم تا اندازه مشخصی با1994سون و همکاران )

 صل مرطوبم در فکاهش عملکرد را در بر دارد. اما افزایش تراک آنافزایش عملکرد محصول شده و بعد از 

 .(6-1شکل د )باعث کاهش عملکرد محصول خواهد ش

 

 

 بر روی رشد ریشهو از بین بردن آن  اثر تراکم خاک -5 -1شکل

 

                                                 
1- Gueirf 
2- Goddard  
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 تراکم بر عملکرد رشد در فصول مختلف یرتأث -6 -1شکل

 گیری از تراکمهای پیشروش-1-5

تراکم را کاهش دهد. اما  یراتتأثتواند ای، میهای مزرعهتنظیم مناسب تراکتور و ادوات کشاورزی با کار

های باشد. پرهیز از انجام عملیاتبهبود مدیریت مزرعه بهترین راه حل برای جلوگیری از تراکم می

ورزی، های خاککردن وزن مناسب در کار ینتأمکشاورزی در خاک مرطوب، محدود کردن وزن ادوات، 

هایی که ، بخصوص آن1ایهای کنترل عبور و مرور مزرعهمدیریت عبور و مرور ادوات در مزرعه، سیستم

تواند تراکم را محدود و فرسایش خاک را کاهش دارند میرا در سطح خاک نگه می لباقی مانده محصو

شود که به این در این سیستم هر ساله مسیر مشخص و کوچکی برای عبور ادوات در نظر گرفته می دهد.

گیرد. اختصاص مسیر معینی برای های ادوات قرار نمیمعرض چرخ صورت قسمت اعظمی از مزرعه در

اضافه کردن مواد آلی به  آورد.ها خاک مناسبی را برای افزایش عملکرد تراکتور فراهم میعبور تراکتور

-دهد. یک دوره کاشت علفخاک به تشکیل ساختمان خاک کمک کرده و استحکام خاک را افزایش می

شوند که گیاهان در کشت بعدی هایی در خاک میدی دارند و باعث ایجاد کانالهای عموهایی که ریشه

 تواند مفید باشد.ها استفاده نمایند نیز برای جلوگیری از تراکم میتوانند از این کانالمی 

 از بین بردن تراکم یهاروش -1-6

ثابت( برای مدیریت  ی در عمقزیرشکنورزی با عمق یکنواخت )امروزه در اکثر نقاط جهان از خاک

در شمال امریکا تولید کنندگان از شخم کنند. فشردگی خاک و از بین بردن الیه سخت خاک استفاده می

یکی . (8719، 3گارنر و 2،1981کوسکیهای عمیق برای از بین بردن فشردگی خاک استفاده می کردند )

گذاشتن بقایای سطحی در خاک باعث ورزی نواری است که با باقی خاک یهای مبارزه با فشردگاز راه

و  1992، 4مولینسد )شوافزایش نفوذ آب، افزایش رطوبت خاک و کاهش فشردگی و فرسایش خاک می

                                                 
1 - controlled-traffic farming 
2 - Cooksely 
3 - Garner 
4 - Mullins 
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ورزی نواری، برای افزایش پراکندگی زیرین باید از روش دیگری علی رقم مزایای خاک. (1994، 1ریپر

زیرشکناز  معموالًوسط الیه سخت کشاورزان های ایجاد شده تشد. برای غلبه بر محدودیتاستفاده می

 (.4719، 2کمپلکنند )های مرسوم و کمتر از پارا پلو یا کج ساق استفاده می

 

 هازیرشکن -1-7

 معرفی و موارد کاربرد -1-7-1

های نها و ماشیهای سخت خاک به دلیل رفت و آمد مکرر تراکتورها برای شکستن الیهزیرشکن

-ده میب آبیاری و یا سخت شدن طبیعی خاک در زیر الیه سطحی خاک استفاآسنگین، وجود نمک در 

حصول مافزایش  شود وها میپذیری خاک نسبت به رطوبت و ریشهباعث نفوذ وسیلهشوند. استفاده از این 

عایت برخی رها زیرشکندرصد گزارش شده است. برای استفاده از  400تا  50ن آناشی از کاربرد صحیح 

 نکات الزامی است:

خوبی بخشک باشد. در صورت مرطوب بودن خاک  نسبتاًی را باید هنگامی انجام داد که خاک زیرشکن -1

-اکتور و زیرهای رو به پایین ترن ایجاد خواهد شد و بر اثر فشارآشود و فقط شکافی در متالشی نمی

 شکن ممکن است باعث تراکم بیشتر خاک شود. 

ایج خاک زیر الیه شکسته شده باید گنجایش پذیرش رطوبت را داشته باشد، در غیر اینن صنورت نتن -2

 ی منفی خواهد بود. زیرشکن

ای گیناه هخاک زیر الیه شکسته شده نباید خیلی اسیدی یا بازی باشد. در غیر این صورت رشد ریشه -3

 را مختل خواهد کرد.

 13یک تا  ها ازهای آنعمق و اندازه تراکتور، تعداد شاخهها اغلب از نوع سوارند و بسته به شکنزیر

 (.1380می رسد )بهروزی الر،  cm 90ها به شکنزیر عدد است. حد اکثر عمق نفوذ

 ها شکنساختار زیر -1-7-2

 نزیرشک ها یا قسمت اصلیها و قاب تشکیل شده است. شاخهشکن از دو قسمت مجزا یعنی شاخهزیر

 (.7-1شوند، شکل )شکل( و مورب ساخته می Cشکل(، خمیده ) Lبه سه شکل راست )

                                                 
1 - Raper 
2 - Campbell 



 

12 

  

 

 پ                                          ب                                                     ف ال            

 شکل ب( خمیده پ( مورب. Lهای مرسوم، الف(  زیرشکن سه نوع شاخه -7 -1شکل

  

سم ای به قطعه قابل تعویض معموالًهر شاخه از قطعاتی چون ساقه، کفش و ناخن تشکیل شده است. 

 هتر ساقهدوام ب وتیز باعث برش بهتر خاک  نسبتاًگیرد که با لبه جلویی پیشانی در جلوی ساقه قرار می

د یا باش آن تواند جزء ساقه و انتهای به جلو کشیدهشود. در ضمن کفش یا قسمت پایینی ساقه میمی

فش پیچ که به ک ای اسکنه مانند استشود. ناخن یا نوک شاخه نیز قطعهپیچ می آنقطعه ای مجزا که به 

شکل  در رشکنزیگیرد. اجزای مختلف یک ساقه شود و در زاویه بازی نسبت به ساقه قرار میو مهره می

 ( نشان داده شده است. 1-8)

 

 زیرشکناجزای  -8 -1شکل
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های کشی و زیر خاک کردن لولههای موقت زهبه ایجاد کانال توانیمها زیرشکنی بهای جاناز کاربرد

امکان پذیر است را نام برد. از مهمترین این قطعات  زیرشکنپالستیکی که با افزودن قطعات اضافی به 

( 1-9است که در شکل ) خاک سست شدهها اشاره کرد. اثر پره بیشتر بر روی مساحت  1به پره توانیم

 نشان داده شده است.

 

 استفاده از پره در مساحت شکست خاک یرتأث -9 -1شکل

 

 ها  زیرشکناصول کار  -1-7-3

ا تا آن ر دستگاه به نفوذ در خاک می شود وزاویه استقرار ناخن نسبت به سطح زمین باعث تمایل 

تراکم یه ماز این پس، ناخن ال د.جایی که ساقه در عمق مورد نظر مستقر شود به درون خاک می کشان

تناسب ماسبی خاک را بلند میکند، به کمک پیشانی آن را متالشی می کند و در نهایت زمین در عرض من

ر طح افق دت به سنسبت به خط عمود و زاویه استقرار تیغه نسبر با عمق کار شخم می خورد. زاویه استقرا

ه سبت بو درجه متالشی کردن خاک موثرند. تمایل انتهای ساقه به جلو ن نیروی مقاوم کششیکاهش

 . (1380)بهروزی الر،  بیشتری در شکست خاک دارد یرتأثعمود بودن آن 

 زیرشکنعوامل موثر عملکرد  -1-5

 گرفتن نظر در مستلزم مطلوب، وریحصول بهره و بوده موثر هازیرشکن کردعمل بر مختلفی عوامل

حرکت زیرشکن در عمقی پایین تر از عمق کار شخم مرسوم،  باشد.می برای زیرشکن کار بهینه شرایط

نیروی موجب می شود که الیه متراکم گسیخته شده و شرایط فیزیکی خاک بهبود نسبی پیدا کند؛ اما 

این نوع ادوات زیاد بوده و تراکتورهای میان قدرت با لغزش و در نتیجنه کاهش بازده  مقاوم کششی

                                                 
1- wing 
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 زاویه نیز و تیغه کار و عرض عمق پیشروی، سرعت خاک، رطوبت درصدتبدیل انرژی روبرو خواهند شد. 

 بر که هستند عواملی جمله از (،1حمله حرکت )زاویه راستای در محور افق به نسبت ورزخاک عامل رویه

 .ند موثر زیرشکن عملکرد

 مقاوم کششی یرویبر نعوامل موثر  -1-8

 عمق -1-8-1

هنگنامی کنه عمنق  متنناسب بنا عمنق کنار تغیینر منی کننند. معموالًزیرشکن  نیروی مقاوم کششی

شنود. منی نیروی مقاوم کششیکند حجم خاک جلوی تیغه افزایش یافته و باعث افزایش افزایش پیدا می

افزایش عمق سطح تماس تیغه با خاک بیشتر شده و به علت اصطکاک خاک و فلز نیروی الزم  باهمچنین 

هنای وارده بنه تحلیلی بسیاری بنرای محاسنبه نینرو هایمدل یابد.برای غلبه بر این اصطکاک افزایش می

 2و رینس هتیناراچیمندل  ،هاکنند ارایه شده است. یکی از این مدلهای باریکی که در خاک کار میتیغه

های باریک متشنکل از ینک ناحینه گسنیختگی ناحیه برش یافته جلو تیغه باشد. در این مدلمی (1967)

 گرفته شندعمودی در جلو تیغنه و دو ناحیه جانبی در طرفین )که از مرکز تیغه امتداد یافته اند( در نظر 

اکنش عمودی در جلنو تیغننه، (. برآیند نیروهای اعمال شده به تیغه، حاصل جمع نیروهای و10-1ل )شک

گسیختگی جانبی و نیروی دگرچسبی در سطح تماس تیغنه با خاک بود. جهنت تعینین نینروی واکننش 

 ( نیز استفاده نمود. 1-1) یتوان از معادلنه دو بعدگسیختگی خناک جلو تیغه، می

 

 (1967ریس )گوه برش یافته خاک در مدل هتیاراچی و  -10 -1شکل

 

                                                 
1 - Rake Angle 
2 - Reece 
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(1-1)                                               𝑷  = (𝜸𝒅𝟐 𝑵𝜸   +  𝑪𝒅 𝑵𝒄  +  𝑪𝒂𝒅 𝑵𝒂  +  𝒒𝒅 𝑵𝒒)𝒘 

  که در این رابطه:

P 1=برآیند نیروی الزم جهت شکست خاک ،kN                 

γ  ،3=جرم مخصوص ظاهری خاکkg/m 

d ،عمق کار تیغه=m                                          

C2=هم چسبنی خاک ،kPa 

aC 3=دگرچسبی خاک ،kPa                                        

q 2، 4=فشار سربار خاکkN/m 

qN ،aN ، cN  وγN  =                 ضرایب بدون بعد               

w  ،پهنای تیغه=m 

 لیع یز ومک کشود در این مدل و سایر مدل هایی که توسط محققینی مانند همانطور که مشاهده می

ی افقی و هامهمی در نیرو یرتأثارایه شده است عمق کار تیغه  (1977ر )و اسپو و گادوین (1977)

 عمودی دارد. 

𝑷𝒇  = (𝜸𝒅𝟐 𝑵𝜸   +  𝑪𝒅 𝑵𝒄  +  𝑪𝒂𝒅 𝑵𝒂  +  𝒒𝒅 𝑵𝒒)𝒘                                                (1-

2)  𝑷𝒔 = [𝜸(𝒅𝒄  +  𝒒/𝜸)𝟐 𝒘𝑵𝜸  +  𝑪𝒘𝒅𝒄 𝑵𝒄] 𝑲𝒂 (1-3)                                          
   𝑯 = 𝑷𝒇  𝒔𝒊𝒏(𝜶 + 𝜹) +  𝑷𝒔 𝒔𝒊𝒏𝜶 +  𝑪𝒂𝒅 𝒄𝒐𝒔𝜶 (1-4)                                        
    𝑽 = 𝑷𝒇  𝒄𝒐𝒔(𝜶 + 𝜹) +  𝑷𝒔 𝒄𝒐𝒔𝜶 + 𝑪𝒂 (1-5)                                                          

                 

 که در ابن روابط:

H =نیروی مقاوم کششی ،kN                                          

V ،نیروی عمودی=kN  

fP 5تیغه =نیروی الزم جهت شکست خاک جلو ،kN           

δ   ،زاویه اصطکاک بین خاک و تیغه=deg                           

sP 6=نیروی الزم جهت شکست خاک نواحی جانبی ، kN 

α  ،زاویه حمله=deg 

                                                 
1 - Failure force 
2 - Cohesion 
3 - Adhesion 
4 - Surcharge pressure on surface 
5 - Forward failure force 
6 - Sideway failure force 
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cd = 1عمق بحرانی ،m                                          

aK = 2ضریب بدون بعد شیب تیغه 

ورزی در سه عمق مختلف در خاک ( در مورد انرژی الزم برای خاک1981و همکاران، ) 3بررسنی ولنف

و انرژی مکانیکی  نیروی مقاوم کششیداری بر لوم شنی حاکی از این بود که عمق زیرشکن زنی اثر معنی

( در یک تحقیق آزمایشگاهی به بررسی اثر عمق کار بر 1971) 4ورزی داشت. لوث و ویزمرالزم برای خاک

 در نیروی مقاوم کششیهای پهن و باریک در خاک پرداختند. تغییر تیغه نیروی مقاوم کششینیروی 

( 1983) 5های باریک به صورت درجه دو بود. اسپور و فرایپهن روندی خطی داشت اما در تیغه هایتیغه

باریک را در سه وضعیت باالتر از عمق بحرانی، در عمق بحرانی و پایین تر از  هایرفتار خاک توسط تیغه

ها تا یک عمق معین قادر هستند خاک را به طرف باال و جلو حرکت زیرشکن آن مورد مطالعه قرار دادند.

 شود.کند. این عمق به نام عمق بحرانی نامیده میدهند و بعد از آن خاک بسمت جوانب تیغه حرکت می

ورزی، پهنای تیغه و شرایط فیزیکی خاک ون عمق خاکنتایج نشان داد که عمق بحرانی به عواملی چ

بستگی دارد. با افزایش پهنای تیغه و کاهش تراکم خاک، عمق بحنرانی پایین تر رفت و حرکت خاک به 

های محدوده تیغه ر بیشتر شود تیغه درسمت باال نیز افزایش پیدا کرد. چنانچه نسبت عمق به پهنا از چها

مک کیز، د )آی، عمق بحنرانی نیز باالتر مینیروی مقاوم کششیخیلی باریک قرار گرفته که ضمن افزایش 

1985 .) 

 روی سرعت پیش -1-8-2

با  آید.ورز به حساب میکششی ادوات خاک نیروی مقاومیکی دیگر از عوامل موثر بر عت پیشروی سر

شتاب داده شده به خاک افزایش یافته و به همین دلیل  ،ورزیهای خاکافزایش سرعت در عملیات

( نشان داد که 1998) 6نتایج تحقیق آنواال و واتز را در بر خواهد داشت. نیروی مقاوم کششیافزایش 

ی و عمودی نیروی مقاومت های افقپیشروی در سطح پنج درصد بر مولفهعمق، زاویه حمله و سرعت 

و  ای توان اولاینکه مقاومت، تابعی از چند جملهدار داشت ضمن معنی یرتأث، های پهن و باریکخاک تیغه

( مشاهده نمود که مؤلفه عمودی نیروی مقاومت زیرشکن، با 9198) 7آون توان دوم سرعت پیشروی بود.

افقی نیروی مقاومت، برآیند خطی زیاد شد؛ ضمن اینکه افزایش مولفه  به طورافزایش سرعت پیشروی 

                                                 
1 - Critical depth 
2 - Tine inclination 
3 - Wolf 
4 - luth and Wissmer 
5 - Spoor and Fry 
6 - Onwualu and Watts 
7 - Owen 
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داری بر معنی یرتأث. سرعت و نوع خاک نیز ا و نیز مقاومت ویژه تابع مجذور افزایش سرعت بودهمولفه

با  نیروی مقاوم کششیهای متفاوتی از روند تغییرات ع بهم خورده خاک نداشت. گزارشمساحت مقط

-وسیله خاکف مزرعه آزمایشی و نوع تغییر سرعت پیشروی ارایه شد. این تغییرات ناشی از شرایط مختل

ورز را تابعی درجه دوم از افزایش سرعت ادوات خاک نیروی مقاوم کششی( افزایش 1989ورز بود. آون )

( تابع 1998( رابطه فوق را خطی، آنواال و واتز )1986و همکاران ) 1پیشروی گزارش کرد؛ اما سنامرز

ا معکوس گزارش کردند و در ( این رابطه ر1988) 2ترکیبی درجه اول و درجه دوم و اسمیت و ویلیفور

استاندارد انجمن د )شومیزیرشکن نادیده گرفته  نیروی مقاوم کششیمواردی اثر سرعت در تعیین 

 (.1983مهندسی آمریکا، 

 شکل تیغه -1-8-3

یلفورد میت و وکششی آن دارد. در این راستا اس نیروی مقاومبسزایی بر  یرتأثشکل ساق زیرشکن نیز  

ده ق مشاهیرشکن را بر توان مصرفی سه نوع زیرشکن بررسی نمودند. در این تحقی( اثر شکل ز1988)

 لوو به جرکششی زیرشکن با ساق منحنی، کمتر از زیرشکن معمولی و یا ساق  نیروی مقاومگردید که 

کن ساق زیرش ها، مربوط بهبود. بیشترین نیروی عمودی )پایین سو( و کمترین مقدار لغزش چرخ )مورب(

 ته و اینری داشبود. بنابراین از آنجایی که زیرشکن ساق منحنی نیروی عمودی )پایین سو( باالتمنحنی 

ه اق رو بگیرد، نسبت به زیرشکن معمولی و سسرعت پیشروی قرار می یرتأثر تحت نیروی عمودی کمت

 .جلو مطلوب تر است

 زاویه حمله -1-8-4

 حساب به رزوخاک ادوات کششی نیروی مقاوم بر موثر عوامل از دیگر یکی ورزخاک عامل حمله زاویه

-1) لجه به شکسازد. با توورز با مسیر حرکت میای است که سطح عامل خاکزاویه حمله زاویه .آیدمی

است. زاویه  درجه جهت نفوذ ادوات و برش، نرم کردن و برگرداندن خاک مناسب 90زوایه کمتر از  (11

واردی مدرجه در  90پراکندگی مناسب است. زوایای بیشتر از درجه جهت تحکیم، مرتب سازی و  90

 رود.مانند فشرده سازی بکار می

                                                 
1 - Summers 
2 - Smith and Williford 
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 زاویه حمله -11 -1شکل

 

 به وسیله فوذندرجه  30تا  ورزیخاک ادوات تیغه نفوذ یا حمله زاویهافزایش  که داد نشان تحقیقات 

 تیغه به خاک واکنش نیروی عمودی مولفه گیرد. با افزایش زاویه حملهمی صورت ترراحت خاک داخل

 . (12-1شکل )د یابمی افزایش نیز نیروی مقاوم کششی اصطکاک، نیروی افزایش نتیجه در ویافته  کاهش

 بردن باال منظور به را ورزخاک تخت هایتیغه طراحی در موثر یهاپارامتر( 1997) 1ماسوار و کیزمک

 با کششی نیروی مقاوم که داد نشان نتایج د.دادن قرار بررسی مورد رسی هایخاک سازی نرم راندمان

 نگرفت قرار حمله زاویه یرتأث تحت خاک خورده بهم سطح. شد زیاد تیغه حمله زاویه و عمق پهنا، افزایش

 با و بود درجه 90 و 30 حمله زاویه از کمتر درجه 60 حمله زاویه در خاک سازینرم حال عین در و

 درجه 30 حمله زاویه تحقیق این در. یافت افزایش خاک سازینرم تیغه، کار عرض به عمق نسبت افزایش

 افزایش و کمتر کششی نیروی مقاوم حصول برای شرایط ینبهتر دو، مساوی کار عرض به عمق نسبت و

 گردید. گزارش خاک سازینرم راندمان

                                                 
1 - Mckyes and Maswaure 
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 اثر زاویه حمله بر نیرو های افقی و عمودی -12 -1شکل

 

 نیروی مقاوم کششی کاهش یهاروش -1-9

 پایین اعماق در کردن کار و کفشک ای وگوه نوک عمودی، ساق با شکلال هایزیرشکن کلی به طور

 زارعین کلیه اختیار در پرقدرت هایتراکتور که آنجایی از و دارند نیاز باالیی کششی نیروی به خاک،

 همواره هازیرشکن نیروی مقاوم کششی کاهش جهت در تالش د.باشمی محدود ادوات این کاربرد نیست،

در ساختمان زیرشکن،  منحنی، روبه جلو و یا عمودیاز ساق  است. استفاده بوده محققین اهداف از یکی

تیغه و نیز ساخت  در محدوده 2در جلو زیرشکن، ارتعاش ساق، تزریق سینال 1های سطحیاستفاده از تیغه

نیروی مقاوم از جمله مواردی است که در جهت کاهش  پلوهای نیمه عمیق کج ساق و پناراگاوآهن

نیروی مقاوم ( به منظور کناهش 1994) 3آرینا .ورز عمیق مورد بررسی قرار گرفته اندادوات خاک کششی

ا پیشنهاد کرد. او اظهار کرد که زیرشکن، تزریق سینال )هوا یا آب( تحت فشار در محدوده تیغه ر کششی

توان گسیختگی ایجاد شده با استفاده از تزریق سیال تحت فشار در حین عمل زیرشکن زنی نه تنها می

را به مقدار زیادی کاهش داد. تزریق سیال تحت فشار  نیروی مقاوم کششیدر خاک را کنترل نمود، بلکه 

مایع تحت فشار )مثال برای تزریق در ریشه مارچوبه(  منظور تزریق کوده برای شکستن الیه سخت و یا ب

نیروی مقاوم کیلوگرم بر ثانینه  15/0مورد استفاده قرار می گیرد. با تزریق آب و افزایش دبی آن تا حد 

                                                 
1 - Shallow tine 
2 - Pressurized fluid injection 
3 - Araya 
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. وی اظهار دهدیمکاهش  آن راکاهش یافت. هوا روی فواصل گسیختگی اثر نمی گذارد اما آب  کششی

متر، طول تیغه میلی 50تا  15درجه، ضخامت ساق  60تا  45ساق زیرشکن کرد چنانچه زاویه تمایل 

  افزایش خواهد یافت.  نیروی مقاوم کششیبلند و ضخامت تیغه زیاد باشد، بازده گسیختگی و 

 هاییغهتها، استفاده از زیرشکن نیروی مقاوم کششیهای پیشنهادی جهت تقلیل یکی دیگر از روش

ی های سطحی موجب سست شدن حجم فوقانباشد. بکارگیری تیغهیرشکن میهای زدر جلو تیغه یسطح

گازر و  شود. در این راستاتر انجام میهای زیرین توسط زیرشکن راحتخاک شده و باال آوردن خاک الیه

و سطح بهم خورده  نیروی مقاوم کششیهای سطحی در جلو زیرشکن را بر تیغه یرتأث( 1377لغوی، )

با زیرشکن بدون تیغه سطحی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که استفاده از خاک در مقایسه 

دار موجب کاهش معنیاصلی عقبی،  هاز شاخسانتی متر  75و  50های سطحی در فاصله جانبی تیغه

و  1، افزایش سطح بهم خورده خاک و در نتیجه کاهش مقاومت ویژه گردید. میلکدنیروی مقاوم کششی

بر روی عملکرد  به عنوان پیش خیش، را 2قرارگیری یک تیغه سطحی بالدار یرتأث( نیز 1994، )همکاران

ها، اضافه کردن تیغه سطحی در جلوی زیرشکن مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد که در کلیه تیمار

ضمن  رف انرژی شد؛زیرشکن موجب افزایش گسیختگی خاک، پایین رفتن عمق بحرانی و کاهش مص

گزارش کردند که  (1978نداشت. اسپور و گادوین نیز ) نیروی مقاوم کششیداری بر روی اینکه اثر معنی

زیرشکن  نیروی مقاوم کششیداری بر کاهش معنی یرتأثسطحی عالوه بر اینکه  هایاضافه کردن تیغه

نیروی  .ن به تنهایی شندبالدار نداشت، در اغلب موارد موجب کاهش آن در مقایسه با کارکرد تیغه زیرشک

های درگیر با ای با ارتعاش عضوحظهقابل مال به طورتواند ورزی میمورد نیاز ادوات خاک مقاوم کششی

( برای افزایش بازده کشش تراکتور و در نتیجه کاهش 1968) 3خاک کاهش یابد. در این راستا ونتنر

 4ی را پیشنهاد کرد. گان و ترامونتینیهای ارتعاشمحرک آن، کاربرد زیرشکن یهاچرخ درصد لغزش

گاوآهن چیزل از طریق اعمال ارتعاش تا یک سوم برابر  نیروی مقاوم کششی( نشان دادند که 1995)

و همکاران  5. ساکایآیدنمی به وجود یوان کل مورد نیاز کاهش قابل توجه؛ اما در تیابدمیکاهش 

 را یک زیرشکن چهار شاخه ساقه ارتعاشی نیروی مقاوم کششیدرصدی در  60( نیز کاهش 1993)

  نسبت به حالت بدون ارتعاش بدست آوردند.

استفاده کردند  نیروی مقاوم کششیبه منظور کاهش های کج ساق تیغه ( از1978اسپور و گادوین )

در  زیرشکنهای راست  تفاوت زیادی داشت. اجزای این که پراکندگی زیرین خاک در آن نسبت به تیغه

                                                 
1 - Milked 
2 - Winged shallow tine 
3 - Venter 
4 - Gunn and Tramontini 
5 - Sakai 
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-می ساق های کجعملکرد تیغهزاویه حمله و زاویه خمیدگی دو عامل مهم در  مده است.آ( 13-1شکل )

 باشند.

حرکت  ورز با سطح خاک در جهت عمود بر مسیرای است که سطح عامل خاک: زاویهزاویه خمیدگی

 سازد.می ابزار

 

 

 کج ساق زیرشکناجزا و زوایای   -13 -1شکل

 نیروی مقاوم کششی( اثر زاویه حمله و زاویه خمیدگی را بر روی 1997) 1 بالسبارامیان دورایرج و

زاویه خمیدگی درجه و  15های کج ساق زاویه حمله ترین زوایا را برای زیرشکنبررسی کرده و مناسب

 .(14-1 شکلد )درجه بیان کردن 45

 

 نیروی مقاوم کششیاثر زاویه حمله و زاویه خمیدگی بر  -14 -1شکل

                                                 
1 - Durairaj and Balasubramanian 
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Abstract: Soil compaction is one of the most important farmer’s concerns all over the 

world. It restricts root growth and decreases yield. Using subsoiler is a conventional method 

for eliminating soil compaction. However using subsoiler with conventional tines needs high 

draft whith low energy efficiency. Subsoiler with bentleg tine not only decreases draft force 

but also increases energy efficiency. In this study, two type of bentleg tine were fabricated and 

their performance compared with conventional tine. Experiments were conducted in a Soilbin 

based on factorial design with three replications. Main assessment factors were depth, speed 

and adding wing. Depth in 5 levels, 5, 7.5, 10, 12.5 and 15 cm, speed in 5 levels, 2.5, 5, 7.5, 

10, 12.5 cm/s and the influence of wing on Paraplow and conventional tines were examined. 

Results showed that in all tines with increase the depth, draft force increased significantly 

hpwever it was not significant on specific draft. Bent leg tine with 34.45 N and 0.43 N/cm2 

had the lowest and conventional tine with 62.1 N and 1.04 N/cm2 had the highest draft force 

and specific draft. In all tests with increasing speed, draft force increased significantly. The 

rate of draft increasing for bent leg tine was lower in comparison with other tines. Using wing 

on these tines showed that wing had significant influence on draft force and distributed soil 

area. Adding wing for Paraplow increased draft force about 40% and for conventional tine it 

was about 28%. Adding wing had significant influence on specific draft for conventional tine 

but for Para plow tine it was not significant. Para plow tine in two form of with and without 

wing had most distributed soil area and lowest specific draft resistance however with adding 

wing required draft force for Para plow tine was 171.07 N that was more than conventional 

tine (157.15 N) although the difference was not significant. The results of this study show that 

bent leg tine is most appropriate tine for subsoiling. Also using of Paraplow tine when soil 

disturbute is considered seems logical.  
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