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 119 تعداد صفحه:      21/06/1390 تاریخ فراغت از تحصیل:    کشاورزی    دانشکده:      محقق اردبیلی دانشگاه:

 سنج، تایر تراکتورتراکم خاک، حسگرهای جابجایی ها:کلید واژه

تواند به طور طبیعی یا در باشد. فشردگی میرای کشاورزی در سراسر دنیا میفشردگی خاک یک چالش جدید بچکیده: 

تری توسعه یافتند و ، ابزارآالت کشاورزی بزرگفتد. برای کاهش مدت زمان فعالیت ماشینآالت اتفاق بیاثر تردد ماشین

از طرف  بزرگی باعث ایجاد فشار زیادی . از اینرو، استفاده از چنین ابزارالزم استهای بزرگتری ها تراکتوربرای کشیدن آن

باشد که به صورت شود. فشردگی خاک شاخصی برای نشان دادن تخریب ساختار فیزیکی خاک میبر روی خاک می تایر

گیری تراکم خاک و با پیشرفت فناوری ابزار دقیق، امکان اندازهشود. ای یا کاهش تخلخل تعریف میافزایش در چگالی توده

 که از حالت سنتی و استفاده از طوری ،ر خاک تحت فشار تایر تراکتور به این روش متداول شده استبررسی رفتا

ها و دیگر ابزار مورد نظر انتقال یافته است. برای انجام این تحقیق از سنجبرداری، به استفاده از کرنشهای نمونهاستوانه

ای انجام شد. آزمایشات تحت دو شرایط کارگاهی و مزرعه متر استفاده شد.سانتی 5حسگرهایی با حداکثر جابجایی 

های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام آزمایشات کارگاهی به کمک دستگاه فشار نشست خاک واقع در کارگاه ماشین

برداری دهمتر استفاده شد و برای داسانتی 30×30ی فشار دهنده به ابعاد بر روی خاک از یک صفحه شد. جهت اعمال فشار

و  15، 10استفاده شد. آزمایشات تحت سه سطح رطوبت   DT800کیلوگرم و دیتاالگر مدل  1000از لودسلی با ظرفیت 

متر و دو سطح سانتی 20و  10متر بر ثانیه، دو سطح عمق میلی 8/2و  2/2، 6/1درصد، سه سطح سرعت بارگذاری  20

دار سه خیش مجهز که به یک گاوآهن برگردان MF285ای از تراکتور هبارگذاری انجام شد. برای انجام آزمایشات مزرع

متر سانتی 70متر و عمق  1×1سنج در پروفیل حفر شده به ابعاد سطح مقطع شده بود، استفاده شد. سه حسگر جابجایی

ر بر ساعت و کیلومت 5و  3، 1درصد، سه سطح سرعت پیشروی  22و  16، 11قرار گرفتند. آزمایشات در سه سطح رطوبت 

که چهار عامل  های آزمایشات کارگاهی نشان دادمتر انجام شد. نتایج حاصل از دادهسانتی 40و  30، 20سه سطح عمق 

ی رطوبت در عمق، یداری در تغییرات چگالی خاک داشتند. اثرات متقابل دوتاای تأثیر معنیاصلی به طور قابل مالحظه

دار شدند و اثر متقابل معنی %1عمق و سرعت در تعداد بارگذاری، در سطح احتمال رطوبت در تعداد بارگذاری، سرعت در 

داری در دار شد. ضمن اینکه اثر متقابل رطوبت در سرعت تأثیر معنیمعنی %5عمق در تعداد بارگذاری در سطح احتمال 

دار معنی %5عمق در سطح احتمال تایی تنها اثر رطوبت در سرعت در تغییرات چگالی نداشت. در میان اثرات متقابل سه

 بود. نتایج حاصل از  معنیدار نبودند. همچنین اثر متقابل چهار عامل ذکر شده نیز بیتایی دیگر معنیشد و اثرات سه

های داری بر روی دادهتأثیر معنی %1ای نیز نشان داد که سه عامل اصلی در سطح احتمال های آزمایشات مزرعهداده

و اثر متقابل  %1ت آمده دارند. در بین اثرات متقابل دوتایی، اثر متقابل رطوبت در عمق در سطح احتمال چگالی به دس

تایی رطوبت در سرعت در دار شد. همچنین اثر متقابل سهمعنی %5رطوبت در سرعت و عمق در سرعت در سطح احتمال 

فتار خاک در سه جهت اصلی محورهای مختصات با دار شد. نتایج حاصل از بررسی رمعنی %5عمق نیز در سطح احتمال 

سنج نشان داد که خاک در جهت عمودی همواره متراکم و در جهت جانبی همواره داده های حسگرهای جابجایی توجه به

 ی های حاصل از مقایسهمنبسط شد، اما در جهت طولی خاک ابتدا متراکم، سپس منبسط و مجددا متراکم شد. داده

 داری بین این دو روش برداری نیز نشان داد که اختالف معنیهای نمونهچگالی توسط حسگرها و استوانهگیری اندازه

 گیری چگالی وجود نداشت.اندازه
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 مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته :اول فصل
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 هامواد و روش :دوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ یکارگاه شاتیآزما -2-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ دستگاه یمعرف -2-1-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................ یکیمکان بخش -2-1-1-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... یکیمکان جک -2-1-1-1-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... خاک مخزن -2-1-1-1-2

 .Error! Bookmark not defined ............................ فشاردهنده مخصوص یلهیم -2-1-1-1-3

 .Error! Bookmark not defined .... نشست و نفوذ شیآزما مخصوص یصفحه -2-1-1-1-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................... فشاردهنده یصفحه -2-1-1-1-5

 .Error! Bookmark not defined .................. یکیالکترون و یکیالکتر بخش -2-1-1-2

 .Error! Bookmark not defined ........ الکتروموتور کننده کنترل و الکتروموتور -2-1-1-2-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... لودسل -2-1-1-2-2

 .Error! Bookmark not defined ................ ییجابجا مقدار یریگاندازه زمیمکان -2-1-1-2-3

 .Error! Bookmark not defined ............... سنجییجابجا و لودسل ونیراسبیکال -2-1-1-2-4

 .Error! Bookmark not defined ................. داده یرهیذخ و یآورجمع ستمیس -2-1-1-2-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یشیآزما خاک طیشرا -2-1-3

 .Error! Bookmark not defined ....................................... خاک بافت نییتع -2-1-3-1

 .Error! Bookmark not defined .................................... خاک یچگال نییتع -2-1-3-2

 .Error! Bookmark not defined .................................. رطوبت درصد نییتع -2-1-3-3

 .Error! Bookmark not defined ............. خاک درون سنجییجابجا حسگر نصب -2-1-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................. الکتروموتور سرعت -2-1-5
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 .Error! Bookmark not defined ............................................................ یامزرعه اتشیآزما -2-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... یامزرعه طیشرا -2-2-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... یشیآزما تراکتور -2-2-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................... سنجییجابجا یحسگرها -2-2-3

 .Error! Bookmark not defined .......................................... تراکم یمحاسبه روش -2-2-4

 Error! Bookmark not .... یبردارنمونه یهااستوانه از استفاده با یچگال یریگاندازه 2-2-5

defined. 

 نتایج :سوم فصل

 !Errorدستگاه بدون و دستگاه از استفاده با حسگر ورود از حاصل تراکم جینتا انسیوار هیتجز -3-1

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ..... خاک یمحفظه در یچگال از حاصل یهاداده انسیوار هیتجز -3-2

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......... خاک یمحفظه یچگال ریمقاد نیانگیم سهیمقا -3-3

 .Error! Bookmark not defined .. یچگال مقدار بر یاصل اثرات نیانگیم سهیمقا -3-3-1

 .Error! Bookmark not defined ................................... خاک یچگال بر رطوبت اثر -3-3-2

 .Error! Bookmark not defined ........ خاک یچگال یرو بر یبارگذار سرعت اثر -3-3-3

 .Error! Bookmark not defined .............................. خاک یچگال یرو بر عمق اثر -3-3-4

 .Error! Bookmark not defined ........... خاک یچگال یرو بر یبارگذار تعداد اثر -3-3-5

 Error! Bookmark not ................. خاک یچگال یرو بر عمق در رطوبت متقابل اثر -3-3-6

defined. 

 Error! Bookmark notخاک یچگال یرو بر یبارگذار تعداد در رطوبت متقابل اثر -3-3-7

defined. 
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 Error! Bookmark not خاک یچگال یرو بر عمق در یبارگذار سرعت متقابل اثر -3-3-8

defined. 

 !Error .................... خاک یچگال یرو بر یبارگذار تعداد در یبارگذار سرعت متقابل اثر -3-3-9

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not خاک یچگال یرو بر یبارگذار تعداد در عمق متقابل اثر -3-3-10

defined. 

 !Error ................ خاک یچگال یرو بر عمق در یبارگذار سرعت در رطوبت متقابل اثر -3-3-11

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................. ییجابجا حسگر طول راتییتغ جینتا -3-4

 .Error! Bookmark not defined ........ یبارگذار ندیفرآ در حسگر طول راتییتغ -3-4-1

 .Error! Bookmark not defined ........ یباربردار ندیفرآ در حسگر طول راتییتغ -3-4-2

 Error! Bookmark not ................... یچگال راتییتغ یرو بر حسگر طول کاهش اثر -3-4-3

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...رحسگ طول راتییتغ یرو بر زمان و روین اثر -3-4-4

 !Error ................... هااستوانه و حسگر سه با یریگاندازه از حاصل یچگال جینتا انسیوار هیتجز -3-5

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................... یچگال راتییتغ یرو بر تراکتور تردد اثر -3-6

 Error! Bookmark not ...... تراکم ندیفرآ اثر در مختصات یاصل جهت سه در خاک رفتار -3-7

defined. 

 Error! Bookmark not .... یامزرعه شاتیآزما یچگال از حاصل یهاداده انسیوار هیتجز -3-8

defined. 

 Error! Bookmark not .................. یامزرعه شاتیآزما در یچگال ریمقاد نیانگیم سهیمقا -3-9

defined. 
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 !Error .................... یامزرعه شاتیآزما در یچگال مقدار بر یاصل اثرات نیانگیم سهیمقا -3-9-1

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................... خاک یچگال بر رطوبت اثر -3-9-2

 .Error! Bookmark not defined ................... خاک یچگال بر یشرویپ سرعت اثر -3-9-3

 .Error! Bookmark not defined ....................................... خاک یچگال بر عمق اثر -3-9-4

 Error! Bookmark not ...... خاک یچگال بر یشرویپ سرعت در رطوبت متقابل اثر -3-9-5

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...... کخا یچگال بر عمق در رطوبت متقابل اثر -3-9-6

 Error! Bookmark not ...........خاک یچگال بر عمق در یشرویپ سرعت متقابل اثر -3-9-7

defined. 

 Error! Bookmark خاک یچگال بر عمق در یشرویپ سرعت در رطوبت متقابل اثر -3-9-8

not defined. 

 بحث و پیشنهادات :چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... یریگجهینت -4-1

 Error! Bookmark not ............. خاک یمحفظه در یچگال ریمقاد یآمار یسهیمقا -4-1-1

defined. 

 Error! Bookmark not ...... یامزرعه شاتیآزما در یچگال ریمقاد یآمار یسهیمقا -4-1-2

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... داتشنهایپ -4-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... :منابع
 

هافهرست شکل  
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و  %17روی خاک با رطوبت  تراکمیای از چگونگی تعیین تنش پیشنمونه 1-1شکل 
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 10 ............................................................................................................... تأثیر فشردگی بر رشد ریشه 2-1شکل 

 11 ................................................................................................... ی رشد ریشه با مقاومت نفوذرابطه 3-1شکل 
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 15 ............................. کند شنی که با رطوبت تغییر میماکزیمم تغییرات چگالی در خاک لومی 5-1شکل 

 16 .........  %38ر بر روی چگالی خاک رسی با رطوبت تأثیر تعداد تردد تراکتور برای دو نوع تای 6-1شکل 

 17 ............................................................ اثرات سرعت پیشروی بر روی مقدار تراکم و توزیع تنش 7-1شکل 

ی سطح خاک الف( بدون بار، ب( با بار کم که باعث گسیختگی خاک نشود، ج( صفحه 8-1شکل 

 21 ................................................................................................... گسیختگی برشی در یک نقطه از خاک

 23 ........................................................................... متمرکز تنش در المان مکعبی در اثر یک نیروی 9-1شکل 
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 39 .................................................................................... تغییرات چگالی توده ای بعد از عبور چرخ 16-1شکل 
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 مقدمه-1-1

ی تکامل کشاورزی در طول قرن گذشته استفاده از ماشین برای تولید در کشاورزی از مراحل برجسته     

خاصی الزم است تا با  بوده و موجب افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی شده است. بنابراین مدیریت

های کشاورزی در امر تولید داشت. همچنین ای از نهادهی بهینهگیری از این امکانات بتوان استفادهبهره

های های درستی در ارتباط با ادوات، آب، زمین و سایر نهادهگیریاین امر موجب شده است تا تصمیم

ها با ها و اثرات متقابل آنصحیح در مورد ماشینی آن داشتن اطالعات کشاورزی انجام گیرد که الزمه

باشد. در این بین، اطالع از خصوصیات خاک و درک روابط بین سیستم ماشین و محیط رشد گیاه می

زیرا در طراحی وسایلی که به نوعی با خاک در تماس هستند، از  ،خاک از اهمیت خاصی برخوردار است

ی ود و از سوی دیگر خاک به دلیل ایجاد محیطی برای تغذیهشی ماشین و خاک مطرح مییک سو رابطه

باشد های کشاورزی در مزرعه فشردگی خاک مییابد. یکی از اثرات نامطلوب تردد ماشینگیاه اهمیت می

دار در مزرعه و ورزی و بخصوص حرکت گاوآهن برگردانکه بخشی از این فشردگی هنگام عملیات خاک

های کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت راکتور و یا سایر ماشینبخشی دیگر به علت تردد ت

های زراعی به دلیل تأثیر منفی آن در میزان رشد و افتد. بررسی تراکم و فشردگی خاکمحصول اتفاق می

عملکرد  %10تواند به راحتی تا میزان تولید محصول اهمیت زیادی دارد به طوری که فشردگی خاک می

کاهش داده و از طریق تخریب ساختمان خاک و کاهش جریان آب در داخل خاک منجر به  محصوالت را

به دلیل مکانیزه  فشردگی خاک زیر چرخ تراکتور (.2002، 1گردد )دوییکرکاهش کیفیت خاک و آب می

توان تراکم خاک را کاهش داد، اما شدن کشاورزی اهمیت زیادی دارد. اگرچه با اتخاذ کشاورزی دقیق می

 توان و ظرفیت کشش و حمل بیشتر باشند و با صرفتر از قبل میتراکتورهای مدرن امروزی سنگین

 (.2010منش، )محسنی قابلیت متراکم کردن خاک نیز در آنها بیشتر است

                                           
1- Duiker 
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انجام باشد و ابزارهای بزرگتری به منظور ادغام و ترکیب متوالی ادوات کشاورزی در حال گسترش می     

روند و در ورزی، کاشت و داشت، برداشت و حمل و نقل به کار میات زراعی شامل خاکعملیهمزمان 

ی تردد و عبور و مرور نتیجه فرصت برای متناسب نمودن عملیات زراعی با شرایط خاک مطلوب به واسطه

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

 (.2005و همکاران،  2وی)یش است افزا

باشد که به ی تخریب ساختمان فیزیکی خاک میهای نشان دهندهتراکم خاک از جمله شاخص     

 .شود)جرم فاز جامد به حجم کل( یا کاهش تخلخل تعریف می 3خاک ایچگالی تودهصورت افزایش در 

یکی از خصوصیات الزم و ضروری است. دقت شود که وجود مقداری تراکم خاک برای حفظ پایداری گیاه 

ماشین مطرح –ی اثر متقابل خاکی بین خاک و گیاه و همچنین در مطالعهمهم خاک که در بحث رابطه

باشد. مقاومت مکانیکی خاک به می یا به عبارت دیگر مقاومت مکانیکی خاک 4استحکام خاک باشدمی

های مناسب بین فازهای جامد، نسبت . حفظشودصورت مقاومت در برابر تغییر شکل خاک توصیف می

ای برخوردار است. زیرا افزایش فاز جامد )کاهش فاز مایع و گاز( باعث مایع و گاز خاک از اهمیت ویژه

ی ریشه گیاهان در داخل خاک کاهش افزایش مقاومت مکانیکی خاک شده و به تبع آن رشد و توسعه

شود که آب و نیتروژن کمتری در دسترس گیاه قرار گیرد. یی ریشه باعث میابد. کاهش رشد و توسعهمی

 یابدبا ورود ماشین به مزرعه فاز جامد خاک در حجم معین افزایش یافته و فاز گازی آن کاهش می

 (.1374)زارعیان، 

 

                                           
2- Way 

3- Soil bulk density 

4- Soil strength 
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operations large agricultural implements were developed and for drawing them large 

tractors should be utilized. Hence, using such a large tool creates massive pressure on the 

soil of tyre underside.  Soil compaction is the index which indicates the physical and 

structural damage of soil that is defined as increase of bulk density or decrease of porosity. 

In presence of the precise instruments measurement of the soil compaction andit’s 

evaluating, traditional methods and the usage of the sampler cylinders are replaced by 

strain gauge and other precise tools. The experiments were carried out in the field and 

laboratory conditions. The laboratory experiments were conducted using soil sinkage test 

device. A pressure plate with dimension of 30×30cm was used to press the soil and a 

loadcell with the capacity of 500kg and a data logger model DT800 was used for data 

acquisition. The experiments were carried out in three moisture content levels of 10, 15 

and 20 percent, three loading speed levels of 1.6, 2,2 and 2.8mm/s, two depth levels of 10 

and 20cm and two loading levels. To carry out the field experiments a tractor MF285 

which was equipped with a three-tilt moldboard plough was used. Three strain gauge were 

located in the dogged profile with dimension of 1×1 meter and depth of 70cm. 

Experiments were carried out in threemoisture levels of 11, 16 and 22 percent, three 

velocity levels of 1, 3 and 5km/hr and three depth levels of 20, 30 and 40cm. All tests were 

arranged as randomized complete design with 3 replications and resulted data were 

analyzed by using F test. Laboratory results showed that 4 main factors were significant in 

the variation of soil density. The mutual binary effects of moisture on depth, moisture on 

number of loading, speed on depth and speed on number of loading were significant in the 

possibility level of 1% and mutual effect of depth on number of loading was significant in 

the possibility level of 5%. Meanwhile, the mutual effect of moisture and speed was not 

significant on the density variation. Among the triplet mutual effects, only the effect of 

moisture on speed on depth was significant in the level of possibility 5% and other triplet 

effects were not significant. The mutual effect of foursome wasn't significant too. Field 

experiments showed three main factors; in the possibility of 1% were significant on the 

bulk density. Among the mutual binary effects, the mutual of moisture on depth with 

possibility of 1% and mutual binary effect of moisture on velocity and depth on velocity 

with the5% possibility were significant. Mutual triplet effect of moisture on velocity on 

depth with the possibility level of 5% was significant. Soil behavior in three main direction 

of coordination axis with regarding to the strain gauge data showed that the soil compacted 

in the vertical direction and expanded in the lateral direction, however in the longitudinal 

direction the soil compacted initially, then expanded and then recompressed. The data 

obtained from comparison the measuring of density by sensors and sampler cylinders 

showed that there wasn't a significant difference between these two measurement methods. 
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