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 دهیچک

و کتور در ددد ترادر این آزمایش کاربردی، به منظور بررسی تأثير تراکتورهای متداول کشاورزی بر تراکم خاك، تأثير تر

حد خميری( با دو  6/0و  8/0های مختلف خاك در سه سطح )حد خميری، سطح )یك و سه بار عبور( در رطوبت

های تراکم شامل چگالی گيری شاخصت(، با اندازهکيلومتر بر ساع 5/4و  3سرعت پيشروی کم و متوسط تراکتور )

راکتور تبا استفاده از  آزمایش هاظاهری و شاخص مخروطی خاك در یك نوع خاك رسی در شهرستان کاشمر اجرا شد. 

 تایج درنی و سه بار تكرار اجرا و کامل تصادف یفاکتوریل در قالب طرح بلوك ها یشبصورت آزما 285مسی فرگوسن 

تجزیه و تحليل گردید. نتایج نشان داد که تيمارهای رطوبت  متر( سانتی20-30، 10-20، 0-10مختلف خاك )سه عمق 

 تيمار .های اول و دوم اختالف معنی داری بر مقدار شاخص مخروطی ایجاد کرده استخاك و تردد تراکتور در عمق

گالی ظاهری خاك داشت. همچنين بيشترین داری بر مقدار چانتی متر خاك اثر معنیس 10-20رطوبت فقط در عمق 

ودن متر به دليل سبك بسانتی 20تر از های پایينافتد و در عمقتر اتفاق میمسانتی 10-15افزایش تراکم در عمق 

ری دهد که خاك در رطوبت حد خميتراکتور، تغييرات معنی داری در مقدار تراکم ایجاد نشده است. نتایج نشان می

 را نسبت به تراکم دارد.بيشترین واکنش 

 تراکم، چگالی ظاهری، حدخميری، رطوبت خاك، شاخص مخروطی :کلیدی هایواژه
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 مقدمه

تراکم خاک باعث کاهش رشد ریشۀ گیاهان و در نتیجه 

عدم دسترسی به عناصر غذایی و در نهایت باعث 

به عبارت دیگر کاهش عملکرد محصول می شود. 

فشردگی خاک باعث کاهش نسبت تخلخل، آب، 

-گیاه میاکسیژن و مواد غذایی قابل دسترس مورد نیاز 

 شود. در اثر تراکم خاک، درصد خلل و فرج به

یابد. هاي بزرگ خاک کاهش میخصوص خلل و فرج

بنابراین رشد ریشۀ گیاه محدود شده و براي رشد طولی 

و عرضی خود نیاز به صرف انرژي بیشتري نسبت به 

حالت عادي دارد. در صورتی که خاک خیلی متراکم 

ه و قادر به عبور از شده باشد، رشد ریشه متوقف شد

باشد. از طرفی تولیدات کشاورزي الیه متراکم شده نمی

وابسته به تردد ماشین هاي کشاورزي است. به نحوي 

که در کشاورزي مدرن کاشت و برداشت بدون تراکتور 

و کمباین غیر ممکن است. آسیب ناشی از تردد ممکن 

است به صورت قابل مشاهده در سطح زمین و یا غیر 

ل مشاهده در الیه هاي زیرین خاک صورت گرفته قاب

باشد که در هر دو صورت آثار منفی بر تولید محصول 

 .(,Raper 2005 ) می گذارد

خاک هاي زراعی می توانند تحت تأثیر عوامل مختلف 

از جمله استفاده مکرر از ماشین آالت سنگین به 

خصوص در وضعیت رطوبتی نامناسب به تدریج 

در اثر تراکم، مقاومت مکانیکی خاک متراکم شوند. 

گیرد ریشه افزایش و تهویه خاک تحت تأثیر قرار می

گیاه براي نفوذ در خاک باید نیرویی اعمال کند تا ذرات 

خاک را جابجا نماید. چنانچه این نیرو از نیروي 

مقاومت مکانیکی خاک کمتر باشد ریشه قادر به جابجا 

تیجه در نفوذ به کردن ذرات خاک نخواهد بود و در ن

داخل خاک دچار مشکل خواهد شد. این امر در نهایت 

منجر به کاهش و یا توقف رشد ریشۀ گیاه خواهد شد. 

اي به اندازۀ در واقع ریشه براي نفوذ در خاک باید حفره

حجم خود در خاک ایجاد نماید. نیروئی که ریشۀ گیاه 

 45/1تا  24/0کند بسته به نوع گیاه بین اعمال می

  (Lordzadeh et al., 2004).مگاپاسکال متفاوت است

تراکم خاک ممکن است به دالیل طبیعی مانند برخورد 

خشك شدن تدریجی خاک یا عوامل غیر  قطرات باران،

طبیعی مانند عبور ماشین و ادوات خاکورزي صورت 

گیرد. گرچه کشاورزان از گذشته، به علت استفاده از 

، کم و بیش با مسئله تراکم حیوانات و ادوات کشاورزي

خاک روبرو بودند ولی از اواسط قرن بیستم به دلیل 

هاي کشاورزي این مسئله بزرگی و سنگینی ماشین

بصورت یك مشکل اساسی در مقابل کشاورزان بروز 

 کرد
) , 2009Shahidi & Ahmadi Moghadam.( 

توان مهمترین اثرات تراکم خاک بر محصول را می

بیش از حد گیاه به خشکی، تهویه بصورت حساسیت 

ناکافی، کاهش جذب آب توسط گیاه، کاهش بازده 

عناصر غذایی، رشد غیریکنواخت گیاهان، کند شدن 

اي بد شکل و نهایتاٌ کاهش جوانه زنی، سیستم ریشه

تراکم خاک قابلیت نفوذ ریشه را  محصول بیان کرد.

دهد که همچنین تحقیقات نشان میدهد. کاهش می

 خروج
242 ,, CoCHoN هاي متراکم افزایش در خاک

 (.Horn et al., 1995) یابدمی

تراکم خاک باعث افزایش مقاومت مکانیکی خاک شده 

و به تبع آن افزایش نیروي کششی، افزایش مصرف 
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سوخت، افزایش زمان انجام کار و افزایش سائیدگی 

ادوات کشاورزي را به دنبال خواهد داشت. بر طبق 

از انرژي مکانیکی  %60تحقیقات انجام شده در حدود 

مورد مصرف در کشاورزي مکانیزه صرف عملیات 

 Abbaspour). گرددخاکورزي و تهیه بستر بذر می

Gilande & Shaygani Sultanpour, 2015) 
هاي ترین عامل محیطی مؤثر بر تراکم خاکمهم

ورزي رطوبت خاک کشاورزي در هنگام عملیات خاک

باشد. رطوبت مطلوب براي انجام عملیات می

 Plastic)تر از حد خمیري خاک ورزي باید پایینخاک

Limit)  باشد 

(Spoor  et al., 1978).  رطوبت خاک حتی در زمان

تواند عامل مهمی در رابطه با تراکم باشد. با برداشت می

افزایش رطوبت، تراکم خاک در اثر عبور تراکتور 

یابد و در نقطه بحرانی رطوبت، بیشترین افزایش می

 .(Ghuman  et al., 1992)تراکم را خواهد داشت 

بر تراکم خاک، تردد ماشین هاي  دیگر عامل موثر

باشد. در مورد تراکتورها، هر اورزي در مزرعه میکش

چه تعداد عبور زیادتر شود فشردگی ایجاد شده نیز 

یابد. بیشترین افزایش وزن مخصوص در افزایش می

خاک معموالً در نخستین دفعات بارگذاري یا ترددهاي 

 Minaei, 1984 ; Jafari).  وسیله ایجاد می شود

Naeimi et al., 2015) 
مینائی تأثیر چند بار عبور تراکتورهاي چرخ زنجیري و 

چرخ الستیکی روي فشردگی دو نوع خاک با بافتهاي 

لوم شنی و لوم رسی را بررسی نمود. نتایج تحقیق وي 

که با اندازه گیري جرم مخصوص ظاهري و شاخص 

مخروطی خاک انجام شد، حاکی از این بود که بیشترین 

سانتی متري از سطح  15فشردگی در عمق صفر تا 

خاک ایجاد میشود و میزان آن با تعداد عبور تراکتور 

 (.Minaei, 1984) نسبت مستقیم دارد

تأثیر سرعت پیشروي تراکتور بر روي فشردگی ناشی از 

 (Stafford  et al., 1981) هاي تراکتور توسطچرخ

بررسی شد. ایشان مشخص کردند که با افزایش 

یابد. آنها کاهش می سرعت، میزان فشردگی خاک

همچنین اثر میزان رطوبت خاک بر روي فشردگی را 

مطالعه کردند و دریافتند که با زیاد شدن رطوبت و 

یابد.  کاهش سرعت، مقدار فشردگی خاک افزایش می

براساس مطالعه ایشان، اثر سرعت پیشروي بر روي 

سانتی متري شدیدتر بود.  5فشردگی خاک در عمق 

یش فشردگی با کاهش سرعت را تأثیر ایشان علت افزا

سرعت بر روي کرنش برشی خاک ذکر نمودند که 

هاي باالتر کمتر از چون کرنش برشی در سرعت

هاي پائین است، پس سرعت باالتر فشردگی سرعت

که افزایش سرعت کند به طوريکمتري را ایجاد می

درصد فشردگی را کاهش دهد و به  50تواند تا  می

عامل مهمی است که باید در هنگام همین علت 

  بذرپاشی در نظر گرفته شود.

هاي اخیر با توجه به هاي کشاورزي در سالتراکم خاک

افزایش اندازۀ تراکتورها و تردد آنها در زمین هاي 

کشاورزي با وضعیت رطوبتی نامناسب یکی از 

مشکالت اصلی کشاورزان و از عوامل مهم کاهش 

ازجمله نیروهاي مکانیکی  باشد.عملکرد محصول می

وارده بر خاک میتوان به تردد ماشین آالت کشاورزي 

وزن، نوع چرخ، سرعت  عواملی از قبیلاشاره نمود. 

وتعداد تردد ماشین آالت درطول فصل زراعی بر تراکم 

 خاک اثر می گذارد. 
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با توجه به اینکه شهرستان کاشمر یکی از مناطق بکر 

یشود و هرساله عملکرد کشاورزي در ایران محسوب م

محصوالت مختلف با توجه به تخریب فیزیك خاک 

منطقه کاهش می یابد لذا برآن شدیم تا آزمایش 

بررسی تراکم پذیري خاک تحت اثر کاربردي در مورد 

رطوبت خاک و عوامل مکانیکی تراکتورهاي متداول 

با اندازه ( 285تراکتور مسی فرگوسن) کشاورزي منطقه

هاي تراکم شامل چگالی ظاهري و گیري شاخص

شاخص مخروطی خاک در یك نوع خاک رسی در 

 عمق هاي مختلف انجام دهیم. 

 

 مواد و روش ها

هجري شمسی در مزرعه  1400این پژوهش در سال 

تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزي 

بافت خاک در آزمایشگاه  شهرستان کاشمر اجرا گردید.

درصد  5/48شناسی ایستگاه تعیین شد که شامل خاک

باشد که جزو کالس شن می 9/20سیلت و  6/30رس، 

رود.  براي انجام آزمایش هاي رسی به شمار میخاک

هاي این تحقیق از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح 

بلوک هاي کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد. از 

ترین فاکتور تعیین کننده ئیکه رطوبت خاک مهمآنجا

عنوان باشد، سطح رطوبت خاک به تراکم خاک می

و  8/0فاکتور اصلی بوده که در سه سطح حد خمیري، 

حد خمیري در نظر گرفته شد. علت انتخاب این  6/0

سه سطح اینست که بیشترین تراکم خاک در باالتر از 

رطوبت حد  .فتدانیم واحد حد خمیري خاک اتفاق می

درصد وزنی خشك تعیین  5/20خمیري خاک برابر 

 گردید.

دومین فاکتوري که به عنوان متغیر در نظر گرفته شد،  

تعداد دفعات عبور تراکتور بود. با توجه به اینکه در 

طول یك فصل زراعی ممکن است تراکتور چند مرتبه 

 وارد مزرعه شود، بنابراین فاکتور دفعات عبور تراکتور

در دو سطح یك و سه بار عبور مورد ارزیابی قرار 

 گرفت. 

 285در این تحقیق از یك تراکتور مسی فرگوسن 

با 1383ساخت کارخانه تراکتور سازي ایران مدل سال 

کیلوگرم استفاده شد. علت استفاده از این  2540وزن 

مدل تراکتور اینست که غالب تراکتورهاي مورد استفاده 

ن و بخصوص استان خراسان رضوي کشاورزان در ایرا

از این مدل تراکتور می باشد. براي شبیه سازي وضعیت 

هاي تراکتور را تراکتور در هنگام کار، وزن روي چرخ

افزایش داده، به این صورت که از یك دیسك افست 

کیلوگرم استفاده شد که در  546سوار شونده به وزن 

قرار هنگام انجام آزمایشات در حالت حمل و نقل 

 داشت. سومین فاکتور متغیر، سرعت پیشروي تراکتور

و  3بود. سرعت پیشروي در دو سطح کم و متوسط )

 کیلومتر بر ساعت( مورد ارزیابی قرار گرفت.  5/4

آزمایشات در زمینی به مساحت یك هکتار انجام شد. 

 10×20کرت با ابعاد  36در مجموع  براي انجام آزمایش

کرت بود.  12هر بلوک شامل مترمربع انتخاب شد که 

زمین مورد آزمایش ابتدا توسط یك گاوآهن برگرداندار 

سه خیشه متصل به یك تراکتور مسی فرگوسن مدل 

سانتیمتري شخم زده شد. سپس براي  30، تا عمق 399

یکنواخت کردن سطح مزرعه و از بین بردن کلوخه 

توسط یك دیسك سنگین افست، دیسك زده شد. قبل 

ها مشخص مرز کرتنی، توسط یك نهرکن، از دیسك ز
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 گردید و سپس بین کرت ها دیسك زده شد.

انتخاب ادوات خاکورز و انجام عملیات با توجه به 

خاکورزي مرسوم منطقه صورت گرفت تا بتوان تطابق 

هاي منطقه ایجاد نمود. براي ایجاد خوبی با خاک

رطوبت مناسب در هنگام آزمایش، مزرعه به مدت سه 

به روش سیالبی آبیاري شد. رطوبت خاک چهار  روز

روز پس از آبیاري به حد رطوبت خمیري خاک رسید 

روز پس از  7و اولین سري آزمایشات انجام شد. 

رطوبت حد خمیري و پس از  8/0آبیاري رطوبت به 

حد خمیري رسید و مرحله دوم  6/0روز رطوبت به  10

 و سوم آزمایشات صورت گرفت.

 

 ازه گیری شدهمتغیرهای اند

 خاک چگالی ظاهری

گیري چگالی ظاهري خاک که برابر وزن خشك اندازه

هاي باشد، توسط استوانهخاک تقسیم بر حجم آن می

هاي نمونه برداري نمونه برداري صورت گرفت. استوانه

میلیمتر  40میلیمتر و ارتفاع  54از جنس فوالد با قطر

 2بار قبل و  2گیري در هر کرت استفاده گردید. اندازه

بار بعد از عبور و در سه عمق مختلف صورت گرفت. 

گیري صورت نمونه 12به این صورت براي هر کرت 

نمونه خاک در سه عمق  432گرفت و در مجموع 

هاي سمت ها از محل اثر چرخگیري شد. نمونهاندازه

راست و چپ تهیه شدند. براي در نظر گرفتن بیشترین 

در محل خط مرکزي چرخ  تراکم، چگالی ظاهري

 باشدگیري شد که بیانگر حادترین حالت تراکم میاندازه
(Cullet, 1993 ; Hakansson et al., 1994) . 

سانتیمتر این بود که بیشترین  30دلیل انتخاب عمق  

 (PL)شرایط تراکم خاک در رطوبت حد خمیري

باشد و معموالٌ این عمق، عمق حداکثر تا این عمق می

شود. عمق باشد که هر ساله به هم زده میشخم نیز می

تاثیر تراکم عمقی است که اختالف جرم مخصوص 

ظاهري خاک متراکم شده نسبت به خاک اولیه بزرگتر یا 

 Mosadeghi et).تن بر مترمکعب باشد 05/0مساوي 

al., 2000)  

ساعت  24ها به مدت براي محاسبه وزن خشك، نمونه

در داخل کورۀ مدل فور ساخت شرکت ایران خودساز 

درجه سانتیگراد قرار گرفت. بعد از 105و در دماي 

 ها توسط ترازوي دیجیتالی مدل خشك شدن، نمونه

EK4000  گرم وزن  1/0ساخت کشور ژاپن با دقت

 شدند و مقدار وزن خشك بدست آمد.
 

 (Cone Index) مخروطی خاک شاخص

گیري براي اندازه (Penetrometer) دستگاه فروسنج

شود. براي مقاومت خاک در مقابل نفوذ استفاده می

گیري این شاخص از دستگاه فروسنج مدل اندازه

Rimik Cp20  ساخت کشور انگلستان استفاده شد. این

یك میلۀ فرو رونده، مبدل  دستگاه شامل یك مخروط و

 (.1)شکل باشدگیري نیرو و یك ریز پردازنده میاندازه

متر  02/0برداري، دستگاه با سرعت ثابت در هنگام داده

رود. به دلیل تغییر پذیري بر ثانیه به داخل خاک فرو می

گیري در هر کرت ، اندازه(CI)گیري شده پارامتر اندازه

بار پس از تراکم تکرار شد.  10بار قبل و  10

گیري صورت گرفت. در هر بار نمونه 720درمجموع

سانتیمتري خاک، مقدار شاخص  30تا عمق  نمونه

این  شود.سانتیمتر ذخیره می 3هاي مخروطی در عمق
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دستگاه قادر است در حین فرو رفتن میله در خاک با 

سانتی متر مقاومت نفوذ پذیري خاک را قرائت  3فواصل

نیمی  ري نماید.و عدد مربوطه را در حافظه خود نگه دا

ها از چرخ سمت چپ و نیمی دیگر از گیرياز اندازه

سپس داده ها از گیري شد. چرخ سمت راست نمونه

دستگاه مربوطه به کامپیوتر منتقل گردید و از داده هاي 

سانتی متر توسط نرم افزار اکسل  10مربوط به هر عمق 

 .میانگین گیري شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 

 
 برای اندازه گيری شاخص مخروطی خاك Rimikدستگاه پنترومتر  -1شكل

 

 تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مورد  MSTATCافزار دست آمده توسط نرمهاي بهداده

تر تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت. براي بررسی دقیق

-30، 10-20، 0-10ها در سه عمق مختلف )نتایج، داده

 متر تجزیه و تحلیل گردید. ( سانتی20

 

 نتایج و  بحث

آمده  2و 1نتایج مربوط به تجزیه واریانس در جدول 

است. نتایج مربوط به شاخص مخروطی خاک درعمق 

دهد که تیمارهاي متر نشان مینتی( سا0-10اول )

 5رطوبت خاک و تعداد دفعات عبور تراکتور در سطح 

درصد  اختالف معنی داري ایجاد کرده است )جدول 

توان گفت که رطوبت خاک به احتمال (. بنابراین می1

درصد اثرات معنی داري بر مقدار شاخص مخروطی  95

عامل داشته است. با توجه به این مطلب رطوبت خاک 

مهمی در تعیین شاخص مخروطی بوده است. دومین 

پارامتر معنی دار، تعداد دفعات عبور تراکتور بوده که 

اثرات معنی داري بر مقدار شاخص مخروطی داشته 

است. سومین عاملی که معنی دار بوده است ترکیب 
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 .باشدر میدرصد اختالف معنی دا 5سطح باشد که در رطوبت خاک و سرعت پیشروي تراکتور می
 

 متر(سانتی 10-0نتایج تجزیه آماری اطالعات مربوطه به شاخص مخروطی خاك در عمق اول ) -1جدول

 ميانگين درجه آزادی منابع

 مربعات

F- value 

ييراتتغ  2 77/70 0/86 

 *3/92 19/322 2 بلوك

 *25/77 00/2116 1 رطوبت خاك

14/0 11/11 1 تعداد تردد تراکتور  

تراکتور يشرویپ سرعت  2 25/42 51/0  

تردد تراکتور× رطوبت خاك   2 02/308 3/75* 

سرعت تراکتور× رطوبت خاك   1 44/128 56/1  

سرعت تراکتور× تردد تراکتور   2 86/136 67/1  

 درصد 5* معنی دار در سطح احتمال 
 
 

مخروطی خاک ص هاي مربوط به شاخدرتجزیه داده

متر، نتایج مشابهی ( سانتی10-20براي عمق دوم )

نسبت به عمق اول به دست آمد. سطوح مختلف 

ري رطوبتی و تعداد دفعات عبور تراکتور اثرات معنی دا

بر مقدار شاخص مخروطی ایجاد کردند. نتایج عمق 

توان گفت باشد پس میدوم مشابه نتایج عمق اول می

ی ات عبور تراکتور دو عامل اصلکه رطوبت و تعداد دفع

باشند ولی سرعت پیشروي به در تعیین تراکم خاک می

تنهایی تاثیر معنی داري بر شاخص مخروطی نداشته 

 است.

هاي مربوط به شاخص مخروطی تجزیه آماري داده

خاک در عمق سوم نشان داد که هیچ اختالف معنی 

این شود. بنابرداري بین تیمارهاي مختلف مشاهده نمی

توان نتیجه گرفت که تیمارهاي رطوبت، تعداد می

دفعات عبور تراکتور و سرعت پیشروي تراکتور در 

متر بر مقدار شاخص ( سانتی20-30عمق سوم )

 مخروطی هیچ تاثیري نداشته است.

نتایج بررسی تغییرات چگالی ظاهري خاک در عمق 

دهد که در سطوح مختلف رطوبتی اول نشان می

داري براي چگالی ظاهري خاک وجود  اختالف معنی

ندارد. همچنین تعداد دفعات عبور تراکتور و سرعت 

هاي مختلف تاثیري پیشروي نیز بر این پارامتر در کرت

نداشته است. نتایج مربوط به تجزیه آماري چگالی 

( سانتی متري خاک، 10-20ظاهري در عمق دوم )

بت درصد براي رطو 5اختالف معنی داري را در سطح 

 . (2دهد )جدول نشان می
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 متر(سانتی 20-10نتایج تجزیه آماری اطالعات مربوط به چگالی ظاهری خاك در عمق دوم ) -2جدول 

 ميانگين درجه آزادی منابع

 مربعات

F- value 

 1/25 0042/0 2 بلوك

 *4/55 0156/0 2  رطوبت خاك

 0/17 0005/0 1  تعداد تردد تراکتور

تراکتور یشرويسرعت پ  1 0155/0 52/4  

تردد تراکتور× خاك  رطوبت  2 0028/0 82/0  

سرعت تراکتور× خاك  رطوبت  2 0013/0 0/39 

سرعت تراکتور× تراکتور  تردد  1 0035/0 03/1  

سرعت تراکتور× تردد تراکتور × خاك  رطوبت  2 0053/0 56/1  

 درصد 5* معنی دار در سطح احتمال 
 

دهد که در همۀ بررسی نتایج به دست آمده نشان می

ها، چگالی ظاهري خاک و شاخص مخروطی رطوبت

اثرات  2خاک با افزایش عمق، افزایش یافته است. شکل

هاي مختلف را بر مقدار چگالی ظاهري خاک رطوبت

شود، مشاهده می 2دهد. همانطور که در شکل نشان می

ک در رطوبت حد بیشترین تغییرات چگالی ظاهري خا

افتد. نتیجۀ مهم دیگري که اتفاق می (PL)خمیري خاک 

توان مشاهده کرد این است که باتوجه به شکل ذیل می

-سانتی 15تا  10بیشترین اثرات تردد تراکتور در عمق 

تر از آن اثرات افزایش هاي پایینمتر بوده است و عمق

 باشد.چگالی ظاهري خاک، کمتر می

 

 
 اثرات رطوبت های مختلف بر مقدار چگالی ظاهری خاك  -2شكل 
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شاخص 

ها، شاخص دهد که در همه رطوبتنشان می 3شکل  

مخروطی خاک نسبت به حالت اولیه افزایش یافته ولی 

، بیشترین افزایش در خاک بر خالف چگالی ظاهري

حد خمیري  6/0در رطوبت مقدار شاخص مخروطی 

افتد. چراکه با افزایش رطوبت مقدار شاخص اتفاق می

نیز دیده  4دهد. این نتیجه در شکل مخروطی کاهش می

 شود.می

 

 
 اثرات رطوبت های مختلف بر مقدار شاخص مخروطی خاك -3شكل 

 

 

 
 رابطه بين شاخص مخروطی و درصد رطوبت خاك -4شكل

 

 

شود در رطوبت هاي باال مقدار همانطور که مشاهده می 

یك رابطۀ  4شاخص مخروطی کاهش یافته است. شکل

خطی بین شاخص مخروطی خاک و درصد رطوبت 

9116.02خشك خاک را با  R  دهد. مینشان 
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( تاثیر تعداد دفعات عبور تراکتور را 6و  5هاي )شکل

بر مقدار چگالی ظاهري و شاخص مخروطی خاک 

دهد. در هر دو مورد در حالت سه بار عبور نشان می

ها نسبت به تراکتور، افزایش بیشتري در این شاخص

 . شودخاک دست نخورده دیده می

 

 

 
 ظاهری خاك در اثر تعداد عبور تراکتورتغييرات چگالی  -5شكل

 
 

تغييرات شاخص مخروطی خاك در اثر تعداد عبور تراکتور -6شكل 

 

نتیجۀ مهم دیگر این تحقیق تعیین رطوبت حد بحرانی 

هاي مختلف خاک بر مقدار باشد. اثر رطوبتخاک می

چگالی ظاهري خاک مورد بررسی قرار گرفت و 

مشخص گردید که با افزایش رطوبت تا حد خمیري 

خاک، مقدار چگالی ظاهري خاک افزایش یافته و مقدار 

راکتور در این رطوبت بحرانی خاک که باید از تردد ت

محدوده رطوبتی جلوگیري کرد در حدود رطوبت 

 باشد. خمیري خاک می

تواند به تنهایی دهد که رطوبت میاین نتایج نشان می

یك عامل تعیین کننده در تعیین تراکم خاک در عمق 
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نیز مشاهده گردید  2دوم باشد. همانطور که در شکل 

 10-15بیشترین تغییرات چگالی ظاهري در عمق 

افتد. در تجزیه آماري چگالی ظاهري متر اتفاق میسانتی

خاک در عمق سوم اختالف معنی داري مشاهده 

باشد که شرایط نگردید. این نتایج بدین معنی می

اي بوده که در عمق سوم، پارامترهاي آزمایش به گونه

مذکور تاثیر معنی داري بر مقدار چگالی ظاهري خاک 

ن دلیل که تراکتور به اندازه کافی اند، شاید به اینداشته

هاي پایین نیز باعث سنگین نبوده است که در عمق

فشردگی خاک گردد. در مورد نتایج تجزیه آماري 

هاي مربوط به چگالی ظاهري خاک فقط در عمق داده

دوم، تیمار رطوبت اختالف معنی داري ایجاد کرده 

ف ها هیچ کدام از تیمارها اختالاست و در سایر عمق

معنی داري بر مقدار چگالی ظاهري خاک ایجاد 

 اند.نکرده

 نتیجه گیری 

هاي مسی فرگوسن مدل به دلیل سبك بودن تراکتور

متر دچار فشردگی سانتی 20هاي پایین تر از ، الیه285

نشده اند. همانگونه که از نتایج این تحقیق مشخص 

هاي اول و گردید در این شرایط آزمایش، فقط در عمق

متر تیمارهاي رطوبت و تعداد ( سانتی0-20دوم )

دفعات عبور تراکتور بر مقدار شاخص مخروطی اثر 

( 20-30معنی داري داشته است و در عمق سوم )

متر این تیمارها هیچ اثري بر تراکم خاک سانتی

توان نتیجه گرفت که این خاک دچار اند. پس مینداشته

شود. نمی (Hard Pan)پدیدۀ سخت شدگی الیۀ زیرین 

البته باید توجه داشت که آزمایش تحت شرایط خاصی 

بوده است و ممکن است در هنگام عملیات کشاورزي 

تر هاي قويتر مانند شخم زنی همراه با تراکتورسنگین

این اتفاق صورت گیرد. در مورد چگالی ظاهري خاک 

نیز، رطوبت خاک فقط در عمق دوم اثر معنی داري 

مچنین نتایج نشان داد که خاک در ه داشته است.

رطوبت حد خمیري بیشترین واکنش را نسبت به تراکم 

دهد، بنابراین باید از تردد تراکتور در این نشان می

 رطوبتی جلوگیري شود. محدودۀ
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ABSTRACT 
 

In this applied experiment, in order to investigate the effect of conventional agricultural tractors on 

soil density, the effect of tractor traffic at two levels (one and three passes) at different soil moisture 

levels at three levels (plastic limit, 0.8 and 0.6 plastic limit) With two low and medium speeds of 

tractor (3 and 4.5 km / h), by measuring the density indices including bulk density and soil cone index 

in a type of clay in Kashmar city was performed. Experiments using Messi Ferguson 285 tractor as a 

factorial experiment in a randomized complete block design with three repetitions and the results were 

analyzed at three different soil depths (0-10, 10-20, 20-30) cm. The results showed that the soil 

moisture and tractor traffic treatments in the first and second depths had a significant difference on the 

value of the cone index. Moisture treatment only at a depth of 10-20 cm in the soil had a significant 

effect on the bulk density of the soil. Also, the highest increase in density occurs at a depth of 10-15 

cm, and at depths lower than 20 cm, due to the lightness of the tractor, no significant changes in the 

amount of density. The results show that the soil at the plastic limit moisture has the highest response 

to compaction. 
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