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چكیده طرح: 
اليه هـاي متراكـم خـاک در هـر سـطح باعـث محبوس شـدن هوا در زيـر آن اليه مي شـود. در شـرايط 
مرطـوب، خاک هـاي داراي مـواد آلـي زيـاد در مقايسـه با خاک هـاي داراي مـواد آلي كم مقاومت بیشـتري 
بـه تراكـم دارنـد. در شـرايط خشـك اكثـر خاک هـاي با مـواد آلـي كـم، مقاومت بیشـتري بـه تراكم خاک 
دارنـد  . افزايـش تراكـم باعـث كاهـش خلـل و فـرج خاک شـده، تهويـه و اكسـیژن را كاهش و دي اكسـید 
كربـن را افزايـش مي دهـد، ايـن تغییـرات باعـث تأثیـر منفـي رشـد گیـاه مي گـردد. همچنین تراكـم باعث 
افزايـش مقاومـت بـه نفـوذ خاک شـده و ريشـه را با مشـكل مواجـه مي كند كه اگـر اين مقاومـت از نیروي 
رشـد ريشـه بیشـتر باشـد رشـد آن متوقـف مي شـود. اجـراي عملیـات زيرشـكني بعـد از برداشـت نیـز اگر 
چـه بـر وزن مخصـوص ظاهـري خـاک موثـر اسـت امـا اثـرات آن بـر افزايـش منافذ درشـت خـاک ناچیز 
مي باشـد. همچنیـن مقاومـت مكانیكـي خـاک بعد از عملیات زيرشـكني چنـدان تغییر نمي كنـد و با افزايش 
سـال هاي برداشـت، افزايش يافتـه و رشـد ريشـه محدودتـر مي گـردد. لـذا بررسـي پارامتر تراكـم و مقاومت 
خاک امري ضروري اسـت. دسـتگاه سـنجش فشـردگي خـاک، توانايـي اندازه گیري مقاومت خـاک را به بر 
حسـب فاصلـه دارد و در هـر داده بـرداري مقاومـت خاک را از سـطح خاک تا عمق 80 سـانتي متري نتیجه 
مي دهـد. از مزايـاي ايـن دسـتگاه و نو آوري هـاي صورت گرفتـه در آن مي توان به كالیبراسـیون هوشـمند، 
انجـام آزمايـش در زاويـه دلخـواه بـه دلیـل تعـادل سـنجي الكترونیكـي، تهیـه نقشـه عملیاتـي از زمین با 

اسـتفاده از GPS، قابلیـت نمايـش داده ها 
به صـورت در لحظـه از طريـق نمايشـگر و 
وبسـايت اينترنتي و محاسـبه درصد پوكي 
خـاک اشـاره كـرد. همچنین دسـتگاه نرم 
افـزار واسـطي دارد كه مي توانـد اطاعات 

را از طريـق بلوتـوث دريافـت كند.

سوم پژوهش هاي کاربردي

● پژوهشگران:  نیما لطیف التجار و احسان سرائي
● همكار: سینا لطیف التجار 

  دستگـاه سنجش فشـردگي خـاك


