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ABSTRACT
Engineering properties of soils besides the chemical and biological properties can be a tool for justifying the
behavior of soil. In this study bulk density, hydraulic conductivity, soil penetration resistance and Shear strength
were measured. Different levels of depth and puddling intensity and their interactions on the properties in
randomized complete design with three replications in a factorial experiment was investigated. Results
indicated puddling intensity decreased the soil hydraulic conductivity, bulk density, penetration resistance,
shear strength and with increasing depth, bulk density, penetration resistance and shear strength increased. The
changes in bulk density were 0.68-1.32. The highest and lowest hydraulic conductivity were reported 0.3 and
8.5 in treatment P0 depth 10 cm and treatment P2 depth 30 cm respectively. It can be said that puddling
treatment P1 is more suitable than treatment P2 to keep moisture, reduce physical and mechanical damage,
energy required to prepare the paddy fields.
Key words: Puddling, shear strength, penetration resistance, Hydraulic conductivity, bulk density.
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بررسی سطوح مختلف عمق و شدت پادلينگ بر خواص مهندسی خاک لومی رسی
ناهيد عقيلی ناطق ،*1مهتاب رضايی ،2و رضا طباطبايی کلور

3

 .1استادیار ،گروه مهندسی ماشينهاي كشاورزي ،دانشکده كشاورزي سنقر ،دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ایران.
 .2كارشناس ارشد ،گروه مکانيک واحد اليگودرز ،دانشگاه آزاد اسالمی اليگودرز ،ایران
 .3استادیار گروه مهندسی ماشينهاي كشاورزي ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعی ساري ،مازندران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1397/4/17 :تاریخ بازنگري -1397/9/26 :تاریخ تصویب)1397/10/8 :

چکيده
خصوصيات مهندسی خاک در كنار خواص شيميایی و بيولوژیکی میتوانند وسيلهاي براي توجيه رفتار خاک باشند .در این
تحقيق ،جرم مخصوص ظاهري خاک ،رسانایی هيدروليکی ،مقاومت به نفوذ و مقاومت برشی تحت تاثير سطوح مختلف
عمق و پادلينگ با استفاده از آزمایش فاكتوریل در قالب طرح كامالً تصادفی در سه تکرار اندازهگيري گردید .نتایج نشان
داد جرم مخصوص ظاهري خاک  ،مقاومت به نفوذ ،مقاومت برشی و رسانایی هيدروليکی با افزایش سطح پادلينگ كاهش و
با افزایش عمق همه به غير از رسانایی هيدروليکی ،افزایش یافتند .رنج تغييرات جرم مخصوص ظاهري(-1/32 gr/cm3
 )0/68بود .كمترین و بيشترین رسانایی هيدروليکی 8/5 m/sو 0 /3بود كه به ترتيب در تيمار  P0در عمق  10سانتیمتري
و تيمار  P2در عمق  30سانتیمتري گزارش شدند .میتوان گفت تيمار پادلينگ  P1براي حفظ رطوبت ،كاهش تخریب
خواص فيزیکی ،مکانيکی خاک و كاهش انرژي مورد نياز براي آماده سازي اراضی شاليزاري مناسبتر از تيمار  P2میباشد.
واژههای کليدی :پادلينگ ،مقاومت برشی ،مقاومت به نفوذ ،رسانایی هيدروليکی ،جرم مخصوص ظاهري خاک

مقدمه

1

پادلينگ یکی از روشهاي معمول آمادهسازي بستر براي نشاكاري
برنج در اراضی شاليزاري میباشد .این عمليات با تخریب ساختار
خاک ،بر ویژگیهاي فيزیکی ،شيميایی و ميکروبيولوژیک خاک از
جمله ،جرم مخصوص ظاهري خاک  ،تخلخل ،تبادل گاز ،نگهداري
آب ،رسانایی هيدروليکی ،دما و مقاومت مکانيکی اثر میگذارد و
موجب تشکيل الیه سخت در خاک میشود كه این تغيير ویژگی
هاي فيزیکی ،شيميایی و ميکروبيولوژیک خاک بر رشد برنج موثر
است Bajpai and Tripathi (2000).در تحقيقی كه روي خاک
لومی رسی سيلتی انجام دادند نتيجه گرفتند كه پادلينگ به طور
معنیداري سبب كاهش جرم مخصوص خاک در عمق 0-6
سانتیمتري سطح خاک میگردد Sharma et al. (1998) .اثر
پادلينگ را بر روي دو نوع خاک رسی و لومی رسی برررسی كردند.
آنها بيان كردند كه در خاک لومی رسی رسانایی هيدروليکی
خاک پس از انجام پادلينگ از  0/637تا  0/133ميلیمتر در
ساعت كاهش یافت .در حالیكه در خاک رسی تغيير ناچيزي
مشاهده شد Mohanty et al. (2004) .اثر دفعات مختلف پادلينگ
را بر روي مقاومت به نفوذ خاک بررسی كردند .نتایج آنها نشان
داد كه پس از پادلينگ مقاومت به نفوذ كاهش یافت و این كاهش
در دفعات باالتر بيشتر بود .از طرفی با افزایش عمق در تمام دفعات
* نویسنده مسئولn.aghili@razi.ac.ir:

پادلينگ مقاومت به نفوذ خاک افزایش یافت .پادلينگ با نرم كردن
سطح خاک و كاهش چسبندگی داخلی الیههاي خاک موجب
تسهيل عمليات نشاءكاري برنج میشود .همچنين با حذف منافذ
بزرگ كه آب را انتقال میدهند و افزایش منافذ كوچک یک
ساختار باز و سست در خاک ایجاد میكند كه داراي رسانایی
هيدروليکی پایين میباشد ) .(Kukal, 2003پادلينگ عالوه بر
تمام مزایاي ذكر شده معایبی نيز دارد .بسياري از تحقيقات نشان
داده كه حداكثر نياز آبی در آبياري برنج ،اغلب در زمان انجام
پادلينگ است ،به ویژه در جایی كه این عمل در مدت زمان خيلی
كوتاه ،كه هيچ گونه بارندگی نيز اتفاق نيفتد ،انجام گيرد .همچنين
تخریب خواص فيزیکی خاک باعث ایجاد مشکالتی در اراضی می-
شود ،كه كشت دوم در آنها صورت میگيرد .بنابراین ،این
عمليات در سطحی مورد نياز است كه موجب بهبود شرایط رشد
برنج شده ضمن این_كه شرایط فيزیکی مطلوب خاک حفظ شود
) .(Mohanty, 2004بنابراین بررسی خواص فيزیکی و مکانيکی
خاک پادل شده در عمقهاي مختلف با توجه به تاثير عمق بر
خواص فيزیکی و مکانيکی خاک ،كاركرد ماشينهاي كشاورزي و
رشد محصول در كشت دوم در این زمين_ها الزم است .تحقيق
حاضر براي تعيين خواص مهندسی خاک شاليزار و بررسی اثر این
عمليات و تغيير عمق برروي این خواص به منظور ایجاد محيط
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مطلوب براي بهبود شرایط رشد برنج و كاهش تخریب خواص
فيزیکی و مکانيکی خاک در عمقهاي مختلف انجام گرفت.

مواد و روشها
ویژگیهاي خاک و تيمارهاي پادلينگآزمایشها درزمينی به
مساحت 2000متر مربع واقع در مزرعه تحقيقاتی دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعی ساري انجام شد .محصول قبلی كاشته
شده برنج بود و زمين مورد نظر به سه كرت  500متر مربعی
تقسيم شد و داده برداري در سه تکرار صورت گرفت .بافت خاک
لومی رسی بود .عمليات پادلينگ در ابتداي هر تيمار زمانی كه
ارتفاع آب بر روي خاک غرقاب شده  5سانتیمتر بود انجام شد.
تيمارهاي پادلينگ شامل P0:بدون انجام شخم :P1 ،یک بار عبور
روتيواتور :P2 ،سه بار عبور روتيواتور بود .بيست و چهار ساعت پس
از شخم خاک و ته نشين شدن كامل ذرات خاک متفرق شده
شاخصهاي جرم مخصوص ظاهري خاک ،مقاومت به نفوذ،
مقاومت برشی و رسانایی هيدروليکی در سه عمق 20 ،10و 30
سانتیمتري اندازهگيري شدند.

افزایش طول تا  500ميلی متراست .این سه پره مقدارهاي
متفاوتی از مقاومت برشی را بر حسب كيلو پاسکال اندازه گيري
میكنند .مقدار ماكزیمم توسط درجه چرخاندن اندازهگيري می
شود كه قبل از هر اندازهگيري جدید به مقدار صفر باز گردانده
میشود (شکل.)2

شکل  -1آزمايش تعيين مقاومت به نفوذ خاک

اندازهگيری رطوبت و جرم مخصوص ظاهری خاک

جهت تعيين رطوبت و جرم مخصوص ظاهري خشک خاک نمونه-
هاي دست نخورده به آزمایشگاه منتقل و وزن شدند و سپس
داخل آون در دماي  110درجه به مدت  72ساعت قرار داده
شدند .بعد از خشک شدن ،نمونهها مجدداً وزن شدند .از تقسيم
اختالف وزن نمونه قبل و بعد از خشک شدن بر وزن نمونه بعد از
خشک شدن رطوبت بر مبناي خشک بدست آمد .همچنين از
تقسيم وزن نمونه بعد از خشک شدن به حجم نمونه جرم
مخصوص ظاهري تعين گردید.
/وزن خاک خشک ( =)grجرم مخصوص ظاهري )(gr/cm3حجم ظرف نمونه برداري ()cm3

اندازهگيری مقاومت به نفوذ خاک

مقادیر مقاومت به نفوذ خاک توسط یک دستگاه نفوذسنج دستی
مدل SL 138با زاویه مخروط  30درجه و سطح مقطع مخروط
 130ميلیمترمربع در سه عمق  20 ،10و  30سانتیمتري در 5
نقطه مختلف در محدوده اي نزدیک به مکانی كه مقاومت برشی
اندازه گرفته شده بود مطابق با استاندارد  ASAEاندازهگيري
گردید ( .)ASAE, 2004aاین دستگاه مجهز به لودسل حلقوي با
قرائت مستقيم نيروي نفوذ میباشد (شکل.)1
اندازهگيری مقاومت برشی خاک

جهت اندازهگيري مقاومت برشی خاک در عمق  20 ،10و 30
سانتیمتري،از یک دستگاه برش پره دستی مدل H 605در مزرعه
استفاده شد .این دستگاه داراي سه پره قابل تعویض با ميلههاي

شکل  -2آزمايش تعيين مقاومت برشی با دستگاه برش پره ای

اندازهگيری رسانايی هيدروليکی خاک (ضريب نفوذپذيری
خاک)

رسانایی هيدروليکی یعنی سرعت حركت آب در محيط خاک
است .درآزمایشگاه این ضریب با دو روش بار افتان و بار ثابت
تعيين میشود .معموالً روش بار افتان براي تعيين رسانایی
هيدروليکی خاکهاي ریز دانه به كار میرود (شکل  .)3نمونه
خاک دست نخورده در داخل لوله نمونه گير قرار داده شد .از
همان لوله نمونهگير به عنوان ظرف آزمایش در تمام مدت آزمایش
استفاده شد .صافی درشتی در ابتدا و انتهاي لوله نمونه گير قرار
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گرفت .به قسمت باالي نمونه لوله شيشه اي با سطح مقطع معين
وصل گردید و این لوله با آب پر گردید .پس از اشباع نمونه به
مدت  48ساعت ،ضمن نفوذ آب در نمونه در زمانهاي مختلف،
ارتفاع آب در لوله شيشه اي اندازهگيري شد .این ارتفاع در هر
لحظه عبارت است از اختالف ارتفاع سطح آب در لوله شيشه اي
نسبت به سطح آب مخزن خروجی نمونه .سپس با استفاده از
قانون دارسی رسانایی هيدروليکی نمونه با استفاده از رابطه زیر
محاسبه گردید ).(Shrivastava et al., 2006
) :A, a (cm2سطح مقطع نمونه خاک و سطح مقطع لوله
) :t(sزمان پایان آزمایش
) :L(cmطول نمونه
) :h1,h2(cmارتفاع آب نسبت به سطح مبنا در لوله به ترتيب
در زمانهاي  0و t

شکل -3آزمايش نفوذپذيری با روش بار افتان.

اندازهگيری شاخص پادلينگ

یک ساعت پس از انجام عمليات پادلينگ ،نمونه خاک با حجم
 250ميلیليتر از دو تيمار پادل شده با سه تکرار جمع آوري شد
و به آزمایشگاه منتقل شد .نمونهها داخل استوانه مدرج  250ميلی
ليتري قرار داده شدند .حجم نمونههاي خاک پس از  48ساعت و
ته نشين شدن خاک قرائت گردید و سپس شاخص پادلينگ با
استفاده از فرمول زیر محاسبه شد ):(Salokh et al.,1993
%PI = (VS/ V)×100
 :Vsحجم خاک پادل شده پس از ته نشين شدن)(cm3
 :Vحجم خاک پادل شده قبل از ته نشين شدن)(cm3

تجزيه و تحليل آماری

ال
آزمایشها به صورت آزمایش فاكتوریل ( )2×3در قالب طرح كام ً

تصادفی در سه تکرار انجام گردید .فاكتورها شامل سطح پادلينگ
در سه سطح ( :P0بدون انجام شخم :P1 ،یک بار عبور روتيواتور،
 :P2سه بار عبور روتيواتور) و عمق در سه سطح (30 20 ،10
سانتیمتري) بود .براي تجزیه و تحليل آماري دادهها از نرم افزار
آماري  SPSSو براي مقایسه ميانگينهاي اثرات متقابل از نرم افزار
آماري  MSTATCاستفاده گردید .ميانگينها در سطح احتمال
 5%و با استفاده از آزمون  LSDبا یکدیگر مقایسه شدند.

نتايج و بحث
جرم مخصوص ظاهری خاک

نتایج تجزیه واریانس (جدول )1نشان میدهد كه تغيير عمق،
سطح پادلينگ و اثر متقابل آنها در سطح احتمال  1درصد بر
جرم مخصوص ظاهري خاک معنیدار بود .نتایج مقایسه ميانگين-
ها كاهش معنیدار جرم مخصوص ظاهري خاک را با انجام
عمليات پادلينگ روي الیههاي پادل شده در سه عمق (20 ،10
و 30سانتیمتري از سطح خاک) نشان داد .این كاهش جرم
مخصوص ظاهري خاک با افزایش درجات پادلينگ افزایش یافت.
بيشترین و كمترین مقدار جرم مخصوص ظاهري خاک به ترتيب
در تيمار  P0در عمق  30سانتیمتري و در تيمار  P2در عمق 10
سانتیمتري بود .كاهش جرم مخصوص ظاهري خاک پس از
پادلينگ توسط دیگران نيز گزارش شد (Sharma, & De Datta,
) .1985شکل ( )4اثر متقابل عمق و عمليات پادلينگ را بر روي
جرم مخصوص ظاهري خاک نشان میدهد .در هر سه عمق
كمترین جرم مخصوص ظاهري درتيمار  P2و بيشترین جرم
مخصوص ظاهري در تيمار P0مشاهده گردید .كه دليل آن
تغييرات بيشتر ایجاد شده در ساختار خاک با افزایش درجه
پادلينگ می باشد (Mohanty et al,. 2004; Sharma, & De
) .Datta, 1986پادلينگ معموالً باعث تشکيل ساختمان بازتري
شده و بنابراین جرم مخصوص ظاهري خاک را كاهش میدهد .از
آنجا كه خاک لومی-رسی داراي درصد باالیی از رس مونت
موریلونيت بود ،كاهش جرم مخصوص ظاهري خاک در نتيجه
انجام پادلينگ ممکن است به دليل تورم رس و ایجاد یک
ساختمان باز از یک ساختمان بسته باشد (Mohanty et al,.
) .2004.وقتی كه مونت موریلونت مرطوب میشود آماس قابل
توجهی در بين الیهها ایجاد میكند و در نتيجه چسبندگی بين
خاک دانهها كم میگردد .همچنين در هر سه سطح پادلينگ با
افزایش عمق ،جرم مخصوص ظاهري خاک افزایش یافت .این امر
نشان دهنده این است كه با افزایش عمق ،خاک متراكمتر شده و
مقدار تخلخل آن كمتر میشود.
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جدول -1خالصه تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) صفات اندازهگيری شده

درجه
آزادي

منابع
تغيير
سطح پادلينگ
عمق )(cm
سطح پادلينگ × عمق
خطاي آزمایش
*

2
2
4
18

مقاومت
برشی
)(kpa
**4051/456
**1054/602
**93/24
5/44

جرم مخصوص ظاهري
خاک
)(gr/cm3
**0/135
**0/274
**0/028
0/0003

و ** به ترتيب معنیدار در سطوح احتمال 5%و 1%

شکل .4اثر متقابل عمق و پادلينگ بر جرم مخصوص ظاهری خاک

تاثير تيمارهاي مختلف پادلينگ ،عمق و اثر متقابل آنها بر
رسانایی هيدروليکی خاک در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود
(جدول .)1نتایج مقایسه ميانگينها تغييرات رسانایی هيدروليکی
خاک را براي سطوح مختلف پادلينگ در سه عمق نشان داد.
رسانایی هيدروليکی خاک پس از پادلينگ كاهش یافت .در هر
سه عمق خاک ،كاهش رسانایی هيدروليکی خاک در تيمار P2
بيشتر از كاهش دو تيمار دیگر است كه سبب سریع ترخشک
شدن خاک پادل نشده و حفظ رطوبت در خاک پادل شده می-
گردد .رسانایی هيدروليکی خاک به طور گسترده به مقدار تخلخل
خاک وابسته است .پس از عمليات پادلينگ جرم مخصوص
ظاهري خاک الیههاي پادل شده خاک كاهش و تخلخل افزایش
یافت .در خاکهاي پادل شده بيشتر حجم منافذ توسط خلل وفرج
ریز اشغال شده است كه خود عامل كاهش رسانایی هيدروليکی
خاک میباشد .همچنين با رسوب تدریجی ذرات خاک معلق در
محلول آب و خاک پس از پادلينگ الیه اي از رسوب نرم بر روي
سطح خاک تشکيل شده كه این الیه رسوب نرم خود دليلی دیگر
بر كاهش رسانایی هيدروليکی خاک میباشد .رسوب ذرات رس
داخل محلول معلق آب و خاک پس از پادلينگ دليل دیگركاهش
رسانایی هيدروليکی خاک ،پس از پادلينگ می-
باشد ).(Shrivastava et al., 2006; Kukal, Aggarwal., 2003
شکل( )5اثر متقابل عمق و پادلينگ را بر روي رسانایی
هيدروليکی خاک نشان میدهد .كمترین مقدار رسانایی
هيدروليکی در تيمار  P2در عمق  30سانتیمتري و بيشترین
مقدار در تيمار  P0در عمق 10سانتیمتري مشاهده گردید.

مقاومت به نفوذ
خاک
)(Mpa
**3/092
**3/89
**0/239
0/001

رسانایی
هيدروليکی
)(cm/s
** 59/78
**18/86
**6/96
0/01

nsفاقد اختالف معنی دار

شکل - 5اثر متقابل عمق و پادلينگ بر رسانايی هيدروليکی خاک

در هر سه تيمار پادلينگ ،مقادیر رسانایی هيدروليکی با
افزایش عمق كاهش یافت .به طوريكه بيشترین مقدار این پارامتر
در عمق  10سانتیمتري در هر یک از تيمارهاي پادل شده
مشاهده شد .این امر ممکن است به علت افزایش تراكم خاک و
كاهش تخلخل در عمق هاي پایينتر خاک باشد (Zhuang,
) .2001,. et al ; Zhao, 2010,. et alنتيجه به دست آمده با نتایج
حاصل از تحقيقات دیگر محققين هم خوانی دارد(Aimrun et .
)  .al., 2004; Thierfelder et al., 2009میتوان بيان داشت كه
رابطه قوي بين رسانایی هيدروليکی خاک و تخلخل موثر وجود
دارد ،از این رو با افزایش عمق خاک و كاهش تخلخل رسانایی
هيدروليکی خاک كاهش یافت .رسانایی هيدروليکی خاک (ضریب
نفوذپذیري خاک)
مقاومت به نفوذ خاک

نتایج تجزیه واریانس داده هاي مقاومت به نفوذ خاک (جدول)1
نشان داد كه اثر پادلينگ ،عمق و اثر متقابل آنها بر مقاومت به
نفوذ خاک در سطح احتمال  1در صد معنیدار بود .شکل ( )6اثر
متقابل این دو عامل را بر مقاومت به نفوذ خاک نشان میدهد.
همان طور كه مالحظه میشود این پارامتر با افزایش درجه
پادلينگ كاهش و با افزایش عمق افزایش مییابد به طوري كه
بيشترین مقدار مقاومت به نفوذ در تيمار  P0در عمق  30سانتی-
متري و كمترین مقدار در تيمار  P2در عمق  10سانتیمتري از
سطح خاک میباشد .نتایج مقایسه ميانگينها كاهش معنیدار
مقاومت به نفوذ را پس از پادلينگ در هر سه عمق ( 20 ،10و
 )30سانتیمتري نشان داد .كه این نشان دهنده سست شدن
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خاک پس از پادلينگ میباشد .دليل این كاهش مقاومت خاک را
میتوان افزایش رطوبت خاک پس از عمليات پادلينگ بيان
نمود) .(Ringrose- Voasa et al., 2002تغيير مقاومت به نفوذ
خاک در تيمار  P1نسبت به  P0زیاد بود در صورتیكه در  P2نسبت
به  P1تغيير ناچيزي مشاهده شد.
در خاک پادل شده در الیه سطحی ( 10سانتیمتر) مقدار مقاومت
به نفوذ خاک صفر بود و این ممکن است به دليل سست شدن
ذرات خاک پس از پادلينگ و شرایط اشباع خاک باشد .در هر سه
تيمار پادلينگ ،مقاومت به نفوذ با افزایش عمق خاک افزایش
یافت .كه این احتما ًال به دليل رسوب كردن ذرات سنگين تر در
عمقهاي پایين تر الیههاي پادل شده و تراكم بيشتر خاک در
الیه هاي پایينی خاک میباشد .كم بودن مقاومت به نفوذ خاک
در الیه سطحی ممکن است به دليل بيشتر بودن ترکهاي خاک
ناشی از كاهش رطوبت و خشک شدن خاک در این الیه
باشد ) .(Mohanty et al,. 2004محققين دیگري نيز تغييرات
مقاومت به نفوذ خاک را تحت سطوح مختلف پادلينگ بررسی
كردند .نتایج آنها نشان داد كه پس از عمليات پادلينگ ،سرعت
افزایش مقاومت به نفوذ با افزایش عمق كاهش مییابد (Johnson
et al., 1987; Bachman et al., 2006; Yousefi-Moghadam et
) .al., 2009پادلينگ با كاهش جرم مخصوص ظاهري خاک و

سست كردن خاک مقاومت به نفوذ را كاهش میدهد و با افزایش
درجات پادلينگ و صرف انرژي بيشتر براي این عمليات ميزان
تغيير ساختار خاک بيشتر شده و این خود موجب كاهش بيشتر
در مقاومت به نفوذ خاک میشود ;(Aggarwal et al., 1995
.Kirchhof et al.,2000) .

مقاومت برشی خاک پس از پادلينگ كاهش یافت .با افزایش درجه
پادلينگ از  P1تا  P2كاهش ناچيزي در مقاومت برشی نسبت به
افزایش درجه پادلينگ از  P0تا  P1مشاهده شد .در خاکهاي پادل
شده در الیههاي سطحی ( 10سانتیمتري) مقدار مقاومت برشی
خاک صفر بود و این احتماالً به دليل سست شدن ذرات خاک
پس از عمليات پادلينگ و شرایط اشباع خاک میباشد .در واقع
خاک پادل نشده نسبت به خاک پادل شده داراي مقاومت برشی
بيشتري استRingrosevoasa et al (2004) .در پژوهشی بيان
داشتند كه با انجام عمليات پادلينگ مقاومت مکانيکی خاک
كاهش مییابد .این امر ممکن است به این دليل باشد كه در طی
عمليات پادلينگ و سست شدن خاک لومی رسی ،جرم مخصوص
ظاهري خاک الیههاي پادل شده خاک كاهش و رطوبت افزایش
مییابد .خواص مکانيکی خاک به جرم مخصوص ظاهري خاک و
ميزان رطوبت خاک بستگی زیادي دارند .به طوريكه با افزایش
رطوبت و كاهش جرم مخصوص ظاهري خاک مقاومت برشی
خاک كاهش مییابد .شکل ( )7اثر متقابل عمق و پادلينگ را بر
روي مقاومت برشی خاک پادل شده را نشان میدهد .همان
طوركه مشاهده میشود كمترین مقدار مقاومت برشی در تيمار
 P2و  P1در عمق  10سانتیمتري و بيشترین مقدار در تيمار پادل
نشده در عمق  30سانتیمتري بود.

شکل -7اثر متقابل عمق و پادلينگ بر مقاومت برشی خاک برآورد شده با
روش برش پره

شکل -6اثر متقابل عمق و پادلينگ بر مقاومت به نفوذ خاک

مقاومت برشی خاک

نتایج تجزیه واریانس (جدول )1دادههاي مقاومت برشی خاک در
مزرعه نشان داد كه تاثير تيمارهاي مختلف پادلينگ ،عمق و اثر
متقابل آنها بر مقاومت برشی خاک در سطح احتمال 1درصد
معنیدار بود .نتایج مقایسه ميانگينها تغييرات مقاومت برشی را
براي سطوح مختلف پادلينگ در سه عمق مختلف نشان دادند.

در هر سه تيمار پادلينگ مقادیر مقاومت برشی خاک با
افزایش عمق افزایش یافت .به طوريكه بيشترین مقدار این پارامتر
در عمق  30سانتیمتري در هر یک از تيمارهاي پادل شده
مشاهده شد .این امر ممکن است به علت رسوب ذرات سنگين تر
در عمق هاي پایين تر خاکهاي پادل شده و در نتيجه افزایش
تراكم خاک ،كاهش تخلخل ،افزایش جرم مخصوص ظاهري خاک
و افزایش نيروهاي كشش سطحی با افزایش عمق میباشد كه در
نتيجه باعث افزایش مقاومت خاک میشود (Bachman et al.,
) .2006افزایش جرم مخصوص ظاهري خاک نشان دهنده تراكم
زیاد ذرات خاک می باشد و در نتيجه نيروي بيشتري براي از هم
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نتيجهگيری
 رسانایی،نتایج نشان داد جرم مخصوص ظاهري خاک
 مقاومت به نفوذ و مقاومت برشی با انجام عمليات،هيدروليکی
پادلينگ كاهش یافتند كه این مسئله احتماالً به دليل سست
 این.شدن خاک و ضعيف بودن نيروهاي بين ذرات خاک میباشد
، به عبارت دیگر.كاهش در سطوح باالتر پادلينگ بيشتر بود
درجات باالتر پادلينگ باعث شدند كه خاک سستتر شده و ميزان
رسانایی هيدروليکی آن كاهش یافت كه این خود موجب گردید
 این نشان.خاک رطوبت را براي مدت بيشتري در خود حفظ كند
دهنده این است كه تغييرات ایجاد شده در ساختار خاک در تيمار
 پادلينگ با كاهش رسانایی هيدروليکی. استP1  بيشتر از تيمارP2
خاک و افزایش ميزان رطوبت خاک براي مدیریت آب مورد نياز
 سطوح باالتر پادلينگ به دليل.در خاک شاليزار مناسب میباشد
آنكه رسانایی هيدروليکی خاک را كاهش میدهد براي آماده
- از طرفی به نظر می.سازي اراضی شاليزاري مناسبتر میباشد
رسد كه پادلينگ در سطح كم به دليل كاهش انرژي مصرفی و
كاهش تخریب ساختار خاک براي آماده سازي اراضی شاليزار با
 رسی مناسبتر باشد و سبب كاهش كار كارگري و-بافت لومی
.تخریب ساختار خاک میگردد

 این نتایج.(Motavalli et al., 2003) گسيختگی آن نياز میباشد
 همخوانی دارد كه بيانZhao et al (2009) با نتایج تحقيقات
میدارد كه تنش برشی معموالً با افزایش جرم مخصوص ظاهري
.خاک و عمق افزایش مییابد
شاخص پادلينگ

. موجب افزایش شاخص پادلينگ شد،افزایش سطح پادلينگ
 و43/07 P1  در تيمار، صفرP0 ميزان شاخص پادلينگ در تيمار
 این به علت افزایش.)2  درصد بود (جدول50/2 P2 در تيمار
 در.ميزان انرژي براي انجام عمليات پادلينگ در درجات باالتر بود
درجات باالتر پادلينگ به دليل افزایش به هم خوردگی خاک
 همان طوركه مشاهده. شاخص پادلينگ افزایش یافت،شاليزار
می شود با افزایش شاخص پادلينگ ميزان رطوبت خاک افزایش
 این نشان دهنده تغيير ساختار خاک با انجام عمليات.یافت
پادلينگ و افزایش تغيير ساختار خاک در درجات باالتر پادلينگ
.(Salokh et al.,1993 )میباشد
 تاثير شدت پادلينگ بر روی شاخص پادلينگ- 2 جدول
تيمارها
P0

(%)شاخص پادلينگ

(%)رطوبت

0

31

P1
P2

43/07
50/2

55/7
58/3
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