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 خالصه

هاامب باازرا کشاااورزی هو اامنم، تولیاام بیشااحرین مقاامار مح ااو  بااا م اارب    
کمحاارین مقاامار نهاااده، متااح ساایمب محااید زیسااب و وایااماری در کشاااورزی اسااب    

هااای ماامیریب آن شموفقیااب کشاااورزی هو اامنم و دمیااب کااامیی بااه فناااوری و رو   
مشاازیت اسااحتاده از ما ااین در مزرعااه، ایجاااد   ینتاارباازراوابسااحه اسااب  یزاای از  

هاای کشااورزی اساب  انجاا      هاای تراکحاور و دی ار ما این    فشردگی خاک در زیر چار  
 یریکاارگ باه و  هاا ینما ا عملیاات کشااورزی مساحلز  افازایف ترفیاب کااری        موما  به

یان افازایف وزن باعاف افازایف فشاردگی خااک       هاایی باا وزن بیشاحر اساب و ا    ما ین
هاا در یا     اود  هار چنام افازایف تاردد ما این      هاا مای  در زیر چر  تراکحور و ما این 

 هاااچاار  ریااخاااک در ز یفشااردگمساایر مشاار  در سااعه مزرعااه باعااف افاازایف   
هااا ، امااا بیشااحرین فشااردگی خاااک در یاا  مساایر، در تااردد او  چاار  ما ااین ااودیما 

   ودایجاد می
کا اب، دا اب    ،یورزخااک  اتیا مرساو ، اگار هار کاما  از عمل     یش کشاورزدر رو

بااار  ۴مربوطاه انجااا   اود، در مجماو  باا      نیبااار عراور ما ا    یا و بردا اب گنام  در   
 ۸۵ماامود نیااز  یورزخاااکیدر روش باا)درصاام  ۵۸از  فیدر مزرعااه باا هااانیتااردد ما اا

مارار گرفحاه و    هاا ینایان ما ا  چار    ریا در ز باار یا   یاز سعه مزرعه ممامل برا (درصم
   ونمیاسب دچار م بیآس نیشحریب یاز تردد او  که دارا ینا  یبه فشردگ
 یخاااک راهزارهااا یباار فشااردگ یکشاااورز یهااانیکاااهف اثاار چاار  ما اا یباارا

باارای  ثابااب یراهروهااا جااادیاگوناااگونی وجااود دارد  یزاای از ایاان راهزارهااای نااوین،  
از  نیتاردد هار ما ا   و  با ام  مای  مزرعاه  ها بارای انجاا  عملیاات در ساعه    تردد ما ین

با اام  ایاان روش جمیاام در دنیااا بااا عنااوان    ی ماایمرلاا یهااانیمرکااب ما اا  ریمساا
 بیریمام  ن،یروش ناو  نیا در ا اود    اناخحه مای   "کنحار   امه    یا باا تراف  یکشاورز"
کاه    اود یما  یزیا ربرناماه  یادر مزرعاه باه گوناه    هاا نیو مرکب ما  یریکارگبه ه،یته

تارویج   مرکاب کنام    یمرلا  یهاا نیعراور چار  ما ا    ریمسا  یبر رو نی هر ما یهاچر 
تواناام بااه کاااهف فشااردگی خاااک در اثاار ایاان روش در کنااار کشاااورزی متاااتحی، ماای

 در سعه مزرعه کم  چشم یری نمایم  یکشاورزهای رفب و آمم ما ین



 الیاس دهقان   

 

2 

 مقدمه

ف جمعیااب و نیاااز روزافاازون بااه  اا ا، گاا ر از کشاااورزی ساانحی و گسااحرش  یافاازا
تاارین ساااخب  یزاای از برجسااحه یزناواا یرگرهااای گ  ااحه کشاااورزی صاانعحی را در دهااه

وجااوه تمااایز کشاااورزی صاانعحی و ساانحی، مزااانیزه  اامن کشاااورزی و اسااحتاده         
هاای  هاا و فنااوری  اخیار روش  هاای روزافزون از ما ین در فراینام تولیام اساب  در ساا     

مورد اسحتاده در تولیم و فارآوری مح او ت کشااورزی بسایار دگرگاون  امه و دنیاا باا         
 حاب فاراوان در ماا  گا ر از کشااورزی صانعحی و ورود باه دوران کشااورزی هو امنم         
اسااب  هاامب باازرا کشاااورزی هو اامنم، تولیاام بیشااحرین مقاامار مح ااو  بااا م اارب  

تااح ساایمب محااید زیسااب و وایااماری در کشاااورزی اسااب   کمحاارین مقاامار نهاااده، م
هااای ماامیریب آن در موفقیااب کشاااورزی هو اامنم و دمیااب کااامیی بااه فناااوری و روش 

 کشاورزی وابسحه اسب 
مشاازیت اسااحتاده از ما ااین در مزرعااه، ایجاااد فشااردگی    ینتاارباازرایزاای از 

ر کشاااورزی هااای کشااورزی اسااب  د هااای تراکحااور و دی ار ما ااین خااک در زیاار چار   
تولیام مح او  بیشاحر، باا انجاا       هاا و  وری نهااده دسحیابی باه بیشاحرین بهاره   ویشرفحه، 

ساعه مزرعاه ممزان اساب       هاای مناساب در  به موم  و دمیاب عملیاات توساد ما این    
 یریکاارگ باه و  هاا ینما ا عملیاات خاود مساحلز  افازایف ترفیاب کااری        موم بهانجا  
چشاام یری باعااف  طااوربااهافاازایف وزن ن هااایی بااا وزن بیشااحر اسااب و ایاا ما ااین

،  اود )بنیاب و همزااران   مای  هاا تراکحاور و ما این  افزایف فشردگی خاک در زیار چار    
باا  هاا  مساسیب خاک در برابر فشاردگی خااک در زیار چار  تراکحاور و ما این       ( و۵۵۷۸

(  باار ایاان اساااس  ۵۵۷۲ ااود )آنحیاال و همزاااران،  افاازایف درصاام رس  اامیمتر ماای 
ایجااد کمحارین    منظاور باه هاا در مزرعاه   برای ممیریب کااربرد ما این   ییاراهزارهیافحن 

 ها از اهمیب زیادی برخوردار اسب فشردگی در زیر چر 
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 ها در مزرعهردد ماشینبا ت فشردگی خاک رابطه

فشارده  امن خااک عراارت اساب از      و فشار برابار اساب باا نیارو بار وامام ساعه        
ارده بار ساعه آن  فشاار وارد  امه بار      فشاار و  یرتاثث افزایف جر  مجمای خااک تحاب    

ضااربه معاارات باااران و با اام   یرطریعاای تواناام نا اای از عواماال طریعاای و خاااک ماای
 صااورتبااهاز جملااه عااواملی هسااحنم کااه ای در مححااوای رطااوبحی خاااک تغییاارات دوره

ناو  وو اف گیااهی، میازان ماواد      طریعی باعف افزایف فشردگی خااک مزرعاه  امه و    
توانام بار مساسایب و  امت فشاردگی خااک اثار ب ا ارد          مای  اکبافب خا آلی خاک، و 
نیاز از جملاه عاواملی هساحنم کاه باه  امت باعاف فشاردگی           هاینما و  دا  رفب و آمم

  ونم  یرطریعی خاک می
 

و با  شودیمها در عبور اول ایجاد بیشترین فشردگی خاک در زیر چرخ ماشین

 یابد.ت کمتری گسترش میافزایش تردد از همان مسیر، فشردگی خاک با شد

 
 ۷اثاار تعااماد رفااب و آماام ما ااین باار ایجاااد و گسااحرش فشااردگی خاااک در  اازل 

باا افازایف تعاماد      اود، دیامه مای   ۷کاه در  ازل    گوناه هماان نشان داده  امه اساب    
 اود،  در مزرعاه میازان فشاردگی بیشاحر مای     مسایر  یا   از  هاا رفب و آمم چر  ما این 

او  از دفعاات بعامی باه مراتاب     هاا در عراور   ا این اما فشردگی ایجاد  امه زیار چار  م   
 با م بیشحر می

 

اگر در هر بار رفت و آمد در سطح مزرعه، چرخ تراکتور، کمباین و دیگر 

از روی آن  قبالًها ها و ادوات از مسیرهای جدیدی عبور داده شود که چرخماشین

تردد اول دچار اند، سطح بیشتری از مزرعه به فشردگی زیاد ناشی از عبور نکرده

 خواهد شد.
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شکل یک پیاز و بیشتر در  بهها از یک مسیر ثابت، فشردگی خاک با افزایش تردد چرخ -۷شکل 

 (۷۳۵۸یابد )مکی، عرضی گسترش می

 

 اتیااعملباارای انجااا    مواماا  بیشااحردر  در مزرعااه هااانیما اا رفااب و آماام 
ا، یرساارکدهی کااود) دا ااب، و کا ااب کا اابفیواا، یورزخاااکو  یورزخاااکفیواا

( و هااایماااریبو  آفااات، هاارز یهاااعلاا  هیااعل یسمپا اا، یسااله  اازن، نیوجااتناا ، 
  ود انجا  می بردا ب مح و 
اناام ( گاازارش دادهالمللاای گناام  و  رتمرکااز تحقیقااات بااین) ۷ساایمیبدانشاامنمان 

ورزی، کا اب، دا اب   عملیاات خااک  اگار هار کاما  از    در روش کشااورزی مرساو ،   که 
بااار  ۴در مجماو  باا   ،   بااار عراور ما این مربوطاه انجااا   اود    در یا  و بردا اب گنام   
 ۸۵ورزی ماامود خاااکدرصاام و در روش باای ۵۸باایف از هااا در مزرعااه تااردد ما ااین

در زیاار چاار  تراکحااور، کمراااین و دی اار  بااار یاادرصام از سااعه مزرعااه ماامامل باارای  
ب اساب  اداوت مرار گرفحاه و باه فشاردگی نا ای از تاردد او  کاه دارای بیشاحرین آسای        

 ( ۵ ونم ) زل دچار می
 

                                                 
1 - International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) 
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درصد سطح  ۵۸بیش از . ها در مزرعهسطوح قرار گرفته در زیر چرخ ماشینگستردگی  -۲شکل 

، کمباین و دیگر اداوت قرار گرفته و به فشردگی تراکتوردر زیر چرخ  بارکیمزرعه حداقل برای 

 (Dr. McHugh,CIMMYT (Iran-)۲۳۷۲منبع: شده است. ) دچارشدید ناشی از تردد اول 

 

 فشردگی خاک مزرعه باریانزآثار 

مزاانیزه  امه و بارای     صام در صام  فراینم تولیم بسایاری از مح او ت کشااورزی    
، کا اب، دا اب )کودوا ای سارک، وجاین      یورزخااک ، یورزخااک فیوا انجا  عملیاات  

هااا( و بردا ااب  هاارز، آفااات و بیماااری  یهاااعلاا و سااله  اازنی، سمپا اای علیااه   
هاا باه دفعاات زیااد در ساعه مزرعاه رفاب و آمام نماینام           اسب که ما ین مح و ، نیاز

در  ژهیا وباه ، هاا چار  ما این در مزرعاه، فشاردگی خااک در زیار       یریکاارگ باه با توسعه 
رسای، باه یا  مشازل اساسای ترامیل  امه و ترفیاب تولیام مح او  در            یهاا خاک

 مزار  را با تهمیم جمی روبرو ساخحه اسب 
 ها به  رح زیر اسب:فشردگی خاک در زیر چر  ما ین بارانیزبرخی آثار 

 (هابوتهکاهف نتو و یری خاک و ایجاد مانمابی در مزرعه )خت ی  -

 ایجاد روان آب سعحی و افزایف فرسایف آبی -
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 کاهف عمب نتو  ریشه گیاه -
 م رفی یهانهاده یوربهرهکاهف  -
 افاازایف مقاومااب کششاای خاااک، ناااهمواری  یاالبااه دل م اارب سااوخبافاازایف  -

 هاچر مسیر تردد و افزایف لغزش 

 افزایف آلودگی زیسب محیعی در اثر همردهی کود و م رب سوخب بیشحر -

 

 هادر زیر چرخ فشردگی خاک مزرعه راهکارهای کاهش

هاای ماورد نیااز براف      اتی ممیریب مزانیزاسایون کشااورزی، ایجااد فنااوری     تهیوت
هاا باا اساحتاده    نهااده  یورهاره براهزارهاای مامیریحی بارای افازایف      ارائهکشاورزی و 
فشاردگی خااک،    باار انیا زهای روز و دسحیابی به تولیام وایامار اساب  اثارات     از فناوری

هااا در سااعه مزرعااه را گریزناواا یر ساااخحه بااازن ری در روش کاااربرد و تااردد ما ااین
اسااب  در ایاان راسااحا، برخاای راهزارهااای ماامیریب مزانیزاساایون باارای کاااهف اثاار   

 از: عرارتنم خاککشاورزی بر فشردگی های چر  ما ین

)نیاااز بااه تعااماد از یاا  نااو   تاارساار و  تاارکوچاا  هااایینما اااسااحتاده از  -۷
 کار در مزرعه( موم بهما ین برای انجا  

مناسااب باارای کاااهف فشااار ما ااین باار سااعه خاااک   یهاااچاار اسااحتاده از  -۵
هاان، هااای وهااا و اسااحتاده از  سااحی  سااحی  آج)اصاایح  اازل، عمااب و آرایااف 

 های  نی و    (چر 

 توسااعههااا در مزرعااه و کشاااورزی متاااتحی )کاااهف تااردد ما ااین   توسااعه -۹
 کار در بقایا( یبراهای مناسب ما ین

هاای مرلای در مزرعاه باا ایجااد      انجا  تردد هر ما ین از مسایر مرکاب ما این    -۴
 راهروهای ثابب یا کشاورزی با ترافی  کنحر   مه
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 درون مزرعه بتتردد در راهروهای ثاروش تعریف 

درون مزرعااه یااا کشاااورزی بااا  در راهروهااای ثابااب هااا تااردد ما ااینروش نااوین      
مرکاب   باا در مزرعاه اساب کاه در آن     نیما ا ، یا  روش کااربرد   ۷ترافی  کنحر   مه

 هاا مارار گرفحاه زیار چار  ما این      ها در مسیرهای ثابب یاا دائمای، ساعوح   ما یندادن 
  رسمیمدر مزرعه به ممامل ممزن 

 

ها در مزرعه به ما ینو مرکب  یریکارگبه، تهیهممیریب ، نوین روشین در ا

های هر ماشین بر روی مسیر عبور چرخ چرخ ود که ریزی میای برنامهگونه

  های قبلی حرکت کندماشین

 
(، یا  سیساحت تولیام    CTFبه عرارت دی ار، کشااورزی باا ترافیا  کنحار   امه )      

مساایرهای رفااب و آماام ما ااین در   مح ااو  اسااب کااه در آن سااعوح کشااب  اامه و 
انام  در ایان سیساحت، عارر کاار      واضاه و دائمای از هات جاما  امه      طوربهمزرعه  درون

  همچناین  هساحنم هاا یزساان باوده و یاا مضاربی از یا  عارر معاین         تمامی ما این 
 اود )بیزار   ها به مسایرها یاا راهروهاای ثاباب محامود مای      مسیر عرور چر  همه ما ین

 ااود در ایاان روش، سااعه مزرعااه بااه دو برااف مجاازا تقساایت ماای(  ۵۵۵۱، ساااکحونو 
( سعوح نر  بامون تاردد و فشارده نشامه بارای توساعه ریشاه و ر ام         ۷ از: انمعرارتکه 

هساحنم )ایسریساحر و     امه هاا کاه ساعوح فشارده     دائمی عرور چار   یرهای( مس۵گیاه و 
 ( ۲تا  ۹های ( ) زل۵۵۷۹همزاران، 
 

                                                 
1 - Controlled Traffic Farming (CTF) Or Tramline Farming (TF) 
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ورزی و کاشت و آمد در راهروهای ثابت برای انجام عملیات خاک استفاده از روش رفت -۹شکل 

 محصول جدید )حرکت چرخ تراکتور در مسیر چرخ کمباین محصول قبل(

 

 
استفاده از روش رفت و آمد در راهروهای ثابت برای انجام عملیات داشت )حرکت چرخ  -۴شکل 

 بلی(های مورد استفاده در عملیات قتراکتور در مسیر تردد ماشین

 

  
استفاده از روش رفت و آمد در راهروهای ثابت برای انجام عملیات داشت )حرکت چرخ  -۸شکل 

 های قبلی(تراکتور در مسیر تردد ماشین
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انجام عملیات برداشت )حرکت  استفاده از روش رفت و آمد در راهروهای ثابت برای -۲شکل 

 چرخ تراکتور و تریلر حمل دانه در مسیر تردد کمباین در مزرعه(

 

 تاریخچه کشاورزی با ترافیک کنترل شده درون مزرعه

خور اایمی بااه   ۷۹۸۳اصااو  و مزایااای کاااهف تااردد در مزرعااه مراال از سااا     
 "نحار   امه  مزایاا و معایاب ترافیا  ک   "در مقالاه   ۷خوبی  ناخحه  امه باود و مورلینا    

باود کاه باه     ۷۹۲۷ساا   ایان موضاو  در    هاا را توضایه داد    این روش ممیریب ما این 
ح  اام، امااا تحقیااب در خ ااوی کشاااورزی بااا  عنااوان یاا  موضااو  تحقیقاااتی معاار 

جامی ماورد توجاه محققاین دنیاا       طاور باه باه بعام    ۷۹۱۳ترافی  کنحار   امه از ساا     
محققااین اسااحرالیایی  ، ۷۹۱۵-۵۵ یهااا(  در ماامود سااا  ۵۵۷۸، ۵چااامنگرفااب )ماارار 

رفاب و  کشاورزان را تشاویب کردنام کاه ایان روش را آزماایف کننام  وا، از آن، روش        
باه سارعب در کال مااره اساحرالیا تارویج       درون مزرعاه  ثاباب   یراهروهاها در ما ین آمم

درصاام از سااعه زیاار کشااب مح ااو ت کشاااورزی  ۷۹ باارای ماامود اام و هاات اکنااون 
  ود حتاده میاز این روش اس این ماره

                                                 
1 - Morling 
2 - Chamen 
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 ها در مسیرهای ثابت درون مزرعهمزایای تردد ماشین 

هرچناام میاازان دسااحیابی بااه اثاارات خااوب اسااحتاده از روش کشاااورزی بااا ترافیاا   
نااو   ریتااثثهااا در راهروهااای ثابااب درون مزرعااه، تحااب کنحاار   اامه یااا تااردد ما ااین

توانام محتااوت   خاک،  راید املیمای، سیساحت زراعای و ساعه مزانیزاسایون مزرعاه مای       
هاا باه  ارح    اثارات ایان روش مامیریب کااربرد ما این      نیتار مهات کلی  طوربهبا م، اما 
 زیر اسب:

 رانااممان م اارب آب )بااا توسااعه بهحاار ریشااه در خاااک باامون فشااردگی و    افاازایف  -
 درصم افزایف در آب در دسحرس گیاه( ۴۵-۵۵

 درصاام ۵۵-۴۵بااا افاازایف نتو واا یری خاااک و کاااهف خعاار آب ماناامگی در مزرعااه  -

 (۱افزایف در نتو  باران ) زل 

 کاهف در م رب و بهرود در بازدهی ب ر، کود و ست -

 افزایف در عملزرد مح و  درصم ۹۵-۷۵ -
باه علاب محزات    ، تار ارزانو  تار سار  هاای  گ اری کمحر به علب نیاز باه ما این  سرمایه -

و همااوار بااودن خاااک مساایرهای ثابااب تااردد، مقاومااب  لحشاای و لغاازش چاار  کمحاار  
  هابرای کشیمن ما ین کمحر یتوان کششبه نیاز  مه و ل ا 

کاااهف بااه دلیاال  ورزی کاااهف در م اارب سااوخب باارای عملیااات خاااک    %۸۵تااا  -
  هاچر و کاهف لغزش  مقاومب کششی خاک

بااه علااب امزااان ساارعب ویشااروی بیشااحر در    ، هاااافاازایف ترفیااب کاااری ما ااین   -
  هموار و محزت مسیرهای تردد ثابب نسرحایمسیرهای 

باه دلیال فشارده نشامن  یاه      ، ورزیخااک ورزی و بای خااک بهرود امزان اسحتاده از کات  -
  سعحی خاک

کااهف در م ارب ساوخب     درصام  ۴۵بایف از  ، باه دلیال   بهرود سیمب محاید زیساب   -
  هاو دی ر نهاده
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ماندگی در مزرعه پس ها در سطح مزرعه بر نفوذپذیری خاک و آباثر رفت و آمد ماشین -۱شکل 

 (Dr. McHugh,CIMMYT (Iran-)۲۳۷۲  سخنرانی دکتر :منبع) بارندگیاز 

 

روش تاردد در مسایرهای ثابات در     یریکاارگ باه اصول و نکاات مهام در   

 مزرعه

مااورد اسااحتاده در مزرعااه بایسااحی  هااایینما اا یهمااه یهاااچاار بااین  یهفاصاال  (۷
هااای هاار ماشااین بتوانااد باار روی مساایر عبااور چاارخ  چاارخیزسااان با اام تااا 

در  "فاصاله چارخ مبناا   "  ایان فاصاله باه عناوان     های قبلای حرکات کناد   ماشین
  (۵) زل   ودنظر گرفحه می

ما ااینی کااه دارای  یهاااچاار بااین  فاصاالههااای زراعاای، در سیسااحت معمااو ی: نکتااه
در نظار گرفحاه    "فاصاله چار  مرناا   "عناوان بیشحرین فاصاله چار  اساب )کمرااین( باه      
 ااونم کااه فاصااله ی انحراااب و خریااماری ماای اامه و باار اساااس آن، تراکحورهااا و اداوتاا

 یزسان با م  "فاصله چر  مرنا"بین چر  آنها با 
ورزی، کا اب، دا اب و بردا اب( بایساحی     مزرعاه )خااک   هاای ینما ا عرر کاار   (۵

یا با هت برابر با م و یاا مضاربی از یا  عامد ثاباب با ام  ایان عارر کاار باه عناوان            

اگار عارر کاار کارنامه      مالیی   (۵  اود ) ازل  در نظر گرفحاه مای   "عرض کار مبنا"

محار در نظار گرفحاه  اود، عارر کاار کودوااش،         ۹برابار   "عارر کاار مرناا   "به عنوان 
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یااا    (  ۷۵، ۳، ۲با اام ) ۹محاار و یااا مضااربی از  ۹ساامپاش و کمراااین بایسااحی ماامامل  
 با م 

 

 
کمباین و  رفت و آمد تراکتور،برای کار مبنا، فاصله چرخ مبنا و راهروهای ثابت عرض -۵شکل 

سمپاش و کمباین به ترتیب دارای  ،کاشت های)در این شکل، ماشین درون مزرعه هادیگر ماشین

 (هستند از عرض مبنا ۷ و ۹، ۷ضریب 
 (http://www.controlledtrafficfarming.com/images/tractorconfiguration.gifمنبع: )

 

 انواع ترافیک کنترل شده در مزرعه
اساحتاده  تعاماد ف ال   بسحه باه مامت زماان ن هاماری راهروهاا در ساعه مزرعاه و        

 درونهااا ، راهروهااای ثابااب باارای تااردد ما ااین واای در واای از آنهااا باارای مح ااو ت
  ونم:به دو نو  کلی زیر تقسیت می مزرعه

 )ی  ف ل( مومبر   مه با ایجاد راهروهای ترافی  کنح (۷

 ایجاد راهروهای دائمی )بیف از ی  ف ل(ترافی  کنحر   مه با  (۵

http://www.controlledtrafficfarming.com/images/tractorconfiguration.gif


 درون مزرعه هانیرفت و آمد ماش یثابت برا یراهروها جادیا  

 

13 

 )فصلی( راهروهای موقت -

هاا در مزرعاه فقاد بارای یا  مح او        هن امی اسب که مسیرهای تاردد ما این  
یا یا  ف ال ثاباب و دساب نراورده باامی بمانام و در کشاب بعامی مسایرهای تاردد            

 غییر کنم ها تما ین
 

 بیش از یک فصل() یدائمراهروهای  -

هاا در مزرعاه بارای چنام ف ال یاا چنام        هن امی اسب که مسیرهای تاردد ما این  
سا  وی در وی ثابب و دسب نراورده باامی بمانام  ایان سیساحت بارای مح او ت دیات         

 مابل اسحتاده اسب  یرامح بهورزی خاکو بی

 

 درجات ترافیک کنترل شده در مزرعه
ترافی  کنحار   امه در مزرعاه بساح ی دارد باه ساهمی از عملیاات ما اینی          درجه

 ااود  هاار کااما  از درجااات کااه بااا اسااحتاده از راهروهااای ثابااب در مزرعااه انجااا  ماای 
ماورد  ر دو مالاب راهروهاای ثاباب موماب و دائمای      توانام در ها  ترافی  کنحر   مه مای 

ری از عملیااات ما ااینی اسااحتاده ماارار گیاارد  ماباال توجااه اسااب کااه هرچااه تعااماد بیشااح
مااورد نیاااز باارای تولیاام مح ااو  از مساایر راهروهااای ثابااب انجااا   ااود، اثاارات متیاام  
اسحتاده از راهروهاای ثاباب بیشاحر خواهام  ام  اناوا  درجاات ترافیا  کنحار   امه در           

 از: انمعرارتمزرعه 

 ترافی  کنحر   مه محمود (۷

 ترافی  کنحر   مه کامل (۵

 
 ترافیک کنترل شده محدود -

 ازآنهاا(   هماه )ناه  رافی  کنحر   مه محامود، تنهاا برخای از عملیاات ما اینی      در ت
اگار در یا    باه عراارت دی ار،     اود   انجاا  مای   درون مزرعاه  راهروهاای ثاباب   طریاب 

 ورزی تااا بردا ااب مح ااو ، هااای مااورد اسااحتاده از خاااک  مزرعااه، از بااین ما ااین 
ور داده  ااونم، از یاا  مساایر ثابااب عراا  عملیاااتیااا چناام هااای مربااو  بااه دو ما ااین
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گااوییت در آن مزرعااه از ترافیاا  کنحاار   اامه محاامود اسااحتاده  اامه اسااب  از     ماای
تعاماد بیشاحری از   رفاب و آمام   ، هار چقامر   در یا  مح او    عملیات ما ینی مورد نیااز 

توانام  اامل ترکیرای از    ایان عملیاات مای    آنها از مسیرهای ثابب انجا   ود بهحار اساب   
در ترافیا  کنحار   امه محامود،     ر وای یاا مجازا با ام      دو یا چنم عملیات ما ینی وی د

توساد راننامه و باه صاورت چشامی       الراای  در مسایرهای تعیاین  امه     هاا ینما همایب 
در  ی از عملیااات ما ااینی در ترافیاا  کنحاار   اامه محاامودیاهاانمونااه  ااود انجااا  ماای

 :زیر آورده  مه اسب
وا اف   کا اب با ر،   ین:  اامل ما ا  در مسایرهای ثاباب   عملیات کا ب و دا اب انجا   -

 هایماریبهرز، آفات و  یهاعل کود سرک، سمپا ی علیه 
هاای وا اف کاود    :  اامل ما این  در مسایرهای ثاباب  و بردا اب  انجا  عملیات دا اب   -

 و بردا ب با کمراین هایماریبهرز، آفات و  یهاعل سرک، سمپا ی علیه 
مپا اای علیااه هااای وا ااف کااود ساارک، س: ماالیی  ااامل ما ااینفقااد عملیااات دا ااب -

 هایماریبهرز، آفات و  یهاعل 
 (۳:  امل کمراین و تریلر ممل دانه ) زل فقد عملیات بردا ب -

هاای ماورد اساحتاده در    در صورت عم  تعابب چر  یا  ما این باا دی ار ما این     نکته: 
هاای مرلای   مزرعه، تیش  ود که مامامل یا  چار  ما این روی مسایر تاردد ما این       

 مرار گیرد
هاا در راهروهاای ثاباب، بارای کااهف امحماا  فرساایف        سحت تردد ما این در سی نکته:

 آبی خاک و کسب بیشحرین سودمنمی بهحر اسب موارد زیر رعایب  ود:
 بقایای گیاهی در سعه مزرعه متح  ود -

 اسحتاده  ود یورزخاککتیا  ورزیخاکیباز روش  -

 اصو  زراعب و ممیریب خاک رعایب  ود -
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 مسیر چرخ کمباین در مزرعه تراکتور و تریلر حمل دانه در حرکت چرخ -۳شکل 

 در روش استفاده از راهروهای ثابت

 

 ترافیک کنترل شده کامل -

هااای مااورد اسااحتاده در همااه ما ااین در ترافیا  کنحاار   اامه کاماال، رفااب و آماام 
، کا ااب، دا ااب، بردا ااب( در راهروهااای ثابااب انجااا     یورزخاااکسااعه مزرعااه ) 

  ود می
 همااهترافیاا  کنحاار   اامه کاماال مسااحلز  سااازگاری و تعریااب        :۷نکتااه 

هااا و چاار  فاصاالههااای مااورد اسااحتاده در مزرعااه از نظاار  تراکحورهااا، ادوات و کمراااین
 عرر کار مرنا(  مرنا وچر   فاصلهبا م )تعریب با عرر کار آنها می

مانه باه ساا   هاا ینما ا برای اجارای ترافیا  کنحار   امه کامال، تجهیاز        :۲نکته 
هاا در مسایرهای   بارای عراور دادن دمیاب هماه ما این      (GPSمومعیاب یااب جهاانی )   

تاا   ۷۵ یهاا توانام کما  چشام یری نمایام ) ازل     تعیین  مه )راهروهاای ثاباب(، مای   
۷۵ ) 

 



 الیاس دهقان   

 

16 

 
 (GPS) یجهان یابموقعیت ها در مزرعه به کمک سامانههدایت ماشین -۷۳شکل 

 

 
و هدایت ناوبری سیستم استفاده از راننده و به کمک  ها در مزرعه بدونهدایت ماشین -۷۷شکل 

 (GPS) یجهان یابموقعیت خودکار مجهز به سامانه

 

 
ها در مزرعه بدون استفاده از راننده و به کمک ناوبری خودکار مجهز به هدایت ماشین -۷۲شکل 

 (GPS) یجهان یابموقعیت سامانه
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 هها و مشکالت ترافیک کنترل شده در مزرعمحدودیت

 عرر کار مرنا فاصله چر  مرنا واجرار برای رعایب  -

هاای  ما این  ساازی بهیناه انام و لا ا   های مرساو  بارای ایان کاار طرامای نشامه      ما ین -
 ضروری اسب  های جمیمبازطرامی ما ین موجود و یا

 هاای ما این موجاود یاا خریام     هاای ما این  ساازی بهیناه بارای   گا اری سارمایه نیاز باه   -
 جمیم و سازگار

، هااامساایر تااردد چاار  ایف امزااان فرسااایف آباای در مساایرهای لرااب و فشاارده افااز -
  کشاااورزی متاااتحی و متااح بقایااا ایاان مشاازل را کاااهف دار اایبدر اراضاای  ویااژهباه 
 دهم می

در منااطب وربااران، باه صاورت چشامی       ویاژه باه تشری  و ن هماری مسایرهای تاردد،    -
 مشزل اسب

 

 سازگار ایهینماشو طراحی  سازیینهبهنکات مهم در 
باا   ساازگار  هاای ینما ا  یو طراما  ساازی یناه بهتوانام بارای   برخی امماماتی که مای 

هااای کشاااورزی و مااورد توجااه تولیمکنناامگان ما ااین  راهروهااای ثاباابتااردد در روش 
 ها مرار گیرد به  رح زیر اسب:مالزین ما ین

 (۷۹) زل  هاما ینو دی ر  ایجاد مابلیب تغییر در عرر اکسل تراکحور -

 هاما ینو دی ر   سحی  تراکحور نو  دریجاد مابلیب تغییر ا -

 ) اسی تلسزووی( هاما ین کارایجاد مابلیب تغییر در عرر  -

 (۷۴) زل لوله ترلیه مرزن کمراین  طو  درایجاد مابلیب تغییر   -
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 با قرار دادنهای تراکتور چرخ فاصلهافزایش  -۷۹شکل 

 خافزایش طول اکسل چر قطعات رابط برای

 

 
 )ب(                                                        )الف(

 )الف( و قرار دادن ناودانی روی تریلر حمل دانه  لوله تخلیه کمباینافزایش طول  -۷۴شکل 

تریلر در مسیر  به مخزن تریلر و ایجاد امکان حرکت چرخ له تخلیه کمباینلو)ب( برای رسیدن 

 های کمباین در مزرعهچرخ
 

 ثابت درون مزرعه یراهروهاها از رفت و آمد ماشیننکات مهم 
هااای تراکحااور و دی اار   باارای کاااهف فشااردگی خاااک در اثاار عرااور چاار        

ر و همزاااران، )ایسریسااح هااای کشاااورزی، توجااه بااه نزااات زیاار مهاات اسااب  ما ااین
۵۵۷۹:) 

هاا درون  ما این بهحر اسب در هر ف ل یاا از ف الی باه ف ال دی ار، مسایرهای تاردد         -
 با مدائمی و  ثاببمزرعه 

باا مسایر کمراایناتراکحور ماورد اساحتاده در       هاا ما این چار  ساایر    مسایر مم امزاان   تا -
 یزسان با م عملیات کشب
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 ب رکار با م ها مضربی از عرر کارتیش  ود که عرر کار سمپاش -

در کارنامه، تایش  اود کاه     ما این  هاای دا اب باا    در صورت عم  تعابب چر  ما این  -
کارنامه مارار   ما این   چار  ممامل یا  چار  ما این دا اب روی مسایر      صورت امزان 

 گیرد

عام  انزاا  عراور هار دو چار  جلاو کمرااین از        صاورت  هن ا  بردا ب مح او ، در  در  -
دی ار   عام  تعاابب فاصاله چار  کمرااین باا      ) هاای کا اب و دا اب   ما این مسیر عرور 

 یرمساا روی، تاایش  اود کاه ماامامل یا  چاار  کمرااین     هاای مااورد اساحتاده(  ما این 
 کا ب و دا ب مرار گیرد هایما ین

 

هاااا در روش تاااردد ماشاااینمراحااال و شااارایط الزم بااارای اجااارای 

 راهروهای ثابت
( بار اسااس ناو     موماب یاا   )دائمای  مزرعاه  در  امه  کنحار   ترافی  انحراب نو : ۷گام  -

 ورزی مورد نظر در تناوب کشب و روش خاک مح و ت

  ایان انحرااب   محامود یاا    امه کامال   ترافیا  کنحار    اتدرجا یزای از  انحراب : ۲گام  -
سااازگار و  هااایما اایننااو  و ترتیااب عملیااات ما ااینی، در دسااحرس بااودن باار اساااس 

عریاب فاصاله باین    تو کاار مرناا   هاا باا عارر   کاار ما این  و یر بودن تعریب عررامزان
  ود انجا  میمرنا و با فاصله چر و کمراین های تراکحور، ادوات چر 

وجااود  صااورت در) ما ااینیمراال از هرگونااه عملیااات   زیر اازناسااحتاده از : ۹گااام  -
 ورزی(مرلی در زیر عمب خاک  یه سرب

 نامناسااب تسااعیه صااورت در) آباایدر ماازار  لیاازری اساساای تسااعیه انجااا  : ۴گااام  -
 زمین(

 مزرعه  هایورودیورچت گزاری، یا عیمب گزاریِ  :۸گام  -
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