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  چکیده:  
به  عوامل زیادی در ایجاد فشررردگی خام مر ر هسررتندي یکی از این عواملك واکنش خام به فشررارهای وارده به خامهدف: 

را     گرفتن نظر در با تراکتور ریتا نوع دو یبرا خام تراکمهدف این تحقیق بررسی  .خام است وسیله الستیک و ابزار درگیرر ب

باشدي  در این تحقیق سعی شد تراکم ایجاد شده      می خام مختلف یهاعمق در تراکتورسرعت پیشروی    و ریتا باد فشار  ریتا 

 بینی شوديپیشالمان محدود در زیر چرخ تراکتور با استفاده از 

سی پژوهش    شنا شات مزرعه ای از تراکتور : روش  شدي    نهرکن که به یک ITM750  برای انجام آزمای ستفاده  مجهز بود ا

ساعت و در   کیلومتر۸و  5ك 3ی پیشرو سرعت  سه سطح    و 15%آزمایش مزرعه ای در سطح رطوبتی    0سطح عمق    چهاربر 

شدي در نرم افزار   30و  10ك20ك صورت یک ماده ABAQUS  سانتیمتر انجام  شدي       -االستیک  خام ب سازی  شبیه  پالستیک 

  استفاده شده در تحقیق  های شدي نوع تایر   نشان دادن خصوصیات پالستیک بکار گرفته    پراگر برای  -مدل اصالح شده دراکر  

14R38  9.5وR48 يمی باشد 

سی   ها:یافته شان دادك  دادهبرر صل  ا رات کهها ن شار  یا تراکم خام در هر دو تایر  راتییتغ یرو بر ك عمق و سرعت  ركیتا باد ف

شار  درتراکم  ك متقابل ا رات دار بودي برای تایر معمولیكمعنی شروی تراکتور    در تراکم و ریتا باد ف در ي شد  داریمعن سرعت پی

سی تایر باریک  شار  درتراکم  ك متقابل ا رات برر شروی تراکتور    در تراکم و ریتا باد ف صل از  ي شد  داریمعن سرعت پی نتایج حا

صلی نوع تایر و همچنین ا رات متقابل نوع تایر در عمق و نوع تایر در      شان دادك که ا ر ا سه دو نوع تایر ن شروی   مقای سرعت پی

 داری بر روی تراکم خام دارنديتا یر معنی تراکتور

شار باد گیری: نتیجه شار   باعث افزایش تراکم خام می باریک و پهن تایر هر دو در حالت کلی افزایش ف شودك زیرا با افزایش ف

و همچنین افزایش سرعت پیشروی تراکتور    یابديد و در نتیجه تنش افزایش مییابباد تایر سطح تماس تایر با خام کاهش می 

به  یمعمول ریه تانسبت ب  کیبار ریتاسی ا ر نوع تایر مشاهده شدك    ردر بربرای هر دو تایر باعث کاهش تراکم خام می شود و  

زیرا تایر باریک به ازای بار  ابت سررطح مقطک کمتری دارد و  يدهدیم شیافزا شررتریتراکم خام را ب ایصررورت بابل مالحظه

 کندتنش بیشتری بر خام وارد می

 ك جرم مخصوص ظاهریك تایرك تراکماباکوسكالمان محدودكتراکتورك سرعت پیشروی  های کلیدی:واژه



 

 مقدمه و هدف -1

 
 نهای کشاورزی مدرشیوه -1-1

 خصرروصبهنیازهای بشررر  گسررترا اسررت و با افزایش جمعیتكجهان همواره در حال 

ستي از طرفی مزارع   ستفاده بابلنیازهای غذایی در حال افزایش ا صوالت    ا برای تولید مح

نیز محدود اسررتك پب با بهینه نمودن تولید و اسررتفاده درسررت و مناسرر  از این منابک    

با پیشررررفت     توانیمیممحدود   ید را افزایش دهیمي    یهمه بشرررر در  روزافزون میزان تول

شدن   و هاینهزم ش مدرن  صوالت نیز     هایینما شاورزیك تولید مح ستي از    یافتهیشافزاک ا

کشاورزی و  هایینماش بهینه از  یبرداربهرهطرفی باید این نکته را در نظر گرفت که برای 

صحیحی از رابطه بین      ست باید اطالعات  صمیم در ش اتخاذ ت شاورزیك خام و    هایینما ک

دیگر عناصر کشاورزی و ا رهای متقابل آن با محیط رشد گیاه داشتي عالوه بر این اطالع      

صی برخوردار           سیار خا شین و خام از اهمیت ب صیات خام و درم روابط بین ما صو از خ

ستك از   شین و خام مهم   یرابطه سو یکا شد یمبین ما سوی دیگر خام به علت    با و از 

در مزرعه   تراکتورهارای تغذیه ی گیاه مهم اسرتي یکی از این عوامل تردد  ایجاد بسرتری ب 

ست که باعث ایجاد تراکم در خام     هاییاتعملاین تراکم خام در ا ر تردد در  شود یما

کشاورزی    یهاخامي بررسی تراکم در  افتدیمکاشتك داشت و برداشت( اتفاق    ) یکشاورز 

شد   صول اهمیت فراوانی دارد  به علت ا ر نامطلوب آن در میزان ر که   یاگونهبهو تولید مح

خام   ند یمتراکم  ی         %10میزان  تا  توا با تخر پایین آورده و  عملکرد محصررروالت را 

سرراختمان خام و کاهش جریان آب در داخل خام و سررب  کاهش کیفیت خام و آب   

 (2002ك 1گردد )دوییکر

  شده اعمالنیروی عمودی را کرنش حجمی یا فشردگی ذرات خام در ا ر   تراکم خام

ست خام در زیر     گویندي ش سیته     یرهایتان ستی خامك   (سختی )تراکتور تابعی از مدول اال

بر چرخك تعداد دفعات عبور چرخ و سرررعت   واردشرردهوزن مخصرروص ظاهری خامك وزن 

                                                                                                                               
1 - Duiker 
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  توانیمو با توجه به مقدار نشست خام  باشدیمکشاورزی  هایینماشپیشروی تراکتور و 

حجمی که در هر بار     یها کرنشوزن مخصررروص ظاهری خام را از طریق میزان تنش و   

سیته        شود یموارد  بر خامعبور چرخ های تراکتور  ستی شتن مدول اال تعیین نمودي با دا

مقدار    توانیمخامك سررررعت تراکتور و وزن مخصررروص ظاهری خام در هر تردد چرخ      

شرررناسرررایی عوامل دخیل در تراکم خام       کردي با   بینییشپتراکم و فشرررردگی خام را  

و حتی از آن جلوگیری نمودي تراکتورهای مدرن     آن را به نحو صرررحیح مدیریت    توانیم

  روینازاهای پیشررین بسرریار باالتر اسررت ها نسرربت به مدلتر و ظرفیت باربری آنسررنگین

یشتر کرده  افزایش ترددك پتانسیل ایجاد فشردگی بیشتر در مزرعه را نسبت به ببل بسیار ب    

شاورزی به دلیل       صوالت ک ست که این امر در کاهش عملکرد مح س ا آبك   ژنكیکاهش اک

سیار  و حرارت خام  یمواد مغذ  ;a200۹باشد )محسنی منش و همکارانك   می یرگذارتأ ب

دیدگاه مهندسررین   از( عالوه بر کاهش عملکرد محصررولك 2011و همکارانك  1دیسرررنب

شین  شاورزی تراکم  ما شده و    ازحدیشبهای ک خام باعث افزایش مقاومت مکانیکی خام 

آن افزایش نیروی کششیك افزایش مصرف سوختك افزایش زمان انجام کار و افزایش      تبکبه

تراکم خام و سررایر   یریگاندازه سررادیدگی ادوات کشرراورزی را به دنبال خواهد داشررتي 

سعی شده مسادل تا حد زیادی      هاآنکه در  شده انجامتجربی  صورت به درگذشته  پارامترها

و   قیمدل دب کی سازی یهشب ي شود یمشوند که موج  دبت کمتر در نتایج   یساز ساده 

  و نمایدیمده اار هینقل لیوسرررا یکیاز واکنش مکان یمعتبر هایبینییشپ ریتااز درسرررت 

سا      سعه و شدن دوره تو صیات   با  هینقل لیباعث کوتاه  صو و عملکرد بهتر   دیجد یطراح خ

بهتر  و  ریتا یهامدلتوسعه   جهت یاگسترده  قاتیتاکنون تحق شیپ یهادههي از گرددیم

  نیزم یرو هایونکامو  یسررروار هاییلاتومبمانند  یاجاده هینقل لیردن عملکرد وسررراک

  یکیمکان لیخارج از جاده مانند ب هینقل لیوسا (ي 200۸ك 2)چان صورت گرفته است  سخت  

ساز ساخت  یهامحلو لودر اغل  در  شاورز  نیدر زم تراکتورهاو  و   یخاک یهاجادهو  یک

  ریبا مدل تا    سرررهیباشررردي در مقا   یممکن اسرررت نرم و آب نیکه زم  ییك جا کنند یمکار  

  هینقل لیعملکرد وسا  بینییشپ یبرا یاجادههای غیر ریتا مدل جادیا كیاجاده یخودروها

 ي(200۹ك 3لیداسرر)اسررت  ترمشررکل نكیزم دهیچیپ یکیخواص مکان لیبه دل نكیزم یبر رو

فاده از               با اسرررت یادی  قات ز ید تحقی با تایر تراکتور  خام و  برای درم بهتر روابط بین 

                                                                                                                               
1- Diserens 

2-  Chan 

3-  Slade 
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شرفت علم و تکنولوژی     یساز مدل صورت گیردي امروزه با پی با المان محدود در این زمینه 

مود و به را در زمان کمی حل ن تریچیدهپمسادل  توانیمکامپیوتری  یهابرنامهو گسترا 

 برای ظرفیت فراوانی دارای( FEM) 1محدود المان روا يیافتدسررتنتایج با دبت باالیی 

ست  به سبتا  با دبت  نتایجی آوردن د سبت به دیگر روا  ن ستك باالتر ن   کمی تعداد زیرا ها ا

ضیات و  از ستفاده  هاسازی ساده  فر توان از آن برای مطالعه  می روینازاگیردك برار می موردا

و بررسی ا ر متقابل تایر تراکتور و خام استفاده نمودي استفاده از این روا با کالیبراسیون  

های آزمایش و همچنین دستیابی به نتایج با دبت و جزدیات  تواند کاهش هزینهمناس  می

 باال را فراهم کندي

تجربی  یهادادهو مقایسرره نتایج با  2آباکوس افزارنرمتوسررط  هاسررازییهشررببا انجام 

در کاهش زمان   هاسازییهشب گونهینازانمودي استفاده  ییدتأاعتبار نتایج حاصله را  توانیم

کامپیوتری   یهابرنامهي امروزه با گسترا  گذاردیمبه سزایی   یرتأ انجام و هزینه تحقیقات 

 استي یافتهکاهش هاینههزو  ترآسانخیلی از کارها 
 یقضرورت و هدف تحق -2-1

شین      سال اخیر از ما صد  شاورزی   منظوربهدر طول یک ستفاده تولید در ک فراوانی  یهاا

رزایش عملکرد محصوالت کشاورزی  شده استي از طرفی که   شده است و این امر موج  اف

  یموردبررسك همواره باید خواص آن باشدیمبستری برای تغذیه و رشد گیاه  عنوانبهخام 

شین بر        ر د تا بتوان دبرار گیر شاورزی را پرورا دادي ا رات ما صوالت ک شرایط بهینه مح

رردد ماشین صورت     ره بیشتر به خاطر ت رز  گیردیمروی خام کشاورزی ک همواره باید   نی

هم   یگاها ررررات مفید و تردد تراکتور برار گیردي عملیرررات کشاورزی مانند  یموردبررس

رابی        رام ب راختمان خ ررات منفی روی س   یهاخاکدانهممکن است  سویکي از گذاردیما 

های تراکتور وييي از بین برود و ا رات منفی روی       خام توسرررط فشرررار چرخ  موجود در 

شته و    نامطلوببابی بگذاردي بسیاری دیگر از این تأ یرات   ساختمان خام  همواره وجود دا

سی     شانگر اهمیت برر شین و خام و یافتن راهی این ن برای بهبود این ا رات   رابطه بین ما

  منظوربهادغام و ترکی  متوالی ادوات کشاورزی در حال گسترا بوده و    .باشد یممخرب 

شامل   شتك   یورزخامعملیات زراعی  شت و دا شت و   ك کا ي  روندیمبه کار  ونقلحملبردا

 واسررطهبهشرررایط خام مطلوب فرصررت برای متناسرر  نمودن عملیات زراعی با  یجهدرنت

ست     تردد شاورزیك در حال کاهش ا سنگین ک ست خررررام      ینهمچن .ادوات  ش اهمیت ن

                                                                                                                               
1 - Finite element method 

2 - Abaqus 
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ك تشخیص و  شودیمکشراورزی که منجرر به فشرردگری خرام       هایینماشتردد  یجهدرنت

سابقه فعالیت     روزروزبهبین بردن عوامل آن  از ستي  سیدن به   منظوربهدر حال افزایش ا ر

  ٔ  ینهدرزمگذشررته  یهاسررالمختلفی در  ي محققانگرددیم بریشپ هاسررالاین هدف به 

  باشررندیمبهبود روابط بین ماشررین و خام که در رابطه با چرخ تراکتور و نشررسررت خام 

  به دست ك برای دهدیمنتایج تحقیقات گذشته در این زمینه نشان    انددادهانجام  مطالعاتی

کشرراورزی به مطالعات زیادی   هایینماشررفیت تراکم در زیر تایرهای آوردن کمیت و کی

 نیاز استي

المان    یافزارها نرمامروزه با گسرررترا   باشرررد یمبحث مالی در دنیا مطرح     ازآنجاکه   

سته و به کمک   هاینههزاز  توانیممحدود  سیاری از   هاآنکا سادل ب را حل نمودي ما در   م

  سازی یهشب خام و تایر تراکتور را  3المان محدود آباکوس افزارنرماین تحقیق با استفاده از  

 ينماییمیم

 اهداف انجام این تحقیق به شرح زیر هستند: یطورکلبه

 بررسی ا ر نوع تایر )باریک و پهن( بر تراکم و جابجایی خام - 1 

 مبررسی ا ر فشار تایر )باریک و پهن( تراکتور در تراکم خام و جابجایی خا – 2 

 خام ییو جابجابررسی ا ر سرعت پیشروی تراکتور در تراکم  – 3 





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

2   
 عوامل مؤثر بر فشردگی خاک -1-2

جهانی و فرایندی   معضررل عنوانبهو تراکم خام  اسررتسرراختار خام بسرریار پیچیده 

که دارای آ ار   شررودیمابلیم شررناخته -گیاه -ماشررین -متقابل خام یرتأ پیچیده شررامل 

یک معضررل پیچیده در برابر کشرراورزی   عنوانبهو  محیطییسررتزابتصررادی و  توجهبابل

بارهای خارجیك دچار کاهش حجم       تحت ا ر   ها خام معموال  ي در طبیعت  باشرررد یمپایدار   

های هوا در خام باشدك در این حالت   ي اگر این کاهش حجم به دلیل کاهش حفرهشوند یم

، رطوبت خاک، میزان بار     ها خاک  یریپذ تراکمبر  یرگذار تأث از عوامل   يافتد یمفرایند تراکم اتفاق   

 .باشندیمکشاورزی و ...  هایینماشروی خاک، تردد و بارگذاری مکرر، سرعت 
صوص انجام   ببال در تحقیقاتی که  صل ك این نتیجه انددادهدر این خ ست که    شده حا ا

به دلیل   يیابدیممقاومت و خاصرریت مکانیکی خام با تراکم و فشررردگی بیشررتر آن تغییر 

در تراکم را جهت مدیریت و   مر راهمیت باالی فشررردگی خام در کشرراورزی باید عوامل 

 ل بهتر این مشکل بشناسیميکنتر

ستفاده       ییدرجاها  شته ا شت از جوی پ تراکتور از  یرهایتاك چون شود یمکه برای کا

و در   شرررودیم هایجواین امر موج  فشرررردگی خام داخل  کندیمعبور  هایجوداخل 

ست     شخم ممکن ا شده      یبدربهعملیات زراعی بعدی عمق  شد که بتواند الیه متراکم  نبا

با چگالی         مدت یطوالنببلی را از بین ببرد و در  باعث ایجاد الیه متراکم خام   7یاتودهك 

به آن    شرررودیمو تخلخل کم   یاد ز ند گویمشرررخم  ییه الکه  شرررهیدی و احمدی     ) ی

 (ي13۸۷مقدمك

 

 

                                                                                                                               
7 - Bulk dry density 



 

 افت خاکب -1-1-2

صر   شد یمدر بحث تراکم خام بافت آن  یرگذارتأ اولین عن شامل مواد آلیك   با ك خام 

ي مواد معدنی متشکل از ذرات رسك شن و الی است     باشد یمفضاهای خالی بین ذرات وييي  

شرده   کامال و این ذرات  ضاهای   شوند ینمبه همدیگر ف نیز در   وهواآبشامل   اییخالو ف

شرده   کهیهنگامبرار دارد و  هاآنبین  ضاهای خالی بین   شوند یماین ذرات ف کم   هاآنف

 يیابدیمداخل خام نیز کاهش  یوهواآبشده و میزان 

  

          
 رطوبت خاکمیزان  -2-1-2

نسبت وزن آب به وزن خام شبکه جامد را درصد رطوبت خام گویندي درصد رطوبت     

 يسنجندیمرا نسبت به خام مرطوب یا خام خشک 

(2-1                                                          )                 100w
cd

s

w
m

w
= ´ 

(2-2                                                                           )100w
cw

t

w
m

w
= ´    

           cdm )%( رطوبت خام بر پایه خشک = 

                cwm =  مرطوب )%( ییهپارطوبت خام بر 

                  tW = ( وزن خام مرطوبkg) 

                 sW = ( وزن خام خشکkg) 

            wW = ( وزن آبkg) 

 

صی موج  افزایش تراکم         شخ سان بارگذاری رطوبت خام تا یک حد م شرایط یک در 

 (ي13۸4)شهیدیك ي گرددیمباعث کاهش تراکم  اما بعدازآنك شودیم

 

 خاکروی بار  میزان -3-1-2

میزان تنش زیاد باشد تراکم نیز  هرچقدرك باشدیمتراکم به علت اعمال تنش بر خام 

کشاورزی به دو دلیل اصلی بستگی دارد: اولك  هایینماشو این امر در  یابدیمافزایش 

افزایش  هاینماشبار و وزن این  هرچقدربا خامي  یرهاتاوزن وسیله و دومك سطح تماس 
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یابد و سطح تماس کاهش یابدك میزان تنش افزایش مییابد و برعکب )آرویدسون8 و 

کلر9ك 200۷(ي زمانی که از ماشینآالت سنگینتر استفاده کنیم بار روی خام بیشتر شده 

استفاده  ترپهن یرهایتااز  توانیمبرای کاهش تراکم ي یابدیمافزایش  تراکممیزان و 

مساحت سطح تماس بیشتر باشد نیروی عمودی وارد نیز در سطح  هرچقدرزیرا ؛ نمود

ك شودیمو نسبت به حالتی که همان نیرو به مساحت کمتری وارد  شودیمبیشتری پخش 

چرخ زنجیری با  کشاورزی آالتینماش استفاده از ي از طرفیکندیمتراکم کمتری ایجاد 

(ي13۸4)شهیدیك  م کرديم را کتراکم خا توانیم دارندخامکه سطح تماس بیشتری با   

 

 حرکتسرعت  -4-1-2

  شودیمکشاورزی از میزان تراکم خام کاسته  هایینماشبا باال رفتن سرعت پیشروی 

که با افزایش   شودیمك مشخص 4-2ي با توجه به شکل شودیمو عمق نفوذ تراکم نیز کمتر 

فشردگی خام هم    یجهدرنتو  گرددیمسرعت حرکتك وزن مخصوص ظاهری خام کمتر   

 ي(1۹۹4ك 10کارمنکند )یمکاهش پیدا 

 
 خاک یظاهر مخصوص وزن نیانگیم بر عمق در یبارگذار سرعت متقابل اثر-1-2شکل 

 

 

 

                                                                                                                               
8 - Arvidsson 

9 -Keller 

10 Carman 



 

 

 فشار باد تایر -5-1-2

سطح تماس        طورهمان شدك با افزایش  ضیح داده  که در بخش میزان بار روی خام تو

از دالیل افزایش سررطح تماسك   یکی ؛ وکندیممیان تایر و خام میزان تراکم کاهش پیدا 

شد یمکاهش باد تایر  سط   شده انجامپژوهش  در يبا سون و کلر ) تو شخص   ( 200۷اروید م

متر بر تنش وارده به خام دارد و در   3/0بسررزایی تا عمق  یرتأ شررد که فشررار باد تایرك  

 يیابدیمآن کاهش  یرتأ پایین  یهاعمق

 

 المان محدود افزارنرم -2-2

نیسرررت و با اسرررتفاده از    یرممکنغ چیزیچهامروزه با پیشررررفت علم و فناوری دیگر    

  واردکردننمودي با  سررازی یهشررب را  در مزرعه شررده انجام هاییشآزما توانیم افزارهانرم

آزمایش را در کامپیوتر اجرا نمود و با صرف هزینه   توانیم افزارنرمشرایط حاکم به   تمامی

ي در  باشد یمآباکوس  افزارنرمالمان محدود  یافزارهانرمو زمان کم به نتیجه رسیدي یکی از  

سط   میزان   یریگاندازهصورت گرفتك برای  ( 13۹2) یشاهقل سرباز وطن و  تحقیقی که تو

آباکوس را استفاده نمودندي   افزارنرمر تایر تراکتور از روا المان محدود و تراکم خام در زی

 نماییمي یریگاندازهبزرگ را نیز  یهاشکلتغییر  توانیمیم افزارنرمبا این 
 11روش المان محدود  -1-2-2

فراوانی صورت گرفته استي در کنار انجام   یهاپژوهشدر بحث ا ر متقابل خام و تایرك 

تراکم خام   یریگاندازهك امکان سازییهشب یهابرنامهعملیك با توسعه فناوری  هاییشآزما

با توجه به تحقیقات گذشررته روا المان محدود   ؛ وکردند یجادامطلوب را  یسررازمدلو 

(FEM  سبی برای ستي   یرتأ  سازی یهشب ( ابزار منا اولیه   یکاربردهامتقابل خام و تایر ا

FEM   المان محدودك توانایی حل      افزارنرمصرررورت گرفتي  بر روی مواد االسرررتیک خطی

و   یرخطیغو همچنین در تحلیل مواد  باشرردیممسررادل اسررتاتیکیك دینامیکیك دما را دارا 

 نمایدیمعمل  مر رغیر االستیک مثل خام بسیار 

سی به   یهامدلالمان محدود  درروا سیم    یترکوچک یهابخشهند به نام المان تق

(  مقادیر ورودی )بارگذاری و شرایط مرزی  هاآنهایی دارند که با  12گره هاالماني گردندیم

                                                                                                                               
11 -Finite element method 

12- Node 
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 يدهندیمخروجی )نتایج( را نشان  و

 
 تاریخچه روش المان محدود -2-2-2

سال    صطالح المان محدود اولین بار در  سیته      1۹۶0ا ستی سادل اال   یدوبعدبرای حل م

سط کلوف  سی که از این روا در ح   ؛ شد  کاربردهبه 13تو ستین ک سادل پیچش   اما نخ ل م

 بودي 14بهره برد کورانت 1۹42در سال 

نیازهای علمی و صنعتیك طراحی و به بازار   ینتأمتجاری المان محدود برای  یهابرنامه

شدند    ضه  ستي این    ترمحبوبو  ترشده شناخته ك آباکوس افزارهانرممیان این  در ؛ کهعر ا

بار  افزارنرم با عنوان      یله وسررربه میالدی  1۹۷2سرررال  در 15برای اولین  دیوید هیبیت و 

 عرضه شدي روا المان محدود ییهپامکانیک محاسباتی بر 

  ترینیچیده پخطی سررراده و یا   های یل تحلتوانایی بسررریار خوبی در حل     افزارنرماین 

مدل   هاالمانتوسط این   توانیمرا  یاهندسه خطی را دارد و همه مدل  –غیر  یساز مدل

 نمود
 تایر یسازمدل -3-2

ي  اندیداکردهپ ت زیادیتغییرا حالتابهدارند و از زمان اختراع  اییچیدهپسرراختار  یرهاتا

سال   16تایرهای بالنی ستفاده در برخی موارد مانند  برای یالدیم 1۹20در اوایل    صنایک  ا

تایرهای   میالدی 1۹50در اوایل سال  همچنین ي به کار گرفته شدند موتوری  ییهنقلوسایل  

سمه ي تایرهای بایاس اندشده شناخته  17طراحی لبه ینهدرزمسعه  با تو بدون تیوب در  نیز  یات

تایرهای رادیال که برای نخسرررتین بار در اروپا  ي معروف شررردمیالدی  1۹۶0اواخر سرررال 

میالدی در آمریکا معروف شررد و امروزه در خودروها اسررتفاده    1۹۷0سررال معرفی و در 

 يشودیم
 عاج -1-3-2

بر عهده دارد که از آن جمله   یگوناگون فیوابک است وظا تایر یج که در سطح خارجعا

و سرررطح جادهك محافظت از بدنه در برابر صررردمات          ریتا  نیارتباط ب  یبه بربرار  توانیم

 ينمود اشارهوييي از لغزا خودرو  یریو جلوگ یاحتمال

                                                                                                                               
13 - Clough 

14 - Courant 

15 - David hibitt 

16 - Balloon 

17 - Rim 



 

 

 

 خواص فیزیکی اجزای تایر -4-2

 –تراکم ناپذیر و غیر    یشوبکمیک ماده هایپر االسرررتیک تراکم پذیر یا        ها یک السرررت

خیلی زیاد را تحت بارگذاری از خود   یهاشررکلخطی هسررتند که در بیشررتر موابک تغییر 

در جدول زیر برخی خواص فیزیکی اجزای تایر   ي(2001و همکارانك  18ژانگ) دهند یمبروز 

 استي شدهاراده( 200۹)کارایتوق و همکارانك کارایتوق بوده ینامهیانپاکه برگرفته از 

 
 

 

 

 خواص فیزیکی اجزای تایر -1-2جدول 

 ماده پالستیک فوالد نایلون سیلیکا

 (Mpa) یانگمدول  1/0-10/0 200 4-2 -

 (3kg/m310چگالی ) 1/1 03/۸-۷/۷ 1۶/1 -

 (Gpa) یبرشمدول  000۶/0 3/۷۹ - -

 (Mpa) یمتسلتنش  - ۶۹0 45 -

 ضری  پوآسون 5/0 30/0-2۷/0 - -

- 0۸2/0 5۸5/0 - Tensile 

Strength(Gpa) 

 
 عاج  -1-4-2

 ریویلین تایر: –مونی  یمادهمدل 
 

 

 عاج یاجزا یکیزیف خواص -2-2جدول 

C01 C10(kpa) االستیک یماده 

                                                                                                                               
18 - Zhang 
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 عاج 1/۸0۶ ۸05/1

 تسمه و کارکس -2-4-2

 :yو  xمسیر اصلی دو  در شدهیابیارزمدل یانگ 
 

 

 وکارکس تسمه یاجزا یکیزیف خواص -3-2جدول 

  تسمه کارکس

 ارزیابی
xE                                         yE  

1212                     82/13 
yEx                                      E 

1/2۹                     ۷/11     

 

 تسمه وکارکب: یشدهخواص فیزیکی سنجیده 
 

 

 
 

 وکارکس تسمه یاجزا یشده برآورده یکیزیف خواص-4-2جدول 

2/E1E  2مدول یانگE  1مدول یانگE  

 کارکس 1124 8/13 ۸0

 تسمه 200 200 1

 

 کارکب: ییهالخواص مواد در 
 

 

 

 کارکس یهیال یماده خواص- 5-2جدول 

(Mpa)zE (Mpa)yE (Mpa)xE ایزوتروپیک 

 غیر ایزوتروپیک 12۶۹ ۶/1۶ 6/16



 

 

 

 کارکب: ییهالپواسون در  ی ضرو کابلك مدول برشی  ییهزاوپارامترهای  
 

 

 

 کابل یهیزاو یماده خواص- 6-2جدول 

 ضخامت الیه
(mm) 

 ضریب پوآسون
Vxy,Vyz,Vxz 

 (Mpa)مدول برشی

xz,Gyz,GxyG 

 زاویه سیم

 درجه

 

7/1 

0053/0 Vxy= 5۸/3=xyG   

۹0 4۹/0 Vyz= 23/3=yzG  

0053/0 Vxz= 5۸/3=xzG  

 

 در الیه: هاکابلبرای الستیک و  شدهزدهتخمین االستیک  یها ابت

 
 

 

 شده برآورده کیاالست یهاثابت-7-2جدول 

  الستیک کابل

ضریب    (Mpa)مدول برشی بدنه

 پوآسون

82/0                    34/0 

 ضری  پوآسون (Mpa)برشی مدول

21/0                     4۹/0 

  

 مواد هایپر االستیک  -5-2

هاك     نظیر به موادی  هاك پلیمر های بیولوژیکی     و ها فوماالسرررتومر فت  نایی    که  19با توا

گفته   هایپر االستیکمواد ك برگشت به حالت ببلی بعد از االستیسیته و تغییر شکل را دارند

سیته پایین و مدول بالک باالیی دارند و تغییر      معموال مواد  گونهیناي شود یم ستی مدول اال

توصیف    هایپر االستیک  یهامدلبیشتر استي رفتار این دسته مواد توسط      هاآنشکل در  

                                                                                                                               
19 - Biological tissue 
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 يشودیم

 یهاکرنشاسررت که در  یاگونهبه هایپراالسررتیکخطی مواد  –رفتار االسررتیک غیر 

ستی  ماده را خواهیم   یریپذانعطاف یجهدرنتو  یالحظهک کوچک و میانهك کاهش مدول اال

شت و برعکب در   ستیک   یهاکرنشدا باال رفته و ماده   یالحظه صورت بهبزرگ مدول اال

سخت سفت  ستیک شکل مواد   sاین حالت به رفتار  ؛ کهشود یم و ست و    هایپر اال معروف ا

 استي مشاهدهبابل 24-2کیفی در شکل  صورتبه

ستیک مواد  ازآنجاکه  سعه زیادی     هایپر اال صنعت تو ضا برای   روینازاك اندیافتهدر  تقا

ست و   گونهینارفتار  سازی یهشب و  یساز مدل   یافزارهانرممواد همواره در حال افزایش ا

  یسرررازمدل برای  فرضیشپرا به حالت     اییژهو ییها بخش (مثل آباکوس  )المان محدود   

 ياندگرفتهدر نظر  هایپر االستیکمواد 
 

 
 کیاالست پریها مواد کرنش – تنش یعموم نمودار-2-2شکل 

 

 خاک یسازمدل -6-2

شامل ذرات جامد خامك آب ما     کیخام  ست که  سه فاز ا شد یمو گاز  کیماده  ي خواص  با

هوا اشرراره   ایانتقال آب  یخام برا ییاسررت که به توانا یریخام شررامل نفوذپذ یکیزیف

  سررازییرهذخاسررت که خام بادر به  یکه اشرراره به مقدار آب كآب ینگهدار تیداردي ظرف

شاره به مقدار هوا    ذرات خام است؛ بافت خامك    ینب 20یخال یفضا  ایاست؛ تخلخلك که ا

ساختار    ؛ وشود یم یبندطبقهبر اساس اندازه دانه در خامك خامك شن و ماسه     عمدتا که 

  یبندطبقهو گرانولی  یبلوک کكیسرررماتیبه پالتیك پر یآورجمکبه ترتی   عموما خام که 

                                                                                                                               
  20 - void 



 

 (Whiting, 2011).شودیم

از   ترکوچکشامل ذرات   لتیاستي س   متریلیم 0.002از  ترکوچکخام رس شامل ذرات  

  ترکوچکي شن و ماسه شامل ذرات باشدیم متریلیم 0.002از  تربزرگو  متریلیم 0.0۶3

ند   یم متریلیم 0.۶3از  تربزرگو  متریلیم 2از  ماسررره از ذرات   باشررر   ۶3از  ترکوچک ي 

آب   ینگهدار تیظرف یاستي خام رس دارا شدهیلتشک متریلیم 2از  تربزرگو  متریلیم

را محدود   وهواآبحرکات  كزیاد یخال یفضا  به علت نداشتن خوب استك اما   یو مواد مغذ

استي خام رس نرم و مستعد تراکم استي خام      نییپا یرینفوذپذ دهندهنشان که  کندیم

سرربک بودن و   اچهكیدر یشرردن در انتها یننشررتهداردي  یآرد ایبافت صرراف  کی لتیسرر

  توانندیماسررتي ذرات شررن و ماسرره  لتیخام سرر اتیباال از خصرروصرر یفشررردگ تیبابل

شار  یهاتنش ش   هرگونهرا انتقال دهندك اما  یف ش سه منتقل   نیب یتنش ک شن و ما   ذرات 

 يشودینم

بهترین روشرری که وجود دارد اسررتفاده از مثلث تعیین بافت   هاخامبرای شررناسررایی نوع 

 استي مشاهدهبابل( 2-25که در شکل ) باشدیمخام 

 

 
 خاک بافت نییتع مثلث-3-2شکل 

ض یر هایبینییشپ جادیا سئله پ  کیخام  یهاشکل  رییتغ یبرا یا ستي خام    دهیچیم ا

صادف   یترک کیاز  ذاتا  ست که باعث    شده یلتشک همگن  ریغ كیانحصار  ریاز ذرات غ یت ا

  نیعمل کندي به هم شرردهشررناخته کامال  تهیسرریاالسررت یهامدلاز  ترمتفاوت که شررودیم
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  نکهیا بینییشپ یرا برا ییهافرمولمعادالت و  اندکردهتالا  بسررریاری یهاسرررال لكیدل

  یننخسررتي از تشررکیل دهندك دهدیممختلف چگونه واکنش نشرران  طیخام تحت شرررا

و   1۹۶0ك 1۹5۶) یکربکردندك  نهیزم نیدر ا قیبه تحق بار شرررروع نیاول برای که یکسررران

 بودندي( 1۹۶1و هاناموتو ) یجانوسو ( 1۹۶۹

آوردن   به دست  یموجود برا یخام را با ابزارها یپارامترها كهمکاران بیکرك جانوسی و 

ضر  نیاز ا کریکردندي ب یریگاندازهروابط خود  ست خام مو     یاطالعات همراه با  -هرشک

اسررتفاده   ریتا کیفشررارك مقاومت در برابر غلتش و کشررش  کیتوز بینییشپ یکولم  برا

فشرررار   کیکرنش در مورد توز-از روابط تنشجانوسررری و هاناموتو     گركید یکردي از سرررو

کشنده    یروهاین بینییشپ یمعادالت برا جادیا یبرا هینقل لهیوس  کی ریمس  ریز کنواختی

عمود بر خام در    یروها ین یتعامالت برا  بینییشپ یبرابیکر اسرررتفاده کردندي معادالت    

  افتهیبرا خام  بینییشپ یبرا یروابط جانوسی و هاناموتو کهیدرحالبود  شدهگرفتهنظر 

 بودندي

ستفاده بهتر خام  یهامدل جادیا یبرا یمختلف یهاروا قاتكیتحق شرفت یبا پ   موردا

  یساز مدل منظوربهخام  کیچارچوب مکانك ماساد و همکاران  1۹۹۸برار گرفتي در سال  

ند ی رس را بهبود بخشررر یها خام  لت بحران    د حا مدل  تدا برا  یي  با مواد       یدر اب له  قاب م

شدي مدل جد   کیزوتروپیا سعه داده  ساد    یدیتو سط ما   نظیریب تیك ماهشده ساخته که تو

بزرگ خام رس و خواص خام   یو سرراختارها زسرراختارهایر یسررازمدلخام رس را با 

از   یناشرر هاخاماز  یکرنش توسررط بعضرر هیکه تخل افتیآوردي ماسرراد در حسرراببهرس 

 يبودخود  دیرابطه در مدل جد نیا جادیساختار خام است و بادر به ا یفروپاش

  هایکالسررتتعامل  یبررسرر ی( براFEMروا المان محدود ) از فروزك 2004در سررال 

  فیتوصرر یبرا ییهافرمول جادیك افروز قاتیخام نرم اسررتفاده کردي هدف از تحق یدررو

از   FEM یدوبعدمدل  جادیامکان ا ایبداند که آ بلکه تالا داشت و خام نبودي  ریتعامل تا

صاف    یهاجادهدر  یجادشده ا یدوبعد ریي مدل تاریخ ایوجود دارد  ریتا کی یاساس   یاجزا

او   جیاز نتا یبرار گرفتي برخ یموردبررسرردبیق  طوربهدر خام  ازآنپبناهموار و  یو حت

در هر دو حالت خام     ( پرباد و  باد کمتایر )حالت     نییباال و پا   یدر فشرررارها  ریحرکت تا  

سبندگ    یلوم شک با چ سبندگ      یمرطوب و خ شک با چ شن خ شکل ز  كکم یباال و    ریدر 

 استي مشاهدهبابل
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Abstract 
Research Aim: Many factors contribute to soil compaction. One of these factors is the 

reaction of the soil to the pressures applied to the soil by the rubber and the tools 

involved in the soil. The aim of this study was to investigate soil compaction for two types 

of tractor tires, taking into account the effect of tire pressure and the speed of tractor 

progress at different depths of the soil. In this study, it was tried to predict the density 

created under the tractor wheel using a finite element. 

 Research method: An ITM750 tractor equipped with a streamer was used to conduct 

field trials. The field trials were performed at a moisture level of 15% and three 

progression speeds of 3, 5 and 8 km / h and at four levels of depth 0, 20, 10 and 30 cm. 

In ABAQUS software, the soil was simulated as an elastic-plastic material. The modified 

Drucker-Prague model was used to show the plastic properties. The types of tires used 

in the research are 14R38 and 9.5R48.   

Findings: Examination of the data showed that the main effects of tire pressure, velocity 

and depth on soil density changes in both tires were significant. For a conventional tire, 

the interaction effects, compression of the tire pressure and density at the tractor 

forward speed were significant. In the study of narrow tires, reciprocal effects, density 

in tire pressure and density in tractor progression were significant. The results of 

comparing two types of tires showed that the main effect of the type of tire as well as the 

interaction of the type of tire in depth and type of tire in the speed of tractor progress 

have a significant effect on soil density. 

Conclusion: In general, increasing the air pressure in both narrow and wide tires 

increases the soil density, because as the tire pressure increases, the contact surface of 

the tire with the soil decreases, and as a result, the stress increases. Also, increasing the 

tractor's forward speed for both tires reduces soil compaction, and in examining the 

effect of the type of tire, it was observed that the thinner tire significantly increases the 

soil density significantly than conventional tires. Because the narrow tire has a lower 

cross-sectional area per constant load and puts more stress on the soil 
  

Keywords:  Abacus, Finite Element, Tractor, Advanced Speed, Appearance Mass, Tire, 

Density 
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