
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

  

هايِ ناشی از انجام ترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوريتمامی حقوق مادي و معنوي م

نقل مطلب از این اثر، با رعایت . باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 .مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است

  

ي مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت             مقطع کارشناسی ارشد رشته يآموختهفر دانش اینجانب احسان اقدمی

کـه در تـاریخ    9420344101ي دانشـجویی  ي کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی بـه شـماره  دانشکده

دفـاع   بررسی پارامترهاي موثر در تعیین ضـرایب بکـر  ي تحصیلی خود تحت عنوان نامهاز پایان 22/6/96

  :شوم کهام، متعهد مینموده

  

گونه مدرك تحصـیلی یـا بـه عنـوان هرگونـه فعالیـت پژوهشـی در سـایر          نامه را قبالً براي دریافت هیچاین پایان) 1

  .امها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهدانشگاه

 .گیرممیي تحصیلی خود را بر عهده نامهمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان) 2

  .باشدنامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب میاین پایان) 3

ام، مطابق ضـوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا     در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده) 4

منـابع و مآخـذ ذکـر     رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرسـت 

  .امنموده

از ایـن  ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبـت اختـراع و   چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره) 5

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمنامه را داشته باشم، از حوزهپایان

هـا و انـواع   ها، سـمینارها، گردهمـایی  ها، کنفرانسنامه در همایشي مستخرج از این پایاني مقالهارائه در صورت) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

، منجملـه ابطـال مـدرك تحصـیلی    (ناشـی از آن   چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب) 7

دانم با اینجانب مطـابق ضـوابط و   پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) طرح شکایت توسط دانشگاه و 

 .مقرّرات مربوطه رفتار نماید

 
  فر احسان اقدمی: نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  تاریخ



 

  

  

  

  

  کشاورزي و منابع طبیعی يدانشکده

 گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  اورزيشکي مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین هاي در رشته

  

  :عنوان

  بررسی پارامترهاي موثر در تعیین ضرایب بکر

  

  :استادراهنما

  دکترغالمحسین شاهقلی

  

  :مشاور تاداس

 دکتر ترحم مصري

  فر مهندس عبدالمجید معین

  

 :پژوهشگر

  فر احسان اقدمی

  

  1396 شهریور

 



 

  :تقدیم به
  

به  پاس از خودگذشتگی و ایثار بی 

  بدیلشان

تقدیم به  پدر و مادر عزیزتر از جانم که در 

تمامی مراحل زندگی روشنی بخش 

و عاشقانه در  ه هایم هستندتک لحظ تک 

زندگی با گرمی لحظه و جای جای  لحظه

وجودشان، عقده گشای تمامی مشکالت و 

  .دردهایم هستند

تقدیم به برادر عزیزم، عرفان، که 

حضورش برایم تأللو امید روزهای پیش رو 

  .است

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  :سپاسگزاري

  :با سپاس ازسه وجود مقدس

  ...آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم

                                                          

  ...موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم

و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و 

، پدرانمان     ...روشنگر راهمان باشند

  .استادانمان، مادرانمان

با تشکر ویژه از استاد راهنمای عزیز جناب 

تمامی مراحل تهیه و  آقای دکتر شاهقلی که در

تدوین پایان نامه راهنمای راه  و دلسوز این 

  .جانب بودند



 

همچنین از جناب آقای مهندس عبدالمجید  

های  فر ، استاد مشاور عزیز و تالش معین

  .شان نهایت تشکر و قدردانی را دارم بیشائبه

با تشکر از دوستان عزیز؛ آقایان 

پرویزمحمودی، جعفر سینافر، مرتضی 

  .ازاده، احمد ناصری و مجید پرتوی زینابرض



 

 أ 
 

  احسان: نام                فر  اقدمی: نام خانوادگی دانشجو

  بررسی پارامترهاي موثر در تعیین ضرایب بکر: نامه نیاعنوان پا

  دکتر غالمحسین شاهقلی: استاد راهنما

  فر معینمهندس عبدالمجید _دکتر ترحم مصري: مشاور تاداس

  مکانیک بیوسیستم  : رشته                             کارشناسی ارشد     : مقطع تحصیلی

  محقق اردبیلی: دانشگاه             هاي کشاورزي طراحی و ساخت ماشین: گرایش

  62 :تعداد صفحه     22/6/1396  : تاریخ فارغ التحصیلی            و منابع طبیعیکشاورزي : دانشکده 

  :چکیده

گذارد، عالوه براین نحوه رفت و آمد به میزان انرژي  عبورو مرور ادوات کشاورزي در مزرعه به صورت مستقیم به خاك مزرعه تاثیر می

العمل خاك نسبت به نیروهاي وارد شده به آن تحت تاثیر مقاومت خاك به فشار، برش و  عکس. مصرفی توسط این ادوات تاثیر گذار است

عوامل ذکر شده همه اجزا خواص دینامیکی خاك هستند و عامل . باشد و اصطکاك می) دگرچسبی(وسایر مواد  نیروي جذبی بین خاك

نیرویی که تایر صرف غلبه . شود ها وارد می تر نیروهاي وارده بر ماشین و خاك از طریق چرخ بیش. جایی است ها جابه آشکار شدن آن

هاي سفتی  براي تعیین مقاومت غلتشی نیاز به تعیین ثابت. باشد اومت غلتشی میکند، مق براصطکاك حاصل از تماس با خاك صرف می

با نوع و رطوبت و سرعت  nو  ∅�و  ��هاي سفتی خاك که عبارتند از  در این پژوهش به منظور تعیین روابط ثابت. باشد خاك می

سرعت بارگذاري  5درصد و  40و 10،20،30یبلومی در چهار سطح رطوبت به ترت –دو نوع بافت خاك لومی و رسی . بارگذاري

ها با استفاده از  آزمایش. آزمایش انجام شد 160مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت که با احتساب تکرارها جمعا ) mm/s( 5و1،2،3،4

آزمایش بر  نتایج این آزمایشات نشان داد که کلیه عوامل مستقل مورد. چرخ در محیط انباره خاك صورت گرفت یک آزمونگر تک

و  KØو  KC(هاي سفتی خاك ثابت.که با افزایش میزان رطوبت و سرعت بارگذاري طوري داري دارد به هاي سفتی خاك تاثیر معنی ثابت

(n ترین مقادیر  طور کلی بیش به. اي داشت افزایش قابل مالحظهKC  و سرعت % 40در رطوبتmm/s5  رسی  –وبافت خاك لومی

نتایج این آزمایشات براي . و بافت خاك لومی حاصل شده است mm/s5وسرعت بارگذاري % 10در رطوبت  KØترین مقدار  وبیش

هاي سفتی خاك  محاسبه مقاومت غلتشی نشان داد که  کلیه عوامل مستقل مورد آزمایش مقاومت غلتشی با استفاده از رابطه بکر و ثابت

 Rافزایش و با افزایش سرعت بارگذاري، مقدار ) R(طوبت، مقاومت غلتشی خاك داري دارد به طوریکه با افزایش میزان ر تاثیر معنی

  .و بافت خاك لومی حاصل شده استmm/s1و سرعت % 40در رطوبت  Rترین مقادیر  طور کلی بیش به. داري داشت کاهش معنی

  .بارگذاري سرعت رطوبت، محتواي غلتشی، مقاومت سفتی، هاي ثابت. خاك بافت: ها واژه کلید
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  :فصل اول

کلیات پژوهش
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  مقدمه  - 1- 1

کشاورزي و تحقیقات مربوط به آن براي   امروزه با افزایش جمعیت و نیاز غذایی مورد نیاز جوامع،

هاي زیادي در  در همین راستا محققان و دانشمندان تالش. اي برخوردار است افزایش راندمان از اهمیت ویژه

با توجه به محدود بودن . اند وکاهش میزان مصرف انرژي در واحد سطح انجام داده زمینه افزایش عملکرد

مکانیزه . هاي زراعی در کشور افزایش راندمان در واحد سطح مورد توجه محققین قرار گرفته است زمین

هاي  ماشین. کردن و مدیریت صحیح در مراحل مختلف تا حدي توانسته در این امر موثر واقع گردد

سازي در  هاي زراعی یکی از مطالعات به روز دنیا است که باعث بهینه ها با زمین ي آن زي و رابطهکشاور

هاي متحرکی که به نوعی با خاك در تماس هستند، شده است و از  ورزي و وسیله طراحی ابزارهاي خاك

عمیق در باشد، از این رو خاك تاثیري  طرفی خاك یک محیط طبیعی براي کشت محصوالت زراعی می

این خواص عبارتند  .بررسی خواص خاك امري غیرقابل اجتناب است است، لذا شناخت و زندگی نوع بشردار

  .دینامیکی خواص مکانیکی و خواص .خواص فیزیکی: از

  :برخی خواص مکانیکی خاك به شرح زیراست

یک نیروي مقاومت در برابر لغزش سطح تماس دو جسم نسبت به هم که در اثر اعمال : اصطکاك  )1

 .شود خارجی ایجاد می

نیروي جاذبه (ها حاصل از مقاومت مولکولی  مقاومت خاکی به غلظت چسبندگی دانه: چسبندگی  )2

 .بین ذرات ریز است) الکتروشیمیایی

 .عبارت است از پایان شرایط مقاومت و آغاز برش در خاك: گسیختگی توده خاك  )3



مقاومت خاك به فشار، برش و نیروي جذبی  العمل خاك نسبت به نیروهاي وارد شده به آن تحت تاثیر عکس

عوامل ذکر شده همه جزخواص دینامیکی خاك . باشد واصطکاك می) دگرچسبی(مواد  سایر بین خاك و

  . جایی است عامل آشکار شدن آن ها جابه هستند و

گونه که ذکر شد، خاك محیط طبیعی براي کشت محصوالت زراعی است در نتیجه همواره خواص  همان

اثرات ماشین . آن باید مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوان در شرایط بهینه محصوالت کشاورزي را پرورش داد

. نظر قرار بگیرد گیرد نیز همواره باید مد تر به خاطر تردد ماشین صورت می بر روي خاك کشاورزي که بیش

شود که از روي خاك عبور و مرور  امروزه براي کاشت این محصوالت از ادوات کشاورزي مختلف استفاده می

گیرد اثرات مفید و گاها اثرات  ها انجام می کنند، عملیات زراعی به مانند شخم زدن که توسط این ماشین می

ها و برگرداندن بقایاي  هاي هرز و کنترل آن لفاز بین رفتن ع. گذارد منفی روي ساختمان خاك باقی می

و از طرفی دیگر ممکن است گیاهی به توده خاك و تشکیل خاکدانه ها از اثرات مثبت شخم است 

هاي تراکتور و سایر ادوات سنگین از بین برود و اثرات منفی  هاي موجود در خاك توسط فشار چرخ خاکدانه

از این تاثیرات نامطلوب همواره وجود داشته و این نشانگر اهمیت  بسیاري دیگر. بر ساختمان خاك بگذارد

تراکتور یکی از . باشد بررسی روابط بین ماشین و خاك و یافتن راهی براي بهبود این اثرات نامطوب می

اي مهم ماشین است که چرخ یکی از اجز. باشد هایش با خاك در ارتباط می ادواتی است که به واسطه چرخ

ها  تر نیروهاي وارده بر ماشین و خاك از طریق چرخ بیش. باشد ارتباط بین ماشین و زمین می دةبرقرار کنن

نیروهاي  یکی از این. شود و این نشان دهنده اهمیت مطالعه نیروهاي وارده بین چرخ با زمین است وارد می

نیروهاي دگرچسبی خاك کنند  زمانی که تایرهاي تراکتور روي خاك حرکت می .مهم، مقاومت غلتشی است

نیرویی که تایر صرف غلبه براصطکاك حاصل از . )1391افرنجه، ( و الستیک اثر بارزي بر روي اصطکاك دارد

بر  مقاومت غلتشی چرخ یکی ازعوامل مهم موثر. باشد کند، مقاومت غلتشی می تماس با خاك صرف می

سایر پارامترهاي خاك و ماشین از دیرباز مد  باشد و مدل کردن آن در رابطه با مزرعه می انرژي مصرفی در

تواند در زمینه کنترل وتنظیم پارامترهاي ماشین  شناخت رفتار این مولفه می. نظر محققین بوده است

بینی مقاومت  کشنده در تقابل با خاك و مدیریت انرژي مصرفی موثر واقع گردد، بنابراین توانایی پیش



 

4 

   

اي پرهزینه حذف کرده و زمان  هاي مزرعه را بهبود بخشد ونیاز به آزمایشتواند بازده انرژي  غلتشی چرخ می

  . مورد نیاز آزمایش را کاهش دهد

نهایت، بررسی عملکرد چرخ وجود  در خاك و سازي برهم کنش چرخ و هاي متفاوتی براي مدل روش

هاي نیمه  درمدل. باشند ها می این مدل هاي تجربی دو دسته از تجربی و مدل - هاي تحلیل دارد که مدل

 که روابطی بین نتایج آزمون نشست صفحه و) 1،1956بکر( اشاره نمود توان به کارهاي بکر تجربی می

 ، وانگ و)1965(وهمکاران  2کارایشان توسط افراد دیگري نظیر ویلیس مقاومت غلتشی به دست آورد و

  .گسترش یافت) 1976( 5و جی کالف) 1967(و ریس  4، اونافکو)1967( 3ریس

  هدف و ضرورت تحقیق -1-2

کاربردي در زمینه مکانیک خاك صورت گرفته که شمار زیادي  در قرن حاضر تحقیقات گسترده و

  . ند، می باشدهست هاي بین خاك و وسایلی است که به نوعی با خاك در تماس ها در رمینه واکنش از آن

در کشاورزي دقیق، هاي خاك براي مدیریت صحیح و آگاهی از رشد محصوالت  توصیف ویژگی

) فشردگی و پیدایش اثر چرخ بر روي خاك(، تغییر شکل خاك اي یی وسایل نقلیه غیر جادهنشان دادن کارا

. ي نقلیه ضروري است که ناشی از رفت و آمد وسایل نقلیه است و تعیین قابلیت خاك براي حرکت وسیله

ي  به نفوذ خاك نیز یکی از پارامترهاي مهم خاك است که بر رشد محصول و حرکت کششی وسیلهمقاومت 

هاي مختلف به  ي عملکرد ادوات در خاك توانایی محاسبه. اي تاثیر گذار است جادهنقلیه در وسایل نقلیه غیر 

  .کند احی کمک میو پارامترهاي طرانتخاب مناسب وسیله 

                                                             
1- Bekker 

2- Willis 

3- Wong and Reece 

4- Onafeko 

5- Gee – Clough 



 

5 

   

ي نیروي نشست  ، محاسبههاي کشنده ي کشش و کارایی چرخ لعهطاهاي خیلی مهم م یکی از بخش

ي نقلیه در  خاك است که براي بدست آوردن کشش، مقاومت حرکتی، قابلیت عبور و مرور وسیله و نفوذ در

ي نیروي نشست ادوات اساس  بطور معلوم، محاسبه. الزم است.. .ها و ق اثر فشار چرخ، عم، تراکم خاكخاك

ر بسیاري از موارد د –نشست خاك است آزمایش صفحه نشست  –مدل کردن نمودارهاي بارگذاري صفحه 

سازي این آزمایش براي در مهندسی شهر. گیرد اورزي مورد استفاده قرار میسازي و کشدر مهندسی شهر

، و رود متهاي مختلف به کار میري در قستعیین ظرفیت قسمتی از خاك براي تحمل پذیري نیروها و بار گذا

، اتی که به نوعی با خاك در تماس هستنددر مهندسی کشاورزي براي آزمایش بر هم کنش خاك با ادو

  .باشد می

هاي مختلف  ، در خاكنشست خاك –هاي فشار  ي نمودار نشست براي محاسبه –مدل تحلیلی فشار 

اي در تخمین  ر کاربردهاي کشاورزي بطور گستردهتوان د مترها میمتفاوت کاربرد دارد از این پارا با صفحات

  . وسایل نقلیه به خاك استفاده کرد هاي میزان فشار چرخ

ترین مسائل در مکانیک خاك و انواع طراحی از جمله طراحی ادوات  نشست خاك از پر اهمیت

  : بگیرداصوال نشست یک الیه ممکن است به دالیل زیر صورت . هاست کشاورزي و پی

ورز  هاي استاتیکی، مانند باري که به وسیله وزن یک وسیله سنگین مانند تراکتور یا یک خاكبه علت بار-1

  .شود بر خاك زیر آن وارد می

هاي وسایل نقلیه  چنین بارهاي حاصل از حرکت چرخ اي و هم در اثر بارهاي دینامیکی شامل بارهاي ضربه-2

  .اي غیر جاده

  .مقدار رطوبت خاك به علت تغییر در-3

هاي خاك در  آگاهی از ویژگی تعیین پارامترهاي مربوط به نشست خاك به منظور شناخت و

هاي مکرر وسایل نقلیه و تعیین  العمل خاك در برابر رفت و آمد کشاورزي و عمران، براي تعیین عکس
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هاي  کی از معادلهمعادله بکر ی. ها، ضروري است چنین واکنش خاك زیرپی مقاومت غلتشی خاك و هم

. نشست هستند - هاي فشار پارامتر nو   KC. KØ در معادله بکر . باشد کاربردي در تعیین این پارامترها می

توان مقاومت  ها می باشند که با استفاده از آن هاي سفتی خاك می امترهاي فشار نشست خاك همان ثابتپار

  . غلتشی چرخی را که در خاك فرو رفته است محاسبه نمود

واسطه  هاي سفتی خاك و به دست آوردن مقاومت غلتشی به بنابراین هدف از تحقیق محاسبه ثابت

  .باشد هاي مختلف خاك می ها در سرعت، رطوبت وبافت آن

  :کلیات و تعاریف-1-3

  خاك - 1-3-1

کند تغییر شکل  قش مهمی در فرآیند درگیري چرخ ایفا میخاك به عنوان بستر حرکت چرخ ن

  .چندان کرده است پذیري خاك پیچیدگی فرآیند در گیري را به لحاظ مکانیکی دو

  نیروهاي وارده بر خاك - 1-3-2

عالی و معدنی تشکیل شده است و در حالت کلی، خاك یک سیستم فیزیکی است که از مواد 

این سیستم همواره تحت تاثیر نیروهاي خارجی قرار دارد و ازین رو . اشدتواند شامل مقداري آب نیز ب می

مانند نیروهایی که انسان به (نیروهاي خارجی ممکن است محیطی یا مکانیکی . یک سیستم دینامیکی است

تر باید به  براي تغییر کیفیت خاك به حالت مناسب. باشند) سازد ها بر خاك وارد می ي ادوات و ماشین وسیله

واکنش خاك در شرایط مختلف به نیروهاي وارده، . طرز رفتار خاك واقف بوده و به خوبی آن را تبیین کرد

این نیروها تغییر وضعیت خاك از حالتی به حالت . هاي کشاورزي داراي اهمیت است براي مهندسین ماشین

  .سازند دیگر را ممکن می
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  واکنش خاك به بارگذاري و عوامل خارجی  - 1-3-3

  :دهند هاي غیر قابل اشباع در مقابل اعمال نیروهاي مکانیکی به چهار طریق واکنش نشان می خاك

جاري شدن پالستیکی خاك که مربوط به (جریان پالستیک  -4گسیختگی کششی  - 3برش  - 2تراکم  -1

  ).باشد حالت خمیري خاك می

خاك (واکنش خاك انفعالی است چنانچه خاك در مقابل نیروهاي وارده مقاومت نشان داده و حرکت نکند 

تواند غیر انفعالی  آید  واکنش میدر اثر نیروهاي وارده به حرکت دردر حالی که اگر ). ي سد پشت دیواره

آید در  شود و به حرکت در می به عنوان مثال خاك تحت تاثیر نیروي غالب یک گاو آهن گسیخته می. باشد

ي  تر به وسیله شود که حرکت خاك بیش نامند و مشاهده می این حالت واکنش خاك به دستگاه را فعال می

بنابراین بسته به نوع واکنش خاك در مقابل . گردد شکل هندسی گاو آهن و روش عمل آن تعیین می

وارد ) در حالت فعال( و یا خواص دینامیکی آن ) در حالت انفعالی(نیروهاي وارده، خواص استاتیکی خاك 

  .شوند عمل می

  دینامیک خاك - 1-3-4

در یک تعریف کلی، دینامیک خاك بخشی از علم مکانیک خاك است که خاك را در حال حرکت و 

دهد، یعنی رابطه بین نیروهاي وارده بر  جا به جایی و کنش و واکنش نیروهاي مختلف مورد مطالعه قرار می

ي باد، آب یا منابع  وسیله البته این نیروهاي مذکور ممکن است به. کند خاك و واکنش خاك را بررسی می

  :شود اهمیت دینامیک خاك با توجه به نکات زیر آشکار می. دیگر نیز اعمال شوند

هاي  ي کشش سرو کار دارد، به ویژه تراکتور، تانکر، ماشین هر وسیله نقلیه زمینی با مسئله-1

هاي استفاده،  که هزینه.روند داري به کار می هایی که در جنگل برداري و ماشین هاي خاك نظامی، ماشین

  .باشد ها بسیار باال می تجهیز و نگهداري از آن
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. گردد روي خاك کشاورزي در تمام دنیا اعمال می ورزي به عملیاتی وابسته است که بر خاك-2

البته . دهد هنوز بسیار محدود است دانش تئوري در مورد این عملیات که هر روز سطح زمین را تغییر می

علمی است که بسیار مورد استفاده مهندسین راه و ساختمان بوده و هست اما دینامیک خاك مکانیک خاك 

اي درآمده که باید مورد عالقه مهندسین  به نحوي که در کشاورزي کاربرد دارد به صورت علم جداگانه

ختمان نیروهاي در مقایسه با نیروهاي وارده بر خاك در کاربردهاي راه و سا. هاي کشاورزي قرار بگیرد ماشین

تر و مقدارهاي بسیار  موثر بر سطوح بسیار کوچک) چند ثانیه(تر  مذکور در کشاورزي به مدت بسیار کوتاه

  .شود مشاهده می) بار 10حد اکثر(تر  کم

. شوند گردد که بر اثر حرکت خاك نمایان می این خواص دینامیکی خاك به خواصی اطالق میبنابر

خاك که روي سطح قرار دارد حرکت داده شود نیروي حاصله نیروي اصطکاك به عنوان مثال اگر یک تکه 

وقتی که . شود باشد که در اثر حرکت توده خاك ایجاد شده و یکی از خواص دینامیکی خاك محسوب می می

روابط این . شوند کند نیروهایی در کار هستند که باعث تغییر شکل یا جا به جایی خاك می خاك حرکت می

  .تغییر شکل حاصله به وسیله معادالت ریاضی قابل توصیف هستند نیروها و

  نشست –پارامترهاي فشار  - 3-5- 1

دینامیکی و یا تغییر محتواي رطوبت الیه مورد  .ت خاك در یک الیه به دلیل بارهاي استاتیکیسنش

نشست هستند و براي محاسبه مقاومت  –پارامترهاي فشار  n و KC، KØدر معادله بکر . افتد نظر اتفاق می

  .شود ها استفاده می غلتشی از آن

پذیري خاك در  تحمل. باشد تر از مقاومت افقی می هاي عمودي خیلی پیچیده توزیع نشست در بار

باشد که عبارت است از فرو رفتن یا نشست خاك در اثر  مقابل اعمال فشار یک خاصیت دینامیکی می

  .ها و یا فشردگی خاك زیر بار وزن تراکتور از این قبیل هستند ختمانبارگذاري، نشست پی سا

براي این منظور روابط ریاضی . باشد پذیري خاك، عمق نشست می معیار مرسوم براي ارزیابی تحمل

  . دهد خاصی تدوین شده است که رابطه بین بار اعمال شده و نشست حاصله را به دست می
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باشد که کمتر از مقداري است که  هاي برشی می چک همراه با کرنشنفوذ در خاك در اثر بارهاي کو

هاي خاك زیري  بعد از این که گسیختگی در یک نقطه اتفاق افتاد، لبه. باشد براي گسیختگی مورد نیاز می

باشد، زیرا خاك  تري الزم می هاي بیشتر، بار نفوذ بزرگ کند، اما براي عمق به طور پیوسته نشت پیدا می

  .شود و کناري وسیله یک بار اضافه محسوب می باالیی

تغییر تدریجی رفتار خاك طبیعی در نیروي مورد نیاز براي گذر از حاالت فوق الذکر و تغییرات 

اولین توضیحات این رفتار توسط . مشاهده شده است) N(یکنواخت در نشست با افزایش نیروي نفوذي 

  :)1968، 7و واندنبرگ یبیل(گزارش شد که تابعی به صورت زیر گزارش کرد 6برنستیان

)1-1                                                                                                   (P=K��  

شست و ضریب سختی خاك براي ن m( ،K(مقدار نشست خاك  Z، )Pa(فشار تماسی عمودي  Pکه در آن 

n باشد ثابت خاك می.  

  ):1968 .بکر(گیرد عبارت است از  تر مورد استفاده قرار می یک فرم معادله باال که بیش

)1-2                                                                                      ()��  �Ø +P=(
��

�
 

  .عرض صفحه بارگذاري است bکه در آن 

مدول چسبندگی خاك تغییر شکل  KCضرایب سختی خاك هستند و در آن  KC. KØدو پارامتر 

)  Kg/cm(n+2)(مدول اصطکاکی خاك تغییر شکل یافته بر حسب  KØ؛ ) Kg/cm(n+1)(یافته بر حسب 

این پارامترها با  nو  KC، KØبنابراین، سه پارامتر براي توصیف پدیده نشست مورد نیاز هستند، . باشند می

                                                             
6- Bernistiyan 

7- Baily and VandenBerg 
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. شوند استفاده از سطح نفوذ آزمایشات با سطح بارگذاري شده در حداقل دو عرض متفاوت تعیین می

  ).1958، 8پاولیس(

شود و مقادیر  ها رسم می هاي آزمایشی در نرم افزار اکسل وارد شده و یک نمودار توانی براي آن مقادیر داده

k1  وk2دار فشار وارده براي نشست صفحات نشست در خاك، براي عرض ، ضرایب سختی خاك برابر با مق

هاي استفاده شده،  صرف نظر از واحد Z=1.0هستند، زمانی که عمق نشست  b2و  b1صفحات به ترتیب 

  .باشد

  ) :1958پاولیس، (هاي زیر به دست آورد  را با استفاده از فرمول   KØو KCمی توان مقادیر 

)1-3                                                                                    (�Ø =
(���������)

(�����)
 

)1-4                                                                                    (�� =
(�����)����

(�����)
  

  فشردگی و تراکم خاك -3-6- 1

تر شدن ذرات جامد  تواند بصورت افزایش در جرم مخصوص ظاهري آن و نزدیک فشردگی خاك می

تواند نتیجه عوامل طبیعی مانند برخورد قطرات باران و خیس  فشردگی می .و یا کاهش تخلخل تعریف شود

ها  ماشینفشردگی مصنوعی در اثر نیروهاي رو به پایین  .شدن و کشش داخلی آب و مشابه این عوامل باشد

فرآیند فشردگی . )1977 9آنونیموس( دهد شود، رخ می که بصورت گذرا در اثر حرکت وسایل نقلیه ظاهر می

، مقاومت مکانیکی آن تخلخل و نفوذپذیري آب کاهشکه در  ، به طوريگذارد بر محیط فیزیکی خاك اثر می

مقدم،  شهیدي و احمدي( آید یخاك افزایش یافته و تغییراتی در بافت و مشخصات رفتاري آن بوجود م

1384.(  

                                                             
8- Pavlics 

9- Anonymous 
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هاي آزمایشگاهی نمونه خاك تعیین گشته و  طور مرسوم از طریق آزمون هدرجه فشردگی، و ب

  ).1983، 10کولن و کویپرز(شود  ، یا وزن حجمی بیان مینسبت پوکی .عنوان فضاي خالی هب

  تاثیر فشردگی خاك بر خواص مکانیکی خاك - 3-7- 1

  :پارامترهاي زیر تاثیر مستقیم دارد فشردگی خاك بر 

  .یابد مقاومت خاك که تقریبا به طور خطی افزایش می -1

  .یابد پیوستگی خاك که معموال بصورت لگاریتمی افزایش می -2

  .یابد زاویه اصطکاك داخلی که تقریبا به طور خطی افزایش می -3

  عوامل موثر بر ایجاد فشردگی خاك دالیل و- 3-8- 1

هاي کشاورزي داراي  ، براي مهندسین ماشینر شرایط مختلف به نیروهاي واردهدواکنش خاك 

سازند، در حالی که  این نیروها تغییر وضعیت خاك از حالتی به حالت دیگر را ممکن می. اهمیت است

اه ، در کاربردهاي رمقایسه با نیروهاي وارده بر خاك در .باشد واکنش خاك نشانگر نوع و مقدار این تغییر می

تر و به مقدارهاي  ، مؤثر بر سطوح بسیار کوچکمدت بسیار کوتاه ه، نیروهاي مذکور در کشاورزي بو ساختمان

  .شود تر مشاهده می بسیار کم

، خیس خوردگی و ل طبیعی شامل برخورد قطرات بارانتواند نتیجه عوام تراکم یا فشردگی خاك می

ها و تراکتورها در هنگام  نیروهاي روبه پایین ماشینتراکم مصنوعی تحت تاثیر . تنش آب داخلی باشد

هاي کشاورزي عمدتا در اثر تردد  فشردگی در خاك. آید اي بوجود می ورزي و دیگر عملیات مزرعه خاك

، بجز فشردگی اندکی که توسط عواملی مانند چرخ فشار بذرکارها براي ایجاد تماس شود م میتراکتورها انجا

آید معموال بر رشد  فشردگی زیادي که توسط وزن تراکتورها بوجود می. شود می مناسب بذر و خاك تامین

                                                             
10- Koolen and Kuipers 
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در سیستم جوي و پشته اي بدلیل عبور . رد و از نظر کشاورزي نامطلوب استگذا محصول تاثیر منفی می

ها متراکم شده و عمق شخم عملیات زراعی بعدي هم به حدي  خاك جوي.ها چرخهاي تراکتور از درون جوي

اي متراکم با وزن مخصوص ظاهري و  در نتیجه به مرور زمان الیه .که بتواند آنها را متالشی نمایدنیست 

شهیدي و ( گویند  شود که به آن الیه شخم می ي کم در قسمت زیرین افق شخم خورده ظاهر می پروزیته

  .)1385، مقدم احمدي

فرج خاك تا حدي کم  خلل وهاي خاك فشرده شده است که مجموع  از نظر کشاورزي زمانی الیه

اي در فشردگی خاك هم در سطح و هم  تمام عملیات مزرعه. گردد شود که تهویه، محدود و نفوذ ریشه کم

  .هاي الستیکی است ترین مقدار تراکم بوجود آمده ناشی از عبور چرخ در عمق موثرند ولی بیش

  اصطکاك و چسبندگی- 3-9- 1

عمال دیگر که در اثر ا برابر لغزش دو جسم مماس نسبت به یکطبق تعریف اصطکاك از مقاومت در 

توان در  ، سه نوع اصطکاك را میدر موضوعات مربوط به دینامیک خاك. آید یک نیروي خارجی بدست می

) اصطکاك خاك با اجسام دیگر(اصطکاك خارجی  -2اصطکاك داخلی  - 1 .ارتباطات با خاك تشخیص داد

  .هاي مختلفی وجود دارد ها روش ي پیدا کردن هر یک از این اصطکاكبرا. اصطکاك خاك روي خاك -3

) خارجی(ایجاد اصطکاك ) چرخ تراکتور و ادوات خاك ورزي(ذرات خاك در تماس با اشیاء 

اصطکاك داخلی نیز باعث . شود ورزي می هاي خاك همین اصطکاك است که باعث فرسایش تیغه. نمایند می

ماس با یکدیگر ذرات خاك در ت. شود قابل نیروهاي داخلی و خارجی میبوجود آمدن مقاومت برشی در م

حداکثر این اصطکاك در لحظه قبل . شود ند که اصطالحا اصطکاك داخلی نامیده مییانم ایجاد اصطکاك می

اصطکاك . بین اصطکاك داخلی خاك و اصطکاك خاك روي خاك تفاوتی وجود دارد .دهد از شکست رخ می

آید که  در حالی که اصطکاك خاك با خاك زمانی پیش می .کند داخلی در هنگام شکست خاك تجلی می

 نیروي اصطکاك همیشه در خالف جهت حرکت پیدا. خاکی روي قطعه خاك دیگر حرکت کندقطعه 

  .شود می
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  چرخ- 3-10- 1

مهم ترین عامل کشش در ماشین هاي متحرك است و عمدتا به منظور تامین کشش در چرخ 

. ماشین ها به کار می رود ولی نخستین و مهم ترین کاربرد آن کاهش اصطکاك و تسهیل حرکت می باشد

  .چرخ از مهمترین اختراعات انشان است که اختراع آن را براي اولین بار به سومریان نسبت می دهند

اي که  انه مشهوري از تولد صنعت و شکل گیر تمدن دانش محور بشر امروزي است، به گونهچرخ نش

جاي گستره زندگی در  اي آغاز ورود جدي فناروري به جاياي در خور، بر اختراع چرخ به عنوان استعاره

اي  ت، واژههاي صنع تر بخش اصطالح ماشین با وجود اطالق عمومی آن به بیش. رود جوامع انسانی به کار می

هاي سیار دست بشر  است که ذهن شنونده را در نخستین قدم، به سمت و سوي وسایل نقلیه و ساخته

هاي صنعتی، به واسطه  ترین مشخصه این سازه کشاند و این در حالی است که حرکت، به عنوان مهم می

است تنها وظیفه حمل یک چرخ ممکن . باشد ها چرخ می ترین آن گیرد که یکی از مهم عواملی صورت می

راه اندازي  ن را بر دوش داشته باشد یا اینکه عالوه بر این وظیفه تامین کشش ویبخشی از وزن یک ماش

ها پس از ساخته شدن نخستین   عوامل موثر بر عملکرد یک چرخ، سال. ماشین را هم بر عهده داشته باشد

دن و استحکام کافی داشتن براي یک چرخ کافی مورد توجه قرار گرفته است و شاید در آغاز، صرفا گرد بو

عملکرد یک . ودش اي دنبال می ها با وسواس قابل مالحظه گیري چرخبه کار بوده باشد، اما امروزه طراحی و

گیري با زمین، عالوه بر شرایط بارگذاري و چگونگی سطح زیرین چرخ، تحت تاثیر چرخ، طی فرآیند در 

مطالعه پارامترهاي موثر بر عملکرد چرخ، بیشتر در ارتباط با . قرار داردساختار فیزیکی چرخ هم  هندسه و

اتالف سوخت مصرفی در بخش ) 1987( 11به عنوان مثال، وولفسون. سازي مصرف انرژي است بهینه

 575اي بوده است، در حدود  کشاورزي آمریکا را که ناشی از بازده پایین در چرخ هاي ماشین هاي مزرعه

  .ر سال گزارش کرده استمیلیون لیتر د

                                                             
11- wulfson  
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  عوامل موثر در بررسی عملکرد یک چرخ -1-3-11

  :عواملی که در بررسی عملکرد یک چرخ موثرند عبارتند از 

  که همان نیروي عمودي محور است؛) w(بار عمودي یا وزن چرخ  -الف

  که همان سرعت خطی چرخ می باشد؛) V(سرعت پیشروي  - ب

شعاع غلتشی به صورت  - ج
مسافت طی شده در هر دور

��
این شرایط معموال . شود در شرایط صفر تعریف می  

  شود؛ در وضعیت بدون کشش مالبندي، بدون گشتاور ترمزي و در یک سطح مشخص تعریف می

معیاري است متناسب که توسط آن کاهش یا افزایش سرعت پیشروي نسبت به ) i(لغزش چرخ  -د

  سرعت پیشروي نظري به دست می آید؛

) خطی( روي چرخ محرك است که به تالش خروجی) دورانی(تالش ورودي  ،گشتاور ورودي -ه

  :معموال به دلیل مقاومت غلتشی، افت تالش خواهیم داشت. شود تبدیل می .نیرو یا کشش مالبندي

  کشش مالبندي >گشتاور ورودي / شعاع غلتشی 

ه در اثر صرف انرژي ، نیرویی مخالف حرکت چرخ است کR، )حرکتی(مقاومت غلتشی  - و 

  .آید بازنیافتنی جهت ایجاد تغییر شکل در سطح چرخ پدید می

این نیرو مساوي . واکنش افقی خاك روي چرخ محرك در سطح تماس است) H(نیروي کششی  - ز

  .و در جهت مخالف نیروي افقی تولید شده توسط چرخ روي خاك است

  شود؛ وسط چرخ محرك تولید مینیروي افقی در محور است که ت) P(کشش مالبندي  - ح

آورد  آزاد را روي یک سطح به حرکت درمینیروي یدك کشی، نیرویی است که یک چرخ غلتان  -ط

  .و مساوي و در جهت خالف مقاومت غلتشی است
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  هاي کاري یک چرخ حالت - 1-3-12

  :بندي کرد توان به دو حالت زیر طبقه کار یک چرخ را می

  .افتد هاي دیگر اتفاق می درون تراکتور یا ماشینـ حالتی که در بعضی شرایط، 

  .ـ حالتی که با یک پارامتر مجهول خاص همراه است

  متحرك- 1

در این حالت، چرخ مانند، چرخ جلوي تراکتور یا چرخ یکی از ادوات کشاورزي به صورت یدك 

  .پارامتر مجهول، مقاومت غلتشی است. کند کشی و بدون گشتاور خارجی مخالف حرکت می

  خودگردان -2

در این حالت، چرخ به واسطه یک گشتاور ورودي خارجی براي غلبه کردن بر مقاومت غلتشی خود 

این حالت، تقریبا . آید و حرکت درآمدن روي یک سطح، بدون ایجاد نیروي کشش مالبندي به حرکت درمی

مقاومت غلتشی چرخ البته با صرف نظر کردن از (هاي تراکتوري بدون کشش مالبندي است  معادل چرخ

  .پارامتر مجهول، مقاومت غلتشی است). هاي جلو

  محرك -3

در این حالت، چرخ به واسطه یک گشتاور ورودي خارجی مورد نیاز براي یک کشش مالبندي مانند 

وضعیت حدي جایی است  پارامتر مجهول، لغزش چرخ است. آید هاي محرك تراکتور به حرکت درمی چرخ

 .پیشروي ندارد لغزد ولی که چرخ می
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Abstract 

Traffic of Agricalture vehicles in farms directly influences farm's Soil, in addition this 

traffics are effective in energy rates. Soil's reaction Compared to the imported forces to it, is 

under the influence of soil's resistance to pressure, shear and attracting force between soil 

and other materials and friction. All of these mentioned facts are dynamic properties of the 

soil and the reason to their apearence is displacement. Most imported forces to machines and 

soil are through wheels. The force that wheel will spend to overcome friction is Rotational 

resistance (R). Determination of Rotaional resistance requires soil's stifness coefficients. In 

this research to determine the relation between soil stiffness coefficeints ((K_c ), (K_∅ ), n) 

between moisture and loading speed and soil pattern, two soil patterns which they were 

Loam and Clay-Loam  were tested in 4 moisture levels (10%, 20%, 30%, 40%) and five 

loading speeds of 1mm/s to 5 mm/s. 160 tests took place. Tests performed by a one wheeled 

tester. Results of tests indicated that all of the factors in the test had a significant influence in 

soil stiffness coefficients so that with increasing moisture levels and loading speed, stiffness 

coefficients substantially increased. Totally, maximum of KC was recorded in moisture level 

of 40% and loading speed of 5mm/s , soil pattern of Clay-Loam and maximm of KØ was 

recorde in moisture level of 10% and loadng speed of 5mm/s and soul pattern of Loam. 

Result of test to calculate Rotational resistance indicated that all of independent factors in 

Rotational resistance using Bekker equations and soil stiffness had significant effect so that 

with an increse in moisture level, rotational resistance would increase and with an increase 

in loading speed, rotational resistance would significantly decrease.Totally maximum of (R) 

was recorded in moisture level of 40% and loading speed of 1mm/s with Loam soil pattern. 

Keywords: Soil pattern, moisture level, soil stiffness, Rolling Resistance, loading speed. 
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