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 چکيده
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است. اثر بار بر  بودهتکرار عبور چرخ  بامرتبط با تراکم خاک  يها مؤلفهش ير افزاياز روند متغ يج حاکياست. نتا شده يريگ اندازه
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  مقدمه
ک چالش يامروزه به عنوان  يکشاورز يها تراکم خاک

دار است. از يپا يدر مباحث حفاظت خاک و کشاورز يجد
از تراکم خاک به عبور  يا سهم قابل مالحظه ،يطرف
. تا دارد يبستگ يات زراعين در مراحل مختلف عمليماش

ها و  نين تراکم به ماشيشتر ايب ،نيشيپ يها ش از دههيپ
 ريتأثاما امروزه از  ؛شد يداده م نسبت يورز ند خاکيفرا

و  يکليک بار سيز به مثابه يعبور مکرر چرخ تراکتورها ن
انتقال آب و هوا  يها تيو کاهش ظرفدر تراکم خاک مؤثر 

 ،تراکم خاک .(Rusanov, 1991)شود  ياد ميبه وفور 
 ؛ديآ ين به وجود ميبا عبور ماش است که يريداد ناگزيرو

ها  د کشش توسط کشندهيتول ين تراکم برايا يياما از سو
تراکم خاک باعث کاهش است.  يتراکتورها ضرورو 
و  يداد رواناب سطحيش رويآب، افزا يت نگهداريظرف
کاهش عملکرد محصول  همچنينش خاک و يفرسا

گذار ريتأثن عوامل يدر ب. (Way et al., 2005)گردد  يم
ن يتر چرخ برجسته ين بر تراکم، بار رويماشمنسوب به 

 ريتأث گر پژوهشن يهم .(Carman, 2002) نقش را دارد
بر تراکم خاک  را زان سطح تماس چرخ و خاکيمعکوس م
با  پژوهشن يبر اساس هم ،همچنين. است کردهگزارش 

 افتهيش ي، تراکم خاک افزايشرويشدن سرعت پ کمتر
مالحظات  يشتر بر مبنايتراکم خاک ب همطالع است. 

 يريط درگيرد که البته در شرايگ يک خاک صورت ميمکان
ک بر يناميک بار گذرا و دينکه يچرخ و خاک با توجه به ا

 Hamza)دچار خطا خواهد بود  يقدر است شدهخاک وارد 

& Anderson, 2015). گذشته يها سال يدر ط، 
 يرهايتا يکشش هبهبود بازد يبرا يفراوان يها ليتما

است. بر  انجام شدهخاک  -در تعامل چرخ يکشاورز
 - رين تايشامل اصطکاک ب يخاک مباحث -کنش چرخ هم

خاک  يو فشردگ ي، مقاومت غلتشيخاک، کشش مالبند
که مطالعات  يرد. از جمله موضوعاتيگ يمرا دربر يزراع

 يخاک در پ - ريک تايناميبهبود د هنيزمدر را  يا گسترده
خاک  يداشته است، رد اثر چرخ و به دنبال آن فشردگ

عملکرد  نييدر تع يمهم يژگيوکه به عنوان  استيزراع
 خاک يشود. فشردگ يممحسوب  يو مصرف انرژ نيماش

در سطح خاک  يبه تنش اعمال ،ط خاکيدر کنار شرا
ل خاک يکه تنش به پروف يا وهيش همچنينتوسط چرخ و 

 هاندازشدن  کوچکدارد. با  يبستگ ،شود يمانتقال داده 
 ي، مقاومت نفوذيکيدروليت هيخلل و فرج و کاهش هدا

 Van et( ابدي يمش يافزا درصد ٥٠ تا ٣٠ خاک در حدود

al., 2007.(  
عبور مکرر چرخ،  يتنش در خاک ط يرهاييتغدگاه ياز د

تنش در  يرهاييتغن يشتريها، ب تنش يشيدر کنار روند افزا
ن دو تردد اول و دوم ينه و حيشيب يرابطه با تنش اصل

ش تنش مزبور در يکه افزا يا به گونه ؛است شدهگزارش 
است  بودهدرصد دو تردد اول  ٢٠تنها  ٦و  ٥، ٤ يترددها

)Pytka, 2012(.  
اثر تکرار عبور  يگر به بررسيد پژوهشیدر  گر پژوهشن يا

ر ييت تغيبر تنش و وضع يکشاورز يتراکتورها يها چرخ
با چند ها  شيآزماپرداخت.  يو رس يشن يها خاک يشکل

لومتر بر ساعت در يک ۵ يشرويبار تکرار و در سرعت پ
انجام گرفت. تنش خاک با استفاده از  يکساني يرهايمس

نصب  يمتر يسانت ۳۰و  ۱۵که در عمق  ييوسرهايترانسد
ز يخاک ن ير شکل سطحييشد. تغ يريگ شده بودند، اندازه

ر شکل را ييشد که قادر بود تغ يبررس يستم نوريک سيبا 
ن ييمتر تع يسانت ۳۰در ۳۰ ک مربعيمعادل  يدر مساحت
ش تعداد عبور بر يافزا ريتأثستم ين سيکمک اکند. به 

 ,Pytka( شد يخاک بررس ير شکلييت تغيتنش و وضع

2005.( 
خواص  يمستلزم بررس يخاک زراع يفشردگ رفتار يبررس
خواص  يبند طبقهو  يريگ اندازه. استخاک  يکيمکان
 ييشگويپ يبرامؤثر صورت  به تواند يمخاک  يکيمکان

د. دو کار رو  به نيماش يکشش يها مؤلفهو  يريپذ حرکت
در خاک  يکيمکان تيف وضعيتوص يبراعمده روش 

و بوامتر ) CI(١شاخص مخروطشامل ک يمباحث ترامکان
 يبرا مخروطسه با شاخص يبوامتر در مقاروش . است
برخوردار است.  يدقت کمتررهمگن از يغ يها خاک
 يمبنابر  يتجرب يها روشاز  يا مجموعه ،WES٢ يها مدل

خاک  يکيف خواص مکانيتوص يکه برا اند شاخص مخروط
 ييشگويپ يبراخاک  -کردن تعامل چرخ مدلو 

نشست چرخ،  يابيارز همچنينو تردد چرخ و  يريپذ حرکت
 Wijekoon et(د نرو يکار م خاک به يار و فشردگيشکل ش

al., 2012.(  
خاک  يکيمکانت يوضعاز  يا مشخصهشاخص مخروط 

بر واحد سطح گزارش  روين که در قالب نسبت است
تحمل  يخاک را برا ييتوانا، ٣خاک ييرايگ نيزم شود. يم

                                                           
1- Cone index 
2- Waterways Experiment Station 
3- Traction ای Tractive effort 
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نشان  ،شود يبر آن وارد م عامل کششکه ازجانب  يفشار
خاک در  يم به مقاومت نفوذيصورت مستق دهد و به يم

تواند  يخاک م يشود. مقاومت نفوذ يممربوط  WESروش 
، شدت تردد، وزن يرطوبت يها يژگيمتأثر از بافت خاک، و

تواند  يم CI ني. بنابراباشدره يو غ يشروين، سرعت پيماش
ز يخاک ن ييرايگ نيزمت ياز ظرف يبه عنوان شاخص

 يجامع يدر بررس Taheri et al. (2015) محسوب شود
 ينيب شيپ در بر شاخص مخروط را يمبتن يها مدلت يمز

تر از  برجسته يا جاده برون يها نيماش يکشش يها مؤلفه
  است. کردهگر قلمداد يد يها روش

Feldman & Domier (1970) يزان فشردگين مييتع يبرا 
ژن و ي، نرخ انتشار اکسمخروطخاک از سه صفت شاخص 

 هجعببا استفاده از  يبرشمقاومت ر ييزان تغيم همچنين
که کردند ج خود گزارش يدر نتاها  آنبهره جستند.  يبرش
 هنيگز ،شاخص مخروط، مورد اشاره مؤلفهن سه ياز ب

 .خاک است يرات فشردگييتغ فيتوص يبرا يتر شامل
 يخاک مورد بررس يد در بحث فشردگيکه با يگريد مؤلفه
. استجاد رد اثر آن در خاک ينشست چرخ و ا ،رديقرار گ
خاک  ين فشردگيينشست خاک در تع ينيب شيپ ،نيبنابرا

  برخوردار باشد. ياديت زيتواند از اهم يم
Brixius (1987) هواسطار خاک به يش تنش در شيافزا 

. کردشنهاد ي) پ١( يتجرب هبه صورت رابط ن رايتردد ماش
مرطوب و فشرده قابل  يليخ يها خاک ين رابطه برايا

  :ستياستفاده ن
)۱(         = 1+ 1.8. exp (-0.11. Bn ) 

دو تردد پشت  مخروطشاخص  BCIو  ACIن رابطه، يدر ا
 يريپذ حرکتعدد  Bnو  )يقبل و يبعد بيترت سر هم (به

 .باشد يمآن  يدگير و خوابياز ابعاد تا يکه تابعاست چرخ 
ر يک، نشست چرخ به عنوان متغيدر مباحث ترامکان

ت تحمل يمختلف ظرف يها استفاده شده و مدل يخروج
مختلف خاک به عنوان  يها مؤلفهخاک با استفاده از 

 ).Saarilahati, 2002است ( افتهيتوسعه  يورود يرهايمتغ
ن را در يماش يشرويسرعت پ ريتأثن، يبه مانند ا ييها مدل

 ياست که برخ يدر حال امر، نينداده است و ا يخود جا
کاهش  يش تراکم خاک طياز افزا يحاک يمطالعات تجرب

 يچالش فشردگ .(Charman, 2002)است  يشرويسرعت پ
 يها نيوزن و ابعاد ماش هتوسعخاک به موازات 

 & Rickman. است شدهظاهر رتر يچشمگ يا جاده برون

Chanasyk (1988) ر و تردد ين، فشار باد تاياثر وزن ماش

قرار  يخاک مورد بررس يکننده را بر رو برداشتن يماش
چرخ به  يدن بار رويکه با رسکردند گزارش ها  آن. دادند

 يحجم يش چگاليبر افزار يفشار باد تا ريتأث، يحد مرز
ان نشست يم هرابط Bekker (1960)بار بود.  ريتأثشتر از يب

ان ي) ب٢صورت معادله ( صفحه را به يو فشار رو صفحه
  :نمود

)٢(  P = kzn 
نشست  Zخاک و  يسخت kPa ،(Kفشار ( Pن رابطه، يدر ا

) ٣( هخاک را در قالب معادل يکرسختي. باست) mصفحه (
  ):Wong, 2009(کرد ارائه 

)٣(  K = 
     +  ∅ 

 نشست - فشار همعادل يها مؤلفه ∅ و  n ،kcن رابطه يدر ا
 .است يليمستط هصفحا عرض ي يا رهيداشعاع صفحه  bpو 

که  يگريمستقل د يها مؤلفه، يعالوه بر فشار تماس
شدت تردد  ،قرار دهد ريتأثتواند تحت  ينشست چرخ را م
نه ين زميدر ا يمختلف يها که مدل استبه لحاظ تکرار 

ل يوسا يل عملکرد کششيه و تحلي. تجزاست شدهارائه 
 به ،ش تنش در خاکيگرفتن افزا  نظربا در  يستيه باينقل

را بدون يز؛ رديقرار گ يله مورد بررسيتردد مکرر وس هواسط
له، يق کشش وسيدق ينيب شيپ، مؤلفهن يگرفتن ا  نظردر 

عمق نشست، ت تردد خاک، ي، قابليمقاومت حرکت
  مقدور نخواهد بود. خاک و مانند آن يفشردگ

Anttila (1998) ن تردد يرا بر اساس اول مدل نشست چرخ
ر و يتا يدگير، بار، خوابياز ابعاد تا يصورت تابع ر بهيتا

  : ارائه نمود )٥(و  )٤( روابطمطابق  مخروطشاخص 
)٤(  Zrut =  .       

)٥(  Zrut = 0.005.  .      

ب بر اساس مدل يترت بهعدد چرخ     و NCI ،ن روابطيادر 
ر يلوث است که به شرح روابط ز - رمسيترناژ و مدل و

  :شوند يمف يتعر

)٦( NCI=   . .      .  (    .   ) 
)٧(  CN=   . .   

 هچرخن ياول يبرا )۵(و  )۴( يها معادلهن روابط، يدر ا
 مربوطها  ن مدليشده در ا استفاده يها ثابتتردد ارائه شد. 

 همچنينآن و  يواقع يو نوع بارگذارن يط ماشيشرابه 
  .استخاک ط يشرا
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Abebe (1989) عمق نشست چرخ با توجه  يرا برا يمدل
  کردند:) ارائه ٨( هرابطه مطابق يله نقليوس ١به چند عبور

)٨(  Zn = Z1 .    

)٩(  a =           (    )  ( )    ( )  

عمق  Z1م و اُ n، عمق نشست تردد Zn) ٨( همعادلدر 
و  i)، ٩( همعادل. در است) n1نشست مربوط به تردد اول (

jترددند. هشمارمربوط به  ي، اعداد متوال  
Kharkhuta (1973) مقدار نشست تردد  يمدل يطn ُم را ا

  است: کردهارائه  )۱۰( هرابطبه صورت 
)۱۰       (                             Zn = Z1.( ∙ log +  )  

که در  استب خارخاتو يموسوم به ضر   ،ن رابطهيدر ا
در  يتجرب يها شيآزماو از است ر يمتغ ۱/۱تا  ۳/۰ هباز

ب يترت به Z1و  N ،همچنين د.يآ يط به دست ميهمان شرا
  ن عبور چرخ است.يعدد تردد و نشست اول

 Lyasko (2010)يکرد که عمق نشست، فشردگ انيب 
له يش تردد وسيخاک و به دنبال آن تنش خاک با افزا

ن تفاوت مربوط به تفاضل عمق يشترياما ب ؛ابدي يش ميافزا
 ٣١تا  ١٠که حدود  استله ينشست تردد اول و دوم وس

 يشروياثر سرعت پ Carman ( 2002) .شددرصد گزارش 
قرار  يرا مورد بررس يرات فشردگييچرخ بر تغ يو بار رو

 يدار يرمعنيتأثبرجسته،  يا مؤلفهبار به عنوان  همؤلفداد. 
 پژوهش ،جينتا نيخاک داشت. عالوه بر ا يدر فشردگ

، يشرويش سرعت پيبا افزااز آن بود که  يچارمن حاک
ز ين ،نيش از ايپ. کرددا يکاهش پ يزان فشردگيم

(Barone,1990)  بستر بذر  يساز آمادهگزارش کرده بود که
ش يب يباال انجام شود تا از فشردگ يها در سرعت يستيبا

  از حد خاک کاسته شود.
 يو لوم يبافت خاک لوم يران داراياز خاک ا يبخش بزرگ

 & Shahbazi( است يکم يمواد آل يو دارااست  يرس

Besharati, 2013(يبرا يفراوانت يظرفل، ين دلي. به هم 
بار  ريتأثست که ا نيا ،پژوهشن ياهدف شدن دارد.  فشرده

مؤثر  يها مؤلفهتردد به عنوان  تعدادچرخ، سرعت و  يرو
 ينشست خاک ط همچنينو  يخاک زراع يدر فشردگ

  رد.يقرار گ يمورد بررس مؤلفهن سه يرات اييتغ
  
  
  

                                                           
1- Multi pass 

  ها مواد و روش
گروه  ،ک خاکيناميشگاه ديدر مجموعه آزما پژوهشن يا

 با استفاده ازه يدانشگاه ارومستم يوسيک بيمکان يمهندس
خاک  هانبار خاک انجام گرفت. هانبار و چرخ تکآزمونگر 
متر،  ٢متر، عرض  ٢٤طول با  هن مطالعيا شده در استفاده

 يبرا متر بود. يسانت ٧٠خاک برابر  هيالمتر و عمق  ١عمق 
ورتر متناسب با الكتروموتور مورد  ر سرعت، از اينييتغ

قدرت استفاده شد که قادر بود با تأمين استفاده در بخش 
فركانس تغذيه الكتروموتور، ميزان دور  -تغيير تركيب ولتاژ

 تغيير ،آن را به صورت پيوسته و در تعداد سطوح نامحدود
با بافت  يخاک از خاک هانبارکانال  .کندو تعيين  دهد
پر  لت)ي% س٢/٢٢% رس و ٥/٤٣% شن، ٣/٣٤( يرس يلوم

  ).١(شکل  استشده بود که بافت غالب خاک منطقه 
ش، خاک داخل کانال با استفاده از يقبل از انجام آزما

آن  هکشندخاک در اتصال به  هانبار هژيو يبندها دنباله
قرار گرفت و به  ي(شامل چنگه، لولر و غلتک) مورد فراور

  ح شد.يو تسط يساز آمادهکنواخت يصورت 
  

  
  زات وابستهيو تجه خاک هانبار، چرخ تکآزمونگر  - ١شکل 

 
و اعمال بار وسرعت  يشيآزما يها ک کرتيبه منظور تفک

سرتاسر کانال  در يجداگانه، خطوط شاخص يدر ترددها
. با اجرا شدکانال  يو عرض يطول يبند ميتقسدر قالب 

خطوط  يآزمونگر چرخ، تردد در رو يعرض ييجا هجاب
متر از طول کانال خاک در  ٩. گرفت يشاخص صورت م
با هدف  کارن يا د کهيگرد يجداساز يسه بخش سه متر

از  کي اعمال سرعت مختلف با سه سطح جداگانه در هر
  ).٢(شکل  مزبور صورت گرفت يها قسمت
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  خطوط شاخص در طول کانال - ٢شکل 

  

تحت سه سطح مختلف بار و سه سطح  چرخ تکآزمونگر 
مورد  ريتا شد. يانداز ها راه شيآزمامختلف سرعت در طول 

 استاندارد با مشخصات ريک تاي، پژوهشن يا استفاده در
Barez 8.25-16 (8) P.R HLF  مطابق  در آناست که

، نسبت متر يليم ٢٢٠ ريتا مقطع کاتالوگ ارائه شده، عرض
 و عرض مقطع ارتفاع نينسبت ب( ۸/۰معادل  ١ييرعنا

 است. نچيا ١٦نگ ير قطراس و يبا ريتا ساختار مقطع)،
وتن قرار گرفت. هر يلونيک ٤و  ٣، ٢ر تحت سه سطح بار يتا

ک سطح از بار بودند. با يانگر يکدام از خطوط شاخص نما
نورتر، سرعت يا يرات مدول فرکانسيياستفاده از تغ

کار   بهه يمتر بر ثان ٥/١و  ١، ٥/٠در سه سطح  يشرويپ
هر  ير در رويتار تعداد تردد، يمتغ يبررس يبرا. گرفته شد

اثر بار،  ،تيدر نها. داشتتردد  ٢٠کدام از خطوط شاخص، 
قرار  يوابسته مورد بررس يرهايمتغ يسرعت و تردد بر رو

  گرفت.
  

  ها داده يآور جمع
خاک از دستگاه  مخروطشاخص  يريگ اندازهبه منظور 

(شکل شد )، استفاده Rimik CP20ک (يميفروسنج مدل ر
متر  يسانت ٩٠طول  به يا لهيم يدارافروسنج ن ي. ا)٣

مقاومت نفوذ خاک  يريگ اندازه يبرا ياست. فواصل عمق
مقاومت  يريگ اندازهمتر و حداکثر عمق  يسانت ٥/٢برابر 

، يريگ اندازهشد. دستگاه بعد از م يتنظمتر  يسانت ٢٥ز ين
ها به  خود نگه داشت و سپس داده هحافظها را در  داده

 ،يساز مرتبو  يريگ متوسطانتقال داده شد و بعد از انه يرا
  . ندل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز ها داده

گيري  نشست خاک بعد از تردد چرخ در سه نقطه اندازه
گيري نشست خاک، از يک کوليس  اندازه شد. براي

متر استفاده شد. قبل از تردد  ميلي ٠١/٠ديجيتالي با دقت 
                                                           
1- Aspect ratio 

گيري و  نشست در رد اثر چرخ اندازهو بعد از تردد، عمق 
  ).٤ها به رايانه انتقال داده شدند (شکل  داده

اساس اين پژوهش، به صورت آزمايش فاکتوريل بر پايه 
) با هدف بررسي اثر تکرار CRD( ٢طرح کامالً تصادفي

در يک طرح  تردد، سرعت پيشروي و بار روي چرخ 3 × 3 × سير بود. تعداد تردد در هر م ،Nقرار گرفت که   
انجام  برداري پي همراه با داده در تردد پي ٢٠در هر مسير، 

  انجام شد. spss 22افزار  ها با استفاده از نرم شد. تحليل داده
  

  
 يتوسط نفوذسنج دست مخروطشاخص  يريگ اندازه – ٣شکل 

Rimik cp20 بعد از تردد -قبل از تردد ب - الف  
  

  
سه  يبرا تردد چرخ ريجاد شده در مسيار ايرد ش - ٤شکل 

 وتنيلونيک ٤و  ٣، ٢ يسطح بار عمود

  
  نتايج و بحث

ر بار و يمربوط به اثر دو متغ ينمودارها ٧و  ٦، ٥ يها شکل
را  يپ در يپ ي) در ترددها٣R.Dسرعت بر عمق نشست (

در هر سه سرعت،  ،ن نمودارهايبر اساس ا. دهد ينشان م
و با دارد  يدار يمعنش يش بار، عمق نشست افزايبا افزا

ر ييشدن روند تغ  کندترتعداد تردد به  يجيش تدريافزا
ابد. ي يرات عمق نشست خاک کاهش مييشکل خاک، تغ

 ١، ٥/٠ب، سرعت در سطوح يترت به ٧و  ٦، ٥ يها شکلدر 
                                                           
2- Completely Randomized Design 
3- Rut depth 



 يک ارقام مختلف بادامآکوستبندي  يس در درجهاَنفهاي شبکه عصبي مصنوعي و  يي مدلکارآيسه مقا                                                  ٥٤

ن نشست يشتري. باست شدهکار گرفته  بهه يمتر بر ثان ٥/١و 
رابطه است. در  بوده ٤ KNو بار  ٥/٠ m/sدر سطح سرعت 

از آن است  يج حاکي، نتايشرويسرعت پ ريتأث يبا چگونگ
در خاک اتفاق  يشتريکه در سرعت کمتر، عمق نشست ب

 مدت شيتوان در قالب افزا ين روند را ميکه اافتاده است، 
. در ر کردين تفسييخاک در سرعت پا يزمان بارگذار

در آزمون   et alStafford. )(1981 انجام شده های پژوهش
 يخاک، مدت زمان بارگذار يشگاهيآزما يساز فشرده
خشک  يها تراکم خاک يبر رو ياثر قابل توجه خاک

عمق  است. داشتهک يزوتروپيا يط بارگذاريتحت شرا
 ههماست و در  افتهيش يش بار افزاير با افزاينشست تا

 .است شدهت يتثب باًيه تقريپس از چند تردد اولها  شيآزما
عبور چرخ مشاهده ن ينخسترات نشست در يين تغيشتريب

  دارد. يهمخوان Lyasko (2010)ش رو با گزا است شده
  

  
تأثير سه متغير بار، سرعت و تردد بر مقدار عمق  - ٥شکل 

  متر بر ثانيه) ۵/۰(سرعت  نشست خاک
  

تأثير سه متغير بار، سرعت و تردد بر مقدار عمق  - ٦شکل 
  متر بر ثانيه) ۱(سرعت  نشست خاک

 

  
تأثير سه متغير بار، سرعت و تردد بر مقدار عمق  - ٧شکل 

  متر بر ثانيه) ۵/۱(سرعت  نشست خاک
  

زان يو بار را بر م يشروياثر سرعت پ ١٠و  ٩، ٨ ينمودارها
ش تردد نشان يخاک با افزا مخروطش شاخص يافزا
شاخص ن مقدار يشترين بخش، بيج اينتا براساس د.نده يم

) و سطح W3 = 4 kNمربوط به سطح بار سوم ( مخروط
ن، يعالوه بر ااست.  بوده) V1=0.5 m/sسرعت اول (

ار ياول تا پنجم بس يترددها يط مخروطرات شاخص ييتغ
آن  يشيباال از روند افزا ياست و در ترددها بودهمشهودتر 

 .است شدهکاسته 
سرعت و بار ، تأثير سه مؤلفه تعداد تردد، ٢و  ١هاي  جدول

ها را نسبت به متغير وابسته  متقابل آن روي چرخ و اثرهاي
، تأثير ١دهند. با توجه به جدول  شاخص مخروط نشان مي

 %١و تعداد تردد بر شاخص مخروط در سطح دو متغير بار 
است؛ حال آنکه با توجه درصد توزيع  دار بوده معني

ه است؛ يک از متغيرها يکسان نبود ، تأثيرهاي هراحتمال
بلکه تعداد تردد به ميزان چشمگيرتري در افزايش شاخص 

است. در تجزيه واريانس ديگر، تأثير  مخروط نقش داشته
سرعت بر شاخص مخروط مورد بررسي قرار گرفت که 

داري بر افزايش شاخص مخروط  مؤلفه سرعت تأثير معني
دار نبودن اثر تردد بر شاخص  معني ٢نداشت. جدول 

  دهد. از تردد پنجم نشان مي مخروط را بعد
تجزيه و تحليل جدول واريانس اثر تعداد تردد بر شاخص 
مخروط بعد از گذر پنجم در سه سطح از بار انجام شد که 

داري اثر تردد چرخ بر شاخص  در هر سه سطح، عدم معني
توان گفت که بعد از تردد پنجم،  مخروط مشاهده شد. مي
هاي مختلف، اثر تردد چرخ بر  در سطوح بار و سرعت

منظور بهتر  ص مخروط چشمگير نبوده و بدينافزايش شاخ
است که ماشين از همان مسير عبوري خود در گذرهاي 
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هاي مختلف  اوليه، تردد کند. حتي در بسياري از مدل
بين شاخص مخروط و اولين تردد مطرح  شده، رابطه ارائه
است. با تحليل رگرسيوني رابطه بين تردد و شاخص  شده

) با ضريب تبيين ١١رابطه ( مخروط، مدلي رگرسيوني با
  استخراج شد: ٨٤/٠

)۱۱(  CI = 122.008 + 41.4 n – 2.4n2 + 0.47n3 
شماره تردد است. به عبارتي، يک  nدر اين رابطه، 

تخمين نسبتاً خوبي را از شاخص  ٣اي درجه  جمله چند
  است. مخروط خاک بر حسب تعداد عبور ارائه داده

Brixius (1987)  شاخص مخروط در هر دو نسبت تغييرات
است که  ) ارائه کرده١عبور متوالي را به صورت رابطه (

  است. البته براي سطوح مختلف تردد، تعميم داده نشده
 

تأثير سه متغير بار، سرعت و تردد بر مقدار  -٨شکل 
  متر بر ثانيه) ٥/٠شاخص(سرعت 

 

 تأثير سه متغير بار، سرعت و تردد بر مقدار شاخص - ٩شکل 
  متر بر ثانيه) ١مخروط(سرعت 

 

تأثير سه متغير بار، سرعت و تردد بر مقدار شاخص  - ١٠شکل 
  متر بر ثانيه) ٥/١مخروط (سرعت 

  

  مخروطرات شاخص يير وزن و شدت تردد بر تغيدو متغ ريتأثمقادير  -١جدول 

  

  پنجمدد ربعد از ت مخروطاثر تردد بر شاخص  -۲جدول 

  
، تأثير دو متغير وزن و تردد را بر عمق نشست ٣جدول 

دهد و بر اساس اين جدول، هر دو مؤلفه مزبور  نشان مي
% ١داري بر افزايش عمق نشست در سطح  تأثير معني

   اند. اشتهد
  تردد  ريتأثشود،  يم مشاهده ٣ جدول در که طور همان

زان عمق نشست در يش ميوزن بر افزا ريتأثنسبت به 
سه يمقاج آزمون ياست. نتا داشتهقرار  يسطح باالتر

) ١ m/s( ٢ن دانکن نشان داد که سرعت سطح يانگيم
بر  يدار يمعن) اثر ٥/٠ m/s( ١نسبت به سرعت سطح 

 ٣حال آنکه سرعت سطح  ؛نشست نداشتش عمق يافزا
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  درصد توزيع احتمال F  Sig  هاي آزادي درجه  مجموع مربعات  منابع تغييرات
  ١٦/٥  ٠٠٠/٠  ٥٩٦/٢٨  ٢  ٠٣٦/٣٦٠٦٢  وزن

  ٤٥/٨٠  ٠٠٠/٠  ٦٢٣/٤٤  ٢٠  ٠٥٣/٥٦٢٧٢٢  تعداد تردد
  ٦/٢  ١٨٦/٠  ٣٧٢/١  ٢١  ٨٥٤/١٨١٦٢  وزن * تعداد تردد

  ٩٧/٣      ٤٤  ٥٠٩/٢٧٧٤٣  خطا
        ٨٧  ٨٠٣/٦٩٩٤٤٧  کل

 F  Sig  هاي آزادي درجه  مجموع مربعات  منابع تغييرات

  ٠٨٧/٠  ٥٦١/٣  ١٠  ٣٣١/٢١٧٢٢  تعداد تردد



  بررسي اثر بار عمودي، سرعت پيشروي و تعداد عبور چرخ بر شاخص مخروط و نشست خاک                                                               ٥٦

)m/s زان عمق نشست داشت. در يبر م يدار يمعن) اثر ٥/١
سطوح بار، سطح بار دوم  ين برايانگيميها سهيمقاآزمون 

 ؛از خود نشان نداد يدار يمعننسبت به سطح بار اول اثر 
زان يبر م يدار يمعن) اثر kN٤( ٣حال آنکه بار سطح 

بودن ندار  يمعن ريتأث ٤جدول  ش عمق نشست داشت.يافزا
رات عمق ييتغ يخاص برا يسطوح بار را در ترددها

  دهد. ينشست نشان م
شود،اثرهايتردد در  مشاهده مي ٤طور که در جدول  همان

دار  ) از گذر ششم به بعد معنيW1=2 kNسطح بار اول (
نيست. به عبارت ديگر، در ترددهاي اوليه بيشترين نشست 

شده در  اتفاق افتاده و با افزايش تردد، تغيير شکل ايجاد

) به W1=3 KNخاک خيلي کم است. در سطح بار دوم (
شده در خاک بيشتر از  دليل افزايش بار، تغيير شکل ايجاد

ي آن تا گذر پانزدهم ادامه حالت قبل بوده که تأثيرها
معني  است؛ ولي بعد از گذر پانزدهم اثر بار نيز بي داشته
شود  ) مشاهده ميW1=4 KNاست. در سطح بار سوم ( شده

داري بر تغيير  که از گذر سوم به بعد، تردد چرخ تأثيرمعني
توان چنين  است. دليل اين امر را مي شکل خاک نداشته

دن بار به مقدار بيشينه، توجيه کرد که به دليل رسي
بيشترين نشست خاک در ترددهاي اول صورت گرفته و 
بعد از گذر سوم بر اثر فشردگي مکررخاک، تردد چرخ 

  تأثير چنداني بر تغييرات عمق نشست نداشته است.
  

  زان عمق نشستيش مير وزن و شدت تردد بر افزايدو متغ ريتأث - ٣جدول 
  ع احتماليدرصد توز F  Sig  يآزاد يها درجه  مجموع مربعات  راتييمنابع تغ

  ٦٢/١٤  ٠٠٠/٠  ٩١٣/٤١  ٢  ٣٤٦/٨١٦٢  وزن
  ٥/٦٧  ٠٠٠/٠  ٤٢٧/١٨  ٢١  ٣٦٦/٣٧٦٧٩  شدت تردد

  ٩/٣  ٨٢٦/٠  ٧٢٢/٠  ٣١  ٥٩١/٢١٧٨  وزن * شدت تردد
  ٣/٧      ٤٢  ٦٣٤/٤٠٨٩  خطا
        ٩٦  ٧٧١/٥٥٨٢٦  کل

  
  رات عمق نشست در تردد خاصييتغ يدار يمعنبار بر عدم  مؤلفه ريتأث- ٤جدول 

  F  Sig  تردد  راتييمنابع تغ
  ٠٨٢/٠  ٥٤٥/١١ W1 = 2 KN(  n = 6بار (
  ٢٥/٠  ٢٧٩/٢ W1 = 3 KN(  n = 15بار (
  ٢٤٧/٠  ٩١٢/١  W1 = 4 KN(  n = 3بار (

 
نشست خاک برحسب  يونيرگرس همعادل )١٢( هرابط
و تعداد تردد را نشان  يشرويبار، سرعت پ يرهايمتغ

 ن نسبتاًيتخم ٨٨/٠ن ييتب بين معادله با ضريدهد. ا يم
  داشته است. ياز نشست خاک در هر تردد در پ را يخوب

)١٢(  Z = 24.169 + 14.738 W – 17.123 V + 1.12 n  
چرخ بر حسب  يب بار رويترت به Zو  W ،Vن رابطه يدر ا

ه و مقدار يبر حسب متر بر ثان يشرويوتن، سرعت پيلونيک
تردد چرخ  هشمار ،nمتر بوده و  يليمنشست بر حسب 

 نيگر در ايد يها ن رابطه نسبت به مدليت ايمز. است
به  يازيعمق نشست خاک، ن همحاسب يبراست که ا

  ست.يخاک ن يها مؤلفهدانستن 
Kalugin & poletaev (1968)  يا خود رابطه پژوهشدر 

چرخ، هندسه  يام بر حسب بار روnن نشست يتخم يبرا
اند که  ارائه کرده يقبل يدر عبورها ير و نشست تجمعيتا

خارخوتا در  ،همچنيناست.  يشرويالبته فاقد اثر سرعت پ

ام را بر حسب نشست عبور اول و nنشست  يمشابه همطالع
مدل  يتجرب يها شيآزمابرگرفته از  يب ثابتيضر

شامل نقطه ضعف  ،ن دستياز ا ييها  است. عموم مدل کرده
  م هستند.يط خاص و عدم تعميمحدود بودن به شرا

  
  گيري نتيجه

 يشرويتردد، بار و سرعت پ يها مؤلفه، اثر پژوهشن يدر ا
قرار  يخاک مورد بررس مخروطنشست و شاخص  يبر رو

کنش چرخ و  برهممربوط به  يها بر مدل يگرفت. مبتن
ها به صورت  ن مدليدر ا غالباً ،تکرار عبور همؤلفخاک، 

توان  يرا نم مؤلفهن يهرچند ا است؛ نشدهمستقل لحاظ 
ن پژوهش روند يصورت مستقل در نظر گرفت. در ا هب

تکرار  يدر ط مخروطنشست خاک و شاخص  يرهاييتغ
مورد  يشرويعبور چرخ در سطوح مختلف بار و سرعت پ

ارتباط نشست  يدگيچياست. با وجود پ گرفتهمطالعه قرار 
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، يشرويسطوح بار و سرعت پ يخاک ط مخروطو شاخص 
ساده و قابل  ر نسبتاًيدست آمده تعب هب يونيرگرس يها مدل
ده را بر حسب تعداد عبور چرخ يچين ارتباط پياز ا يقبول

نظر  به ،يشرويسرعت پ ريتأثارائه کرده است. با توجه به 
 يبيتخر ريتأث يات زراعيش سرعت انجام عمليرسد افزا يم

قابل  هنيگزکننده از نظر تراکم خاک نداشته و  محدودو 
است که  يدر صورت ،شين افزايالبته ااست  يرشيپذ
داشته باشد و  يرا در پ يات زراعيع عمليمانند تسر يتيمز

ز ين ات ويت انجام عمليفياز نظر ک يتيمحدود ،همچنين
از ن کشنده وجود نداشته باشد. يماش يت توان کششيکفا
ر شکل و تراکم ييتغ ياثرهاشدن سهم  محدود، يطرف

از آن است که  يحاک ،نينخست يخاک به عبورها
ه ياول يخاک در گذرها يچرخ رو يگذارريتأثن يشتريب

 ين بر رويک ماشيت ترافيريافتد و بهتر است مد ياتفاق م
با تکرار عبور را بر تعدد  يثابت و حداقل يرهايخاک، مس

 ح دهد.ين ترجيعبور ماش يرهايمس
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