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  مقدمه 
حرکت  ي، برا١ط خارج از جادهيدر شرا ينيه زمينقلل يوسا

 ييها ازمند چرخياد خاک نيو رطوبت ز يوال  ط گليدر شرا
ت يرين مديه و همچنيله نقليبا عملکرد بهتر در کنترل وس

له مسئبا  ينيه زميله نقلي. هر وسهستند يمصرف انرژ
چرخ و خاک سروکار دارد، لذا مطالعه و  يريا درگيکشش 

 يت فراوانيرابطه چرخ و خاک از اهم يرو ق بريتحق
 ,Shahidi & Ahmadi Moghaddam( استبرخوردار 

 ٢ييعملکرد بهتر چرخ پارو شده  انجام قاتي. تحق)2008

را به وضوح  يوال ط گليدر شرا يکينسبت به چرخ الست
ها  نن آيب يخال يکه فضا ييها کند. لذا چرخ با آج يان ميب
 تأثيرقال دهد، ترا بهتر ان يوال بتواند گل كهباشد  يا گونههب

کند.  يجاد ميه ايله نقليکشش وس يبر رو يتر مطلوب
ه يل نقليعملکرد وسا يابيو ارز يساز مدل يها روش
دار، توسط خواص يناپا يها نيزم يدار بر رو چرخ

عوامل و  يطراح يپارامترها عالوه بهلف مخت يها نيزم
. (Taheri et al., 2015) رنديگ يقرار م تأثيروابسته تحت 
چرخ و  نه تقابل انواعيدر زم يقات متنوعيدر گذشته تحق

مشخص شد که  نيهمچن. است  شدهانواع خاک انجام 
نسبت به چرخ  يعملکرد بهتر يا قفسي ييچرخ پارو

زده و  ط شخميکه در شرا ييها نيماش يبرا يکيالست
 يبررس .(Gee-Glough, 1985) کنند دارد يکار م يغرقاب

که  است  هنشان داد يير چرخ پارويرفتار خاک مرطوب ز
 تأثير(بوکساوات) چرخ  ٣لغزش عمق نفوذ و يپارامترها

-Salokhe & Gee) ه دارديله نقليکشش وس يبر رو ياديز

Clough, 1988) .با آج  ييسه دو نوع چرخ پارويمقا از
شد که رفتار خاک در  نتيجهمتناوب و آج ساده  يپلکان

 & Soekarno) کند ير مييمتفاوت آج تغ يها دمانيبرابر چ

Salokhe, 2003)فرد همنحصرب يبا طراح يي. چرخ پارو
کند تا بتواند  يها استفاده م ن آجيب يشتريب يود از فضاخ

رون يآب را به ب يخاک به خوب يدر هنگام تردد بر رو
ر خود ادامه دهد. يبه مس يط بهتريانتقال داده و با شرا

از  يکي ٤روش المان محدود يليتحل يها مدل
-چرخحل مسائل مربوط به تقابل  يها ن روشيپرکاربردتر

                                                                                     
1- Off-Road 
2- Paddle Wheel 
3- Slip 
4- Finite Element Method (FEM) 

 ٥ک المان محدوديکالس يها استفاده از روش. استخاک 
)FE( استوار است،  يون الگرانژيکه بر اساس فرموالس

ف المان در ياغلب منجر به مشکل در محل تماس و تعر
ب ين مشکل، روش ترکيحل ا يبرا ؛شود يم يه تماسيناح
 است  مورد توجه قرار گرفته،  ٦(CEL)يالگرانژ-يلرياو

(Noh, 1963) .ع تنش و يتوز يبررس يگريق ديدر تحق
 درک تراکتور يچرخ  ير بار محورير زر شکل خاک دييتغ

 يدو بعد  FEMمدل ،خاک -ريل تقابل تايه و تحليتجز
 يمحدود برا يج نشان داد که روش اجزاينتاشد.  يمعرف

ر چرخ ير شکل خاک در زييع تنش و تغيتوز ينيب شيپ
مورد استفاده قرار  يبا دقت قابل قبول تواند يم تراکتور

ع ي. در حال حاضر توز(Perumpral et al., 1971) رديگ
آمده با استفاده از روش المان محدود و  دست به تنش 

 است  شدهرفته ين پذين محققيک، بيه االستيحاصل از نظر
ر شکل خاک ييع تنش و تغيمحاسبه توز يبرا يو به خوب

در  قابل اجرا است. درحال حرکت ٧صلبک چرخ يتحت 
 يا ماسه دار با خاک  دندانه ن چرخيتقابل بگر يد يپژوهش

 -يلرياوو با استفاده از روش المان محدود  يصورت عدد به
. گرفت)، مورد مطالعه قرار CELب شده (يترک يالگرانژ

که قادر به  يلريک اويماسه از تکن يساز هيشب يبرا
دار  دندانه بزرگ تحت چرخ يها ر شکلييتغ يساز هيشب

  ٨پراگر -ن از مدل دراکريهمچن استفاده شد.است 
ج نشان داد ياک استفاده شد. نتام خيار تسليمع عنوان به

از  ياريبس ،شده ترکيب  يالگرانژ - يلرياوکه روش 
حل را المان محدود  يها روش يبرا يقبل يها تيمحدود

، گشتاور يکشش يروين يساز هيشب جياساس نتا بر کند. يم
 يهمبستگ لغزشر با نسبت يتا ٩يرفتگزان فرويو م يورود
 يدر پژوهش. (Pruiksma et al., 2011) نشان داد يخوب

، در خاک صلبک چرخ يغلتش  ينيب شيپ يبرا مشابه
ن پژوهش يشد. در اجاد يا يبعد ک مدل المان محدود سهي

طور  هتا ب شداستفاده  يلرياو يبند خاک از فرمول يبرا
ت ينشان دهد. در نهاز حد مواد را ش اير شکل بييثر تغؤم

حل  ي)، براCEL( شده ترکيب  يالگرانژ-يلرياواز روش 
 ينيب شيروش پجه يدر نت. است  شدهن مسئله استفاده يا

 ينيب شيو پ يريگ سه کشش خالص اندازهيکشش با مقا
                                                                                     
5- Finite Element 
6- Coupled Eulerian–Lagrangian 
7- Rigid 
8- Drucker-Prager 
9- Sinkage 
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در  لغزش نيو چند يمختلف عمود يطول بارها شده در
کشش خالص عالوه هب. است  شدهد ييتأ دو نوع خاک

هر دو نوع خاک  يبرا شده  بيني پيشو  يريگ اندازه
که  يطور بهگر داشتند. يکديبا  يخوب يهمبستگ
از خاک  يشن -ينوع خاک لوم يبرا بهتري يهمبستگ

. (Varghese et al., 2012) است  شدهگزارش  يرس - يلوم
از  يبعد ک مدل المان محدود سهي مشابه يدر پژوهش

مورد  يکشاورز يرهايو مرور تا  از عبور يناشتراکم خاک 
افزار  ه صلب در نرميک الي صورت بهر ي. تاگرفتقرار  يبررس

 - ريکنش تا برهم ياعتبارسنج يبرا .شد يمعرف ١آباکوس
ج يبا نتا يافزار دست آمده از مدل نرم هج بيخاک، نتا

نشان مقايسه ن يا. شدسه يمقا يشگاهيحاصل از مدل آزما
شده به خاک،   نتقلم يعمود يها ر تنشيداد که مقاد

خاک  يساز هستند و فشردهمستقل از مقدار رطوبت خاک 
ن يدر ا يم کمتريتسل يها مرطوب به تنش يها نيدر زم
 يدر پژوهش .(Cueto et al., 2013) دارد يط بستگيشرا
خاک  يبر رو ير تراکتور کشاورزيک تايل يتحل يبرا گريد

 - شد، مدل دراکر استفادهافزار المان محدود آباکوس  از نرم
خاک مورد استفاده قرار گرفت.  ميار تسليمع عنوان بهپراگر 

ر با استفاده از يو تا يلرياو يها با استفاده از المان
با ت يدر نها .مدل شد يک الگرانژيکالس يها المان
 شده ترکيب  يالگرانژ -يلرياوک يکناز ت يريگ بهره

 يساز و مدل يج تجربين نتايب يار خوبيبس يهمبستگ
بار  تأثير. (Rubinstein et al., 2018)شود  ديده مي

ر با استفاده يتا ير و رطوبت خاک روي، فشار باد تايعمود
 يو روش المان محدود مورد بررس يتجرب يها از آزمون

رطوبت خاک، ش يبا افزا دادج نشان يگرفت. نتاقرار 
 طور بهشده به خاک   حداکثر فشار تماس منتقل

شده بر خاک   تنش اعمال تأثيرافته و يکاهش  يريچشمگ
شتر خاک در هر ير شکل بييابد که منجر به تغي يش ميافزا
ر شکل کل ييش تغيافزاموجب جه يشود و در نت يه ميال

ش يش رطوبت خاک باعث افزايافزات يدرنها .شود يخاک م
شود که حداکثر تنش  ياز خاک م يا هيوسعت ناح عمق و

  . (Farhadi et al. , 2019) کند يرا تحمل م
له يموثر در کشش وس يت شناخت پارامترهايبا وجود اهم

 نتايج يدر منابع علم ه در خاک مرطوب، تاکنونينقل
  شدهمنتشر نآن تقابل  يل عدديدر مورد تحل يقيتحق

                                                                                     
1- Abaqus 

ت يمورد نظر قابل يينکه در چرخ پارويبا توجه به ا. است
جهت  ها) ن آجيه و فاصله بيارتفاع، زاو رييتغ( آج ضيتعو

ق ين تحقيهدف الذا  ،وجود داردکشنده بهبود عملکرد 
ج يدقت نتا يابيارزق ياز طر ،يافزار مدل نرم توسعه
با خاک مرطوب  ييپاروتقابل چرخ  شده سازي  شبيه

) ٢يمقاومت غلتشو  يفرورفتگزان يم ،لغزش ي(پارامترها
  .است يشگاهيج آزمايسه با نتايدر مقا

  
  ها مواد و روش
ن صورت است که يق به اين تحقيا ياجرا يشرح روش کل

ک ي يبرا يو فرورفتگ ي، مقاومت غلتشلغزش يپارامترها
روش المان محدود  ا، در خاک مرطوب بييچرخ پارو

شش  اعمال تأثيرتحت ذکرشده  ي. پارامترهاشدن ييتع
درصد محاسبه  ۱۰۰در بازه صفر تا  ٣يمالبند بارسطح از 

 ييک چرخ پارويتفاده از با اس يتجرب يها شيآزماشد. 
موجود در انباره خاک )، ١ شکل( دستگاه کشندهمتصل به 

 ،يدانشکده کشاورز، ستميوسيک بيمکان يمهندس گروه
در با ن مطالعه يد چمران اهواز انجام شد. در ايدانشگاه شه

 ها شيآزما در خاک، ييکان تردد چرخ پاروامنظر گرفتن 
با بار  ييچرخ پارو ودرصد  ۲۴خاک با سطح رطوبت  يبرا

ه يمتر بر ثان ۲۷/۰ يلوگرم و سرعت خطيک ۵/۲۱ يعمود
  .است  شده يطراح

  
  گيري بار مالبندي اندازه

گيري بار مالبندي براي کشنده در  شماتيک دستگاه اندازه
است. اعمال بارگذاري به   الف، نشان داده شده - ٢شکل 

ميز  ب، شماتيک - ٢شکل کمک ميز ترمزي انجام شد. در  
ترمزي جهت اعمال بار مالبندي مجهز به ترمز چوبي 

کردن  هاي مالبندي مختلف با سفت شود. بار مشاهده مي
تدريجي پيچ تنظيم بار مالبندي توسط ميز ترمزي به 
دستگاه اعمال شد. اين عمل تا زماني ادامه يافت که مقدار 

درصد و سرعت  ۱۰۰هرزگردي (بوکساوات) حدود 
  گيري سيد. در اين زمان نيروي اندازهپيشروي به صفر ر

دهنده حداکثر بار مالبندي  شده توسط نيروسنج نشان
  بود. خواهد

  

                                                                                     
2- Rolling Resistance 
3- Drawbar Pull  
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  (الف)

  
  (ب)

  کشنده دستگاه نمونه ب)(و  کيشمات ينماالف) ( - ١ شکل
  

  
  (الف)

  
  (ب)

و  يبار مالبند يريگ دستگاه اندازه کيشماتالف) ( - ٢شکل 
  يترمز زيم کيشماتب) (

  
  لغزش يريگ اندازه
مربوط به  يها با استخراج داده يشگاهيط آزمايدر شرا

 لغزش يريگ اندازه ،ين سرعت تئوريو همچن يسرعت واقع
کنترل و  يکيسامانه الکترونکمک هو بافت، محاسبه يدر

وتر منتقل يکشنده به کامپ دستگاه يها بر رو داده پردازش

 ينصب شده بر رو ينور حسگر انکودر. با استفاده از شد
 يشافت خروج يرون بر يو همچن يترمز زيدرام م
و  يواقع يها مربوط به سرعت يها ، دادهربکسيالکتروگ

ها  داده کنترل و پردازش يکيسامانه الکترونبه  يتئور
ت با استفاده از ياستخراج شد. در نهاسپس و  شده ارسال
 .آمد به دست لغزش زانيم )١(ه معادل

)١(  
0

100(1 )aSS
S

= −  

 ،بر حسب درصد لغزش S ،که در آن
aS يرعت واقعس 

 لومتر بر ساعت ويبرحسب ک
0S بر حسب  يسرعت تئور

  .است لومتر بر ساعتيک
  

  يفرورفتگ يريگ اندازه
ط ياز سطح خاک مرطوب در شرا ييپس از عبور چرخ پارو

، از يزان فرورفتگيم يريگ اندازه يبرا يشگاهيآزما
که داخل آن  يک صفحه پلکسيو  سيکولسنج  عمق

 يرو ياستفاده شد. صفحه پلکس است  شدهجاد يا يسوراخ
و  شد  است قرار داده ييکه محل عبور چرخ پارو يسطح

خاک  يبا سطح افق يصفحه پلکس يسطح افق
 ين حالت صفحه پلکسيتراز شد. در ا نخورده هم دست

قرار گرفت  ييشده توسط چرخ پارو جاديار ايش يرو قاًيدق
شده  جاديدرون سوراخ اس يسنج کول غه عمقيو سپس ت

س به يسنج کول عمق يشد تا انتها  قرار داده يصفحه پلکس
 ييجادشده توسط چرخ پارويار خاک ايش يسطح افق

سنج  غه عمقيت يانتهافاصله ن صورت يد. در ايبرخورد نما
 يزان فرورفتگيبرابر م يصفحه پلکس يس تا سطح افقيکول

 & Taghavifar) در خاک مرطوب است ييچرخ پارو

Mardani, 2014) .ش در نقاط ين آزمايدر پژوهش حاضر ا
سه با يمقا يموردنظر برا يها شد و داده يمختلف بررس
از  يا نمونه. استفاده قرار گرفتمورد  يليآزمون تحل

  .است  شده، نشان داده ٣شکل  درش انجام شده يآزما
  

  
س و صفحه يکمک کول به يفرورفتگ يريگ اندازه - ٣شکل 

  يپلکس
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  ١يمقاومت غلتش يريگ اندازه
ف يتعر) ۲مطابق معادله ( يمقاومت غلتش يطور کل به
  :شود يم
)٢(  

RR GT NT= −  
 GTوتن، يبرحسب ن ٢کشش خالص يروين NTکه در آن، 

مقاومت  RR وتن ويبرحسب ن ٣کشش ناخالص يروين
  .(Farhadi et al., 2019) وتن استيحسب ن بر يغلتش

است  ييروين پژوهش مقدار نيکشش خالص در ا يروين
 ي. برااست  شده يريگ اندازه يکه توسط لودسل کشش

ر کشش ناخالص با محاسبه گشتاو يرويزان نيمحاسبه م
 استفاده )٣(ه معادل از محور چرخ و شعاع چرخ از يخروج
   .(Farhadi et al., 2018)شد 

)٣(  TGT
r

=
  

وتن يبرحسب ن ييچرخ پارو يگشتاور خروج T ،که در آن
  . است بر حسب متر ييشعاع خالص چرخ پارو r و متر
کنترل و  يکيسامانه الکترون از گشتاور محاسبه يبرا

استفاده  دستگاه کشنده يروبر شده   نصب ،ها داده پردازش
 در نظر ييشعاع خالص چرخ پارو نيهمچن. است  شده

در  .استنگ ير شعاعارتفاع آج و برابر مجموع شده،   گرفته
کشش ناخالص و خالص مقدار  يها يرويت از تفاضل نينها

  .شدمحاسبه  يمقاومت غلتش
  

و خاک  ييپارو تقابل چرخ يمدل عدد يپارامترها
  مرطوب

و خاک مرطوب از  ييچرخ پارو تقابل ين پژوهش برايدر ا
 (CEL) شده ترکيب  يالگرانژ -يلريالمان محدود اومدل 

 يايبه دست آوردن مزا يبرا يتالش روشاين  استفاده شد.
 ياز ابزارها يلريو روش او يروش الگرانژدو  هراستفاده از 

استفاده از . )Abaqus, 2017(است در آباکوس موجود 
 يساز امکان مدل شده ترکيب  يالگرانژ-يلرياوروش 
بزرگ را بدون مشکل  يها ر شکلييبا تغ يکيژئوتکنمسائل 

 يبرا .(Hamann et al., 2015) کند ياعوجاج مش فراهم م
از  يشود، که بخش ين مييتع يدرصد يلريالمان اوهر 
 يلرياو المانک ياگر ( دهد يپر از ماده را نشان م المان

آن برابر  )EVF(٤ يلرياو يکسر حجم کامالً با ماده پرشود،

                                                                                     
1- Rolling Resistance 
2- Net Traction 
3- Gross Traction 
4- Eulerian volume fraction 

باشد،  وجود نداشته المانن يدر ا يا اگر ماده است. کي
استفاده از  يبرا .ت)اس آن برابر صفر يلرياو يکسر حجم
ک بخش مرجع است که در ياز به ين يلرياو يکسر حجم
ن يتماس بشود.  يرفعال ميکامل غ طور بهل يزمان تحل
 ک تماسيبا استفاده از  يو مواد الگرانژ يلريمواد او

 ٦يپنالت  روش تماس بر اساسکه ، شود يبرقرار م ٥يعموم 
بدون  يلريق مش اوياز طر يالگرانژ يها المان .است

 المانک يکه با  يحرکت کنند تا زمانتوانند  يممقاومت 
  .(Qiu et al., 2011) برخورد کنندپر از مواد  يلرياو
  

   ييچرخ پارو يساز مدل
 دليل بهدر مدل المان محدود،  جزيياتتمام  وارد کردن

ن يست. بنابراير نيپذ امکان يياد چرخ پارويز يدگيچيپ
در  ييچرخ پارو يساز در طول مدلها  يساز ساده يبرخ
ن يا عالوه بر .(Farhadi et al., 2019) شد گرفته نظر

ل را يو تحل ينه طراحيهز ،ات کمترياستفاده از جزي
مورد استفاده  ييچرخ پارو يافزار دهد. مدل نرم يکاهش م
ن پژوهش با استفاده از يدر ا يشگاهيآزما يها در تست

مشخصات و با توجه به  ۲۰۱۶نسخه  ٧سدورکيافزار سال نرم
شد.  يساز مدل ١جدول  بر اساسو آج  ييپارو چرخ يابعاد

، ٢٠١٧آباکوس نسخه  افزار نرم طيشده به مح  يمدل طراح
 ييدر مرکز جرم چرخ پارو ٨نقطه مرجع کي و يفراخوان

وارده از طرف خاک مرطوب  يروهاين .شد فيآن تعر يبرا
  .)٤شکل ( است  شدهنقطه محاسبه  نيدر ا ييبه چرخ پارو

  

  
افزار  نرم طيمح شده به  ينفراخوا ييپاروچرخ  - ٤شکل 

  ٢٠١٧نسخه  آباکوس

                                                                                     
5- General contact 
6- Penalty contact 
7- SolidWorks 
8- Reference Point 
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  شيط خاک مورد آزمايو شرا يساز مدل
 - کيک ماده االستي عنوان بهن پژوهش خاک يدر ا
 يخط  تهيسيشد. االست  در نظر گرفته ١ک کامليپالست

  تهيسيک خاک و مدل پالستيدادن رفتار االست نشان يبرا
ک خاک يدادن رفتار پالست نشان يپراگر برا - دراکر

ک نسخه بروزشده يپراگر -. مدل دراکراست  شدهتفاده اس
 .(Naderi-Boldaji et al., 2013)است  ٢سزيوان ماز مدل 

مانند  يمواد اصطکاک يساز مدل يپراگر برا - مدل دراکر
 -مدل دراکرسطح شکست شود.  يخاک و سنگ استفاده م

داشته  ييو نما يهذلول، يتواند سه حالت خط يمپراگر 
 - ن پژوهش مدل دراکريدر ا .(Farhadi et al., 2019) باشد

خاک است که با  ين حالت برايتر مناسب يپراگر خط
ن يو همچن يمحور ش فشار سهيج آزماياستفاده از نتا

مربوط به  يه اصطکاک داخليو زاو ياطالعات چسبندگ
ار ي. مع)Abaqus, 2017( م شديتنظ ٣کلمب-موهر يتئور

  :شود ينوشته م )٤(ه معادل مطابق يپراگر خط - دراکر
)٤(  tan 0F t p dβ= − − =  

حسب  بر يتفاضلتنش  t ،ميتابع تسل F ،که در آن
ه يزاو β پاسکال،لويکتنش نرمال برحسب  P ،پاسکاللويک

پاسکال لويحسب ک بر ماده يچسبندگ d و اصطکاک ماده
  .است

 ييافزار آباکوس پارامترها خاک در نرم يساز به منظور مدل
)، υ( ٥ب پواسوني)، ضرE( ٤تهيسيل؛ مدول االستياز قب
)، نسبت تنش βپراگر ( - راکرد يه اصطکاک داخليزاو
ن ييتع ياز است. براي) موردنψ( ٧ه اتساعي) و زاوK( ٦انيجر
ش يخاک مرطوب از آزما يشده برا ذکر ين پارامترهاييتع

                                                                                     
1- Elastic-Perfectly Plastic 
2- VonMises 
3- Mohr-Coulomb 
4- Elasticity modulus 
5- Poisson’s ratio 
6- Flow stress ratio 
7- Dilation angle 

  شياستفاده شد. از آزما يمحور تک و يمحور سه
ه اصطکاک ي)، زاوc( ٨يچسبندگ يپارامترها يمحور سه
مدول  يمحور ش تکياز آزمابا استفاده ) و φ( ٩يداخل
ب پواسون يضرموجود منابع  بر اساس ) وEته (يسياالست

)υ ( آمد دست به (Bowles et al., 1996) با استفاده از .
-El) ز قابل محاسبه استي) نG( ١٠يمدول برش )٥(معادله 

Sayegh et al., 2018) .محاسبه تنش  ين پژوهش برايدر ا
 Nasiri)است   مورد استفاده قرار گرفته )٦(ه معادلم يتسل

et al., 2013). ن مقدار يين تعيهمچنK  با استفاده از
 ,.Naderi-Boldaji et al) است  شدهانجام  )٧(رابطه 

 )ψه اتساع (يزاو ير پارامترهاين پژوهش مقاديدر ا .(2013
قرار  يكسان)، β( پراگر -دراکر يه اصطکاک داخليو زاو
 ;Cueto et al., 2013; Farhadi et al., 2019) شد  داده

Naderi-Boldaji et al., 2013). ه يمحاسبه زاو يبرا
استفاده  )٨(معادله ) از β( پراگر -دراکر ياصطکاک داخل

  .(Nasiri et al., 2013) شد
)٥(  

2(1 )
EG

υ
=

+
  

)٦(  2 cos
1 siny

c ϕ
σ

ϕ
=

− 
)٧(  3 sin

3 sin
K ϕ

ϕ
−

=
+ 

)٨(  6sintan
3 sin

ϕ
β

ϕ
=

− 
ه يزاو φ و لوپاسکاليرحسب کب يچسبندگ C ،ها که در آن

 ياز تئور ييپارامترها برحسب درجه، ياصطکاک داخل
  است.کلمب  -موهر

خاک درون انباره خاک  ،يتجرب يها شيآزماقبل از انجام 
 ۲/۰ متر عرض، ۲/۱ش يشد. انباره خاک آزما يساز آماده

متر طول دارد. ابتدا خاک، درون  ۴متر عمق و حدود 
متر فراهم شد.  يسانت ۲۰انباره خاک تا ارتفاع حدود 

سپس آب به خاک اضافه شد. سرانجام سطح خاک توسط 
 ۲۴پوشانده شد و به مدت حدود  يکيک صفحه پالستي

انجام کنواخت ي صورت بهع آب يماند تا توز يساعت باق
رطوبت در نقاط و عمق مختلف و  يريگ . اندازهشود
ها  کردن نمونه خشک يم انجام شد ( برايمستق صورت به

بخش خاک  يجداساز يبرا از دستگاه آوِن استفاده شد).
که پس از است ک بخش مرجع ياز به ياز بخش خالء ن

                                                                                     
8- Cohesion 
9- Internal friction angle 
10- shear modulus 

  کارگرفته شدهه پارويي ب مشخصات چرخ -١جدول 
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رفعال يغل يخالء در زمان تحل و شدن با بخش خاک بيترک
ان حل مسئله ندارد. بخش يدر جر يتأثيرشود و  يم

 بر اساسافزار آباکوس  و بخش مرجع در نرم خالء و خاک
   .است  شده يساز مدل ٢جدول  يات ابعاديخصوص

  
  بخش مرجع خاک و بخش خاک يات ابعاديخصوص -٢جدول 
  (m) ارتفاع  (m) عرض   (m)طول   يات ابعاديخصوص

  ۲/۰  ٦/٠  ٢  بخش مرجع
  ۴/۰  ٦/٠  ٢  وخالء بخش خاک

  

  شده درون انباره  مشخصات بافت خاک استفادهن يهمچن
  . است ۳جدول صورت  بهخاک 

  

  مشخصات بافت خاک - ۳جدول 
 بافت خاک شن درصد  لت يسدرصد  رس درصد 
  يلتيس -رس  ۱۸  ۴۲  ٤٠

  

 يساز مدل يخاک برا يکيو مکان يکيزيف يپارامترها
داده مشخصات نشان  صورت بهافزار آباکوس  خاک در نرم

  .است ٤جدول  در شده 

  مشخصات مکانيکي خاک - ٤جدول 

K )kPa(     )kPa( c υ  (kPa) E Ψ (deg)   (deg) φ  β (deg) 
 چگالي خشک

)kg/m3 (  
درجه 

  (%) رطوبت  (%) اشباع

۹۲/۰  ۷۹  ۳۰/۳۵  ۴/۰  ۴۲۱۶  ۲۵/۱۴  ۷  ۲۵/۱۴  ۱۷۲۰  ۷۷  ۲۴  
 

 يو چرخ پارو  ه مونتاژ شده بخش مرجع، خاکمجموع
شکل  و خاک مرطوب در ييتقابل چرخ پارو ليليتح يبرا
  .است  شدهنشان داده  ٥
  

  
چرخ   وخالء  ،و خاک مرجع يها بخش ي مجموعه - ٥شکل 

  ييپارو
  

 يط مرزيو شرا يند حل عدديفرا
و خاک مرطوب از  ييتقابل چرخ پارو يافزار حل نرم يبرا
 ي رمجموعهيت که زيسي/ اکسپليکيناميک حلگر دي

ل يک تحلي، استفاده شد. است ١يعموم يها ليتحل
 ييکارااز جمله  ياريبس يايت، مزايسي/ اکسپليکيناميد

 يساز هيبزرگ با زمان شب يها باال در مورد مدل يمحاسبات
وسته يار ناپيبس يندهايل فرآيه و تحليتجز يا برايکوتاه و 

تعداد سطوح  .)Soroushnia & Beheshtian, 2018( است
ن يدو اار باال است و امکان انتخاب دوبهيبس ييچرخ پارو

 يساز سطوح و خاک در تماس وجود ندارد و زمان آماده

                                                                                     
1- General 

ن يب ٢کنش ن نوع برهمين بهتريبنابرا برد، يحل را باال م
 ياز نوع تماس عموم يو الگرانژ يلرياو ي هيناح

با . (Qiu et al., 2011) است  شدهف يتعر ٣ت)يسي(اکسپل
 يها خودکار بخش صورت بهکنش  ن نوع از برهميانتخاب ا

(چرخ  ٤سخت  که جسم يطور بهتماس مشخص شد، 
 ريپذ رشکلييو بخش تغ ٥هيسطح پا عنوان به) ييپارو

-Naderi) است  شدهانتخاب  ٦رويسطح پ عنوان به(خاک) 

Boldaji et al., 2013). ک نقطه ي ييدر مرکز چرخ پارو
ز يار ناچيبسر شکل ييتغعلت  به. است  شدهجاد يا ٧مرجع

صورت به "٨د "جسم سختيبا استفاده از ق ييچرخ پارو
حرکت  "جسم سخت"د يق. است  شدهگرفته  در نظر صلب
ک نقطه مرجع يک قطعه را به حرکت يمختلف  ينواح
ک قطعه ي ينواح يت نسبين موقعيمچند. هينما يد ميمق
ماند  يم يل ثابت باقيدر طول تحل "جسم سخت"
)Soroushnia & Beheshtian, 2018( .ين بار عموديبنابرا 
ن نقطه به سطوح يق اياز طرشده   اعمال يمالبند بار و

ل تقابل چرخ يتحل ه ويتجز شود. يمنتقل م ييچرخ پارو
شود. در  يدو مرحله انجام م يو خاک مرطوب ط ييپارو

له يوس  خاک به يبر رو ييمرحله اول سوارشدن چرخ پارو
  .است  شدهانجام  ييمحور چرخ پارو يرو ياعمال بارگذار

                                                                                     
2- Interaction 
3- General Contact (Explicit) 
4- Rigid Body 
5- Master 
6- Slave 
7- Reference Point 
8- Rigid Body 
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گرفته  در نظره يثان ۱ن مرحله يانجام ا يمدت زمان برا
رخ محور چ يرو ي. در مرحله دوم سرعت دوراناست  شده
و  ييکه موجب غلتش چرخ پارو است  شدهاعمال  ييپارو
انجام  يشود. مدت زمان برا يبا خاک م يريجه درگينت در
علت  به. (است  شدهنظر گرفته  ه دريثان ۵ن مرحله يا

 رط کايوارده به دستگاه کشنده و مح يها بيآس
درصد،  ۱۰۰ لغزش ش مربوط بهيدر آزما يشگاهيآزما

 يها شيآزماش کمتر از ين آزمايمدت زمان مربوط به ا
 ۱۰۰ لغزش است. در واقع پس از مشاهده  بوده گريد

  شده رفعاليغبه دستگاه  شده اعمال  يمالبند باردرصد، 
 ي. لذا در گام دوم مدت زمان در نظر گرفته شده برااست

انباره  يط مرزيف شرايعر). در تاسته يثان ۲ل ين تحليا
صفحه  يعني) ZX( ي صفحه يدرجات آزاد يخاک، تمام

 يين جابجايهمچن .است  شدهن انباره خاک برابر صفر ييپا
 يدر راستا يعني) در جهت عمود بر خود YZصفحات (

) در جهت عمود بر XYصفحات ( يي) و جابجاXمحور (
  شده)، برابر صفر قرار داده Zمحور ( يدر راستا يعنيخود 
و خاک  ييکنش چرخ پارو برهم يل عدديتحل ي. برااست

تمام  ،. در گام اولاست  شدهن ييمرطوب دو گام حل تع
در  ير از درجه آزاديغ هب ييچرخ پارو يدرجات آزاد

 بارن يهمچن. است  شده)، برابر صفر Yمحور ( يراستا
و در جهت  يعموددر جهت لوگرم يک ۵/۲۱برابر ، ١متمرکز 

در . شداعمال  ييچرخ پارو ي)، به نقطه مرکزY-ن (ييپا
ر از درجه يغ هب ييچرخ پارو يدرجات آزادتمام گام دوم؛ 

) و حول Zمحور ( ي)، در راستاYمحور ( يدر راستا يآزاد
 ييدوران چرخ پارو ي. برااست  شده)، برابر صفر Xمحور (

شد. استفاده ه يبر ثان انيراد ۲/۱برابر  ٢يا هياز سرعت زاو
ک بار در يمشخص،  يبار مالبنداعمال  يبران يهمچن

)، به نقطه Z-( يير حرکت چرخ پارويخالف جهت مس
 يها لي. در تحلاست  شدهاعمال  ييچرخ پارو يمرکز

 يبارهاشد و برابر  ر دادهييتغ يبار مالبندن يمختلف مقدار ا
قرار داده  يتجرب يها شيشده در آزما  يريگ اندازه يمالبند
ک ي يبرا شده اعمال  يمالبند يبارها. مقدار است  شده

و  يط مرزيشرا .است ٦ شکلمطابق نموار  ييچرخ پارو
 ييک چرخ پاروي يذکرشده در گام دوم، برا يها ياربارگذ

  .است  شده نشان داده ٧ شکلدر 

                                                                                     
1- Concentrated force 
2- Angular velocity 

  
ک يبه  شده اعمال  يمالبند يمقدار بارهانمودار  - ٦ شکل

  ييچرخ پارو
  

  
  شدهذکر يها يو بارگذار يط مرزياشر - ٧ شکل

  
ک المان ي( EC3D8R٣خاک از نوع المان  يبند المان يبرا

 يريگ با حل انتگرال يهشت گره يخط يلرياو يمکعب
 .است  شدهاستفاده ) يافته و کنترل ساعت شني کاهش
 C3D8R٤ز از نوع المان ين ييبخش چرخ پارو يبند المان

 يريگ با حل انتگرال يهشت گره يخط يک المان مکعبي(
 است  شده) استفاده يافته و کنترل ساعت شني کاهش

(Qiu et al., 2011) .به  يها داده بر اساس ها اندازه المان
انتخاب  يو زمان محاسبات ييراگدست آمده از آزمون هم

سرعت  افزار با استخراج ل مدل توسط نرميپس از تحل. شد
افزار المان محدود با استفاده از  نرم ياز خروج يشرويپ

  .است  شدهبر حسب درصد محاسبه  لغزش )٩(ه معادل
)٩(  100r vs

r
ω

ω
−

= ×  

 v ،هيان بر ثانيبرحسب راد يا هيسرعت زاو ω ،که در آن
شعاع چرخ  r و هيبرحسب متر بر ثان يشرويسرعت پ

                                                                                     
3- An 8-node linear eulerian brick, reduced integration, 
hourglass control 
4- An 8-node linear brick, reduced integration, hourglass control 
control 
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  .است برحسب متر ييپارو
بار و  يعمود يرويپس از اعمال ن يمقاومت غلتش

، گشتاور چرخ ييموردنظر به محور چرخ پارو يمالبند
تفاده . با اسشدافزار استخراج  ل از نرميان تحليدر پا ييپارو

که در  يو با توجه به روش از گشتاور و شعاع غلتش چرخ
کشش  مقدار است  شدهاستفاده  يتجرب يها شيآزما

 ييرويناخالص محاسبه شد. کشش خالص برابر مقدار ن
به محور آن  يياست که در جهت خالف حرکت چرخ پارو

 يها يرويت با استفاده از تفاضل ني. در نهااست  شدهاعمال 
 يگر مقدار مقاومت غلتشيکديکشش ناخالص و خالص از 

 يزان فرورفتگيم يريگ اندازه يبرا .است  شدهمحاسبه 
 يرات در راستاييزان تغي، مييخاک در اثر عبور چرخ پارو

 يمورد بررس يينسبت به نقطه مرکز چرخ پارو يعمود
زان يم ي دهنده دست آمده، نشان هاست. اعداد ب  قرار گرفته

  درون خاک مرطوب است. ييچرخ پارو يفرورفتگ
  

  جيل نتايتحل
ج يدر انباره خاک و نتا شده  انجام يها شيآزمابا توجه به 
افزار المان محدود  توسط نرم شده  انجام يآزمون عدد

پرداخته  يشده عدد  لياعتبار مدل تحل يآباکوس به بررس
  .شود يم
  

  خاک يبرا سزيوان مج تنش ينتا يبررس
اثر از مدل المان محدود  يبعد سه يا نمونه ٨ شکلدر 

  .است  شدهخاک مرطوب نشان داده  و ييچرخ پارو متقابل
ل مرحله يتحل يشود در ابتدا يطور که مشاهده م همان

علت  بهکند  يشروع به حرکت م ييکه چرخ پارو يدوم زمان
وارد به خاک  يشتري، تنش بييه چرخ پاروياول لغزش

ن تنش با حرکت يمشخص است. ا ٨ شکل شود که در يم
دار يج پايتدر  به هيثان ٥/١پس از حدود  ييچرخ پارو

است  ين تنش مربوط به قسمتيشتريب ٨ شکلشود. در  يم
ن حالت خود با يتر يدر عمود ييکه بخش آج چرخ پارو

  خاک مرطوب در تماس است.
خورده مدل المان محدود صفحه  مقاطع برش ٩ شکلدر 

)YXشدهو خاک مرطوب نشان داده  يي)، تقابل چرخ پارو  
 يشود که حداکثر تنش مربوط به قسمت ي. مشاهده ماست

مرطوب دارد و  با سطح خاک يشترياست که آج تماس ب
ر يشکل حباب در ز  اطراف آج به يتنش در فضا تأثير

  مشخص شده است. ييسطح آج چرخ پارو

  

  
  در خاک مرطوبسز يوان متنش  يکانتورها -٨ شکل

  

  
خورده  در مقاطع برشسز يوان متنش  يکانتورها - ٩ شکل

  )YX (صفحه يير حرکت چرخ پارويعمود بر مس
  

 يدر خاک مرطوب از نما سزيوان مرات تنش ييتغ جزييات
ل خاک يو پروف يياز مرکز چرخ پارو يبرش عنوان به يجانب
 بارشود که  يمشاهده م. است  شدهنشان داده  ١٠ شکلدر 

ش بار يافزان يهمچن. است  افتهيش يافزاج يبه تدر يمالبند
شده   يمسافت ط وشده  ش لغزشيافزا سبب يمالبند

 يمرزط يدر زمان مشخص و شرا ييتوسط چرخ پارو
ه اعمال تنش يطول ناح نياست. بنابرا  هافتيکاهش  کساني

  شدهتر از مرحله قبل  کوتاه يش بار مالبنديبا افزاج يبه تدر
 يبار مالبندر ييکه تغ شود يمشاهده من يهمچن .است
 Farhadi et)است   داشتهخاک ر تنش ييبر تغ ياديز تأثير

al., 2019).  ن يتر يعمود تأثير ۴شماره  يبار مالبنددر
مشاهده نمود که  توان يم را ييپارو چرخ حالت آج

طور  . هماناست  شدهشکل حباب ظاهر  وارده به يها تنش
 لغزش نيشتريبن ين و همچنيتر شود گسترده يمديده که 
 ) رخ داده۶(شماره  يبار مالبندع تنش در حداکثر يتوز و
ها)  ها (پشته يدر برآمدگ يبار مالبند يروين تأثير. است 

خاک مرطوب به  يخصوص در پشته عقب خاک مرطوب به
ش يدهد که با افزا ين امر نشان ميوضوح مشخص است. ا

 .اند افتهيش يها) افزا ها (پشته ين برآمدگيا يبار مالبند
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 )YZر حرکت (صفحه يمس يجانب ياز نما سزيوان مات تنش ييجز - ١٠ شکل

  
  ييچرخ پارو(بوکساوات)  لغزش جينتا يبررس

، با يو عدد يج تجربينتادر  ،١١شکل  نموداربا توجه به 
ش يج افزايتدر  به لغزش مقدار درصد، يبار مالبندش يافزا
 يبرشر شکل يياست که تغ آنده ين پديل ايدلاست.   افتهي

 .ابدي يش ميافزا لغزش چرخ با نسبت يدر جهت طولخاک 
شود که به نوبه  يخاک م زيادر شکل ييمنجر به تغن امر يا

 Ishigami et)شود  مياد يز يکشش يرويجاد نيخود باعث ا

al., 2007).  يبرا لغزش درصدمقدار در پژوهش حاضر 
 ۲/۵ برابر يج تجربي، در نتايبار مالبندن مقدار يکمتر

که  دست آمد هدرصد ب ۸/۲برابر  يج عدديدرصد و در نتا
 ن درصدي. همچنهستند لغزش ر از درصدين مقاديکمتر
 يج تجربينتا ي، برايبار مالبندن مقدار يشتريب يبرا لغزش
 هدرصد ب ۷۹ برابر يج عددينتا يدرصد و برا ۳/۹۷برابر 

. با هستندج ير در نتاين مقاديشتريکه ب است آمده دست 
شود که  يمشاهده م ،١١شکل نمودار ج يتوجه به نتا

 افتهيش يج افزايبه تدر يو عدد يتجرب ريمقادن ياختالف ب
، اختالف ين مقدار بار مالبنديکه در کمتر يطور است. به 

ن يشتريدرصد و در ب ٤/٢برابر  يو عدد ير تجربين مقاديب
 .است درصد ٣/١٨ برابرن اختالف يا يمقدار بار مالبند

از جمله نحوه  يشگاهيآزما ين امر خطاهايل ايدل
ون يبراسيزان دقت کاليم ره،يو غ خاک يساز آماده

کاهش رطوبت خاک و  ها يساز هيخاک در شب يپارامترها
در نظر گرفته ش در خالل فصل تابستان يدر طول روز آزما

در  يريکارگ قبل از بهشود که مدل  يشنهاد مي. پاست  شده
 يک روش ساده (مانند آزمون نفوذسنجيبا  يمسئله اصل

 ني. همچنشود ي) اعتبارسنج ا آزمون نشست صفحهي
و فصل  شده  انجام يشتريخاک با دقت ب يساز آماده

در  ها انتخاب شود. شيانجام آزما يبرا يتر مناسب
 & Xiao(و  2013) .Azimi et al( توسطکه  يپژوهش

Zhang (2016 ،انجام شد اثر متقابل چرخ و خاک  يبر رو
زان درصد لغزش، يش ميافزا ،آمده دست به ج ينتااز  يکي

ن يجه به اين نتيا است.  بوده يش مقدار بار مالبنديبا افزا
خاک جهت  يبرش ييزان جابجايشود که م يعلت حاصل م

گاه  هين تکيشتر و تأميخاک ب يبه مقاومت برش يابيدست
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با توجه به شود.  يشتر ميد کشش خالص بيتول يالزم برا
 يخروجت دقت قابل قبول يموارد ذکرشده در نها

 نيهمچن .شدد ييتأ يج تجربيسه با نتايدر مقا يساز هيشب
ر لغزش حاصل از مدل المان يسه مقاديمقا ١٢شکل  در

نشان  يشده تجرب  يريگ ر اندازهيمحدود در مقابل مقاد
  .است  شدهداده 

 

  
در  شده  يريگ شده و اندازه  يساز هيسه مدل شبيمقا - ١١شکل 

  ييچرخ پارو لغزش -يمالبندبار 
  

  

  
ر يدر مقابل مقاد لغزش ير عدديسه مقاديمقا -١٢شکل 

  شده آن  يريگ اندازه يتجرب
  
در  ييچرخ پارو يج مربوط به فرورفتگينتا يررسب

  خاک مرطوب
)، خاک Z-(محور  يافق يدر راستا ييبا حرکت چرخ پارو

، در ييواردشده از طرف چرخ پارو يروينعلت  بهمرطوب 
ناشي شده   مشاهده ييشود. جابجا يجابجا م يجهت عمود

ک است. مشاهده يک و پالستياالست يها ر شکليياز تغ
 يها قسمت ييکه بعد از عبور چرخ پارو است  شده
ه برگشته و يخاک به محل اول يعمود ييک جابجاياالست

 يخود باق يک جابجاشده برجايپالست يها تنها قسمت
ر ييت چرخ در خاک تغسنش ياصلدر واقع علت مانند.  يم

اعمال که تنش  يو زماناست ک خاک يپالست يها شکل
اتفاق  باشد  م تجاوز نمودهيبر خاک از استحکام تسل شده 
ها در انباره خاک و  ر شکل المانييتغ ١٣ شکلدر . افتد يم

 يبرا يخاک در جهت عمود ين مقدار فرورفتگيهمچن
  شده) نشان داده ۵۲/۳۰ يمالبند بار( ييک چرخ پاروي

 يها مانده از آج يرد برجا تأثيرتوان  يدقت م ي. با کماست
طور که مشاهده  را مشاهده نمود. همان ييچرخ پارو

 ييجابجا يشتريب مقدار ،ليتحل يشود در ابتدا و انتها يم
 لغزش که نياعلت  به. در ابتدا است  شدهمشاهده  يعمود

 نشستدر هنگام شروع حرکت وجود دارد،  ييچرخ پارو
 يداريشود که پس از حرکت به پا يمشاهده م يشتريب

وجود چرخ علت  ل بهيتحل يانتهااست و در   دهيرس ينسب
شود. در  يمشاهده م يشتريب ييدر آن نقطه جابجا ييپارو

) نشان داده YXخورده در صفحه ( مقاطع برش ١٤ شکل
 يعمود ييمقدار جابجا نيشتريب توان يکه م است  شده
در  ۵و  ۱مقاطع شماره را مشاهده نمود. در  خاک

 ييجابجان مقدار يکمتر ،قسمت انباره خاک نيتر نييپا
 چرخ عدم ورودعلت  بهامر  ني. اشود ميديده  يعمود
وارد  آن نقاط به يتنش کمتر کهاست  اطدر آن نق ييپارو

اما در  .است کم ک خاکيپالست يها ر شکلييو تغشده 
در  يعمود ييجابجا ،ييبا عبور چرخ پارو گريمقاطع د

مقطع شماره . در قابل مشاهده استوضوح  به انباره خاک
و ن يشتريبدر آن نقطه  ييوجود چرخ پاروعلت  به ۴

  شدهمشاهده  خاک يعمود ييمقدار جابجان يتر گسترده
  .است

  

  
) در انباره يعمود ييها (جابجا ر شکل المانييتغ - ١٣ شکل

  وتنين ٥٢/٣٠ يمالبند بارخاک مربوط به 
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مقاطع برش  يبر رو يعمود ييجابجا يکانتور ها - ١٤ شکل

  )YZ ر حرکت (صفحهيخورده عمود بر مس
  

زان يم انگري، ب١٥شکل در  شده داده نمودار نشان 
است.  لغزش درصداز  يتابع عنوان به خاک يفرورفتگ
ش درصد لغزش، يشود با افزا يطور که مشاهده م همان

 هر بين مقاديسه بياست. مقا  افتهيش يافزا يمقدار فرورفتگ
، يو عدد يتجرب يها شيآزمادست آمده توسط 

شده در   يريگ اندازه يرفتگشتر فروير بيمقاد ي دهنده نشان
شده   يريگ ر اندازهينسبت به مقاد يتجرب يها شيآزما
از جمله  يشگاهيآزما ين امر خطاهايل ايدل .است يعدد
 يشگاهيط آزمايدر شرا يفرورفتگ مقدار يريگ اندازه ي نحوه

خاک در  يون پارامترهايبراسيزان دقت کاليره، ميغ و
که  يدر پژوهش .است  شدهها در نظر گرفته  يساز هيشب

به ج ينتااز  يکيانجام شد ، Azimi et al. (2013( توسط
ش يافزابا  يمقدار فرورفتگش يافزا انگريبآمده  دست 

دست آمده در  هر بين مقادياست. همچن  بوده نسبت لغزش
 يتجرب ي شده  يريگ ر اندازهي، کمتر از مقاديساز هيشب

ن ينشان داد که اختالف بج ينتا عالوه به. شدگزارش 
ار کم بوده و يل بسيتحل يدر ابتدا يو عدد ير تجربيمقاد

  .يابد ميش يافزا ش درصد لغزشيج با افزايبه تدر
ميزان  بيانگر ١٦شکل در  شده داده همچنين نمودار نشان 

تابعي از بار مالبندي است.  عنوان بهفرورفتگي خاک 
شود با افزايش مقدار بار  طور که مشاهده مي همان

يابد. مقايسه بين  مالبندي، مقدار فرورفتگي افزايش مي
تجربي و عددي،  هاي مقادير به دست آمده توسط آزمايش

شده در   گيري ي مقادير بيشتر فرورفتگي اندازه دهنده نشان
شده   گيري هاي تجربي نسبت به مقادير اندازه آزمايش

عددي است. در واقع اين نتايج بيانگر اين مسئله هستند 
که با افزايش بار مالبندي تمايل چرخ پارويي به لغزش 

نمايد  ايجاد ميشود و درگيري بيشتري با خاک  بيشتر مي
  رود. و در نتيجه به ميزان بيشتري درون خاک فرو مي

  
  زانيم بر يو عدد يج تجربيسه نتايمقا - ١٥شکل 

  ييک چرخ پاروي لغزش - يفرورفتگ 
  

  
زان يم يبر رو يو عدد يج تجربيسه نتايمقا - ١٦شکل 

  ييک چرخ پاروي يبار مالبند - يفرورفتگ
  

 ر حاصل از مدل المان محدوديمقاد ١٧شکل نمودار در 
چرخ  يفرورفتگ يو خاک مرطوب برا ييتقابل چرخ پارو

شده   يريگ ر اندازهيدر خاک مرطوب در مقابل مقاد ييپارو
  .است  شدهنشان داده  يتجرب

  
  

  
ر يدر مقابل مقاد يفرورفتگ يبرا ير عدديمقاد - ١٧شکل 

  يتجرب
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   يج مربوط به مقاومت غلتشينتا يبررس
ر شکل يياز تغ يتابع عنوان بهتوان  يرا م يمقاومت غلتش

اساساً نظر گرفت.  در رهي، نشست چرخ در خاک و غخاک
ا ينشست چرخ در خاک و علت  به يمقاومت غلتش

زان نشست يم. هر چه استخاک تحت تردد  يفشردگ
کاهش  .خواهدبودشتر يز بين يشتر باشد مقاومت غلتشيب

ا کاهش مقاومت خاک در يمقاومت خاک در برابر نفوذ، 
ش يرا افزا يمقاومت غلتش يروير شکل، نييبرابر تغ

ش ينشانگر افزا يش مقاومت غلتشي. در واقع افزادهد يم
 Kurjenluoma et) ر شکل خاک استييو تغ يرينفوذپذ

al., 2009)يها شيآزما يبرا ير مقاومت غلتشي. مقاد 
 دست به وتن ين ۷/۴۳و  ۳/۵۳ بيترت  به يو عدد يتجرب
کمتر  يعدد ي شده  گيري اندازهسه مقدار ين مقاي. در اآمد

 مقدارن يعلت ااست.  يتجرب ي شده  گيري اندازهاز مقدار 
، چرخ يحرکت شاس ياز برايموردن يروين عنوان بهکمتر 
 يپارامترها ونيبراسيکال دقت زاني، ميشگاهيآزما يخطاها

 ييخاک به چرخ پارو يو چسبندگ ها يساز هيخاک در شب
آمده در  دست به طبق اطالعات . است  شدهدر نظر گرفته 

در  ييچرخ پارو يفرورفتگج مربوط به ينتا يبررس" بخش
در  يي" مشاهده شد که مقدار نفوذ چرخ پاروخاک مرطوب

شتر از يب يتجرب يها شيآزماخاک مرطوب در 
  ن طبق اظهارات مطرحي. بنابرااست يعدد يها شيآزما

 يجه مقاومت غلتشيسه نتيان نمود که مقايتوان ب يمشده 
برخودار  ياز اعتبار خوب يو عدد يتجرب يها شيآزمادر 

  است.
  

  گيرينتيجه
و  يتجرب يها شيآزمادست آمده از  هج بيبه نتا با توجه

جه گرفت که از يتوان نت يم حاصلر يمقاد سهيو مقا يعدد
 بارزان يش ميبا افز ،و خاک مرطوب ييتقابل چرخ پارو

 شيابد که افزاي يافزاش م لغزش زان درصدي، ميمالبند
بار ش ين افزايهمچن .داردز به همراه يخاک را ندر  تنش
شود. مقاومت  يم يزان فرورفتگيش ميموجب افزا يمالبند
 هب يعدد يمقاومت غلتش شتر ازيب يمقدار يتجرب يغلتش

و مقدار  يشگاهيط آزمايدست آمده است. با توجه به شرا
توان  يم يو عدد يج تجربيشده در نتا  اختالف مشاهده

برخوردار  يمطابقت خوبان کرد که مدل المان محدود از يب
  است.
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