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چكیده
 بهمنظور جلوگیری.افزایش تراکم خاک یكی از تهدیدات اصلی برای تخریب ساختمان خاک است که حتی ممكن است منجر به تجزیه خاک نیز شود
 به عنوان حداکثر، تنش پیشتراکمی. دانستن ویژگیهای مكانیكی خاک در تعیین حدود تنش مجاز حائز اهمیت است،از پدیده افزایش تراکم خاک
 آزمون نشست صفحه. یكی از مهمترین مشخصات مكانیكی خاک است،تنشی که خاک میتواند تحمل کند بدون اینكه فشردگی آن افزایش یابد
 روی یک نمونه خاک زراعی (شنی رسی، آزمون تجربی نشست صفحهای، در این تحقیق. روشی مناسب برای تعیین تنش پیش تراکمی خاکاست،ای
 سپس آزمون نشست صفحهای. انجام شد و خواص مكانیكی خاک تعیین شدند1500 kg. m-3  با چگالی%51 d.b. لومی) در سطح محتوای رطوبتی
پراگر در نرمافزار آباکوس شبیهسازی و تنش پیشتراکمی با این روش پیشبینی-به روش اجزاءمحدود بهصورت دوبعدی و متقارن توسط مدل دراکر
%99 پراگر با ضریب تبیین- نتایج نشان داد که مدل دراکر. همچنین توزیع تنش و جابجایی در الیههای خاک در عمق تجزیهوتحلیل شدند.شد
 بررسی توزیع تنش فشاری و جابجایی در الیههای مختلف در عمق خاک نشان داد.مطابقت خوبی با دادههای بهدستآمده از آزمایش تجربی داشت
.که مقدار تنش و جابجایی در الیههای نزدیک به سطح بارگذاری بیشتر و با حرکت به سمت الیههای پایینتر مقدار تنش و جابجایی کاهش یافت
 نشست صفحهای، مدل دراکرپراگر، توزیع تنش، تنش پیشتراکمی، تراکم خاک:واژههای کلیدی
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Abstract
Soil compaction increase is one of the main threats to agricultural soil structure, which may even lead to soil
decomposition. In order to prevent the phenomenon of soil compaction, knowing the mechanical properties of soil is
important in the determination of the allowable stress limits. Pre-compaction stress, as the maximum stress that soil can
withstand without increasing its compaction, is one of the most important mechanical properties of soil. The plate sinkage
test is a suitable method for determining the soil pre-compaction stress. In this research, the experimental test of plate
deposition on a sample of arable soil (loamy sandy loam) at the moisture content of 15% d.b. with density of 1500 kg.m3
was performed and the soil mechanical properties were determined. Then, the plate sitting test was performed in twodimensional and symmetrical methods by finite element method and Drucker Prager model in Abaqus software and precompression stress was predicted by this method. Stress distribution and displacement in the soil depth layers were also
analyzed. The results showed that the Drucker-Prager model with a 99% explanation coefficient was in good agreement
with the data obtained from the experiments. Examination of compressive stress and displacement in different layers in
the soil depth showed that the amount of stress and displacement in the layers close to the load surface was higher than
that for the lower layers.
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شبیه سازی خاک کشاورزی طی آزمون نشست صفحهایی ...

 -5مقدمه
تراکم خاک بهعنوان مشکلی پیچیده و چندبعدی تحت تأثیر متقابل
عوامل مختلف خاک ،ماشین ،گیاه و اقلیم شناخته میشود که دارای
آثار قابلتوجه اقتصادی و زیستمحیطی و بهعنوان یک معضل در برابر
کشاورزی پایدار است .تجهیزات سنگین کشاورزی پتانسیل این را دارند
که باعث افزایش شدید تراکم خاک شوند (.)Sivarajan et al., 2018
بافت ،ساختمان ،درصد آهک ،مقدار رطوبت و میزان مواد آلی ازجمله
عوامل فیزیکی تأثیرگذار بر تراکمپذیری خاک هستند ( Alexandrou
 .)& Earl, 1995نتایج تحقیقات نشان میدهند که تراکم خاک با
ایجاد الیه سخت در زیرخاک ،منجر به کاهش رشد ریشه و دسترسی
به مواد مغذی ،ایجاد رواناب و تخریب مواد آلی خاک بهوسیله آبشویی
و همچنین از بین رفتن میکرو ارگانیزمهای خاک با کاهش تخلخل
خاک (هوادهی به خاک و ریشه) میشوند که این عوامل منجر به افت
عملکرد و کیفیت محصوالت کشاورزی کشتشده میشوند ( Walas
 .)et al., 2017همچنین تراکم خاک با ایجاد الیههای سخت و متراکم
در زیر بستر خاک سبب افزایش مقاومت کششی ادوات خاکورزی و
کاشت شده که منجر به افزایش استهالک و فرسایش این ادوات و
افزایش مصرف سوخت میشود.
تنش پیشتراکمی بهعنوان حداکثر تنش مجازی است که خاک
میتواند بدون آنکه فشردگی آن افزایش یابد ،تحمل کند ( Keller
 .)et al., 2004تنش پیشتراکمی بهعنوان معیاری از مقاومت خاک
جهت پایدار نگهداشتن بافت و ساختمان آن در برابر نیروهای داخلی و
خارجی مورداستفاده قرار میگیرد ( .)Gregory et al., 2006هدف
اصلی از به دست آوردن تنش پیشتراکمی ،تعیین ظرفیت باربری خاک
یا تنش در آستانه تراکم خاک است تا با محدود نمودن اعمال فشار به
خاک در اثر تردد ماشینآالت در سطح مزرعه ،خطر تراکم خاک یا
تغییر شکل ماندگار آن به حداقل برسد ( Nderiboldaji et al.,
 .)2018آزمایش نشست صفحهای ( )PSTیکی از روشهای
اندازهگیری تنش پیشتراکمی خاک است ( Youssef and Ali,
; .)Erel, 1997; Alexandrou & Eral, 2001 1982طی آزمایش
نشست صفحهای ،روی سطح خاکی که درون یک ظرف محصورشده
توسط یک صفحه ،بارگذاری عمودی انجام میشود و نیرو وارد به سطح
خاک و جابجایی عمودی صفحه بارگذاری اندازهگیری و ثبت میشوند،
در پایان نمودار تنش-نشست رسم میگردد که رفتار خاک در برابر
تنشهای عمودی اعمالی به خاک را نشان میدهد ( Nderiboldaji
 .)et al., 2018عملیات خاکورزی از دیدگاه مدیریت خاک و تولید
محصول همیشه موردتوجه محققان قرارگرفته است و تالش شده تا
ماشینآالت کشاورزی بهگونهای طراحی شوند تا با حداقل کردن تعداد
تردد آنها در مزرعه تا حد امکان از تراکم و تخریب خاک جلوگیری
شود و همچنین مصرف سوخت و انرژی را نیز بهینه کرد .از جمله
کارهای صورت گرفته در این مورد میتوان به توسعه روشهای خاک
ورزی حفاظتی و کشت بذر بهصورت مستقیم به شیوههای کم خاک
ورزی و بی خاکورزی اشاره کرد (.)Peixoto et al., 2019
بهینهسازی ماشینهای کشاورزی و بررسی تأثیر آنها بر تراکم خاک،

00
مستلزم انجام آزمونهای فراوانی است که انجام آنها نیازمند صرف
زمان و هزینههای زیادی است.
روش اجزاء محدود یک روش محاسباتی برای حل تقریبی مسائل
مقدار مرزی به کمک معادالت دیفرانسیلی در مهندسی است.
شبیهسازی عددی فرآیند تراکم خاک میتواند به درک پدیده شناختی
عوامل اثرگذار بر تراکم خاک کمک کند و همچنین جایگزینی مناسب
برای بهینهسازی ماشینها و ابزارهای کشاورزی جهت جلوگیری از
تراکم خاک باشند .بنابراین ،شبیهسازی به کمک رایانه با حذف
آزمایشهای مزرعهای پرهزینه و کاهش زمان تحقیق ،مدلهای
مناسبی را در اختیار محققان و طراحان حوزه ماشینهای کشاورزی
قرار میدهند ( .)Ucgul et al., 2016به هنگام شبیهسازی فرآیند
تراکم خاک به کمک روشهای عددی میتوان تأثیر عوامل مختلف را
بر تغییر ساختار و رفتار تنش-کرنش خاک در تمامی زمانهای
بارگذاری یا باربرداری در هر ناحیه از خاک را با دقت بیشتری مطالعه
نمود که این امر کمک زیادی به درک اثر این عوامل بر رفتار خاک
دارد .همچنین به کمک این روشها میتوان نیروهای وارده بر ابزارهای
کشاورزی و ناحیه گسیختگی خاک بهوسیله این ابزارها را پیشبینی و
شکل هندسی و چیدمان آنها روی ماشین را بهینه کرد ( & Ucgul
.)Saunders, 2020
در تحلیلهای عددی ،مدل مورداستفاده بهعنوان معیار تسلیم،
خواص مواد ،شرایط بارگذاری و مرزی و نوع و تعداد المانها از
اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر نتایج خروجی تحلیل است .معیار تسلیم
دراکر پراگر یکی از مدلهای رفتاری پرکاربرد در شبیهسازی مواد
دانهای مانند ماسه ،سنگ و خاک و موادی که مقاومت فشاری آنها
تحت بارگذاری فشاری افزایش مییابند ،مناسب است ( Zhu and Jia,
 .)2014سطح گسیختگی ارائهشده در مدل دراکر-پراگر تقریبی از
معیار موهر-کلمب است که توسط دراکر-پراگر بهعنوان اصالحی بر
معیار وانمیسز جهت تأثیر تنش هیدرو استاتیک در تسلیم منظور
گردید ( .)Cueto et al., 2013طی تحقیقی ،آزمونهای فشاری
تکمحوری محصور ،نیمه محصور و نشست صفحهای خاک با روش
اجزاءمحدود شبیهسازی شد ،در این تحقیق خاک بهصورت مادهای با
رفتار االستیک-پالستیک (کشسان-خمیری) مدلسازی و گزارش شد
که با افزایش مدول االستیسیته و نسبت پواسون خاک ،تنش پیش
تراکمی نقطه بیشینه انحناء افزایش یافت ،درحالیکه افزایش زاویه
اصطکاک داخلی دراکر-پراگر و سرعت نفوذ پروپ بارگذاری تأثیر معنی
داری در مقدار تنش پیشتراکمی نقطه بیشینه انحناء نداشت
( .)Naderiboldaji et al., 2018در تحقیقی دیگر ،مدل نشست
صفحهای خاک بهصورت ماده االستو-پالستیک از طریق روش
اجزاءمحدود بهصورت بارگذاری تکراری شبیهسازی شد که نتایج نشان
داد روش اجزاءمحدود میتواند رفتار نشست خاک را طی بارگذاریهای
تکراری نسبتاً دقیق بیان کند ( .)Rashidi et al., 2010طی تحقیقی،
رفتار تنش -نشست خاک لومی رسی به روش اجزاءمحدود شبیهسازی
شد .در این تحقیق رفتار خاک ویسکو-االستیک خطی در نظر گرفته
شد .نتایج نشان داد که روش المان محدود میتواند جهت شبیهسازی
رفتار تنش-نشست استفاده شود ( .)Hemmat et al., 2012طی یک
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پژوهش ،رفتار تراکم خاک زیر تایر تراکتور با استفاده از شبکه عصبی
پرسپترون چندالیه مدلسازی و تأثیر رطوبت ،سرعت پیشروی و عمق
در آن بررسی شد و مشاهده شد که شبکه عصبی با دقت باالیی توانست
تراکم خاک را تخمین بزند .نتایج نشان داد تراکم خاک با عمق رابطه
معکوس دارد و افزایش محتوای رطوبتی خاک سبب کاهش ظرفیت
باربری خاک میشود ( .)Shahghol et al., 2018در تحقیقی ،رفتار
تراکمی و توزیع تنش در خاک در اثر تردد ماشینهای برداشت نیشکر
در مزرعه توسط مدل دراکر-پراگر اصالحشده به صورت دو بعدی شبیه
سازی شد ،نتایج نشان داد ،عبور ماشینهای برداشت نیشکر میتواند
تنشهای بیشتر از تنش پیشتراکمی خاک را تا عمق یک متری به
خاک اعمال کند ( .)Jimenez et al., 2021توزیع تنش در عرض
تحت تأثیر بارمحوری ناشی از بار وارد از طرف چرخ ماشینها و ادوات
کشاورزی ،موضوع تحقیق بسیاری از محققان بوده است .برخی از این
محققان توزیع تنش در عرض ناشی از بارمحوری را بهصورت تجربی
موردبررسی قرار دادهاند (Keller. 2005؛ Frhadi et al,. 2013؛
 .)Senator et al,. 2014ولی برخی دیگر برای بررسی توزیع تنش در
خاک تحت اثر بارمحوری با استفاده از مدلهای اجزاءمحدود انجام داده
اند (Keller. 2005؛ Keller et al,. 2014؛ Senator et al,. 2013
).
با توجه اهمیت تنش پیشتراکمی ،شبیهسازی و درک رفتار
تراکمی خاکهای زراعی ،هدف از انجام این پژوهش -0 :شبیهسازی
خاک طی آزمون نشست صفحهای به کمک روش اجزاءمحدود با معیار
تسلیم دراکر-پراگر و  -1تخمین تنش پیشتراکمی خاک با استفاده از
روش المان محدود و مقایسه نتایج آن با آزمایش تجربی بودند.

 -2مواد و روشها
 -5-2روش تهیه نمونه خاک
بهمنظور انجام آزمایشهای تجربی این پژوهش ،از خاک مزرعه
تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا همدان ،در عمق صفرتا  20 cmاستفاده
شد .بافت خاک موردمطالعه از نوع شنی رسی لومی بود که ویژگیهای
فیزیکی آن در جدول  0آورده شده است .مقداری از خاک تهیهشده در
یک ظرف استوانهای شکل با قطر  11 cmو ارتفاع  01 cmریخته شد
و چگالی ظاهری آن تعیین شد که مقدار آن برابر با 0211kg.m-3
بود .سپس مطابق با استاندارد  ASTM D 2216درصد رطوبت خاک
با قرار دادن  021gاز نمونه خاک مورد آزمایش درون یک آون در
دمای  001±2درجه سلسیوس به مدت  06ساعت تعیین شد و مقدار
آب موردنیاز برای رساندن رطوبت نمونهها به سطح رطوبت وزنی مورد
آزمایش  d.b.%02محاسبه شد ،سپس خاک مرطوب با افشان کردن
آب بهطور یکنواخت تهیه گردید .مقدار آب الزم پس از محاسبه ،به
خاک توسط یک آبپاش بهصورت افشان بر خاک پاشیده و خاک
مرطوب به هم زده شد تا رطوبت بهطور یکنواخت در تمامی قسمت
های آن پخش شود ( .)JaberiMoeaz et al., 2016سپس خاک
مرطوب بهصورت الیهالیه ( 3الیه  )cm 4در ظرف ریخته شد تا
فشردگی یکنواختی به دست آید .در هر الیه با ضربههای آهسته خاک

نشریه مکانیزاسیون کشاورزی /دوره  6شماره  /3سال 0011
فشرده گردید تا چگالی ظاهری خاک به مقدار  kg.m-3 1500رسانده
شد .پیش از اضافه کردن الیه جدید ،شیارهایی در سطح الیه پیشین
ایجاد شد تا پیوستگی بین الیهها ایجاد شود.
جدول  -5ویژگیهای فیزیكی خاک مورد آزمایش
Table1. Physical properties of the experiment
soil
بافت خاک

Soil
texture
شنی رسی
لومی

Sandy
clay loam

درصد وزنی

Weight percentage
ماسه

سیلت

رس

Sand

Silt

Clay

46.82

27.28

25.8

 -2-2روش آزمایش نشست صفحهای
جهت انجام آزمایش نشست صفحهای ،بارگذاری بر سطح خاک با
استفاده از یک صفحه فلزی با قطر سانتیمتر و ضخامت 06میلیمتر با
دستگاه  CBRبا سرعت یک میلیمتر بر دقیقه انجام شد
( .)JaberiMoeaz et al., 2017همانطور که در شکل  0نشان
دادهشده است ،طی آزمایش نشست صفحهای ،صفحه بارگذاری در
مرکز ظرف استوانهای نمونه خاک قرار گرفت .به ازای هر یک میلیمتر
نشست ،مقدار نیرو وارده بر نمونه توسط نیروسنج فشاری  Sشکل در
کالس دقت  C3ثبت میشد و نمودار نیرو-جابجایی رسم میگردید.
نشست  11میلیمتر بهعنوان پایان آزمایش در نظر گرفته شد .بهمنظور
تعیین ضریب پواسون و مدول یانگ از آزمایش فشردگی تکمحوری
استفاده شد .مقدار چسبندگی و ضریب اصطکاک داخلی خاک نیز از
آزمون برش مستقیم بهدست آمدند.

شكل  -5نمایی از نیروسنج و صفحه بارگذاری طی آزمون نشست
صفحهای خاک
Fig 1. A view of the load cell and the loading plate
during the plate sinkage test
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 -3-2تعیین تنش پیشتراکمی خاک
تنش پیشتراکمی ،با استفاده از روش ارائهشده توسط ( Alexandrou

 )and Eral, 1995با استفاده از دادههای نمودار تنش -نشست حاصل
از آزمایش نشست صفحهای خاک تعیین شد .در این روش ،نقطه تقاطع
دو خط مماس بر منحنی تنش -نشست ،تنش پیش-تراکمی را نشان
میدهد .بدین منظور یک خط مماس بر منحنی تنش -نشست ،از مبدأ
و خط دیگر ،مماس بر قسمت انتهایی منحنی رسم شدند ،از نقطه
تقاطع این دو خط تنش پیشتراکمی به دست آمد.

 -4-2شبیهسازی آزمایش نشست صفحهای به روش
اجزاءمحدود
بهمنظور شبیهسازی آزمون نشست صفحهای از نرمافزار آباکوس ورژن
 0046استفاده شد .بدین منظور ،خاک بهصورت یک جسم تغییر
شکلپذیر بهصورت دو بعدی (یک مستطیل) و متقارن با ارتفاع 011
میلیمترو عرض  012میلیمتر (چون بارگذاری و شرایط مرزی متقارن
بودند بهمنظور سادهسازی نیمی از خاک مدل شد و سپس نتایج بهکل
هندسه خاک تعمیم داده شد) ،صفحه بارگذاری بهصورت یک جسم
صلب با عرض  12میلیمتر و ظرف حاوی خاک نیز بهصورت جسم
صلب به ارتفاع  011میلیمتر و عرض  012میلیمتر در نرمافزار آباکوس
مدل شدند .شکل  1مدل خاک ،صفحه بارگذاری و ظرف حاوی خاک
طراحیشده در نرمافزار آباکوس را نشان میدهد.

06
تسلیم دراکر-پراگر خطی در رابطه ( )0آورده شده است ( Tekeste

.)et. al., 2009

F t  ptan()d 0

()0

در رابطه ( t ،)0تنش انحرافی ) p ،(Paتنش متوسط β ،زاویه تابع
تسلیم خطی در صفحه تنش  p-tو  dعرض از مبدأ خط تابع تسلیم
در صفحه تنش  p-tهستند β .و  dبه ترتیب شبیه به زاویه اصطکاک
داخلی و چسبندگی در معیار تسلیم موهر-کلمب هستند .مقدار  tو p
به ترتیب از روابط ( )1و ( )3تعیین میشوند ( ABAQUS
.)Documentation, 2017
3


t 1 3  1q1 1 (1 1) r  
2  k
k  q 

()1

p  11 23 
3

()3

در روابط ( )1و ( σ0 ،)3بیشینه تنش اصلی σ3 ،کمینه تنش
اصلی q ،تنش متوسط فن میسز r ،نامتغیر تنش سوم و  kنسبت جریان
تنش یا نسبت تنش تسلیم در کشش سه محوری به تنش تسلیم در
فشار سه محوری هستند .خصوصیات خاک موردمطالعه در جدول 1
آورده شده است.

angle

اصطكاک

friction angle

تنش

 Internalزاویه

 Flowنسیت جریان

stress ratio

ratio

 Poissonضریب پواسون

االستیسیته

Elastic Modulus

Density

چگالی

رطوبت

15
%
d.b.

26.12
kPa

با دا شتن زاویه ا صطکاک داخلی خاک ( )Фو چ سبندگی خاک ()C
در مدل موهر کلمب ،مقادیر  β ،kو  dبهترتیب از روابط ( )0تا ()6
محاسبه شدند.

 -1-2خصوصیات خاک مورد مطالعه
در این تحقیق جهت شبیهسازی آزمون نشست صفحهای از مدل
دراکر-پراگر خطی بهعنوان معیار گسیختگی خاک استفاده شد .تابع

Moisture

3

چسبندگی

 Dilationزاویه آماس

صفحه بارگذاری و  )cظرف حاوی خاک
)Fig 2. Designed models in Abaqus: a) Soil, b
Loading plate, c) Container of soil

1100
kPa

1500
kg.m-

Adhesion

)(c
)(b
)(a
شكل  -2مدلهای طراحیشده در نرمافزار آباکوس )a :خاک)b ،

14°

36°

0.78

0.3

مدول

جدول  -2خصوصیات مكانیكی خاک مورد آزمایش
Table 2- Mechanical properties of the experiment
soil

()3

k  3sin
3sin
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tan  6sin
3sin

d c cos
3sin

زاویه آماس ( )ᴪجهت جریان پالستتتیک بعد از گستیختگی را تعیین
میکند .زمانی که این زاویه برابر با زاویه اصتتطکاک داخلی ( )βباشتتد
جهت جریان پال ستیک عمود بر سطح گ سیختگی میبا شد که این
حالت قانون جریان پالستیک وابسته نامیده می شود .برای جریانهای
غیر وابستتته ،رابطه زاویه آماس با اصتتطکاک داخلی مدل موهر-کلمب
بهصورت رابطه ( )7بیان میشود (.)Susila & Hryciw, 2003
()7

cv 

در رابطه ( Øcv ،)7ثابت حجم زاویه اصتتتطکاک داخلی برای مواد
دانهای نرم استتتت .مقدار آن برای مدل های اجزاءمحدود بر استتتاس
م شاهداتی که برای شن و سیلیکا دیده شد برابر با  33درجه در نظر
گرفته شد ( .)Bolton, 1980رفتار سخت شدگی فشاری برای خاک
موردنظر از آزمایش ستتته محوری به دستتتت آمد بهنحویکه کرنش
پالستیک در مقابل تنش تسلیم در نقاط مختلف محاسبه شد و رفتار
سخت شدگی فشاری در نرمافزار تعریف شد.

 -3نتایج و بحث
 -5-3صحتسنجی نتایج
بهمنظور صحتسنجی نتایج بهدستآمده از شبیهسازی آزمون نشست
صفحهای خاک میانگین تنش فشاری و جابجایی گرههای زیر صفحه
بارگذاری طی مرحله بارگذاری محاسبه و با نتایج بهدستآمده از
آزمایش تجربی نشست صفحهای خاک مقایسه شدند .شکل 3
نمودارهای تنش -نشست خاک بهدستآمده از شبیهسازی اجزاءمحدود
را در مقابل نتایج آزمایش تجربی نشان میدهد .همانطور که از نتایج
شکل  3قابلمشاهده است ،روش اجزا محدود و معیار تسلیم دراکر-
پراگر بهخوبی توانسته با دقت باالیی و ضریب تبیین  %99رفتار تنش-
نشست خاک را در زیر صفحهی بارگذاری طی فرآیند تراکم خاک پیش
بینی کند؛ بنابراین از روش اجزاءمحدود و معیار تسلیم دراکر-پراگر
بهخوبی میتوان جهت پیشبینی و بررسی رفتار تراکمی خاک استفاده
کرد )Naderiboldaji et al., 2018( .نیز طی شبیهسازی رفتار
تراکمی خاک با مدل دراکر-پراگر به نتایج مشابهی دست یافتند.

 -6-2شرایط مرزی و مشبندی
جهت شبیهسازی مرحله بارگذاری طی آزمون نشست صفحهای خاک
از روش دینامیک صریح استفاده شد .بهمنظور اعمال بار به خاک،
صفحه بارگذاری با سرعت ثابت  1 mm.min-1در جهت محور  yبه
مقدار  mm 20در جهت محور  yبه سمت پایین جابجا شد .صفحه
بارگذاری فقط میتواند در جهت محور  yحرکت کند و در سایر جهات
مقید شده بود و درجات آزادی ظرف حاوی خاک در تمامی جهت مقید
شد .گرههای مرکزی خاک در نقاط  x=0بر روی محور  yدر جهت
محور  xمقید شدند و دوران آنها در جهت محور  yبسته شد .گرههای
پایینی و زیرین خاک در نقاط  y=0بر روی محور  xحرکتی ندارند اما
در جهت محور  yمیتوانند دوران کنند .همچنین زاویه اصطکاک بین
گرههای خاک در تماس با ظرف حاوی خاک و صفحه بارگذاری برابر
با  11درجه در نظر گرفته شد .در این پژوهش ،از روش مش
ساختاریافته برای مشبندی محیط خاک با استفاده از المانهای آجری
خطی متقارن چهار گرهای ( )CAX4Rبرای مشبندی خاک انتخاب
شد .در نهایت  221المان برای شبیهسازی خاک استفاده شد.

شكل  -3مقایسه نتایج تنش-جابهجایی نتایج بهدستآمده از
آزمایشهای تجربی و نتایج شبیهسازی به روش اجزاءمحدود
Fig 3. Comparison of stress-displacement results
obtained from experiment and
simulation results by finite element method

 -2-3تنش پیشتراکم
شکل  )a( 0و ( )bبه ترتیب نمودار تنش -نشست خاک بهدستآمده
از نتایج شبیهسازی از المان محدود و دادههای آزمون تجربی نشست
صفحهای خاک موردمطالعه را نشان میدهد .پیشتراکمی بهدستآمده
در هر دو روش تجربی و شبیهسازی را نشان میدهد .بهمنظور تعیین
مقدار تنش پیشتراکمی از روش )(Alexandrou & Eral, 1995
استفاده شد .همانطور که از نتایج شکل  0مشاهده میشود ،مقدار
تنش پیشتراکمی بهدستآمده از نتایج شبیهسازی به روش المان
محدود برابر با  062کیلو پاسکال و مقدار تنش پیشتراکمی
بهدستآمده از آزمون نشست صفحهای خاک نیز برابر با  072کیلو
پاسکال به دست آمد .همانطور که مالحظه میشود ،مدل دراکر-پراگر
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توانست با دقت خوبی و با خطای  7درصد تنش پیشتراکمی را تخمین
بزند؛ بنابراین از روش اجزاءمحدود و معیار تسلیم دراکر-پراگر میتوان
با دقت خوبی تنش در آستانه تراکم را برای خاک زراعی پیشبینی
کرد.

شكل  -1توزیع تنش در خاک انتهای مرحله بارگذاری
Fig 5. Soil stress distribution at the end of the
loading phase

( )a

()b

نتایج این تحقیق در زمینه توزیع تنش در عمق ازلحاظ الگوی
توزیع تنش با نتایج مطالعه ( Jamal khandani )2000تحت عنوان
آنالیز االستیک و آنالیز االستوپالستیک توزیع تنش در خاک مطابقت
دارد.
در اعمال بارمحوری به خاک ،نحوه توزیع تنش در عرض خاک
تحت بارگذاری زیر صفحه بارگذاری و اطراف آن است .در هنگام
بارگذاری به خاطر ایجاد تمرکز تنش در اطراف عامل بارگذاری ،توزیع
تنش نامتوازن است و این امر باعث ایجاد تراکم در خاک در زیر سطح
بارگذاری و اطراف محل بارگذاری میشود .شکل  6نحوه توزیع تنش
در عرض نمونه خاک را نشان میدهد.

شكل  -4تنش پیشتراکمی بهدستآمده از روش الكساندرو و
ارال  )aدادههای شبیهسازی  )bدادههای تجربی
Fig 4. Comparison of recompression stress
obtained from a- simulation results by finite element
method and b- results obtained from experimental
soil plate meeting test

 -3-3نتایج توزیع تنش فشاری
مسئله مهمی که در مورد اعمال بار محوری بر خاک وجود دارد ،نحوه
توزیع تنش در الیههای خاک است .در صورت دانستن مقدار تنش در
نقاط مختلف خاک زیر عامل بارگذاری ،میزان تراکم خاک قابل تخمین
است .توزیع تنش در خاک در انتهای بارگذاری در شبیهسازی در شکل
 2آورده شده است .همانطور که در شکل مشاهده میشود هرچه از
محل مقدار بارمحوری واردشده دورتر میشویم توزیع تنش قائم در
سطح خاک کاهش مییابد .در گوشهها به علت اینکه خاک از این
قسمت گسیخته میشود تنش بیشترین مقدار خود را دارد.

شكل  -6نحوه توزیع تنش در عرض تحت تأثیر بارمحوری
Fig 6. The stress distribution across the width is
influenced by the axial load

) (Keller et al., 2014بررسی توزیع تنش در خاک تحت اثر
بارمحوری با استفاده از مدلهای اجزاءمحدود را انجام دادهاند .نتایج
این تحقیق نشان میدهد که توزیع تنش در عرض زیر عامل بارگذاری
بهصورت منحنی است .شکل توزیع تنش در خاک تحت شرایط
بارگذاری و شرایط خاک است .هر چه سطح تماس اعمال بارمحوری
کوچکتر باشد ،تنش بیشتری در خاک ایجادشده و شکل توزیع تنش
سهمی است .در صورت افزایش سطح تماس ،شکل توزیع تنش
بهصورت  Uشکل خواهد بود .نتایج این تحقیق در زمینه توزیع تنش
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در عرض از لحاظ الگوی توزیع تنش با ))Gonzalez et al,. 2016
مطابقت دارد.
نکته دیگر در مورد اعمال بارمحوری بر خاک ،توزیع تنش در عمق
است .در صورت دانستن مقدار تنش در نقاط مختلف خاک زیر عامل
بارگذاری ،میزان تراکم خاک قابل تخمین است .در تحقیق حاضر توزیع
تنش در عمق با استفاده از مدل اجزاءمحدود ارائهشده ،استخراج گردید.
نتایج حاصل در شکل  2قابلمشاهده است .با دانستن مقدار تنش در
هر نقطه از خاک در محدوده بارگذاری ،مقدار اثر بار وارده بر خاک
مشخص میگردد .در هنگام بارگذاری باید دقت نمود که بار وارده باعث
تراکم خاک نگردد .درصورتیکه اعمال بار بیش از ظرفیت باربری خاک
اجتنابناپذیر باشد ،میزان تراکم خاک در الیههای مختلف قابل پیش
بینی است .در بهکارگیری ماشینها و ادواتی که باعث اعمال بار فشاری
به خاک میگردند باید دقت شود که تراکم ناشی از اعمال بارمحوری
فشاری از دامنه بهکارگیری ادوات خاکورزی و دامنه اثر فرآیندهای
طبیعی فراتر نرود .در غیر این صورت هزینه اصالح ساختمان خاک
افزایشیافته و کیفیت خاک نیز کاهش مییابد.
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مختصات تنش کاهشیافته و به محور عمودی مختصات نزدیک
میشود.

 -4-3تغییرشكل در الیههای خاک
در شکل  2تغییر شکل در المانهای خاک و فرورفتگی خاک از نرمافزار
آباکوس آورده شده است .با حرکت صفحهی بارگذاری در راستای قائم،
خاک در اثر نیروی واردشده از طرف صفحه ،در جهت عمودی جابهجا
میشود .این جابهجایی از تغییرهای پالستیک و االستیک تشکیل یافته
است؛ که بعد از باربرداری از روی خاک قسمت االستیک جابهجایی
عمودی ذرات خاک برگشته و تنها جابهجایی پالستیک باقی میماند.

شكل  -9جابهجایی در عمق تحت تأثیر بارمحوری حاصل از مدل
اجزاء محدود
Fig 9. Depth displacement is affected by the axial
load resulting from the finite executive model
شكل  -7توزیع تنش در عمق تحت تأثیر بارمحوری حاصل از
مدل اجزاءمحدود
Fig 7. Depth stress distribution under axial load
resulting from finite elements

همانطور که در شکل مشاهده میشود هرچه از محل مقدار
بارمحوری واردشده دورتر میشویم کشیدگی نمودار روی محور افقی

شکل  9جابهجایی خاک در عمق را نشان میدهد؛ که بافاصله گرفتن
از سطح مرکز اعمال بارمحوری به سمت الیههای زیرین جابهجایی در
خاک (تغییر شکل) کمتر میشود و سپس مقدارش به صفر میرسد.
نتایج نشان داد که با افزایش عمق میزان نشست (تراکم) ناشی از
تنش وارد بر خاک کاهش مییابد .این نتایج با دادههای Sarbazvatan
( )2013در تحقیق اندازهگیری تراکم خاک زیر تایر تراکتور با استفاده
از روش المان محدود با مدل اصالحشده دراکر-پراگر در نرمافزار
آباکوس همخوانی دارد.
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 با دادههای گزارششده در آزمایش تجربی تطابق خوبی،پراگر-دراکر
،داشتند و مشخص شد که همانطور که در شبیهسازی اثباتشده است
 افزایش عمق و، مقدار بارگذاری،تردد تراکتور و ماشینهای کشاورزی
فاصله گرفتن از مرکز سطح اعمال بار از عوامل تأثیرگذار بر تراکم خاک
: نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر به شرح زیر است.هستند
 روش،آزمون نشست صفحهای با تخمین خوب تنش پیش تراکمی
مناسبی برای بررسی رفتار خاک در اثر عبور و مرور ادوات و ماشینهای
 همچنین تنش پیشتراکم بهدستآمده از شبیهسازی،کشاورزی است
نشست صفحهای تقریباً نزدیک به مقدار بهدستآمده از آزمون تجربی
 تطبیق مناسبی با دادههای حاصل از%99  مدل با ضریب تبیین.بود
پراگر به- نتایج شبیهسازی با مدل دراکر.آزمایشهای تجربی داشت
روش اجزاءمحدود نشان داد که توزیع تنش در عرض بافاصله گرفتن از
.مرکز سطح اعمال بارمحوری در جهت افقی و قائم کاهش پیدا میکند
همچنین با افزایش عمق توزیع تنش فشاری و جابهجایی الیههای
خاک کاهش یافته و سپس به صفر میرسد
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