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  :چکیده

و ها سـد  هـا،  معمـوال بـا احـداث سـاختمان    . باشد می کیژئوتکن یدر مهندس بزرگ ینگران کی یرس هاي خاك پذیري تراکم

مـدت   دراز هـاي  شـکل  رییتغزمانی که  به خصوصمی افتد.  هاي بزرگی اتفاق نشست، یرس هاي خاك بر روي گرید هاي سازه

رفتـار   ي مطالعـه  نیابرابنـ کننـد.   ها اهمیت زیادي پیدا می در سازه ساخته شده روي این نوع خاك مطرح باشد، این نشست

 يهـا  روشاز   جهت ایجاد بستر مناسب براي سازه،ساخت و ساز عملیات  . قبل از باشد می و ضروري خاك رس الزم یخزش

 يهـا  شـود. در سـال   یمناسب استفاده م یمواد افزودن یا بهسازي با استفاده از ومتراکم سازي  ،يبارگذار شیمختلف مانند پ

 نیـ در ا. اسـت  اي مورد توجـه قـرار گرفتـه    به طور گسترده،  مختلف یافزودن وادخاك با استفاده از م خصوصیاتبهبود  ر،یاخ

. به ایـن منظـور آزمـایش تحکـیم     میا خاك رس نرم پرداخته یبر رفتار خزش سیلینانوس ریتاث آزمایشگاهی یبه بررس مطالعه

یک بعدي به صورت تک مرحله اي و چند مرحله اي با استفاده از دستگاه تحکیم یک بعـدي در سـطوح تـنش مختلـف بـر      

دسـت   است. نتـایج بـه   م شدهدرصد از نانوسیلیس انجا 5/1و  0/1، 5/0، 25/0هاي وزنی  هاي خاك نرم با درصد روي نمونه

دهـد کـه رفتـار     ینشـان مـ   هـا  آزمایش جی. نتااست آمده بر اساس ارتباط نسبت تخلخل و ضریب تراکم ثانویه شرح داده شده

تـا   سیلینـانو سـ   شیبـا افـزا  باشد؛  به طوري کـه   تحت تأثیر درصد نانوسیلیس و سطح تنش اعمال شده می خاك رس نرم

نـانو  یابد. ولی با افزایش بیشـتر   می نمونه کاهشهاي خزشی  میزان تغییر شکل شده وتر  راکمنمونه خاك مت ، مقدار مشخص

 و ضـریب تـراکم   تـنش سـطح   نیب یخط ریرابطه غ کی از طرف دیگر .ابدی یم افزایش ضریب تراکم ثانویهتخلخل وس یلیس

 نسـبت بـه  شاخص تراکم  ،سیلیبا نانو س شده تیدر نمونه تثب دهد نتایج بدست آمده نشان می نی. همچنمشاهده شد هیثانو

، با توجه به مقاومـت خـاك در   یدرصد وزن 5/0 تا سیلینانو س شی. البته با افزاباشد می کوچکترس یلینانو س فاقد يها نمونه

  .ابدی یم شیافزا تراکم شاخص سیلینانو س شتریب شیزاو با اف یافتهشاخص تراکم کاهش  نشست برابر

  سیلی، نانوسهیتراکم ثانو بیخزش، خاك نرم، ضر ، يبعد کی میتحک: هاواژه کلید
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  مقدمه   - 1- 1

 ي    ها رشکلیینرم که تغ يها خاك يرو يبه ساختمان ساز ازیو ن تیافزون جمع با توجه به رشد روز

 ،یشـگاه ی. مطالعات آزماشود یاحساس م نهیزم نیدر ا شتریب داتیبه تمه ازیدارند، ن یقابل توجه یخزش

در خـاك نـرم الزم و    رفتاراین بهتر از  یآگاه شیپ جهیدرك بهتر و در نت يخزش، برا يو عدد ییصحرا

  ). 2004،  1باشد (هاول یم يضرور

 يها تنش يا شدن فشار آب حفره لیبا زا رد،یگ یقرار م یثابت يخاك اشباع تحت بارگذارکه  یزمان

ـ اول میتحک یبه عبارت ابند،ی یم شیموثر با گذشت زمان افزا از  ی. مقـدار قابـل تـوجه   افتـد  یاتفـاق مـ   هی

 يبـررو  ياگر بارگذار يا شدن کامل فشار آب حفره لیبعد از زا .افتد یاتفاق م این مرحله یها ط نشست

 دهیـ خزش نام ای هیکه تراکم ثانو افتد یبا گذشت زمان اتفاق م يها رشکلییتغ يسر کیخاك حفظ شود، 

ـ ب Cα بیبا ضـر  توان یرا م هی. نسبت تراکم ثانوشود یم ـ   نینمـود. بنـابرا   انی ـ یب شیمحاسـبه و پ ـ ا ین  نی

  دارد. يادیز تیدراز مدت اهم يها نشست

بنـادر و   یخاك نرم وجود دارد. بطـور مثـال تمـام    يها انباشته يادیز اریبس ریسراسر جهان مقاد در

نرم اصوال  نیخاك نرم قرار دارند. عبارت زم يانباشته ها يرو ایجنوب شرق آس يکشورها يها لنگرگاه

در حالـت سسـت    باعنرم اش يدانه ا يانباشته ها ایچسبنده با درصد رطوبت باال و  یخاک يها به انباشته

  ). 1393و همکاران،  يدیشود (مؤ یاطالق م

 یتقابلداراي خاك  نیا ن،یعالوه بر ا. شده است لیتشک تیلیعمدتا ا یرس يها ینرم از کان خاك

خاك نرم با توجه بـه مقاومـت   باشد.  یم نییپا ينسبت تخلخل باال و مقاومت ساختار باال، پذیري تراکم

 ی. مقاومت برشـ شود یم يبند طبقه ساز مشکل يها ازخاك یکیاز حد به عنوان  شیکم و نشست ب یبرش

                                                
1
Havel  



3 
 

خاك، نـرم،   نیا یکل يکم آن است. شاخصه ها يباربر تیاز ظرف یخاك ، ناشاین  نیینشده پا یزهکش

شـده اسـت( چـن و     یبـاال معرفـ   تیو حساسـ  نییپـا  یباال، مقاومت برش يریجذب آب باال، تراکم پذ

 جـاد یدر آن ا يادیـ شـده ونشسـت ز  متـراکم   ردیـ خاك تحت تنش قرار گ نیا یوقت). 2005، 1همکاران

آن رفتـار   بهبود هایی جهت  بایستی از روشخاك  نیا يقبل از ساخت سازه رو به همین دلیل  .شود یم

 ون؛یفونداس تی)تقو1وجود دارد: ( نیزم طینوع شرا نیدر برخورد با ا یمختلف يکارها راه . استفاده گردد

 روش اصـلی محل پروژه.  ریی) تغ4دار؛ ( ح خاك مسئله) اصال3با خاك نرم؛ ( دیخاك جد ینیگزی) جا2(

 ایـ و  یبتن ياست. عالوه بر آن از روش ستون ها ینیگزینوع خاك استفاده از روش جا نیا در مواجهه با

، 2شـود(فنگ و همکـاران   یو خاکستر پوسته برنج اسـتفاده مـ   مانیکننده مانند س تیآن با مواد تثب بیترک

 طیبهبود شرا يمؤثر برا يها کیکناز ت یکیبه عنوان  تیروش تثب ای يگذاربار شیاز پ همچنین ). 2014

ـ مـوارد، تقو  ياریدر بس ).2013، 3و کمال ي(الزاو شود یاستفاده منرم خاك  نسـبت بـه    ونیفونداسـ  تی

به طور  ریاخ يها که در سال یروش است.  تر نهیو کم هز تر یمحل پروژه، عمل رییتغ ایخاك و  ییجا جابه

به دنبال دارد، روش اصالح خاك  يو مشکالت کمتر نهیها، هز به همه روش نسبتو  افتهیانجام  گسترده

  ). 2006، 4مختلف است (هوانگ يها یبا استفاده از افزودن

رفتارهاي نامناسب خاك  یکه منجر به حذف برخ شود یاطالق م یاتیخاك به مجموعه عمل اصالح

شـده و    کـه درگذشـته اسـتفاده    ییهـا  یهد شد. از جمله افزودنرفتارهاي مناسب به آن، خوا لیتحم ایو 

و ... اشـاره نمـود.    یآهک، خاکستر آتشفشان ر،یق مان،یبه س توان یم ردیگ یمورد استفاده قرار م زیامروزه ن

انقبـاض، بهبـود   و  بهبـود تـراکم، کـاهش تـورم     ته،یسیمواد به خاك باعث کاهش پالست نیاضافه کردن ا

                                                
 

1Chen et al
  

 
2  Feng 

  
3  Elsawy  and Kamal  

  
4 Hwang 
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و الي  یرس زدانهیهاي ر خاك تیمواد براي تثب نی. اغلب اشود یم تیخاك پس از تثب يداریمقاومت و پا

 شیو افزا شیکاهش فرسا ري،ینفوذپذکار رود باعث کاهش  اي به هاي دانه و اگر براي خاك رود یکار م به

ـ قب نیـ از مشکالت استفاده از ا یکی). 2006، 1و همکاران نی(ل شود یدوام م ـ  لی اك، بـه خـ   هـا  یافزودن

، سـبب کـاهش    که اخیرا مورد توجه قرار گرفته استفاده از نانوذرات یول باشد یم یطیمح ستیز یآلودگ

 ریپـذ  فوق العاده باال و سطوح واکـنش  ژهی. نانوذرات به علت سطح و خواهد شد. ريیپذ بیتخر ستیز

یونها، مواد اورگانیک، ومواد کات ع،یخاك (از جمله فاز ما گریکنش بسیار فعالی با ترکیبات د با بارها، برهم

 ی،یشـیمیا  کـی، یفیز ،يزسـاختار یترتیب تأثیرات عمیقـی بـر خـواص ر    نیمعدنی خاك رس) دارند. به ا

ـ  .گذارند ها، حتی با حضور نسبت وزنی کوچک می خواص مهندسی خاك  بـراي اسـتفاده از آن   نیهمچن

 جـه یبـا صـرفه اقتصـادي را نت   و متعاق یمصـرف  مانیکم کردن سـ  ،یمقاومت اصبهسازي خاك، کنترل خو

مقـدار   نیـی تع يکوچک است و بـرا  یبه معن یونانی يا کلمه نانو). 2007،  2تمنیخواهد داد (لمب و وا

ـ از ابعاد آنها در مق یکیکه حداقل  يمواد  .شود یاستفاده م تیکم کیمتر)،  (   میاردیلیم کی  اسی

بـار کـوچکتر از     18000انـدازه   نی. اشوند ینانو مواد خوانده م ای یینانومتر باشد، مواد نانو 100 یال 1

ـ معـادل   یطول گریکدیاتم در کنار  6تا  3 نیانگیانسان است. به طور م يتار مو کیقطر  نـانومتر را   کی

 ي فاصـله  ایـ کـربن،  -کـربن  يوندهایسنجش طول پ يدارد. برا یاتم بستگ عخود به نو نیسازند که ا یم

 يا دو رشـته  يا ان يمولکول د کیقطر  نیهمچن رود؛ ینانومتر به کار م 15/0تا  12/0 ي دو اتم بازه انیم

 يبـرا  مینـانومتر اسـت. اگـر بخـواه     200 يبـاکتر  نیتـر  کوچک گرید ينانومتراست. از سو 2به  کینزد

نـد  آن را مان ي انـدازه  میتـوان  یمـ  میانجـام دهـ   ینانومتر نسبت به متر سنجش کی ي اندازه فهومم افتنیدر

  میبدان نیزم ي به کره لهیت کی ي اندازه

                                                
1  Lin et al 

  
2
 Lambe  and  Whitman   
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به فـرد   منحصر يها ژگیینانو و اثرات شگرف آن در علوم مختلف و و يي مباحث فناور با مطالعه

مختلـف   يهـا  طرف، همچنین مطالعه و بررسـی زمینـه   کیها از  مواد و پتانسیل اثربخشی بی نظیر آن نانو

 گـر، یمختلـف ژئـوتکنیکی از طـرف د    يهـا  در پـروژه  ژئوتکنیکی و مشکالت و معضالت مربوط به آن

بـه   ينـانو تکنولـوژ  نمـود.   یینانو در ژئوتکنیک را شناسـا  يفناور يمستعد به کارگیر يها زمینه توان می

نمانـده   بینص یهم ب کیژئوتکن یمهندس انیم نیوارد هر حوزه شده و در ا يرشته ا نیعلم ب کیعنوان 

که  ییکار داشته باشد. از آنجا يجا اریصورت گرفته هنوز بس نهیزم نیا که در یقاتیتحق دیاست. البته شا

 یاز نـانو ذرات مـ   یاضافه کردن مقـدار کمـ   یبا ذرات در حد نانو متر سرو کار دارد، حت ينانو تکنولوژ

 در این مطالعه ما تـأثیر اسـتفاده از   خاك داشته باشند. ییایمیو ش یکیزیف راتییبر تغ يادیز راتیتواند تأث

  ایم. نانوسیلیس روي رفتار خزشی خاك نرم را مورد بررسی قرار داده

  

  هدف پژوهش - 2- 1

دراز مدت خاك رس نرم در حالـت   يها رشکلییتغ یشگاهیپژوهش، مطالعه آزما نیاز ا یکل هدف

و سطوح تـنش   سیلیمختلف نانوس يها درصد ری. تاثباشد یم سیلینانوس فاقدو  سیلیشده با نانوس تیتثب

  .ردیگ یقرار م یمدت خاك، مورد بررس یطوالن میرفتار خاك در مقابل نشست و تحک يدر رو مختلف

  

  نامه انیپا بیترت - 3- 1

از مـواد مـورد اسـتفاده و     يپژوهش، شرح مختصر تیمسأله، ضرورت و اهم انیاول، شامل ب فصل

خـزش و   نـه یدر زم افتـه یانجـام   قـات ی. فصـل دوم، شـامل مطالعـات و تحق   باشـد  یهدف از پژوهش مـ 

 يشـاخص بـرا   يها شی. فصل سوم شامل مواد ومصالح مورد استفاده، آزماباشد یخاك م يها رشکلییتغ

ـ  میانجام شده با دسـتگاه تحکـ   یشگاهیآزما يها یآن و بررس ییایمیو ش یکیزیف اتیوصخص نییتع  کی
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و  جیارم نتـا باشـد. در فصـل چهـ    یخاك مورد مطالعه مـ  يبر رو بر اساس استانداردهاي مربوطه يبعد

به صورت جدول و نمودار ارائه شده و با کارهاي انجام یافتـه توسـط محققـین دیگـر      پژوهش يها افتهی

در اسـت.   آورده شدههاي منتخب  هاي میکروسکوپی از نمونه عکس نهایتو در  مورد مقایسه قرار گرفته

  .است شده انیب ها شیاز آزما یکل يریگ جهیفصل پنجم نت
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  دوم:فصل 

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه - 1- 2

 و فیزیکی خصوصیات بهبود جهت خاك بهسازي عمرانی، هاي پروژه در خاك اهمیت به نظر

 در بسیاري هاي پروژه .است بوده ژئوتکنیک متخصصین عالقه مورد طوالنی هاي مدت آن مکانیکی

 خزش میزان پذیرند، تراکم بسیار معموال ها خاك این. اند شده احداث هستند، نرم خاك داراي که مناطقی

 خطر که دهند می نشان خود از پایینی بسیار مقاومتی هاي ویژگی اوقات گاهی همچنین دارند، باالیی

 و سدها  ها، فونداسیون براي دهند؛ به همین دلیل می افزایش را فونداسیون شکست یا و جا  به  نا نشست

 به و عوامل اثر در فشردگی .است پرهزینه ها خاك این اصالح لباغ و ین هستندآفر مشکل ها سازه دیگر

خاك،  منافذ در موجود آب و هوا شدن خارج خاك، جامد هاي دانه آرایش تغییر نظیر متفاوت هاي شکل

  آید.  می وجود به 

  

  تئوري تحکیم - 2- 2

 طور به .خاك دارد تغییرشکل اختصاص به مطالعه ،ژئوتکنیک رشته در مطالعات از مهمی بخش

 خاك، فوري یا االستیک تغییرشکل) 1: (دارد شکل تغییر نوع سه بارگذاري تحت خاك توده یک کلی

 با که هستند زمان به وابسته ، تغییرشکل سه هر فشردگی. یا ثانویه تحکیم) 3( و اولیه تحکیم) 2(

 پایان ثانویه تحکیم با در نهایت و شده اولیه تحکیم وارد بالفاصله و شده شروع االستیک تغییرشکل

 شکل تغییر و است مهم دانه، درشت و ریزدانه خاك نوع دو هر در االستیک یا آنی نشست. یابد می

 غیر یا اشباع دانه، درشت هاي خاك براي .شود می گرفته نظر در بارگذاري، تحت خاك آنی یا ابتدایی

 با اشباع، ریزدانه خاك یک در اما. افتد می اتفاق آنی نشست قسمت در خاك، تغییرشکل بیشتر اشباع،

   آب فشار اضافه و گیرد می صورت کندي به حفرات میان در آب حرکت آن، کم نفوذپذیري به توجه
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Abstract: 

The compressibility behavior of clay soil has been a major concern in geotechnical 

engineering. When buildings, embankments and other structures are built on clay soils, 

large settlements can often be found. Especially, time dependent deformation in structures 

built on soft soil may cause a damage. Therefore the study of of creep behavior of clay soil 

for geotechnical application is necessary. Before construction of a structure, to provide a 

suitable bed, different ways such as preloading, consoildation and  appropriate additives 

are applied. In recent years, improvement of soil characteries using different additives are 

widely employed. In this study experimental program are conducted to investigate the 

effects of nano silica on creep behavior of soft clay soil. One-dimensional single stage and 

stepwise compression creep tests are conducted using standard oedometer apparatus under 

different stress levels on soft clay samples with different percentage of nano silica( 0.25, 

0.5, 1 and 1.5٪ ). Creep mechanisms are explained based on relationship between 

coffecient of secondary compression and void ratio. Test  results cleary indicate that the 

behavior of soft clay are affected of percentage of nano silica and stress levels. With 

increasing the nanosilica to specified level, the creep rate of samples decreases, and thus, 

the soil sample become denser. However more increase in ratio of nanosilica, porosity and 

coffecient of secondary compression decreases. On the other hand, it was observed that 

there is a nonlinear relation between the vertical stress level and coffecient of secondary 

compression. Also in stabilized samples with nanosilica, the values of compressibility 

index are smaller than  samples without nanosilica. Of course with increasing the 

nanosilica to 0.5 weight percentage, due to soil resistance increament against settelment the 

compressibility index decreases, and with more increase weight percentage of nanosilica 

the compressibility index increases. 

Keywords:Coffecient of secondary compression, Creep, Nano silica, One dimensional 

consolidation, Soft clay soil,   
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