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  :چکیده

های مختلف اهمیت بسیار بااليي دارد. اين امر شناسايي پارامترهای مقاومتي و خصوصیات خاک در اجرای پروژه

ی هايي است که بهترين نماينده از خاک موجود در محل باشند. تهیهمستلزم انجام آزمايشات دقیق بر روی نمونه

ترين مسايلي است که برای رسیدن به بهترين نتايج آزمايشگاهي بايد مورد توجه نخورده يکي از مهمهای دستنمونه

نخورده های دستی بهتر نمونهتواند به تهیهها ميخوردگي نمونهقرار گیرد. داشتن ديد مناسب در رابطه با تاثیر دست

ی وضعیت نخورده و بازسازی شده و مقايسهتهای دسکمک کند. در اين پژوهش سعي شده است با بررسي نمونه

ها شناسايي و های ساختاری بین آن، تفاوتقرارگیری منافذ داخل خاک حین گسیختگي نمونه در اين دو نوع نمونه

تهیه و پس از انجام آزمايش سه محوری به روش  نخورده و بازسازی شدههای دستمعرفي شود. به اين منظور نمونه

CD ها تهیه شد. اين تصاوير با به کارگیری نمونه، برش داده شدند و تصاويری از سطح مقطع نمونه و گسیختگي

تحلیل شدند. برای تحلیل تصاوير به دست آمده ابتدا با به کارگیری  MATLABروش پردازش تصوير در نرم افزار 

ی های مختلف بیان کنندههای آماری روی پارامترروش اوتسو، منافذ شناسايي و مشخص شدند و سپس تحلیل

های ساختاری وضعیت و موقعیت منافذ موجود در سطح مقطع برش داده شده انجام شد. نتايج به دست آمده تفاوت

باشد نشان داد. همچنین مشخص ها را که ناشي از تنش تحکیمي و تنش انحرافي اعمال شده به نمونه ميبین نمونه

 نخورده حین گسیختگي تاثیر به سزايي دارد.های دستساختار داخلي نمونهشد میزان بیش تحکیمي نمونه نیز روی 

 ، اوتسونخورده، پردازش تصوير، آزمايش سه محوری، تخلخلدست: هاواژه کلید
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 مقدمه -1-1

انیکي برداری از محل پروژه، جهت شناسايي خصوصیات فیزيکي و میکنمونهها در اغلب پروژه

ها و تخمین کاربری خاک به شود. اين پارامترها برای طراحي پيانجام مي )مقاومت و تغییرشکل( خاک

بندی خاک و تعیین های آزمايشگاهي برای طبقهروند. بررسيعنوان يک مصالح ساختماني به کار مي

سازی، مورد نیاز و پارامترهای مقاومتي، جهت طراحي، ساخت و در برخي موارد مقاوم مقاومت، نشست

باشند. اين آزمايشات امکان کنترل بهتر وضعیت آزمايشات اعمال شده روی خاک را نسبت به مي

 کنند. آزمايشات درجا فراهم مي

يط زمیني که از آن برداشته های به دست آمده برای آزمايشات و يا مشاهدات، بايد بیانگر شرانمونه

های موجود، جنس، شکافتگي و شکستگي ی دانهی کافي بزرگ باشند تا اندازهشوند باشند. به اندازهمي

موجود در آن را نشان دهند. طوری برداشته شوند که بخش خاصي از خاک حذف نشود )مثال خاک 

و قابلیت تراکم، بايد حداقل آشفتگي و  دانه( و در صورت نیاز به آزمايشات مقاومتريزدانه يا درشت

-و دست 4نخوردهشوند: دستها با دو عنوان شناخته ميخوردگي در ذرات ايجاد شود. معموال خاکدست

نخورده معموال از طريق برش بلوک خاک يا سنگ يا فشار دادن يا نفوذ دادن های دست. نمونه2خورده

های دست خورده از طريق برش ايجاد شده طي نفوذ مته مونهآيند. نگیر به داخل خاک به دست مينمونه

 (4331و همکاران،  9)کاليتونآيد. به دست مي

شوند، اغلب برای گیرهای استاندارد تهیه ميهايي که از نمونههای دست خورده، از جمله نمونهنمونه

شوند. به کار گرفته ميها بندی و شناسايي شکل دانههای ظاهری مانند خاصیت خمیری، دانهبررسي

آيند، برای تعیین هر گیرهای جدارنازک به دست ميهايي که از نمونهنخورده، يعني نمونههای دستنمونه

شوند. نتايج آزمايشات، خصوصا نتايجي که مربوط به دو خاصیت فیزيکي و مکانیکي استفاده مي

                                                
1- Undisturbed 

2- disturbed 

3- Clayton 
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سازی نمونه های حین آماده، انتقال و آسیببرداریباشند، شديدا تحت تاثیر نمونهخصوصیات مکانیکي مي

برداری، بايد احتیاط های خاک حین نمونهقرار دارند. بنابراين برای محافظت از تداخالت داخلي نمونه

اندود کردن ها از روش مومکافي به کار گرفته شود. اغلب برای جلوگیری از از دست رفتن رطوبت نمونه

-توانند به میزان مختلف دچار دستهای آزمايشگاهي ميبوط به بررسيهای مرشود. نمونهاستفاده مي

-تواند شديدا روی نتايج آزمايش تاثیر بگذارد. اعمال مراقبتخوردگي  ميی دستخوردگي شوند و درجه

 (2144، 1)بودهو خوردگي نمونه بسیار ضروری است.های شديد برای جلوگیری از دست

 

 پیشینه و روش تحقیق -2-1

به عنوان مصالح ساختماني در مهندسي عمران از اهمیت بسیار بااليي برخوردار است.  خاک

ها و پايدار نگه داشتن آن را بر ی تحمل سازهشوند و اين مصالح وظیفهها روی خاک ساخته ميساختمان

ی را به عهده دارد. بنابراين الزم است خصوصیات مقاومت و تغییرشکل خاک در اثر باربرداری و بارگذار

سازی الزم را در نظر گرفت. اين مطالعات شامل شناسايي خوبي شناسايي و در صورت نیاز مسلح

باشد. بندی، خصوصیات خمیری، پارامترهای مقاومتي، میزان تحکیم و ... ميخصوصیاتي از قبیل دانه

ه و يا باربرداری حین انجام دقیق آزمايشات شناسايي خاک امکان پیش بیني رفتار خاک در برابر بار وارد

برداری دقیق و مناسب از محل مورد نظر است، به طوری ی اين امر نمونهکند. الزمهحفاری را فراهم مي

های به دست آمده بايد عالوه بر حجم و تعداد مناسب اين شرايط را فراهم کنند که ساختار که نمونه

-بندی و تعیین حدود اتربرگ ميشاتي مانند دانهخاک در اعماق را نیز در خود حفظ کنند. در مورد آزماي

شوند استفاده کرد. اما در مقابل هايي که با استفاده از انواع مته و يا حفاری دستي تهیه ميتوان از نمونه

باشند. برداری و تجهیزات مورد استفاده بسیار حساس ميی نمونهآزمايشاتي نیز وجود دارند که روی نحوه

                                                
4- Budhu 
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برداری، فشردگي خاک حین فرو کردن مته و اقداماتي از اين قبیل باعث ک حین نمونهبه هم خوردگي خا

 شوند. های چشمگیر در نتايج به دست آمده ميبه هم خوردگي ساختار خاک و تفاوت

ای تواند هزينهها ساختار خاک تا حد ممکن حفظ شود، مينخورده که در آنهای دستی نمونهتهیه

داشته باشد و مشکالت زيادی برای کارفرمايان ايجاد کند. در اين میان در نظر گرفتن باال به همراه 

ای، مانند های دانهبرداری از اهمیت بااليي برخوردار است. در مورد خاکتجهیزات مناسب برای نمونه

دلیل  تری برخوردار است. اين مشکالت بههای ريزدانه از مشکالت بیشماسه تهیه نمونه نسبت به خاک

-توان از قالبهای چسبنده مينبود چسبندگي و ساختاری مشخص در اين نوع خاک است. در مورد خاک

ای معموال از روش های دانهها رعايت شده باشد استفاده کرد. اما در مورد خاکهايي که استانداردها در آن

 شود.برداری استفاده ميمنجمدکردن خاک پیش از نمونه

هايي تعريف کرد که توان به صورت نمونهنخورده را ميهای دست(، نمونه4313) 1لوبراساس نظر ورس

اند و به اين ترتیب برای انجام آزمايشاتي که جهت ها مصالح در معرض حداقل آسیب قرار گرفتهدر آن

ند. اباشند بسیار مناسبتخمین مقاومت، تحکیم ، رفتار نفوذپذيری و ساير خصوصیات مصالح در محل مي

 بر همین اساس سه مشخصه برای دست نخوردگي خاک پیشنهاد شدند که عبارتند از:

 هیچ گونه به هم خوردگي در ساختار خاک ايجاد نشود. -4

 تغییری در درصد رطوبت و تخلخل خاک به وجود نیايد. -2

 تغییری در ساختار شیمیايي يا ترکیبات خاک مشاهده نشود. -9

کند نسبت تخلخل برر اسراس   توان معیار وورسلو را که بیان ميچسبنده ميهای غیردر رابطه با خاک

انرد  کند در نظر گرفت. با اين حال، مطالعات نشران داده کرنش حجمي و ريزش ساختار در نمونه تغییر مي

تواننرد رفترار   اند، ميهای مختلفي تهیه شدههای آماده شده با نسبت تخلخل يکسان، که به روشکه نمونه

 (4391و همکاران،  1)مولیلیسمقاومت مختلفي داشته باشند.  -کرنش -تنش

                                                
5-Horslev 

1- Mulilis 



11 

 

( انجام شد، 4331و همکاران ) 9نخورده که توسط لروئیلای جامع بر روی خاک رس دستمطالعه

تر های کمای خطي بین نسبت تخلخل و لگاريتم نفوذپذيری هیدرولیکي به ازای کرنشنشان داد که رابطه

نخورده اند که خاک دستوجود دارد. مطالعات پیشین نشان داده 2.5تر از ی کمو تخلخل اولیه %20 از

 باشد. و بازسازی شده رفتاری متفاوت از هم دارند. اين تفاوت به دلیل تفاوت در ساختار خاک مي

نخورده دست هایهای افت هیدرولیکي بر روی نمونه(، آزمايش2144و همکاران ) 8ی ژنگدر مطالعه

برای بررسي تغییرات نفوذپذيری هیدرولیکي در طول فشردگي خاک اجرا شد.  و بازسازی شده از رس

های بازسازی شده از خود نشان نخورده نتايجي متفاوت با نمونههای دستهمانند رفتار تحت فشار، نمونه

های بازسازی شده تحت فشار قائم هنخورده باالتر از نمونهای دستداد که نفوذپذيری هیدرولیکي نمونه

-به ازای نمونه          باشد که در آن منحنييکسان بود. اين پديده مشابه رفتار تحت فشار مي

 های بازسازی شده بود.نخورده باالی منحني مربوط به نمونههای دست

 

 

 

 

 اهداف -3-1

هايي موثر بر ساختار و مقاومت نمونهی برخي پارامترهای هدف کلي از اين پژوهش بررسي و مقايسه

باشد. اهداف اصلي اين نخورده و بازسازی شده در طول آزمايش برش سه محوری مياز خاک دست

 مطالعه عبارتند از:

 ها پس از گسیختگيی وضعیت تغییرشکل نمونه( شناسايي و مقايسه4

 های داخل نمونهکی وضعیت قرارگیری منافذ و محل احتمالي تر( شناسايي و مقايسه2

 تخلخل خاک در طول تحکیم و بارگذاری. ی( شناسايي و مقايسه9

                                                
2- Leroil 

1-Zeng 
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-های مورد استفاده در اين بررسي شامل دو سری نمونه دست نخورده از دو عمق متفاوت مينمونه

ی اين دو سری نمونه نیز با هم تفاوت دارند. ها، اجزای تشکیل دهندهباشند. به دلیل تفاوت عمق نمونه

 باشد:ی  سیلتي مين تفاوت مربوط به درصد رس موجود در نمونهاي

 متری 1الي  1های تهیه شده از عمق الف( نمونه

 متری 42الي  44های تهیه شده از عمق ب( نمونه

متر سانتي 91الي  21متر و ارتفاع سانتي 41هايي به قطر نخورده به صورت نمونههای دستنمونه

متر، با استفاده میلي 91متر و ارتفاع میلي 98هايي به قطر منتقل شدند. سپس نمونهتهیه و به آزمايشگاه 

و جک مخصوص خروج  ELEمحوری توسط شرکت از قالب استاندارد ساخته شده برای آزمايش سه

هايي از همین خاک نیز با درصد شود. نمونهنمونه از قالب، تهیه شده توسط همین شرکت تهیه مي

CDرطوبت چگالي و جرم حجمي يکسان تهیه و پس از انجام آزمايش سه محوری 
، با استفاده از 3

ها برش داده شده، و با تصويربرداری در دانشگاه محقق اردبیلي، نمونه ELEدستگاه آزمايش سه محوری 

شوند. هدف از ها تهیه ميزش تصوير روی آنها تصاوير الزم برای انجام عملیات پردااز مقاطع نمونه

باشد. پردازش تصاوير ها با يکديگر ميی آنها و مقايسهپردازش تصوير بررسي تصاوير منافذ و شکل نمونه

شود. مراحل پردازش تصاوير انجام مي MATLAB R2014aدر اين پژوهش با استفاده از نرم افزار 

 عبارتند از:

 افي از تصوير به طوری که فقط سطح مقطع برش داده شده باقي بماند.های اض( جداکردن قسمت4

 ( شناسايي و جدا کردن منافذ داخل نمونه2

 هاگیری مقدار منافذ و مشخص کردن موقعیت آن( اندازه9

 های آن( تعیین پارامترهای بررسي و مقايسه1

                                                
A1- Consolidated Drained 
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نخورده های دستموجود بین نمونه هایرود نتايج به دست آمده از مقايسه ساختار و تفاوتانتظار مي

-نخورده، استفاده از نمونههای دستی نمونهو بازسازی شده حین برش داليل محکمي برای ضرورت تهیه

 ها ارائه کنند. تر برای طراحينخورده در طول آزمايشات و به کارگیری نتايج آزمايشات دقیقهای دست

 

 ترتیب پایان نامه -4-1

کند. ی مطالعات اشاره ميکند و به صورت جزئي به پیشینهکلي پژوهش را بیان ميفصل اول اهداف 

هايي که با به کارگیری خوردگي خاک و پژوهشی دستفصل دوم پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه

 کند.های مشترک انجام شده بین دو رشته را بیان مياند همراه با پژوهشروش پردازش تصوير انجام شده

-کند که شامل آزمايشات دانهفصل سوم ابتدا تحقیقات و آزمايشات انجام شده در آزمايشگاه را بیان مي

ها و آزمايش برش سه محوری به روش بندی، آزمايش تعیین حدود اتربرگ ، تعیین چگالي نسبي دانه

ر طول پردازش ها و مراحل به کار گرفته شده دباشد. در ادامه روشی زهکشي شده مييافتهتحکیم

های به اند. در فصل چهارم نتايج و يافتههای مورد آزمايش شرح داده شدهتصاوير به دست آمده از نمونه

گیری کلي حاصل از اين دست آمده از اين پژوهش مورد بحث واقع شده و در فصل پنجم نیز نتیجه

 پژوهش بیان شده است.
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 فصل دوم:

 پیشینه تحقیق
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 مقدمه -2-1

ای شوند. هنگام قرار گرفتن روی هم، ذرات شبکهدر نظر گرفته مي سلبذرات خاک به عنوان موادی 

کند. هر ذره به صورت اتفاقي به میزاني تصادفي با ذرات دهند که ساختار آن را مشخص ميرا تشکیل مي

افتد، نقش مهمي در نوع آن ميباشد. شرايطي که اين تشکیل ساختار در آن اتفاق ديگر در ارتباط مي

دارد. در حقیقت اين امر که میزان بار وارد بر خاک حین تشکیل اين ساختار به چه میزان است، بیان 

ی خود دارد. هر نوع بارگذاری شود و چه میزان بار را در حافظهکند که خاک تا چه میزان فشرده ميمي

دهد که در ( روی خاک، ذرات آن را به صورتي قرار مي)بار قائم يا حتي بار ناشي از حرکات تکتونیکي

ی بارگذاری و تغییرات در شرايط محیطي در رابطه با آن شرايط اختصاصي است. در نتیجه تاريخچه

ای از زمان تشکیل خاک به آيد که حافظهساختار خاک تاثیرگذار است. ساختار خاک يک مغز به شمار مي

 باشد.ر آن را دارا ميهمراه تغییرات اتفاق افتاده ب

تفاوت اين رفتار در میان  دهند.های خاک در شرايط مختلف رفتار متفاوتي از خود نشان مينمونه

است و بستگي به ساختار خاک، تحکیم و نحوه قرارگیری ذرات در  ها با هم متفاوتانواع مختلف خاک

ثیر مهمي روی رفتار آن دارد ،چرا که ی بارگذاری خاک تاساختار خاک بستگي دارد. در واقع تاريخچه

ی نخوردههای دستکند. در واقع نمونهی قرارگیری ذرات خاک و منافذ موجود در آن را تعیین مينحوه

ها عمال غیرممکن هايي دقیقا مشابه با آنباشند که بازسازی نمونههايي منحصر به فرد ميخاک نمونه

اک در گذشته در چه شرايطي قرار داشته و چه روزگاری از سر ی خاست. چون تشخیص اين امر که نمونه

 باشد.گذرانده، بسیار دشوار و نیازمند مطالعات بسیار مي

ها حین تحکیم در های مختلف خاک نشان داده است که اين نمونهمطالعات بر روی تحکیم نمونه

تغییر رفتار مربوط به مرز بین  های مختلف ممکن است رفتاری متفاوت از خود نشان دهند. اينبارگذاری

تر از باری که پیش از اين تحمل کرده است قرار گیرد. تر و بیشزماني است که خاک تحت بارگذاری کم

شود. برای تشخیص ی بارگذاری يک خاک در ساختار آن به صورت يک خاطره ثبت ميدر واقع تاريخچه
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اهد کرد، چه رفتاری از خود نشان خواهند داد،  بايد اين که خاک در برابر بارهايي که در آينده تحمل خو

تر از آنچه که پیش از اين گشايي کنیم. در صورتي که خاک را تحت باری کمابتدا اين حافظه را قفل

تر از حالتي باشد که بارگذاری از تحمل کرده است قرار دهیم، ممکن است میزان نشست آن به مراتب کم

رود، چون خاک در اين شرايط در معرض تغییرات ساختاری خاک باالتر مي حداکثر بار تحمل شده توسط

همین شرايط است که  (.2144یش از اين آن را تجربه نکرده است )بودهو، گیرد که پجديدی قرار مي

های دست خورده و دست نخورده را پیش آورده است. موضوعي که در نظر گرفتن تفاوت بین نمونه

ها ها و اجرای درست پروژهترين شکل ممکن نقش مهمي در نتايج طراحيبه دقیق شرايط آن و اجرای آن

برداری به ی نمونهو تشخیص مشکالت احتمالي بر عهده دارد. بنابراين شناخت کافي در اين مورد و نحوه

-های مختلف برای مهندسان بسیار ضروری ميتر در پروژهبهترين شکل ممکن برای کسب نتايج دقیق

 .باشد

 

 خوردگی خاکدست -2-2

های ژئوتکنیکي وابستگي بااليي به دقت در دسترسي به پارامترهای مناسب مهندسي در طراحي

-برداری دارد. آزمايشات ممکن است در آزمايشگاه يا در محل انجام شوند، اما در هر دو مورد، مهمنمونه

 شود.خوردگي شناخته ميباشد که با عنوان دستترين فاکتور کنترل کیفیت نمونه مي

برداری، انتقال و انبار کردن و يا حین تواند حین وارد کردن مته، نمونهخوردگي خاک ميدست

شوند. کاليتون و ها در طول اين مراحل دچار آسیب ميسازی برای آزمايش اتفاق بیفتد. تمام نمونهآماده

 ا به صورت موارد زير معرفي کردند:خوردگي رهای در نظر گرفتن دست( مکانیسم4331همکاران )

 تغییرات در شرايط بارگذاری -4

 تغییرشکل مکانیکي -2

 تغییر درصد رطوبت و درصد تخلخل خاک -9

 تغییرات شیمیايي -1
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های رسي بررسي کردند برداری صحیح را بر تغییرشکل نمونه( تاثیر نمونه4319) 41اسمپتون و سوا

مسیر تنش را در دو قسمت  4-2کرد. شکل شده را بررسي ميکه تنش کل وارد بر خاک بارگذاری 

تر از آنچه ها تنها يک درصد پايیندهد. مقاومت برشي زهکشي نیافته نمونهمختلف از آزمايش نشان مي

که در داخل زمین بر آن وارد شده، بود، با اين حال، مسیر تنش کامال متفاوت بود. براساس آزمايشات 

   ، حداکثر تنش موثر در تحکیم  %(11ی خاک رس با پالستیسیته متوسط )اسمپتون و سوا بر رو

 زماني به دست آمد که تنش کل برداشته شد.

هايي به میزان متفاوت در خاک ايجاد خوردگيبرداری ممکن است دستهای نمونهانواع مختلف روش

توان به سه گروه تقسیم ا ميبرداری رخوردگي در طول نمونهکنند، اما در حالت کلي فرآيندهای دست

 کرد.

خورده. در اين حالت هیچ تالشي برای حفظ ساختار فیزيکي خاک در نظر برداری دستنمونه -4

بندی، حدود اتربرگ و تعیین وزن بندی، از قبیل دانهها برای آزمايشات طبقهشود. اين نمونهگرفته نمي

 باشند. مخصوص خاک مناسب مي

تیوبي. نمونه با فرو کردن يک تیوب فلزی به داخل زمین يا ضربه زدن به آن به برداری نمونه -2

شود. هنگام آيد. هنگام وارد شدن تیوب به داخل زمین، خاک به سمت پايین يا باال جابه جا ميدست مي

گیرد. طراحي تیوب تاثیر مهمي برداری از يک نقطه کاهش تنش از روی خاک صورت ميحفاری و نمونه

ترين روش سال گذشته مرسوم 11ها در طول برداری با تیوبخوردگي خاک دارد. نمونهمیزان دست روی

 اند.های دست نخورده بودهبرداری برای به دست آوردن نمونهنمونه

تواند از هر قسمت از شود. اين بلوک ميبرداری بلوکي. نمونه در داخل زمین برش داده مينمونه -9

شوند، اما نبايد های بلوکي دچار کاهش تنش و تورم ميزني تهیه شود. نمونهحل گمانهگمانه در طول مرا

 (4331)کاليتون و همکاران، ( 2-2اجازه داد تحت برش يا پیچش قرار گیرند. )شکل 

 

 

                                                
a1- Skempton and Sowa 
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 (4319در مطالعات اسمپتون و سوا )« بردارینمونه»و « زمین»مسیر های تنش مربوط به  -4-2شکل 
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 (4331)کاليتون و همکاران،  نمونه برداری بلوکي از داخل گمانه -2-2شکل 

 

توان با پارامتر نسبت سطح های مختلف را ميخوردگي نمونه به دست آمده با روشی دستدرجه

 باشد:بیان کرد که به صورت رابطه زير مي
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(4-2                                                                   )               ( )  
  
    

 

  
  

    

باشد. به طور گیر ميمیزان قطر داخلي نمونه   گیر و میزان قطر خارجي نمونه   در اين رابطه 

تر يا نخورده در نظر گرفت که میزان نسبت سطح آن کمتوان دستی خاک را زماني ميکلي يک نمونه

 (.2141%  باشد )داس، 41مساوی 

 

 حساسیت و تیکسوتروپی خاک 1-2-2

های خاک رسي، مقاومت فشاری محصور نشده هنگام بازسازی نمونه در رطوبت در مورد نمونه

نشان داده شده است. اين رفتار خاک  9-2يابد. اين مقايسه در شکل يکسان به میزان زيادی کاهش مي

مقاومت فشاری محصور  توان به صورت نسبتی حساسیت را ميشود. درجهرس حساسیت نامیده مي

 کند.اين نسبت را بیان مي 2-4ی نخورده به حالت بازسازی شده بیان کرد. رابطهنشده در حالت دست

(2-2                                                                               )   

  (           )

  (        )
 

مقاومت فشاری محصور نشده نمونه دست   (           )  نسبت حساسیت،    بطه در اين را

-ی مشابه را نشان ميی بازسازی شدهمقاومت فشاری محصور نشده نمونه  (        )  نخورده و 

 (.2141، 44قرار دارد )داس  8تا  4ها بین دهد. نسبت حساسیت اغلب رس

مقاومت خاک رس اغلب به دلیل تغییرشکل ايجاد شده در طول تخريب ساختار ذرات از دست دادن 

افتد. اگر پس از بازسازی شدن، نمونه، در رس که در طول فرآيند سیمانتاسیون رخ داده بود، اتفاق مي

نخوردگي نگهداری شود )بدون تغییر در میزان رطوبت( مجددا مقاومت خود را با مرور زمان شرايط دست

 شود. ه دست خواهد آورد. اين پديده با عنوان تیکسوتروپي شناخته ميب

 

                                                
a1-Das 
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 (2141)داس،  نخورده و بازسازی شدهمقاومت فشاری محصور نشده خاک رس دست -9-2شکل 

 

 نخورده خاکهای دستنمونه -3-2

به  ی دقیق روی خصوصیات مربوط( بیان شده است که برای مطالعه4339) 42ی ايشیهارادر مطالعه

ها نخورده و انجام آزمايشات بر روی اين نوع نمونههای دستی نمونهای تهیههای ماسهروانگرايي خاک

 ضرورت دارد.

نخورده از خاک شني که های دست(، آزمايشاتي بر روی نمونه2142و همکاران ) 49ی فلورادر مطالعه

ای بود که بر محوری چرخهآزمايش سه با روش انجماد تهیه شده بود انجام شد. اين مطالعات به صورت

تری برای به صورت ايزوتروپ و غیرايزوتروپ انجام شد. اين مطالعات نتايج دقیق يافتههای تحکیمنمونه

 بررسي میزان احتمال وقوع روانگرايي را مشخص کرد.

رده از خاک نخوهای دستی خود آزمايشاتي را بر روی نمونه( در مطالعه2015و همکاران ) 41چیارو

GPها از روشي موسوم به ی نمونهی سیلتي انجام دادند و برای تهیهماسه
استفاده کردند. در اين  41

 ای مورد مطالعه قرار گرفت. نخورده در برابر بارگذاری چرخههای دستمطالعه رفتار نمونه

                                                
a1-Ishihara 

a2- Flora 

a1- Chiaro 

a2- Gel-Push Sampler 
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ای ی زهکشي شده(، آزمايشات سه محور2141ی انجام شده توسط اِنوموتو و همکاران )در مطالعه

نخورده شن در ابعاد متوسط و بزرگ انجام شد. به منظور های دستکرنش نمونه-برای تعیین رفتار تنش

برداری جديد موسوم به حل شدن پلیمری ضخیم با حاللیت سريع ها از يک روش نمونهی اين نمونهتهیه

ای بین پارامترهای مطالعه مقايسههای حفاری شده استفاده شده است. در اين در آب، داخل گمانه

 های نمونه انجام شده است. کرنش دارد، بین دانه-ويسکوزيته، که روی برخي رفتارهای خزشي و تنش

-نخورده را برای بررسي میزان نفوذپذيری هیدرولیکي خاکهای دست( نمونه2141) 41ايلک و کوزا

ها و ها، مانند موقعیت کوهستاني، وجود ريشههای جنگلي به کار بردند. شرايط موجود در اين نوع خاک

-های معمول را در اين مناطق با مشکل مواجه ميی هدايت هیدرولیکي به روشذرات ارگانیک، مطالعه

برداری نیز با آسیب به ساختار خاک و کاهش تخلخل آن، همچنین تخريب های معمول نمونهکند. روش

-های دستی نمونههايي برای تهیهار است. در اين مطالعه روشها، روی نتايج به دست آمده اثرگذريشه

های ی کاهش خطا انجام شده و میزان خطای روشها ارائه و مطالعاتي در زمینهنخورده از اين خاک

-های معمول نمونهمختلف بررسي شده است. اين مطالعات نشان داده است که خطای موجود در روش

اند که باشد. مطالعات مختلف ديگری نیز نشان داده% مي44درولیکي باالی ی هدايت هیبرداری در زمینه

 باشد.نخورده ميهای دستی نمونههای خاک نیازمند تهیهبررسي هدايت هیدرولیکي و تخلخل در نمونه

 (2119و دروزاک،  49)تواردوفسکي

 

 پردازش تصویر -4-2

هاست. همین امر باعث شده زندگي تمام انسانهای تصويربرداری ديجیتال بخشي از امروزه دستگاه

تصاوير اهمیت بااليي در دنیای علم و فناوری کسب کنند. يکي از اولین کاربردهای پردازش تصاوير در 

صنعت روزنامه بود، که تصاوير توسط کابل زيردريايي بین لندن و نیويورک ارسال شدند. در حال حاضر 

پیوترها و تصاوير گره خورده است. همین تصاوير جايگاه خود را در قسمت اعظمي از زندگي انسان با کام

                                                
a1- Ilek and Kucza 

a4- Twardofski 
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ای های هوايي و ماهوارهبرداریشناسي، مهندسي، عکسهای مختلف علمي از قبیل پزشکي، ستارهقسمت

ای از کارهای تکنیکي وجود ندارد که از اين اند. در واقع امروزه تقريبا هیچ حوزهو ... به دست آورده

توان تصاوير به ای نکرده باشد. پردازش تصاوير صرفا مختص طیف نور مرئي نیست و ميتفادهفناوری اس

ی ايکس و گاما را نیز در اين حوزه تحلیل کرد. در اين فناوری ورودی سیستم دست آمده  با اشعه

باشد که  هاييتواند تصاوير يا دادهتصاويری هستند که نیاز به بررسي و پردازش دارند و خروجي آن مي

ی نتايج اين تحلیل و بررسي هستند. پردازش تصوير شامل فرآيندهای مختلفي مانند بهبود بیان کننده

باشد. هر های مختلف آن ميتصاوير، تغییرات سطح نور، شناسايي اجزای تصوير، و تجزيه و تحلیل قسمت

 توانند طي فرآيندهای مختلف اجرا شوند.يک از اين موارد مي

های مختلف دارد. تخلخل خصوصیتي مهم، نه ردازش تصاوير کاربردهای زيادی در رشتهفناوری پ

تنها در رابطه با خاک است، بلکه در ساير مصالح مانند کربن، سیمان، غشاها، چوب، سرامیک و ... اهمیت 

تعیین ( در پزشکي، دانشمندان را بر آن داشت تا از اين فناوری برای CTدارد. تومورگرافي محاسباتي)

ها استفاده کنند. اين آزمايش نیازمند خصوصیات تخلخلي جهت تعیین فرآيندهای انتقالي در خاک

 ها با استفاده از روش پردازش تصوير است. گیری منافذ و توزيع آنتصاوير خاک و اندازه

ي مطالعه ( با استفاده از میکروسکوپ الکتروني انتقالACFمیکروساختارِ منافذ فیبرهای کربني فعال)

به کامپیوتر انتقال و با استفاده از تبديل فوريه آنالیز  TEM(. تصاوير به دست آمده از TEMشده است)

کند. نتايج اين ی منافذ استفاده ميهای نوساني را برای تعیین توزيع اندازهشدند. تبديل فوريه تحلیل

و  43؛ آنسلمتي4338و همکاران،  48ندومطالعات با ساير آزمايشات مقايسه و کاربردی شناخته شدند )اِ

 (.4338همکاران، 

                                                
a1- Endo 

a2- Anselmeti 
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امروزه به خوبي مشخص شده است که تخلخل خمیر سیمان اثر مستقیمي بر خصوصیاتي مانند 

ترين ( معمولMIPمقاومت، نفوذپذيری، زبری، پايداری و ... دارد. روش تعیین نفوذپذيری مرکوری )

 (.4338و همکاران،  21باشد )ويلیسروش در تعیین ساختار منافذ مي

نفوذپذيری خاک از ديد ژئوتکنیکي چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است، اما کاربرد آن در 

های ی حفرات و توزيع حفرات در فعالیتشناسي نفت مطالعه شده است. تعیین اندازهکشاورزی و زمین

های سابق با نفوذ برد دارد. روشها و ... کارکشاورزی برای تعیین دقیق جريان مايعات، انتقال محلول

ها اصالح شدند و امروزه تکنولوژی مايعات به داخل خاک سرو کار داشتند. با پیشرفت تکنولوژی اين روش

شود. تصاوير به رود. پارافین حاوی مواد فلوئورسنت به داخل نمونه تزريق ميتصويربرداری به کار مي

ها روند. شناسايي دانهگیری سطح و محیط منفذ به کار ميزهآيند و ديجیتالي شده و برای اندادست مي

ها نیز بسیار مشابه شناسايي منافذ در سطح است. ذرات، همانند منافذ بايد شناسايي شوند، مساحت آن

-گیری شود و قطر متوسط محاسبه شود. با اين حال در ذرات خاک همپوشاني مشکالتي ايجاد مياندازه

ی خاک که با هم کنند. اما دو ذرهشوند يک منفذ را ايجاد ميکه به هم وصل ميکند. دو منفذ کوچک 

 (4333، 24دهند. )نافاداتماس دارند يک ذره را تشکیل نمي

ی ساختار ها و منافذ در خاک، مطالعهروش پردازش تصوير برای تحلیل اندازه و شکل و توزيع دانه

ها و تعیین شرايط ترافیکي  به کار گرفته شده تغییرشکلگیری میکروسکوپیکي در بتن، روسازی، اندازه

 (4339، 22است. )لي و چو

های بر است و نیاز به فعالیتهای زراعي کاری پرهزينه و زمانشناسايي خصوصیات خاک در زمین

ها را به دو توان آناند که ميهای متعددی برای اين بررسي پیشنهاد شدهآزمايشگاهي دارد. امروزه روش

های مختلفي بر روی ها پژوهشبندی کرد.  از میان آنهای تماسي و غیرتماسي طبقهی بررسيدسته

؛ 4314، 29اند. )نلیستها اقدام کردهبرداری از آنها با استفاده از عکسبررسي خصوصیات اين خاک

                                                
a1- Wilis 

a4- Naphada 

a1- lee and chou 

a2- Nellist  
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استفاده از های خاک کشاورزی با دانه (، تعیین توزيع2114) 21(. بوگرکي4338ساندری و همکاران، 

 بندی با الک مقايسه و نتايج مطلوبي گزارش کرده است..و حسگرهای بصری را  با نتايج حاصل از دانه

 

 کاربرد پردازش تصویر در مهندسی ژئوتکنیک -1-4-2

های مختلف کسب کرده است. ( کاربردهای زيادی در رشتهDIPی پردازش تصوير ديجیتال )رشته

باشد که اخیرا توجهات زيادی را به موضوعي مهم در علم مهندسي ژئوتکنیک مي تعیین خصوصیات خاک

 خود جلب کرده است. 

(، تصاوير ويدئويي از آزمايشات برش مستقیم برای شناسايي 4333و همکاران ) 21ی گولردر مطالعه

تفاوت در اين ها پردازش شدند. دو الگوريتم مهای مربوط به انتقال سطوح نمونهتک دانهجابجايي تک

ها را الگوريتم همخواني بلوک BMADها مورد استفاده قرار گرفتند. مطالعه برای شناسايي حرکت دانه

 MATCHگیرد. از سوی ديگر الگوريتم ها به کار ميبرای شناسايي بردارهای حرکت دو بعدی دانه

های به کار گرفته الگوريتم  کند.ها را بر حسب موقعیت مرکز ذرات در قاب تصاوير، مشخص ميجابجايي

ی اوتاوا را که از آزمايشات برش مستقیم در های صورت گرفته در ماسهشده توانستند با موفقیت جابجايي

( فناوری پردازش تصوير را برای 2001) 21داخل يک پوشش پالستیکي رخ داده بود، تعیین کنند. وايت

 ی برشي به کار برد.مع داخل ماسه و ضخامت ناحیهی مسايلي مانند فرآيندهای تغییرشکل در شمطالعه

( در پژوهش خود با به کارگیری پردازش تصوير برخي خصوصیات 2149و همکاران ) 29النگ تان

تغییرشکلي را در آزمايش سه محوری با بارگذاری دينامیکي مطالعه کردند. در اين مطالعه تصاويری که از 

تحلیل و  Harrisو  Cannyاند با به کارگیری روش دهمحوری تهیه شسطح نمونه در دستگاه سه

تغییرشکل دينامیکي خاک را محاسبه کردند. نتايج اين تحقیق نشان داد که استفاده از پردازش تصوير در 

                                                
a1- Bugrekci 

a4- Guler 

a1- White 

a2- Longtan 
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ی گیری تغییرشکل محوری و شعاعي موثر است و زمینهگیری تغییر شکل دينامیکي برای اندازهاندازه

 کند. ن زمینه ايجاد ميای در ايمطالعاتي گسترده

(، در پژوهشي تالش کردند تا با به کارگیری فناوری پردازش تصوير توزيع 4338و همکاران ) 28مورا

دانه را شناسايي کنند. در اين مطالعه نتايج به دست های درشتی خاکدهندههای تشکیلی دانهاندازه

الک مقايسه شده است. در اين بررسي بیان شده  بندی باآمده از پردازش تصاوير با نتايج حاصل از دانه

ی مستقیم اين باشند، مقايسهبعدی ميها که سهاست که به دلیل دو بعدی بودن تصاوير، بر خالف نمونه

بندی بندی حاصل از مساحت به دانهکند و روشي برای تبديل دانهی مناسبي ارائه نمينمودارها نتیجه

اند. در همچنین ضرايب تصحیحي نیز به اين منظور در نظر گرفته شده حاصل از جرم ارائه شده است.

دانه روشي های درشتبندی خاکنهايت اين مطالعه نشان داده است که استفاده از پردازش تصوير در دانه

 هايي نیز دارد. ی اقتصادی است که البته محدوديتسريع، کارآمد و با صرفه

های خاک انجام داد. هدف اين گیری توزيع دانهراستای اندازه( نیز پژوهشي در 4333) 23نافادا

در اين پروژه پس از   های خاک با استفاده از روش پردازش تصوير است.ی دانهی اندازهپژوهش محاسبه

های موجود در تصاوير تهیه شده به سیستم قطر ذرات خاک تعیین شده و با نتايج حاصل شناساندن دانه

 دهد.شوند. نتايج به دست آمده پیوستگي خاصي بین نتايج نشان ميايسه ميبندی مقاز دانه

ی ترک خاک ی مطالعهترين فاکتورهای شکل ترک و درجه( يکي از اصليDcهای خاک )شدت ترک

های سطحي ارائه شده های ترکی شکل المانای برای محاسبه( رابطه4333ی نوواک )است. در مطالعه

 است:

(9-2                                                                                 )   ∑
  

 
  

   

      

مجموع    مساحت کل خاک ترک خورده مشخص و   چگالي سطحي ترک،     در اين رابطه 

 است.    های خاک در خاک ترک خورده مشخص بر حسب مساحت ترک

                                                
a1- Mora 

a1- Naphada 
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Abstract: 

Investigation of strength parameters and properties of soil has a great importance 

in different projects. This requires precise experiments on specimens, which are the 

best representatives from the field soil situation. Providing undisturbed specimen is 

one of the most important issues which should be considered to get the best test 

results. Having an Appropriate vision of the effects of samples disturbance can help 

us to prepare better undisturbedspecimens. In this research, we tried to identify and 

introduce the structural differences between undisturbed and remolded specimens, by 

investigating and comparing the way pores have been located inside them, while 

failing. For this purpose, undisturbed and remolded specimens were prepared and cut 

after performing Consolidated Drained (CD) Triaxial test and failure of the 

specimen, and photos were taken from the cutting sections. These photos were 

analyzed by image processing technique, using MATLAB. For Analyzing these 

photos, firstly, “Otsu” thresholding method was used to identify the pores and their 

location on photo taken from section and the statistical analysis were inducted on 

different parameters related to pores situation. results showed structural differences 

among specimens, which have been caused by consolidation stress and deviator 

stress on them. Also it was shown that the pre-consolidation stress affects the internal 

structure of undisturbed specimens while failing. 
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