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 خالصھ
بسیاری از پروژھھای عمرانی در شرایطی انجام می شوند کھ وضعیت خاک متغیراست 
وخاک بھ صورت کامال خشک ویااشباع نیست عمال خاک در حالت غیر اشباع است .این 
درحالی است کھ مکانیک خاک کالسیک خاک را بھ صورت دو فاز کامال خشک ویا اشباع 

 وضعیت این در خاك رفتار بودن پیچیده دلیل بھ غیراشباع خاك مکانیکدر نظرمی گیرد 
 ھا خاك گونھ این رفتار مطالعھ اھمیت روست. روبھ فراوانی ھاي ناشناختھ با

 باعث كھ اشباع غیر ھاي خاك در مھم پارامترھاي از باشد. یکي مي ضروري بسیار
 خاك در .باشد مي برشي گردد،مقاومت مي پایداري در اطمینان ضریب در تغییر

 خاك در موجود ھواي و آب فشار تغییرات از تابعي برشي مقاومت اشباع غیر ھاي
دراین مقالھ رفتار خاک وپارامترھای آن در حالت غیراشباع مورد  باشد مي

 مطالعھ وتجزیھ وتحلیل دقیق قرار گرفتھ است.
 

 ، مکش خاک ، ماتریس مکش ،فشارآب منفذی برشی مقاومت کلمات کلیدي: خاک غیراشباع ،

 

  مقدمھ  .1
 

 تحلیل اشباع غیر خاك وجود بدون ژئوتکنیکی ھاي سازي مدل از بسیارياز دیرباز تاکنون 
 شده پر خالی فضاي (اشباع کامال�  خاکھاي بخش دو خاك، مکانیک در معمول ھاي تئوريشدندو  می

 تعداد حالیکھ در .گیرند می بر در را ،)ھوا توسط شده پر خالی فضاي( خشک کامال و)آب توسط
 این در .شوند می شامل را اشباع نیمھ خاکھاي داراي مناطق ژئوتکنیکی، مسائل از زیادي
 کھ حالیست در این .است شده پر آب و ھوا از مخلوطی توسط خاك ذرات بین خالی فضاي خاکھا
 . دارد خشک، کامال�  یا و اشباع کامال�  خاکھاي با زیادي تفاوت اشباع نیمھ خاکھاي رفتار

 پیشرفت باعث کھ است شده انجام غیراشباع ھاي خاك روي بر بسیاري مطالعات اخیر دھھ دو در
 تعریف براي اشباع خاك مدل .است شده زیست محیط و کشاورزي ژئوتکنیک، در توجھی قابل

 خاك براي اما .است مفید ماند، می باقی نشت آزاد سطح زیر در ھمیشھ کھ خاك از اي ناحیھ
 قابل شوند، می اشباع جزئی طور بھ تحلیل و تجزیھ طول در ھا آن نقاط برخی کھ ھایی

 بھ منجر اشباع غیر ناحیھ براي اشباع مدل از استفاده مثال عنوان بھ.نیست استفاده
 خواھد نشت مسألھ در واقعی غیر نشت آزاد سطح نتیجھ در و جریان مقدار کردن برآورد زیاد

 -اشباع ھاي مدل باشند، داشتھ وجود واقعیت در است ممکن کھ مسائلی بھ توجھ با .شد
 در عوامل این ترین مھم از .رسند می نظر بھ برتر اشباع صرفا ھاي مدل بھ نسبت غیراشباع

 ، سو یک از اي ه حفر ھواي فشار و اي حفره آب فشار تغییرات نقش غیراشباع خاکھاي
 تابع و متغیر بسیار مقادیرآنھا کھ است دیگر ي سو از ماتریسی مکش از حاصل ومقاومت

 الیھ ھاي در مکش بھ توجھ عدم .است زمان و اشباع،نفوذپذیري درصد چون مختلفی، عوامل
 در گسیختگی بھ منجر باال پالستیسیتھ داراي ھاي رس براي بخصوص موارد برخی در سطحی

ارزیابی مقاومت برشی خاک در آنالیز پایداری سدھای خاکی ،سازه  .است شده شیروانی
ھای زمینی، شیب ھای طبیعی و بسیاری از مسائل ژئوتکنیکی دیگر حائز اھمیت می 
باشد. رفتار یک خاک غیراشباع شدیدا بھ اندازه حفرات و توزیع ھندسی آنھا 

کولمب تعیین می بستگی دارد . در خاک اشباع مقاومت برشی خاک از رابطھ ساده 

                                                
 خاک وپی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمانانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک د 1
 استادیار دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان 2



 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 

شود. مقاومت برشی خاک اشباع بھ متغیر تنش موثر بستگی دارد در حالیکھ مقاومت 
برشی خاک غیراشباع بھ متغیر ھای حالت تنش(ماتریس مکش و تنش نرمال خالص) 

 .وابستھ است
 
 ساختار خاک ھای غیراشباع  .2
 

یک خاک غیراشباع مخلوطی از چندین فاز می باشد. دانستن تعداد فازھای تشکیل دھنده خاک 
مھم می باشد زیرا بر روی چگونگی حالت تنش خاک تاثیر می گذارد. بر اساس تعریف فاز، یک 
خاک غیراشباع از چھار فاز تشکیل می شود. فرض شده است کھ عالوه بر فاز جامد، فاز ھوا و 

  ھوا یا ھمان پوستھ قابل انقباض بھ عنوان فاز چھارم معرفی می شود. - صل آبفاز آب، فا
  تعریف فاز 2.1

اگر بتوانیم در ھرقسمت از یک مخلوط برای اینکھ یک بخش از یک مخلوط بھ عنوان یک فاز 

 مستقل تعریف شود، دو نکتھ باید ارضا شود:

 ) خصوصیات متفاوت مواد مربوطھ1

  ) سطوح مرزی مشخص2 

این دو شرط ارضا شوند، یک فاز مستقل برای خاک تعریف می شود. برای مثال خاک اشباع  اگر

  از دو فاز مستقل جامد و آب تشکیل شده است. 

 آب یا پوستھ قابل انقباض- فاصل ھوا 2.2

ممتازترین خصوصیت پوستھ تراکم پذیر، قابلیت کششی آن می باشد. این پوستھ درست مثل یک 

کشش در کل ساختار خاک عمل می کند. بھ نظر می رسد کھ بیشتر خواص غشائ االستیک تحت 

پوستھ تراکم پذیر از فاز آب متفاوت باشند. شکل زیر سیستم چھار فازی خاک غیراشباع را 

  نشان می دھد.

  

  سیستم چھار فازی خاک غیراشباع 1شکل 

چھار فاز مختلف  1شکلجرم و حجم ھر فاز در شکل باال بھ صورت شماتیک مشخص شده است. در 

خاک غیر اشباع نشان داده شده است. ضخامت پوستھ قابل انقباض تنھا بھ دلیل تعدادی الیھ 

مولکولی می باشد. بنابراین زیربخش فیزیکی پوستھ قابل انقباض برای نوشتن روابط جرمی 

از فاز  حجمی مربوط بھ خاک غیراشباع ضروری نمی باشد. پوستھ قابل انقباض بھ عنوان بخشی

 .آب بدون خطای قابل توجھی در نظر گرفتھ می شود

 

 غیراشباع ھاي خاک رفتار سازي مدل تاریخچھ3.        

 بر آنھا اکثریت کھ است شده ارائھ غیراشباع خاکھاي رفتار توصیف براي مختلفی رفتاري ھاي مدل
 تنش از عبارت مدل در اساسی متغیرھاي . اند شده گذاري پایھ و اصالح بحرانی حالت ھاي مدل اساس
 کرنش % 12 د حدو در بحرانی شرایط معموال�  .باشند می مخصوص حجم و بافتی مکش انحرافی، تنش ، متوسط
  دھد می رخ کل برشی

 [1]شد ارائھ ذیل صورت بھ ھمکاران و فردالند رفتاري مدل ، 1978 سال در
 

q = M. [(p – ua) + S.(ua – uw)] (1) 
  است. تنش بھ وابستھ مصالح مشخصھ ،Mفوق روابط در
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  [2] است ارائھ شده 1988 ل سا در ذیل ساده صورت بھ غیراشباع ھاي خاك براي کاربو رفتاري مدل
  

q = M.f [(p – ua) , (ua – uw)] (2) 
 
M=M′ (1/α)+ (-Δv/ Δε) f                ,1/ α =[1+f(s)/ p] 

  
 .باشد می اتساع نشانھ ھمان ، (Δv/ Δε-)فوق رابطھ در

  [3]داد ارتقاء ذیل صورت بھ را فردالند معادلھ 2000 سال در جومی
 
q = Ma (p – ua) + Mb (ua – uw) (3) 

Ma و Mb وابستھ بسیار خاك اشباع درجھ بھ البتھ .باشند می مکش تابع و کل تنش نسبت پارمترھاي 
 رود باال می صعودي طور اشباع، بھ درجھ کاھش با Ma ھستند

 Mb دارد. نزولی روند اشباع، درجھ کاھش با  
 خاك بر وارد بافتی مکش و کل ھاي تنش پایھ بر را اشباع غیر ھاي خاك برشی رفتار ، 1990 ل سا در تول

 پارامترھاي کھ دارد ار قر اشباع محیطھاي بحرانی حالت خاك مکانیک اساس بر او مدل . نمود بیان
 روي ،مکش کم اشباع درجھ در کھ داد پیشنھاد او .است شده اضافھ آن بھ غیراشباع رفتار بر موثر

  [4]است ذیل صورت بھ تول مدل در بحرانی حالت در تنش رفتار .ندارد اثري خاك مقاومت
(4)  

q = f [(p – ua) , (ua – uw)] 
  

q = M. (p – ua) + f (ua – uw) 
 

 باشد می Ma= Mb =Ms اشباع خاك در .است کامل اشباع حالت در خاك بحرانی حالت نسبت M فوق رابطھ در
  .شود می ساده زیر شکل بھ تول رابطھ و

  [5]نمود ذیل ارائھ صورت بھ اي توصیھ تول مدل روي 1995 سال در سیواکومار و ولر
 
Qf = Ms (p – ua)  (5) 

 
 .نمائیم سیم تر(ua – uw)برابر  در را q - M. (p – ua) تابع است کافی f (ua – uw) تابع معادلھ یافتن جھت

  .است تخمین قابل خاك درون بافتی مکش و کل تنش براساس انحرافی تنش پارامترھاي
 

 تئوری مکش خاک.         4

گیاه گسترش یافت. اھمیت مکش خاک در - آب- تئوری مکش خاک عمدتا در ارتباط با سیستم خاک

توسط 1948رابطھ با رفتار مکانیکی خاک ھای غیراشباع نسبت بھ مسائل مھندسی در سال 

Croney and Coleman  .مطرح شد. مکش خاک عموما بھ عنوان انرژی آزاد آب خاک مطرح می شود

انرژی آزاد آب خاک می تواند توسط فشار بخار جزئی آب خاک اندازه گیری شود. رابطھ 

  ترمودینامیکی مکش خاک و فشار جزئی بخار آب منفذی بھ صورت زیر نوشتھ می شود:

(6)  

0 0

ln( )v

w v v

uRT

v w u
     

  :مکش کل یا مکش خاک کھ 

R)8.31432: ثابت گاز(    

Tدمای واقعی بر حسب کلوین:  

0wvحجم مشخصھ آب یا معکوس دانسیتھ آب :  

vwجرم مولکولی بخار آب :  

vuفشار جزئی بخار آب منفذی :  

0vuفشار اشباع بخار آب بر روی سطح صاف آب خالص در دمای مشابھ :  

ماتریس یا مولفھ موئینگی انرژی آزاد در عبارات مکش از اندازه گیری فشار جزئی بخار آب 

آب خاک نسبت فشار جزئی بخار آب در تعادل با یک شاخص حالل در ترکیب با آب  در تعادل با
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خاک نتیجھ می شود. از سوی دیگر مولفھ اسمزی انرژی آزاد در عبارت مکش، معادل با فشار 

جزئی بخار آب در تعادل با یک شاخص حالل ترکیب شده با آب خاک نسبت بھ فشار جزئی بخار 

یا انرژی آب خاک، معادل با مکشی است کھ  آزاد می باشد. مکش کلآب در تعادل با آب خالص 

از اندازه گیری فشار جزئی بخار آب در تعادل با شاخص حالل ترکیب شده در با آب خاک نسبت 

بھ فشار جزئی بخار آب در تعادل با آب خالص آزاد حاصل شود. تعاریف باال بیان می کند کھ 

مولفھ ھای انرژی آزاد  *الیکھ ماتریس مکش و مکش اسمزیمکش کل معادل انرژی خاک است در ح

  ھستند:

(7)  ( )a wu u      

 مکش کل یا انرژی آزاد آب خاک :  

( )a wu uماتریس مکش :  

auفشار ھوای منفذی :  

wuفشار آب منفذی :  

مکش اسمزی :  

 روش ھای اندازه گیری مکش خاک 1.4  

 دستگاه بخارسنج1.1.4 

دستگاه بخارسنج ترموکوپلی می تواند برای تعیین مکش کلی خاک بوسیلھ اندازه 

گیری رطوبت نسبی در فاز ھوای منافذ خاک یا ناحیھ نزدیک بھ خاک استفاده شود. 

رطوبت نسبی بھ مکش کلی وابستھ اند بھ  .Error! Reference source not found،طبق رابطھ

این صورت کھ 

0

v

v

u

u
 باشد. (RH)معادل با رطوبت نسبی

 روش کاغذ فیلتر  2.1.4

روش کاغذ فیلتر برای اندازه گیری مکش خاک گسترش یافتھ و از ھمان ابتدا 

درعلم خاکشناسی و کشاورزی استفاده می شد.ھمچنین فعالیت ھای زیادی برای 

استفاده از روش کافذ فیلتر در مھندسی ژئوتکنیک انجام شده است.آزمایشات اخیر 

روی مطالعھ بستر باند فرودگاه و پروفیل با استفاده از روش کاغذ فیلتر بر 

پتانسیل تورمی خاک ھای متسع نشان دھنده این است کھ این روش سزاوار مالحظات 

بیشتری می باشد.از نقطھ نظر تئوری استفاده از روش کاغذ فیلتر برای اندازه 

گیری یا مکش کل یا ماتریس مکش خاک امکان پذیر است. کاغذ فیلتر بھ عنوان یک 

ور استفاده می شود. روش کاغذ فیلتر یک روش غیرمستقیم اندازه گیری مکش سنس

خاک است. روش کاغذ فیلتر بر این فرض مبتنی است کھ کاغذ فیلتر با خاک دارای 

مکش بھ تعادل می رسد. وقتی کھ کاغذ فیلتر خشک در تماس با یک نمونھ خاک قرار 

فیلتر تا زمان رسیدن بھ تعادل می گیرد،فرض بر این است کھ آب از خاک بھ کاغذ 

جریان دارد. وقتی کھ کاغذ فیلتر خشک در باالی نمونھ بدون تماس قرار 

گیرد،جریان بخار آب از خاک بھ کاغذ فیلتر تا رسیدن بھ تعادل اتفاق می 

افتد.در شرایط ایجاد تعادل درصد رطوبت کاغذ فیلتراندازه گیری می شود. درصد 

ار مکش (طبق منحنی کالیبره کاغذ فیلتر)متناظر رطوبت کاغذ فیلتر با مقد

است.از نظر تئوری درصد رطوبت متعادل کاغذ فیلتر با ماتریس مکش زمانی کھ 
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کاغذ فیلتر در تماس با آب موجود در خاک باشد متناسب است. از سوی دیگر درصد 

 رطوبت متعادل کاغذ فیلتر متناظر با مکش کل است اگر کاغذ در تماس مستقیم با

خاک نباشد.بنابراین منحنی کالیبره برای ھر دو مکش کل و مکش ماتریسی کاربرد 

می  schleicher and schuell No.589و Whatman No.42دارد. معمول ترین نوع کاغذ فیلتر

باشد. بیشتر آزمایشات معمول با کاغذ فیلتر در ابتدا خشک می باشد کھ سپس 

ادل می یابد. بنابراین اگر کاغذ فیلتر اجازه جذب آب خاک در طول رسیدن بھ تع

در ابتدا مرطوب باشد برای اندازه گیری مکش مناسب نیست. ظاھرا چون تضمین 

تماس مناسب بین نمونھ خاک و کاغذ فیلتر سخت است عموما وقتی از کاغذ فیلتر 

استفاده می کنیم مکش کل را اندازه گیری می کنیم و بھ طور کلی این روش نسبت 

 .وا نتایج سازگاری را بدست می دھددستگاه بخارسنج ھبھ روش 

 تاریخچھ مقاومت برشی 5 .     

کولمب و مفھوم تنش موثر - مقاومت برشی یک خاک اشباع با استفاده از معیار گسیختگی موھر

   .تعریف می شود

( ) tanf f f w fc u     
                                                                                                                           (8)

 

  : تنش برشی بر روی سطح گسیختگی در ھنگام گسیختگی ffکھ 

cچسبندگی موثر :  

( )f w fu تنش نرمال موثر بر روی صفحھ گسیختگی در ھنگام گسیختگی:  

w fuفشار آب منفذی در ھنگام گسیختگی :  

 زاویھ اصطکاک داخلی موثر :  

نشان داده شده است. این خط  2نمایانگر یک خط می باشد، ھمانگونھ کھ در شکل  8معادلھ 
در واقع پوش گسیختگی می باشد. این پوش نشان دھنده ی ترکیب تنش برشی و تنش نرمال موثر 
بر روی صفحھ ی گسیختگی در ھنگام گسیختگی است.. فشار آب منفذی بر روی ھمھ سطح بھ صورت 

یزوتروپیک). تنش برشی توصیف شده بھ وسیلھ پوش گسیختگی مقاومت متعادل  عمل می کند(ا
برشی خاک برای ھر تنش نرمال را موثر را نشان می دھد. پوش گسیختگی با رسم کردن خط شیب 
دار مماس بر مجموعھ دوائر موھر در مربوط بھ شرایط گسیختگی بدست می آید. شیب خط زاویھ 

اصطکاک داخلی موثر   و محل تقاطع آن با محور عمودی چسبندگی موثرc نامیده می شود.   

  

 کولمب برای یک خاک اشباع- پوش گسیختگی موھر 2شکل 

 

 معادلھ مقاومت برشی خاک غیراشباع          5.

ارائھ یک رابطھ تنش موثر برای خاک ھای غیراشباع بھ عنوان بسط رابطھ تنش موثر خاک ھای 

غیراشباع، از سال ھا قبل مدنظر پژوھشگران بوده و در این راستا بسیاری از آنھا سعی 

داشتند کھ یک متغیر حالت تنش یکتا و یا بھ عبارتی دیگر ھمان معادلھ تنش موثر ترزاقی 
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در سال  Bishopییراتی در آن، برای خاک ھای غیراشباع نیز بھ کار برند. را با ایجاد تغ

  رابطھ تنش موثر را برای خاک اشباع بھ صورت زیر معرفی نمود 1959

(9)                                                                                                                              

( ) ( )a a wu u u         

و کھ  بھ ترتیب تنش کل و تنش موثر :  

auفشار ھوای منفذی :  

wuفشار آب منفذی :  

 است 1و 0: پارمتری وابستھ بھ درجھ اشباع خاک و عددی بین. 

کولمب و اصل تنش موثر - در ابتدا یک معادلھ مقاومت برشی بر اساس معیار گسیختگی موھر
Bishop  :برای خاک غیراشباع معرفی شد  

(10)                                                                                                                                          

[( ) ( )] tanf a a wc u u u           

Fredlund at el.(1987)  بر پایھ مطالعات گسترده خود رابطھ را برای بیان مقاومت برشی خاک ھای

غیراشباع با استفاده از دو متغیر حالت تنش، تنش نرمال خالص و ماتریس مکش پیشنھاد 

  .کردند

 )11(                                                                                                    

( ) tan ( ) tan b
f n a a wc u u u           

: محل تقاطع پوش گسیختگی بر روی محور تنش برشی، جائیکھ تنش نرمال خالص و cکھ 
  ماتریس مکش در لحظھ گسیختگی برابر صفر می باشد.

( )n au  متغیر تنش نرمال خالص بر روی سطح گسیختگی در لحظھ گسیختگی :  

 زاویھ اصطکاک داخلی مربوط بھ متغیر تنش نرمال خالص :  

( )a wu uماتریس مکش بر روی سطح گسیختگی در لحظھ گسیختگی :  

b نرخ افزایش مقاومت برشی نسبت بھ ماتریس مکش: زاویھ نشان دھنده  

معادلھ مقاومت برشی خاک غیراشباع بسطی از معادلھ مقاومت برشی خاک اشباع می باشد. 

برای خاک غیراشباع، دو متغیر حالت تنش برای توصیف مقاومت برشی استفاده می شوند در 

  ورد نیاز است.حالیکھ برای خاک اشباع تنھا یک متغیر تنش(تنش نرمال خالص) م

 غیراشباع ھاي خاک در بحراني حالت چارچوب        .6

 ھاي خاك براي مفاھیم این بررسی . ست ا ھا خاك رفتار بیان براي مفیدي ابزار بحرانی حالت مفاھیم
 حجم تغییر کھ شود می گفتھ خاك از حالتی بھ بحرانی حالت استشده  انجام مختلف محققین توسط اشباع

 در گسیختگی تنش حالت بفرد بطور منحصر (CSL)بحرانی حالت خط . دھد نمی رخ بزرگ برشی کرنشھاي تحت
 ازآزمایش گسیختگی لحظھ در متوسط موثر تنش . دھد می نشان غیراشباع و اشباع خاك براي را Pʹ-qʹحھ صف

 اشباع خاك براي بحرانی حالت خط گوید، می خلیلی . آید می بدست مکش کنترل با محوري سھ برشی مقاومت
 شده داده نشان خاك بحرانی حالت خط معادلھ بر بافتی مکش تاثیر ،1 شکل در [7]است مشابھ غیراشباع و

  .است کرده تغییر آن مبداء از فقط عرض و بوده ثابت بحرانی حالت خط شیب بافتی، مکش تغییر با . است
  :است شده بیان ذیل بصورت غیراشباع خاك براي بحرانی حالت خط معادلھ از اي ساده شکل

q′ = a+ [(p – ua) +λ (ua – uw)]M 
(12) 
  
 :شوند می محاسبھ ذیل روابط ازa, p,M پارامترھاي  مقادیر فوق رابطھ در

 

a= 
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������
         P=

�

�
(σ1+ σ2)        M=
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������
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  8خاك بحرانی حالت خط معادلھ بر بافتی مکش تاثیر 3 شکل

 
 ویژه بھ مھندسی و عملی مسائل در اشباع نیمھ خاکھاي روابط از استفاده عدم عوامل مھمترین از یکی
 ھواي و آب فشارھاي پارامترھاي تعیین جھت کافی و مناسب آزمایشگاھی تجھیزات فقدان ما، کشور در

 رابطھ گام بھ گام خطی برازش از استفاده با [9]ھمکاران و احمدي .است ماتریک مکش نتیجھ در و منفذي
 نیمھ ریزدانھ خاکھاي برشی مقاومت ماتریک، مکش محاسبھ بدون بتوان کھ اند داده ارائھ را اي

 نیمھ ریزدانھ خاکھاي رفتاري معادلھ مذکور مطالعات اساس بر .زد تخمین مناسب دقت با را اشباع
 :است تعیین قابل زیر ھیپربولیک رابطھ از اشباع

q = a tanh(b(p + c)) 

، mسخت شدگی  ، خواصPI  خمیري ،دامنھ w رطوبت درصد از تابعی a,b,c پارامترھاي بطوریکھ

 قابل زیر روابط از و بوده qu خشک شرایط در محوري تک مقاومت و Mاشباع شرایط در مقاومت وضعیت
  .است تعیین

  .است شده داده نشان شده، ارائھ ھیپربولیک رابطھ براساس گسیختگی معیار 2 شکل در
 a =- 4880 + 26.69 w - 30.2 PI+ 1299 m(HB) +709M +0.215qu 

b = 0.0148 - 0.000119 w+ 0.000182 PI - 0.00293 m(HB)- 0.00209M 
c= 632 - 2.17 w - 1.70 PI - 144 m(HB) - 30.5 M - 0.0463 qu 

 ثابت پارامتر mوp-q    فضاي در اشباع شرایط در کولمب-موھر گسیختگی معیار شیب M فوق روابط در
  .ھستند تعیین قابل سنگ و خاك مکانیک معمول ھاي آزمایش طریق از کھ است وبراون ھوك معیار

                                                         
  ماتریک مکش از مستقل و ھیپربولیک رابطھ بصورت گسیختگی معیار - 2 شکل

  
  

 نتیجھ گیری          7.
 

 و خالص نرمال تنش تغییر با متفاوت طور بھ غیراشباع خاك یك مکانیکي رفتار
 ماتریس افزایش دیگر عبارت بھ . گیرد مي قرار تاثیر تحت مکش ماتریس تغییر

 با شده متراكم نمونھ در نتیجھ در ، شده برشي مقاومت افزایش بھ منجر مکش
 بود خواھد بیشتر نیز آن برشي ومقاومت بیشتر مکش ماتریس شده اصالح پروكتور

 اشباع درجھ از تابعی اشباع نیمھ ھاي خاك براي برشی مقاومت مقدار و نفوذپذیري شرایط
 درجھ کاھش با .باشد می متفاوت است، رایج اشباع کامال�  خاکھاي مورد در آنچھ با و است

 مسیر و شود می ھا حفره درون آب خروج باعث و شده خاك ھاي حفره فضاي وارد ھوا خاك اشباع
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 ھاي حفره درون آب حجم خاك اشباع درجھ بیشتر کاھش با .یابد می خاك کاھش در جریان ھاي
 مکش افزایش با آب بھ نسبت خاك نفوذپذیري ضریب درنتیجھ .می یابد یافتھ خاك کاھش

یابد.با توجھ بھ اھمیت پایداری در  می کاھش آب جریان ھاي مسیر کاھش دلیل بھ بافتی
دقیق  مطالعھشیروانی ھا ویا بھ عبارتی در پروژه ھای عظیمی ھمچون سدھا  

 .رسد مي نظر بھ ضروري غیراشباع ھاي خاك برشي مقاومت تغییرات مکش و ماتریس
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