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 خالصھ

در این پژوھش مقداری خاک رس اشباع مربوط بھ منطقھ فرودگاه واقع در شمال شھر  
ھمدان، تحت آزمایش تحکیم، در بارگذاریھا و باربرداریھای مختلف                                                                  

شود. با مشخص در ھر مورد مشخص می cvر گرفتھ و با ثبت نتایج مربوطھ، پارامتر قرا
(ضریب تحکیم) و ارائھ نمودارھای تغییر شکل و نشست برحسب لگاریتم  cvشدن پارامتر 

زمان، بر اساس منطق فازی نتایج را ابتدا آنالیز عددی نموده و نوع خاک رسی منطقھ 
 نماییم.را مشخص می

  
  یدی : رس اشباع، منطق فازی، آنالیز عددی، ضریب تحکیم.کلمات کل

 
 
 مقدمھ .1
 

پذیری خاکھای رسی اشباع مورد استفاده قرار تحکیم اساسا� برای مطالعھ نشست
ھا، کاھش شدید از طرفی طبق نمودار زیر افزایش جذب رطوبت در رس گیرد.می

مشخصھ مقاومتی خاک رس واین بھ مفھوم کاھش  [1] االستیک را در پی دارد مدول

 . باشددر اثر جذب رطوبت می
 

 

 
                                                                                                                             

 E-Wنمودار  - 1نمودار

 
 
 
   

- رسی تحت بارگذاری ھای، رفتار تحکیمی خطی خاکSchiffmanنخستین مرتبھ،     

، بارگذاری تصادفی خاکھای Alonsoپس از آن  [2]ھای بلندمدت را بررسی نمود.



رسی تحت آزمایش تحکیم را بررسی نمود. او نشان داد تحت بارگذاری تصادفی، 

تحکیم خاک تحت  Olsonھمچنین  [3]رفتار یک الیھ رسی بھ صورت االستیک است.
بررسی نمود، اما برخالف مطالعھ ما، کھ بارگذاریھای وابستھ بھ زمان را 

بررسی زمانی خود را بر  Olsonلگاریتم زمان را مورد بررسی قرار دادیم، 

  [4]مد نظر قرار داده بود. tاساس رادیکال 
ھا، ضریب تحکیم بھ عنوان عامل اصلی در در ھیچکدام از این بررسی    

ا در این پژوھش، ضریب ھا مدنظر قرار نگرفتھ است. امشناسایی رفتاری رس
تحکیم بھ عنوان عامل اصلی شناسایی خاکھای رسی در نظر گرفتھ شده است کھ 

 شود. ھای اشباع، محسوب مییک روش نوین، در مطالعات ژئوتکنیکی رس
در این بررسی با تکیھ بر این ویژگی رسھای منطقھ شمال ھمدان، ابتدا     

اشباع نمودیم و با ثبت تغییرات خاک رسی مدنظر را توسط سلولھای تحکیم 
ھای زمانی مشخص، با محاسبھ ضریب ھای گیج دستگاه ادئومتر در بازه عقربھ

تحکیم وآنالیز نتایج مربوط با تکیھ بر منطق فازی، نوع خاک رس را مشخص 
 نمودیم.     

 
 
 . بررسی نظریھ فازی2
 

دکتر لطفی برای اولین بار توسط  1965ھای فازی در سال نظریھ مجموعھ
عسکرزاده، دانشمند ایرانی و استادتمام دانشگاه برکلی امریکا مطرح شد. 

-ھای فازی بر مبنای احتماالت و مدلکاربرد اصلی تئوری فازی، ایجاد سیستم
باشد. این نظریھ، بسیاری از اصول نامفھوم را منطق ریاضی سازی ریاضی می

-ر شرایط احتماالتی فراھم میبخشد و زمینھ را برای بررسی و استدالل، دمی

 [5]سازد.
 
 
 . روش تحقیق3
 

ھای بدست آمده را آنالیز ما در این بررسی با مطالعات آزمایشگاھی، داده
عددی نموده و نتایج نھایی را استخراج نمودیم کھ در ادامھ بھ تفصیل شرح 

 داده خواھد شد.
  2kg  بارگذاری  - 1جدول شماره

  

e=Hv/Hs Hv(mm) زمان قرائت گیج نشست 
0.190 3.200 0.860 3/14 1 min 
0.189 3.180 0.880 3/12 2 min 
0.188 3.150 0.910 3/9 5 min 
0.187 3.135 0.925 3/7 10 min 
0.186 3.125 0.935 3/6 20 min 
0.186 3.120 0.940 3/6 40 min 
0.185 3.115 0.945 3/5 1 hr 
0.185 3.110 0.950 3/5 2 hr 
0.185 3.100 0.960 3/4 17 hr , 45 min 
0.184 3.085 0.975 3/2 24 hr 

Hs =1.68 cm  (cte) 
 

  4kg       بارگذاری  –2جدول شماره  

 
e=Hv/Hs Hv(mm)  زمان  قرائت گیج  نشست  

0.174  2.925  1.135  2/86 1 min 
0.172  2.895  1.165  2/83  5 min 
0.171  2.870  1.190  2/81  20 min 
0.170  2.860  1.200  2/80  40 min 
0.170  2.860  1.200  2/80  60 min  
0.169  2.840  1.220  2/78  2 hr  
0.168  2.830  1.230  2/77  24 hr  

 
 

   8kgبارگذاری   -  3جدول شماره 



 
e=Hv/Hs  Hv(mm)  زمان  قرائت گیج  نشست  

0.141  2.370  1.690  2/31  1 min 
0.140  2.360  1.700  2/30  2 min  
0.140  2.360  1.700  2/30  5 min  
0.140  2.350  1.710  2/29  10 min  
0.140  2.350  1.710  2/29  20 min  
0.140  2.350  1.710  2/29  40 min  
0.140  2.350  1.710  2/29  1 hr  
0.140  2.350  1.710  2/29  4 hr  
0.140  2.345  1.715  2/28  24 hr  

 
 

  4kg  باربرداری  – 4جدول شماره 

 
 

e=Hv/Hs Hv(mm) زمان قرائت گیج نشست 
0.141  2.365  1.695  2/30  1 min 
0.141  2.368  1.692  2/30  5 min  
0.141  2.369  1.691  2/30  10 min  
0.141  2.370  1.690  2/31  20 min  
0.141  2.370  1.690  2/31  1 hr  

 
 نماییم.ھای بدست آمده، نمودارھای زیر را استخراج میبا توجھ بھ داده    

 

    
 

  2kgبارگذاری   -  2شمارهنمودار   
 



  
 

 4kgبارگذاری   -  3نمودار شماره  

 
 

 
 

  - 4نمودار شماره                                                          
 8kgبارگذاری 

 



  
   

  -  5ودار شماره نم                                                       
 kg 4باربرداری 

   
یابد، تغییر شود ھر چھ بارگذاریھا افزایش میھمان طور کھ مشاھده می     

دھیم کھ بھ محض شکلھا نیز روبھ افزایش است تا آنکھ باربرداری را انجام می
 شود.ھا پدیدار میدقیقھ کاھش نشست 5باربرداری با گذشت حدود 

 
 
 گیری. بحث و نتیجھ4 
 

 [6]مقدار ضریب تحکیم از فرمول 
Cv=0.197H^2/t50 

متر سانتی 2، ارتفاع رینگ است کھ ارتفاع اصلی آن  Hآیدکھ درآن بدست می
- ور میاست، اما در محاسبات ما چون دو طرف زھکش بوده ورینگ درزیر آب غوطھ

 50نیز زمان برای  t50.  گیریممتر را در نظر میسانتی 1یا  2/2باشد ارتفاع 
 باشد.درصد نشست می

ما در این مرحلھ با تکیھ بر منطق احتماالتی فازی، با بررسی خاکھای     
ھای ژئوتکنیکی منطقھ نوع خاکھای رسی منطقھ فرودگاه ھمدان و بررسی نقشھ

  [7]موجود در محل را شناسایی نمودیم :
 

  ضرایب تحکیم و نوع خاکھای مشخص شده  -  5جدول شماره 

 
 CV * 10^(-4) نوع خاک رسی

 0.11 الی داررس 
   1.068 رس الی دار
  0.147 رس الی دار
  6.282 رس مین

  7.33 رس آبی دست خورده
  2.33 رس نیولند

  5 رس آبی دست خورده
  11.33 رس آبی دست نخورده
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