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این كرنش بودند. -ی آلوده به مقادیر گوناگون مواد شيميایي، حاكي از كاهش مقاومت برشي و رفتار تنش های ریزدانه جانبه بر روی خاک د آزمایش فشار همهچن چکیده:

رفتار درشت دانه خاک بر روی شده  هکشيز تحکيم یافته محوری های سه شود. آزمایش مربوط مي یمنفذ مایعثابت دی الکتریک و گراونروی مشاهدات به تغييرات در 

دهند. این امر به فعل وانفعاالت مکانيکي در  منفذ نشان نمي مایع، هيچ فعل و انفعال فيزیکوشيميایي ميان خاک و درشت دانههای  مشابهي را نشان داد، هرچند خاک

های ریزدانه، كاهش مشاهده شده در مقاومت برشي به اثرات  مورد خاک ات منفذ چسبناک مربوط است. درمایعبه دليل  روغني شدن ای در اثر افزایش برخوردهای ذره

فعل و دهند كه كاهش  شود. مشاهدات نشان مي مربوط مي یات منفذمایعناشي از كاهش در ثابت دی الکتریک و فعل و انفعاالت مکانيکي ناشي از گرانروی فيزیکوشيميایي 

معلوم مي كند ی كاهش اندک مقاومت برشي است كه  دهنده نشان دار الی رس های آزمایش الت مکانيکي قرار گرفته است.انفعاالت فيزیکوشيميایي تحت تأثير فعل و انفعا

 اثر شبکه، بسيار ناچيز است.

 ، فعل و انفعال فیزیکوشیمیایی، ثابت دی الکتریکیمنفذ مایعکرنش، آلودگی خاک، گرانروی -واژگان کلیدی: مقاومت برشی، رفتار تنش

 

 همقدم

نفت خام، ها،  كش تراكم باالی مواد شيميایي آلي، آفتای آلوده شده است.  اک در گذشته به طور گستردهخفعاليت های كشاورزی و صنعتي، به دليل 

ه ه بد(. مواد شيميایي وارد شMeegoda et al. 1996های صنعتي در مناطق آلوده یافت مي شوند ) محصوالت پتروشيمي، و انواع گوناگون حالل

ه مرور زمان، مواد شيميایيِ جذب گردند. ب گرفتار مي خاک شوند یا این كه به عنوان مایعات حل نشدني بين ذرات خاک یا توسط ذرات خاک جذب مي

كنند و   های روزميني و زیرزميني این مواد شيميایي رابا خود حمل مي شوند. سپس آب ی خاک مي شده، در بافت خاک پخش شده، باعث آلودگي گسترده

شود كم كم مواد شيميایي تا حدی یا  ها در دراز مدت باعث مي دهند. پخش شدن آالینده ها را به مناطقي دورتر از مجاروت منشأ آلودگي انتقال مي آالینده

توسعه، نياز به توسعه ی كرنش خاک تغيير یابد. به دليل كمبود زمين برای -را بگيرد و مقاومت برشي و رفتار تنش یات منفذمایعبه طور كامل جای 

مقاومت  یرو بر ی شيميایي(. در این زمينه، بررسي تأثير آالینده هاBenson et al. 1998های رها شده و آلوده به شدت احساس مي  شود ) زمين

 كرنش و درک ساز و كار پایه ای آن هااز اهميت به سزایي برخوردار است.-رفتار تنشبرشي و 

و  Mooreاند.  های شيميایي بر روی مقاومت برشي تحقيق كرده ی تأثير آالینده با مواد شيميایي، درباره یایگزین كردن آب منفذپژوهشگران بسياری، با ج

Mitchell (1974تغييرات مشاهده ) اند.  شده در مقاومت برشي را به تغييرات نيروهای الکترومغناطيسي نسبت دادهLadd  وMartin (1967 و )
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Evans et al (1986تفاوت عمده ) كرنش مشاهده نکردند. -ای در مقاومت برشي و رفتار تنشSridharan  وRao (1973, 1979 افزایش )

 منفذ مربوط دانستند. مایعشده در مقاومت برشي را با كاهش ثابت دی الکتریک  مشاهده

Lambe(1979)  وWhitman  نسبت و  نسبيصورت جداگانه ، شکل ذره،  و چگالي های خاک به  های تنش موثر، اصطکاكي و مقاومتي دانه ویژگي

های  اند. ساختار خاک شامل بافت خاک )آرایش هندسي دانه ها قلمداد كرده كرنش خاک-منفذها را به عنوان عوامل موثر بر مقاومت برشي و رفتار تنش

ی مضاعف  منفذ فعل و انفعال داده، یک الیه مایعمعدني با  های انهشوند كه د اثرات فيزیکوشيميایي زماني ایجاد ميای است.  معدني( و نيروهای ميان ذره

 در برخورد با یکدیگر چرخش كنند و دگرگون شوند.شوند كه ذرات جامد خاک  الکتریکي ایجاد كنند. فعل و انفعاالت مکانيکي زماني ایجاد مي

 

ی نيروهای فيزیکوشيميایي  های ریزدانه، غلبه خاک دارد. در خاک تبافی سه فاز ها ميزان اثر فعل و انفعاالت فيزیکوشيميایي و مکانيکي، بستگي به ویژگي

ها، و  ها، ماسه این نيروها چندان محسوس نيستند؛ از این رو، بافت خاک و ساختار خاک شن ای های دانه بيشتر از فعل و انفعاالت مکانيکي است، اما در خاک

های برشي )اتساع(، صادق  ها برای تحمل تغييرات حجمي تحت كنش تنش (. توانایي خاکHoltz and Kovacs, 1981تا حدی  الی، مشابه است )

(، نشانگر فعل و انفعال ميان Feda, 1982ت به تنش ایستابي )هيدرواستاتيک(، و اثر غالب تنش متوسط بر رفتار مکانيکي )بودن اصل تنش موثر و حساسي

ای آلوده، تنها بر اساس تغييرات در فعل و انفعاالت ميان فازهای گوناگون تعبير شده  های دانه برشي خاکفازهای گوناگون بافت خاک است. اما مقاومت 

كنند كه ناشي از نيروهای جذب و دفع است. اما  ی آلوده را فيزیکوشيميایي قلمداد مي های ریزدانه ی خاک شده ی پيشين، رفتار مشاهدهها است. پژوهش

 به وجود آمده باشد را نادیده گرفته اند. یمنفذ مایعه دليل تغييرات اجزای گرانروی را كه ممکن است ب

. استهای مختلف شيميایي  با ویژگي یات منفذمایعها در مورد  های ميان اثرات فيزیکوشيميایي و مکانيکي خاک بيان تفاوتاین مقاله كوششي برای 

فيزیکوشيميایي و مکانيکي بر مقاومت آلوده به مواد شيميایي انجام گرفت تا اثر نيروهای های ریزدانه  ( بر روی خاکUCهای فشار همه جانبه ) آزمایش

 مایعانجام شد تا اثر گرانروی  دار ( بر روی ماسه الیCDشده ) کشيهز تحکيم یافته محوری های سه كرنش مشخص شود و آزمایش-برشي و رفتار تنش

 معلوم گردد. یمنفذ

 روش انجام آزمایش

 ها خاک

، یک با خاصيت پالستيک باال یک خاک رس شامل های ریزدانه، ای در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. خاک خاک ریزدانه و یک خاک دانهسه 

)كه به  Georgia Kaolinاز  hydrite PX، با خاصيت پالستيک باالو پایينهای  بود. رس رس دارو خاک الی  با خاصيت پالستيک پایينخاک رس 

شود(. خاک طبيعي،  )كه به آن خاک اختالط یافته گفته مي hydrite PX% 51%  و 11شود( بودند و به ترتيب مخلوطي از بنتونيت  گفته مي كائولن ها آن

ی ذرات و  های پراكندگي اندازه ها، آزمایش بندی و مشخص كردن این خاک (. برای طبقهNew Brunswickبود )به نام خاک  رس داریک خاک الی 

های  مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش اتربرگی  های محدوده گذشت، برای آزمایش 03نمره  بخشي از خاک كه از الکانجام گرفت.  اتربرگی  حدودهم

  آمده است. 1ها در جدول  ی خاک گيری شده های اندازه نيز انجام شد. ویژگي ASTM D854چگالي ویژه منطق بر 

 شده خاکهای مورداستفاده ویژگی های اندازه گیری-1جدول
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، نتایج تحليل الک تر با تحليل هيدرومتر كه برای سنجش اصطکاک خاک عبور یافته الی داری  ی ذرات برای ماسه برای به دست آوردن پراكندگي اندازه

% از الک 133یکنواخت است و  ای  ک دانهیک خامنحني پراكندگي به دست آمده نشان داد كه این خاک، شد،. تركيب انجام شده بود، ۱33الک شماره از 

سيستم گذرند(، اما  مي 03% از الک شماره 133و  ۱33% از الک شمماره 05های ریز است ) كند. اگرچه این خاک دارای ميزان باالیي دانه عبور مي 03شماره 

 گيرد. ای در نظر مي خاک، آن را به عنوان خاک دانه طبقه بندی

 مواد شیمیایی

الزم برای سه خاک ریزدانه فراهم گردد. برای  یات منفذمایعگليسرول، پروپانول، و آستون با آب مخلوط شدند تا  –ی شيميایي  ناگون از سه مادهمقادیر گو

هوا زدوده تهيه زدوده و  یون، با استفاده از آب یمنفذ مایعهای  های متفاوت مورد استفاده قرار گرفت. محلول های گليسرول با غلظت ای، محلول خاک دانه

 باشند های دی الکتریک متوسط تا باال مي هستند و دارای ثابت انحالل پذیركامالً در آب شده  ات آلي انتخابمایعشدند. 

االیي گليسرول، گرانروی بهای ممکن را به وجود بياورند.  ی مخلوط تمام گسترهای انتخاب شدند كه در مجموع،  شيميایي به گونه مایعهای این سه  نسبت

(، در NaClمنفذهایي با پراكندگي مناسب مقادیر گرانروی ایجاد كند. رسانایي محلول با اضافه كردن مقدار الزم نمک ) مایعتواند  و به همين دليل مي دارد 

5×10
−3

 mhos/cm  انجام گرفت. درصد منفذ  مایعحفظ گردید. این كار برای به حداقل رساندن تغييرات در ساختار خاک بر اثر تغييرات تركيب

گردد؛  در محلول پروپانول، یک عامل محدودكننده محسوب مي NaClشوندگي  پذیری حفظ شود، چرا كه حل % محدود شد تا امتزاج۱1پروپانول به 

، تبخير عمل تا% محدود شد ۱1% محدود گردید؛ غلظت آستون به 004۱غلظت گليسرول به دليل محدودیت توانایي آن در مخلوط شدن و جاری شدن، به 

ها در جدول  های آن محلولهای فيزیکي و شيميایي مهم مواد شيميایي منفذ و  آورد، محدود شود. ویژگي هایي از نظر سالمتي و ایمني به وجود مي كه نگراني

 آمده است. ۱

 Cº 22 ویژگی های فیزیکی وشیمیایی اندازه گیری شده مایعات منفذی در-2جدول 

 

شدند.این كار، برای نانتخابي، آبشویي  یات منفذمایعها با  ایي با خاک خشک انجام گرفت و نمونهيهای شيم با مخلوط كردن محلولهای آزمایش  نمونه

سازی نمونه  این كار همچنين زمان آمادهمنفذ در نمونه خاک و جلوگيری از ایجاد یک ساختار خاک ناپایدار انجام گرفت.  مایعاطمينان از غلظت یکنواخت 

  گيری كاهش مي دهد. ا در مقایسه با روند آبشویي، به طرز چشمر
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 ها آزمایش

های  های خاک با نسبت نمونههای شاخص تراكم به دست آید.  های سه خاک ریزدانه انجام شد تا منحني ی استاندارد بر روی نمونه آزمایش تراكم ساده

با  كائولن، فهرست نتایج آزمون مخلوط 0ه حال خود رها شدند تا به تعادل برسند. جدول گوناگون مواد شيميایي مخلوط شدند و پيش از تراكم، اندكي ب

 دهد. گليسرول را نشان مي یمنفذ مایعهای گوناگون  غلظت

 های گوناگون مایع منفذی گليسرول فهرست نتایج آزمون مخلوط كائولن با غلظت -0جدول

 

 

بود مورد استفاده قرار گرفتند.  % 5±ی  ها در محدوده هایي كه وزن واحد خشک آن مونهانجام گرفت و ن ASTM D-2166بر اساس  UCآزمایش 

دارای نوسان بود، كرنش -، با استفاده از سه نمونه خاک انجام شد، و در مواردی كه رفتار تنشیمنفذ مایعبرای هر خاک و برای هر غلظت  UCآزمایش 

 ,Basheerهاروارد )گيری بهينه از دستگاه كوچک فشار ها با بهره وطه، گزارش شد. این نمونهكرنش مرب-آزمایش تکرار گردید. منحني رفتار تنش

تا وزن واحد « خاک اختالط یافته»و  كائولنهای آزمایشي  ، و با حفظ نيروی ثابت فشار، متراكم شدند. تمام نمونهرطوبتي بيش از رطوبت بهينهبا ( 2001

كه یک  New Brunswickگيری شد. خاک  ی اشباع شدن نيز اندازه و درجه مایعرطوبت بهينه. ميزان رطوبت بيش از و kN/m3 12.8خشک ثابت 

 .فشرده شدن بودقابل  kN/m3 15.7است، با همان نيروی فشار، تنها تا وزن واحد خشک  رس دارالی 

. 

با فشارهای  یمنفذ مایعها با آب به عنوان  نجام گرفت. نمونهای ا ، بر روی خاک دانهتفاده از دستگاه آزمایش سه محوریبا اس CDمحوری  آزمایشات سه

آزمایش گردیدند تا پراكندگي  kPa 125و  01، 13ثر ؤم تحکيميبا فشارهای های دیگر  آزمایش شدند. تمام نمونه kPa 125و13،01ثرؤم تحکيمي

ایزوتوپي  تحکيم یافته زهکشي شدهمحوری  دارد برای آزمایش تراكم سهبا توجه به متد آزمایش استانمقادیر نسبت منفذها، بهينه شود. آزمایش سه محوری 

 انجام شد.

زدوده و هوا زدوده مخلوط شد تا یک گل روان خاک ایجاد شود. سپس هوای این محلول آبکي خاک همان طور كه در یک  مقدار الزم خاک با آب یون

سازی،  ای شکل قرار گرفت. حين آماده ستوانهای سه محوری  داخل یک قالب نمونه شد، تخليه گردید و مخلوط مي kPa 100ظرف هواناپذیر تحت خأل 

و آب توانستند به آساني با یک گل روان همگن مخلوط شوند و بدون تفکيک زیاد، در یک قالب  الی داری  نمونه در حالت اشباع نگه داشته شد. ماسه

برای  kPa 70ر برابر تفکيک احتمالي، گل روان در پنج الیه در قالب ریخته شد. یک خأل یک پيشگيری اضافي دبه عنوان با این حال، ریخته شوند. 

ی  الزم نگه داشته شد. با ظاهر شدن یک الیه تحکيمياز نمونه، اِعمال گردید. طي این فرایند، تنش موثر نمونه، كمتر از تنش موثر اضافي  خارج كردن مایع

پر از مایع، به نمونه وصل شد و مایع از  وط زهکشيخط خط آب وصل شدند. ها و  دید. سپس درپوش، اورینگخشک بر روی سطح باال، تخليه متوقف گر

 تحکيميكمتر از فشار موثر ی  ، یک تخليهداخل طي ورود مایعهای هوا در  پایين وارد گردید تا نمونه كامالً اشباع شد. برای اطمينان از گرفتار نشدن حباب

وقتي نمونه اشباع گردید، قالب برداشته مال شد. این كار تا جایي ادامه یافت كه هيچ حباب هوایي در خط زهکشي باال مشاهده نشد. در خط زهکشي باال اِع

ا تتا برداشته شدن قالب ادامه یافت انجام شد. اِعمال فشار خأل  ارتفاعگيری قطر در نقاط یک چهارم  و سه اندازه ارتفاعگيری  اندازهسه دست كم شد و 

گيری حجم قرار  و دستگاه اندازه کشای، بين زه اطمينان حاصل شود كه زیر فشار خود فرو نخواهد ریخت و تغيير شکل نخواهد داد. انباشتگرهای كيسه
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ی بارگيری  يلهگيری جلوگيری به عمل آید. سپس سلول با آب پر شد، درپوش باالی سلول در جای خود قرار گرفت، م سيستم اندازهگرفت تا از آلوده شدن 

 در جایگاه خود قرار گرفت.به باالی نمونه وصل گردید و مبدل تفاضلي متغير خطي 

 

ای از تجمع فشار از خود نشان ندهد. در این مرحله، فشار  شود تا جایي كه نمونه هيچ نشانه تحکيم kPa 10به حال خود گذاشته شد تا تحت فشار نمونه 

یافت. پيش از افزایش فشار معکوس، مقادیر فشار  عمال شد و در همان حال فشار سلول به طور خودكار افزایش ميای ا به صورت مرحله kPa 10معکوس 

بود. به این ترتيب، از اشباع  34۳5و  34۳0گيری شد كه بين  اندازه یمنفذرسيد، پارامتر فشار  kPa 200. وقتي فشار معکوس به ندگيری شد اندازه یمنفذ

كه كامالً  مشخص شودگيری شد تا  اندازه یفشار منفذ، تحکيم. در پایان تحکيم یافتالزم،  تحکيميگردید. نمونه تحت تنش موثر كامل اطمينان حاصل 

 .گسيخته شدبرش داده شد تا  min/% 0.005پراكنده شده یا خير. سپس نمونه با نرخ كرنش 

 نتایج آزمایش و مباحثه

ها تا زماني ادامه پيدا كردند كه  آمده است. آزمایش ۱و  1های  به ترتيب در شکل« خاک اختالط یافته»و  «كائولن»كرنش مشاهده شده برای -رفتار تنش

این امر همچنين موجب منفذ است.  مایعكرنش با افزایش غلظت مواد شيميایي در -رفتار تنش« مالیم شدن»نمونه دیگر قابل بارگيری نبود. نتایج، حاكي از 

 (0شده است )جدول  ضریب تانژانتزهکشي و كاهش  كاهش مقاومت برشي بدون

 پارامترهای تنش كرنش،مقادیرمقاومتي و شاخص های انعطاف پذیری خاكهای ریزدانه باموادشيميایي بکاررفته-0جدول

 

 

اثر آلودگي شيميایي در  دهد. این نمودار، تغييرات قابل توجهي را بر را نشان مي New Brunswickكرنش مشاهده شده برای خاک -تنشرفتار  0شکل 

دهد. دو خاک  منفذ برای سه خاک ریزدانه نشان مي مایع، نوسان مقاومت برشي را با ثابت دی الکتریک 0شکل دهد. مقایسه با دو خاک رسي نشان نمي

 از خود نشان داد. تنها تغيير كوچکي New Brunswickرسي، كاهش در مقاومت برشي با كاهش ثابت دی الکتریک را نشان دادند، اما خاک 

 

تغييرات مقاومت برشي سه خاک ریزدانه باثابت های دی الکتریک -0شکل

 مایعات منفذی
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 New Brunswickنمودارتغييرات تنش برشي دربرابركرنش برای خاک-0شکل

 

. 

ناپذیر را  كنند، و فاز امتزاج ی آلي هستند و به همين دليل مواد شيميایي آلي آبگرا را جذب نمي شده در این پژوهش، بدون ماده ی استفاده های ریزدانه خاک

داكثری خاک را نمایند. اگرچه ناهمسانگردی خاک كه حين تراكم ایجاد شد، ممکن است مقاومت ح شود ایجاد نمي كه باعث كاهش مقاومت برشي مي

ای بر چسبندگي  دهد كه تأثير نيروهای بين ذره توضيح مي Mitchell(1۳00)تواند بر مقاومت برشي نهایي تأثيری بگذارد.   تحت تأثير قرار دهد، اما نمي

شيميایي وجود ندارد و با وجود مواد  نسيمنتاسيوشواهدی مبني بر پوشي است. از آنجایي كه هيچ  شيميایي، قابل چشم سيمنتاسيونذرات در مقایسه با تأثير 

كه با بيش « خاک اختالط یافته»و « كائولن»ای وجود داشته باشد. نتایج آزمایش برای  ، نباید هيچ چسبندگي ذرهیمنفذ مایعپذیر در  شيميایي آلي كامالً حل

 كرنش در حالت آلودگي است.-شدن رفتار تنشگير مقاومت برشي و مالیم  ی كاهش چشم از رطوبت بهينه فشرده شده بودند، نشان دهنده

، یمنفذ مایعالکتریک شوند، كاهش ثابت دی  ي آلوده ميهای رس است تفاوت دارد. وقتي خاکهای پيشين آمده  روند، با آنچه كه در پژوهشاما این 

 Moore andباید به مقاومت باالتری بينجامد ) شود و در نتيجه منفذ مي -رس مایعو انفعال فيزیکوشيميایي در سيستم الکتروليت  لموجب كاهش فع

Mitchell 1974 ؛Sridharan and Rao, 1973, 1979 .)ها به  ها، با نفوذ دادن آالینده های آزمایشي عنوان شده در این پژوهش نمونه

استفاده شده در این پژوهش، از طریق مخلوط شدن با  های آزمایشي ها بر اساس این روش بود. نمونه تهيه شده بودند و نتایج آنتحکيم نيافته های خاک  نمونه

شود كه در آن، ساختار اصلي خاک  های پيشين، باعث آلودگي كوتاه مدت مي استفاده شده در پژوهشها به دست آمده بودند. روش  های آالینده محلول

 كند. تغيير مي یمنفذ مایعماند، اما  بدون تغيير باقي مي

 

. در توانند ساختار خاک متفاوتي را ایجاد كنند ن آالینده ها ميآكند كه در  سازی مي مدت را شبيه پژوهش، آلودگي طوالني روش استفاده شده در این

مشاهده شد. این موضوع وقتي رخ  یمنفذ مایعكرنش با كاهش ثابت دی الکتریک -برشي و مالیم شدن رفتار تنشمدت، كاهش مقاومت  آلودگي طوالني

های انعطاف در سه نوع خاک، مشهود است  ی مضاعف الکتریکي، در افزایش شاخص مضاعف الکتریکي، منبسط شود. انبساط الیه ی مي دهد كه الیه

ضاعف الکتریکي به ی م ، حاكي از انقباض الیهRao و  Sridharan(1973,1979) و  Mitchell و Moore(1974) تمشاهدا(. 0)جدول 

 بازتاب یافته است. پالستيسيتههای  در كاهش تدریجي شاخص دليل آلودگي ،

، در مقاومت برشي كاهش مشاهده شد. اما لزجتدهد. با افزایش  را برای سه خاک ریزدانه نشان مي یمنفذ مایعنوسانات مقاومت برشي با گرانروی ، 1شکل 

نوسان مشاهده شده کي از خود نشان داد. است، با افزایش گرانروی، تنها تغيير كوچ رس داریک خاک الی  New Brunswickاز آنجایي كه خاک 

این امر  رسد. به تعادل مي یمنفذ مایعگير در گرانروی  رسد و با افزایش چشم تر به گرانروی آب، خطي به نظر مي نزدیک یمنفذ مایعبرای مقادیر گرانروی 

 باشد. مي منفذ مایعهای آلوده به گرانروی  ی وابستگي شدید مقاومت برشي خاک همچنين نشان دهنده
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 تغييرات مقاومت برشي سه خاک ریزدانه درمقابل گرانروی مایع منفذی-1شکل

بر مقاومت برشي را نشان مي دهد. شکل  یبرای بررسي تأثير گرانروی مایه منفذماسه رس دار  رویانجام شده  CDهای سه محوری  ، نتایج آزمایش1جدول 

منفذ  مایعهای  دهد. گرانروی را نمایش مي kPa 50 تحکيميثر ؤ، برای فشار میمنفذ مایعر گرانروی شده با مقادیر متغي كرنش مشاهده-، رفتار تنش0

باشد. این  % مي44.2% و 28.4%، 16.5% )آب خالص(، 3های گليسرول به ترتيب  با غلظت یات منفذمایعمربوط به  3.83و  1.63، 1.18، 0.89

ی مستقيم استانداردسازی  توان برای یک مقایسه كرنش را نمي-های تنش مخواني ندارند، بنابراین منحنيی اوليه ی مربوطه ه چهار آزمایش، با حجم ویژه

 مایعتر با افزایش گرانروی  كرنش مالیم-كرد. اما همان طور كه در مورد سه خاک ریزدانه مشاهده شد، نتایج حاكي از كاهش مقاومت برشي و رفتار تنش

 باشند. ميی منفذ 

 

 یج آزمایش سه محوری تحکيم یافته زهکشي شدهنتا-1جدول

 

 

 50kpaنمودارتغييرات تنش برشي درمقابل كرنش قائم مربوط به فشارمؤثرتحکيمي  -(a)0شکل

 50kpaHorn(1962)نموداركرنش حجمي درمقابل كرنش قائم مربوط به فشارمؤثرتحکيمي  -(b)0شکل
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را با هم مقایسه كرد. معلوم  تحکيميشده در یک فشار موثر  برابر و آزمایش  اوليه  مایش با حجم ویژههای آز برای بررسي كميتي نتایج آزمایش، باید نمونه

های متفاوت،  با گرانروی یات منفذمایعیکسان وجود ندارد، چرا كه   اوليه  گوناگون و حجم ویژه یات منفذمایعها با  امکان تهيه كردن تمام نمونه گردید كه

بحراني در این پژوهش مورد تحليل قرار گرفت. همان طور برشي باقي مانده با نسبت منفذهای شوند. بنابراین تغييرات مقاومت  مي موجب چسبندگي متفاوت

شود. از آنجایي كه  رسد، مقاومت اصطکاكي بر مقاومت برشي آن غالب مي ای به نسبت منفذ بحراني خود مي كه پيش از این بيان گردید، وقتي خاک دانه

مانده  در صورت وجود، با تغييرات در مقاومت برشي باقي یمنفذ مایعیابد، تأثير تركيب  ای توسعه مي ت اصطکاكي خاک، در برخوردهای ذرهمقاوم

 بر ساختار خاک حاصل از جنبش ذرات را نيز تعيين خواهد كرد. یمنفذ مایعمشخص خواهد شد. تغييرات نسبت منفذ بحراني، تأثيرات تركيب 

( نمودار 0 شکلمانده بر روی نسبت منفذ بحراني رسم گردد ) پذیر است كه تغيير مقاومت برشي باقي كرنش، زماني امکان-ی تنش مستقيم رابطهی  مقایسه 

منفذ قابل  مایعهای  كند كه با گرانروی ها را ایجاد مي ی شکست( گروهي از منحني مانده بر روی نسبت منفذ بحراني )نسبت منفذ در لحظه مقاومت برشي باقي

های انواع  كاهشي كه از نقاط دادهباشند. خطوط  با نسبت منفذ بحراني ميخطي  ی منحني مانده، نشانگر یک رابطه تشخيص هستند. مقادیر مقاومت برشي باقي

شود،  فذ بحراني خاص دچار شکست ميدهد كه وقتي خاک  در یک نسبت من نمودار همچنين نشان مياند. این  اند، تقریباً با هم مساوی منفذ عبور كرده مایع

ی فرضي، نسبت منفذ  مانده منفذ پایيني دارد، بسيار بيشتر است. برای هر مقاومت برشي باقي مایعی مربوط به آن برای خاكي كه گرانروی  مانده مقاومت باقي

 مایعای با مقادیر متغير  خاک دانهكرنش -، رفتار تنش5شد. شکل با پایيني دارند، بسيار بيشتر مي یمنفذ مایعهایي كه گرانروی  بحراني مربوطه، برای خاک

 باشد. تر مي پایين یمنفذ مایعمانده برای خاک با گرانروی  دهد كه حاكي از باال بودن مقاومت باقي های منفذ بحراني یکسان را نشان مي و نسبت یمنفذ

 

 انينمودارتغييرات مقاومت برشي باقيمانده بانسبت منافذ بحر-0شکل

 ی اصطکاک داخلي ربطي نداشتند كرنش به كاهش زاویه-مقاومت برشي استفاده شده در این پژوهش، تغييرات مشاهده شده در رفتار تنشبا نرخ پایين 

(CDϕ)شکل  اصطکاكي عناصر كالن را بروز ميهای مقاومت  . این موضوع، ویژگي( 8دهد(a) زاویه اصطکاک داخلي .)(CDϕ )36.7° ی شد.گير اندازه 

ی  ی كاهش زاویه ی ایزوتوپي انجام شده بود، نشان دهنده شي نشدههکشده و ز كرنش بيان شده در پژوهش پيشين، كه تحت فشار زهکشي-رفتار تنش

(. این امر ممکن است به دليل Evgin and Das 1992, Al-Sanad et al. 1995, and Shin et al. 2002اصطکاک داخلي است )

پژوهش، كرنش در ميزان پایين به همين دليل در این  وجود ندارد، بوده باشد. اضافي یمنفذ مایعفشار  توزیع زمان كافي برایر جایي كه بارگذاری سریع د

ن به تر بود ( با نزدیکCDϕ) ی مشاهده شده زاویه اصطکاک باقي ماندهشده مورد مطالعه قرار گيرد.  زهکشي بارگذاریتا تأثير گرانروی بر نگه داشته شد 

توان به دليل  را مي یمنفذ مایعی آن باشد كه كاهش مشاهده شده در مقاومت با افزایش گرانروی  تواند نشان دهنده ، ميیمنفذ مایعخاک با آب به عنوان 

های گوناگون  نرویثر ميانگين در هنگام شکست را برای گراؤبا تنش م شکست، تغيير حجم ویژه در هنگام (b)8اثرات فشار محدود قلمداد كرد. شکل 

به  kPa 250منفذ، این مقدار با فشار محدود  مایعها با آب به عنوان  را در نظر بگيرید. برای نمونه 1.65مقدار ویژه حدود دهد.  نشان مي یمنفذ مایع

بود. بنابراین خاكي كه 133و  kpa۱13، ۱33% گليسرول، این مقدار به ترتيب برابر با 44.2%، و 28.4%، 16.5هایي با  آید، اما برای نمونه دست مي

،  Al-Sanad et al(1995)داشته باشد. یمنفذ مایعتری از همان خاک با آب به عنوان  باید ساختار فشردهآن بيشتر باشد،  یمنفذ مایعگرانروی 

 محدودیت است. دگي، به دليل كاهش . بنابراین كاهش مقاومت برشي با آلوندنشان داد خامهای آلوده به نفت  پذیری ماسه افزایشي را در تراكم
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 تغييرات مقاومت برشي باقيمانده باتنش مؤثرمتوسط درلحظه شکست-(a)5شکل

 حجم مخصوص باتنش مؤثرمتوسط درلحظه شکستتغييرات -(b)5شکل

 

كنند كه مقاومت  دهد. نتایج معلوم مي ن ميمتفاوت و نسبت منفذ بحراني تقریباً یکسان را نشا یمنفذ مایعای با چهار  خاک دانهكرنش -، رفتار تنش۳شکل 

 یابد. كاهش مي یمنفذ مایعبرشي، با افزایش گرانروی 

 

 
 

 نمودارتغييرات كرنش برشي درمقابل تنش انحرافي برای مقادیرمختلف غلظت های مایع منفذی -(a)۳شکل

 های مایع منفذی نمودارتغييرات كرنش برشي درمقابل كرنش حجمي برای مقادیرمختلف غلظت-(b)۳شکل
 

های  پذیری خاک مشاهده كردند كه تراكم Ratnaweeraو  Meegoda(1994)توان به خاک های ریزدانه نيز بسط داد.  مشاهدات باال را مي

 تحکيميمتفاوت، فشار  یذمنف مایعهای خاک فشرده با نسبت منفذ یکسان و تركيبات  یابد. بنابراین در مورد نمونه افزایش مي یمنفذ مایعریزدانه با گرانروی 

باال آلوده شده باشد،  یمنفذ مایعمنفذی با گرانروی  مایعبا  كه كاهش یابد. بنابراین خاكيی منفذ مایعبيشينه، باید با ميزان آلودگي و افرایش گرانروی 

های خاک آلوده كه  دهد كه نمونه وضوع نشان ميتر حفظ كند. این م پایين تحکيميتواند همان چگالي خشک یا نسبت منفذ خاک غيرآلوده را در فشار  مي

بيشينه  تحکيميهای برخورد متغيير در سطح ذره بروز داده، به فشارهای  توانند ویژگي اند، با نيروی فشار یکسان، مي فشرده شدهتا چگالي خشک یکسان 

از خود نشان  یمنفذ مایعگيرند، مقاومت كمتری با افزایش گرانروی  ر ميهای انحرافي قرا در معرض تنشها وقتي  ها منجر گردند. این نمونه متفاوتي در نمونه

 دهند. مي

 

تركيب دو ساز و كار توان به  را مي با پالستيسيته باال و پایينهای  كرنش رس-كه مطرح شد، كاهش مشاهده شده در مقاومت برشي و رفتار تنش مباحثيطبق 

فرض این  باشد. معدني مي-يمایعای است كه ناشي از تغيير در فعل و انفعاالت  در برخوردهای ذرهمربوط دانست. نخست، كاهش ویژگي های اصطکاكي 

این اثر را  كميت دهد. شود، رخ مي بيشنه مي تحکيميدهد و موجب  كاهش فشار  سازی كه در برخورد ذرات رخ مي روغنياست كه این امر به علت 

 یمنفذ مایعد. دوم، به دليل تغيير در فعل و انفعال فيزیکوشيميایي است كه به خاطر تغيير در ثابت دی الکتریک منفذ بيان كر مایعدر قالب گرانروی توان  مي

 دشو حاصل مي

 

(a) 
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فعل و انفعال فيزیکوشيميایي چنداني با آلودگي نداشت. عالوه بر این، تغييرات جزئي در ، رس داربه عنوان یک خاک الی  New Brunswickخاک 

 شود. مانده نمي و كاهش مقاومت برشي باقي مکانيکيبا آلودگي، چندان موجب فعل و انفعاالت  یمنفذ مایعگرانروی 

 
 

 گیری خالصه و نتیجه

 

ع آزمایشات تراكم همه جانبه بر روی سه خاک ریزدانه با سه نوای از ها، مجموعه ک كرنشي خا-تنشآلودگي بر مقاومت برشي و رفتار برای بررسي تأثير

 ی شيميایي انجام گرفت. ای با یک ماده دانهی تثبيتي بر روی خاک  محوری زهکشي شده آزمایشات سهای از يایي و مجموعهی شيم ماده

 

 

، یک كاهش الی رس داریابد؛ برای خاک  های رسي با آلودگي كاهش مي كرنشي در خاک-نشان دادند كه مقاومت برشي و رفتار تنش UCهای  آزمایش

آن رسم گردیدند، یک گروه منحني كه  رانيهای منفذ بح نسبتمانده بر روی  ای، وقتي مقادیر مقاومت برشي بای ورد خاک دانهجزئي مشاهده شد. در م

قيمانده، با افزایش منفذشان شناسایي كرد، به دست آمد. برای یک مقدار فرضي نسبت منفذ، مقادیر مقاومت برشي با مایعهای  ها را گرانروی توان آن مي

 كاهش یافت. یمنفذ مایع چسبندگي

 

 

زن واحد خشک فرضي، ممکن است وكرنش برای یک -های ریزدانه نشان داد كه تغييرات مشاهده شده در رفتار تنش بر روی خاک UCنتایج آزمایش 

گرانروی برخوردهای ناشي از تغيير در منفذ و فعل و انفعاالت مکانيکي در  مایعدر ثابت دی الکتریک فيزیکوشيميایي ناشي ازتغييرمربوط به فعل و انفعاالت 

منفذ و فشار محدود قرار دارد، تغييرات مشاهده  معدني مایع شده تحت تأثير برخوردهای معدني اشباعای  باشد. از آنجایي كه مقاومت خاک دانه یمنفذ مایع

مربوط دانست. بنابراین، كاهش مشاهده شوند،  محدودیت مي های برخورد، كه موجب تغيير در توان به تغييرات در ویژگي كرنش را مي-شده در رفتار تنش

توان وابسته به فعل و انفعاالت مکانيکي در  یک نسبت منفذ بحراني فرضي، را ميمنفذ، برای  مایعمانده با افزایش گرانروی  برشي باقيدر مقاومت شده 

 قلمداد كرد. یمنفذ معدني مایع برخوردهای معدني

ای است.  ذرهبرخوردهای به دليل كاهش خواص اصطکاكي  با پالستيسيته باالوپایينهای  كرنشي رس-اومت برشي و رفتار تنشكاهش مشاهده شده در مق

گردد.  است كه موجب كاهش فشار فراتثبيتي بيشينه و به تبع آن كاهش مقاومت برشي ميمنفذ ناشي -معدني مهدني-مایعدليل آن، تغيير در فعل و انفعاالت 

مضاعف الکتریکي و به تبع آن ی  الیه ضخامت منفذ، بيان شد. تغيير در فعل و انفعاالت فيزیکوشيميایي باعث انبساط مایعر، بر اساس گرانروی كميت این اث

نيکي شود. در خاک الی رستي، با آلودگي، تغييرات قابل توجهي در فعل و انفعاالت فيزیکوشيميایي و مکا ميكرنشي -كاهش مقاومت برشي و رفتار تنش

 كرنش وجود نداشت.-گيری در رفتار تنش مشاهده نشد. بنابراین، هيچ تغيير چشم
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