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 خالصه

شوند،این قشر از ز سطح سفره آب زیرزميني ساخته ميهای ژئوتکنيک در مجاورت و نزدیکي سطح زمين و در واقع باالتر اای از سازهعمدهبخش 

ها با عنایت به ها و بدنه راهای خاكي چون خاكریز سدها و كانالهاز طرف دیگر بخش دیگری از سازه های سطحي زمين غيراشباع هستند،الیه

های مهم و در عين حال پيچيده بررسي رفتار خاک غيراشباع ناشي از شوند. یکي از جنبهدر وضعيت خاک غيراشباع ساخته مي رایيروش اج

های قابل توجهي گردیده كه اصطالحا ها در معرض تغيير شکلاست كه در این پروسه بعضي از خاکافزایش درصد رطوبت یا به عبارتي ترشدگي 

است كه نتایج بيانگر اهميت و نقش ر ميزان رمبندگي خاک پرداخته شدهتاثير مکش بافتي اوليه ب در این مقاله به بررسي ند.به آن رمبندگي گوی

 باشد. موثر مکش بافتي و درصد رطوبت اوليه بر ميزان پتانسيل رمبندگي خاک مي

 

 غیراشباع، ترشدگی، رمبندگی، مکش بافتی اولیهکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
زارش خاک های رمبنده در زمره خاک های مسئله دار از نقطه نظر زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيک مي باشد و وجود آن ها در پنج قاره جهان نيز گ

 . ضرورت بررسي خاک های رمبنده با توجه به گسترش نسبتا وسيع این خاک ها و لزوم طراحي سدها، كانال های آبياری[1](1۹88شده است)لوتنگر،

های آب و و سایر ابنيه های فني در این مناطق و نيز با توجه به توسعه شهر نشيني و لزوم گسترش برخي شهر های بزرگ و احداث مناطق مسکوني، لوله 

خاک و پي  . هر چند كه در اولين كنفرانس بين المللي مکانيک[2](۲001فاضالب و.... بر روی این خاک ها اهميتي دو چندان مي یابد )دربي شایر، 

ميالدی بررسي اصول و مباني علمي و فني خاک های اشباع در دستور كار قرار گرفته بود، اما بررسي پيشرفت های انجام شده در  1۹36سازی در سال 

بر روی  موید این مطلب  است كه در طي این مدت مهم ترین تحقيقات و مطالعات 1۹50تا اواخر دهه  1۹36مکانيک خاک و مهندسي پي از سال 

ميالدی  1۹60خاک های اشباع انجام گرفته و به قسمت دیگر دستور كار مربوط به خاک های غير اشباع توجه خاصي مبذول نشده است. در اواخر دهه 

ردید. در در هفتمين و هشتمين كنفرانس بين المللي مکانيک خاک و پي سازی خاک های رمبنده به عنوان یک مقوله ژئوتکنيکي جالب و مهم مطرح گ

( در مکزیک، خواص این خاک ها و روش های طراحي سازه بر روی این خاک ها طرح و 1۹6۹كنفرانس بين المللي مکانيک خاک و پي سازی )

یکي از اولين معيار های ميزان رمبندگي خاک توسط كلونجر بر مبنای چگالي خشک ارائه شد)كلونجر،  1۹5۹. در سال [3](1۹6۹بررسي شد)سلطان، 

، گيبس و بارا، استفاده از وزن واحد حجم خشک و حد رواني خاک را بعنوان معيارهایي جهت تفکيک خاک 1۹6۲. پس از آن در سال [4](1۹5۹

يل . ارائه معيارهایي جهت تشخيص خاک های رمبنده از غير رمبنده و ارزیابي ميزان پتانس[5](1۹6۲های رمبنده از غير رمبنده ارائه دادند)گيبس و بارا، 

در  .ائه گردیدرمبندگي خاک ها در طول دهه های هفتاد، هشتاد و نود ميالدی ادامه یافت و معيارهایي نيز در این رابطه توسط محققين مختلف ار

سال . جنينگز و نایت در بحث قرار داده شد( مسئله ناپایداری ساختماني خاک های رمبنده مورد 1۹73كنفرانس مکانيک خاک و پي سازی در مسکو)

( آزمایش تحکيم مضاعف را به منظور ارزیابي رفتار یک خاک در برابر اشباع شدن و بارگذاری در تراز های مختلف تنش ارائه كردند روش 1۹75)

 اصالح گردید. [6](1۹88هاوستون و همکاران)مذكور بعد ها توسط 
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ن نيز گزارش باشد و وجود آن در پنج قاره جهادسي و ژئوتکنيک ميزمين شناسي مهندار از نقطه نظر های مسئلهخاک های رمبنده در زمره خاک

موید این مطلب  است كه در طي این مدت  1۹50تا اواخر دهه  1۹36های انجام شده در مکانيک خاک و مهندسي پي از سال بررسي پيشرفتاست. شده

 1۹60است. در اواخر دهه های غيراشباع توجه خاصي مبذول نشدههای اشباع انجام گرفته و به خاکین تحقيقات و مطالعات بر روی خاکمهم تر

در زمينه  های رمبنده به عنوان یک مقوله ژئوتکنيکي جالب و مهمالمللي مکانيک خاک و پي سازی خاکميالدی در هفتمين و هشتمين كنفرانس بين 

روند ترشدگي با درصد رطوبت اوليه متفاوت دریافتند كه ها طي نمونه از مقایسه رفتار [7](۲004سان و همکاران، ) .های غيراشباع مطرح گردیدخاک

های های متراكم شده با درصد رطوبت كمتر )سمت خشک رطوبت بهينه( طي فرایند ترشدگي دارای پتانسيل رمبندگي بزرگتری نسبت به نمونهنمونه

نين آنان از بررسي تاثير دانسيته اوليه بر روی رفتار رمبندگي مشاهده نمودند باشند. همچرطوبت بهينه( مي ترمتراكم شده با درصد رطوبت بيشتر )سمت

های یک سری آزمایش [8](۲005دهند. ميالني و همکاران)های بزرگتری را از خود نشان ميمکش، تغيير حجمتر به علت كاهش های سستكه نمونه

نفوذ ناميده شد. سان و -ت و كاهش مکش ماتریسي انجام دادند، كه آزمایش برشهای كائولينيتي تحت مسير تنش كل ثابمحوری بر روی نمونهسه

رفتار رمبندگي رس متراكم شده غيراشباع با هایي را جهت بررسي محوری مکش كنترل، آزمایشبا استفاده از تجهيزات سه [9](۲007همکاران)

( بود.نتایج ۲004کش بافتي انجام دادند كه گسترشي بر كار قبلي سان و همکاران)های اوليه متفاوت طي فرایند افزایش رطوبت ناشي از كاهش مدانسيته

افتد بستگي اتفاق ميكار ایشان حاكي از این مطلب بود كه رمبندگي ناشي از كاهش مکش اساسا به دانسيته و وضعيت تنشي كه تحت آن رمبندگي 

محوری های سهسازی كند. آزمایشباشد كه مسير تنش در شرایط صحرایي را شبيهدارد. مکانيسم گسيختگي در خاک ناشي از ترشدگي بایستي طوری 

تواند این مسير تنش را مدل كند. بر این اساس در مقاله حاضر با عنایت به این مساله شود، نميها نمونه با اعمال تنش انحرافي گسيخته ميرایج كه در آن

تاثير مکش بافتي اوليه طي فرایند ترشدگي باشد به بررسي محوری خزشي قابل انجام ميدستگاه سه ضمن درنظر گيری تنش كل و تنش قائم ثابت كه با

  است.بر ميزان رمبندگي خاک پرداخته شده
 

 

 های غیراشباعتئوری خاک .2

 
اشباع با های غيريکي خاکه شده هستند و رفتار مکانبه خوبي شناخت اصول حاكم بر مکانيک خاک اشباع هم از جنبه نظری هم از جنبه عملي

وضعيت تنش آغاز شد. بيشاپ های غيراشباع با استفاده از یک متغير ی بيان تنش موثر در خاکتوسعه شود.استفاده از اصل تنش موثر بيان مي

  ارائه كرد: مؤثرای تجربي برای تنش رابطه[10](1۹5۹)

(1                              )                       a a wu u u      
 

 

برای خاک اشباع برابر   χی اشباع خاک است. مقدار پارامتری متناسب با درجه  χو فشار آب حفره ای  wuوای حفره ای وفشار ه auكه در آن

الً خشک و كامالً اشباع تغيير موثر است و از صفر تا یک متناظر با حالت كامپارامتر تنش  χ واقعو برای خاک كامالً خشک برابر صفر است. در واحد 

wa)كند. عبارت مي uu )χ  .پيشنهاد كردند كه مي توان حالت  ]11[1۹68متياس و رادهاكریشنا در سال مقدار مشاركت مکش در تنش موثر است

طه در سيستم دستگاه مختصات كه محورهای آن بيانگر پارامترهای حالت هستند، ارائه داد. این یک المان خاک را به صورت ترسيمي به عنوان یک نق

های آن ضمن تغييرات وضعيت المان، مسير حالت ناميده شد. همه مسيرهای حالت كه مي توانست وجود داشته باشد، نقطه، نقطه حالت و جابه جایي

يشنهاد كردند كه تغييرات در نسبت تخلخل و درجه اشباع، خاک غيراشباع بایستي تابعي از داد. همچنين آنان پسطح حالت خاک را تشکيل مي

waو )( au)متغييرهای تنش  uu دادند بيان شود.( كه سطح پيوسته در فضای سه بعدی تشکيل مي (au             تنش نرمال خالص و )           

(wa uu  مکش بافتي است. در اینجا ) باشد.تنش نرمال كل مي 
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 وضعیت خاک اشباع با ساختار پایدار -1شکل 

 

 

 
 وضعیت خاک اشباع با ساختار نیمه پایدار -2شکل 

 

منجر به افزایش نسبت تخلخل مي شود. در مقابل  ،افتي به علت افزایش رطوبت( كاهش مکش ب1راشباع با ساختار پایدار )شکل های غيبرای خاک

كاهش مکش بافتي ناشي از ترشدگي، كاهش در نسبت تخلخل را تجربه خواهد ( در نتيجه ۲ خاک غيراشباع با ساختار نيمه پایدار )شکل

 [12].(1۹۹6كرد)فردلند،

 

 تعریف مساله .3

 
گيرد؛ در زمينه تاثير مکش بافتي بر ميزان تغييرشکل خاک تحت های غيراشباع صورت گرفته یا ميدر زمينه خاکباوجود مطالعات نسبتا متنوعي كه 

 اثر بار ثابت ناشي از افزایش رطوبت در طول زمان مطالعات كمي صورت گرفته است.

 است.گيرد، بررسي شدهبه صورت تدریجي در معرض افزایش رطوبت قرار مي كه در این مقاله رفتار تابع زمان یک نوع خاک ماسه سيلتي غيراشباع

ری غيراشباع در های سه محو. آزمایشاستهبرای این منظور از دستگاه سه محوری خزشي  غيراشباع ساخته شده در دانشگاه بوعلي سينا استفاده گردید

 م شدند.زهکشي شده با مقادیر مختلف مکش بافتي انجا-حالت تحکيم یافته
 

 

 (CD) زهکشی شده-تحکیم یافته آزمایش .4

 
 یند تحکيم قبل از بارگذاری قابلارند و فرآای در شرایط زهکشي شده قرار ددر این آزمایش در تمامي مراحل بارگذاری، آب و هوای حفره

توان اندازه گيری كرد. در ابتدای آزمایش، مونه را ميای ثابت است و تغيير حجم نگيری است. در طول زمان بارگذاری، فشار آب و هوای حفرهاندازه

ای، به نمونه اجازه تحکيم های خروجي آب و هوای حفرهكيلوپاسکال قرار داده و با باز نمودن دریچه100نمونه خاک را تحت اثر فشارهای همه جانبه 
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توان از روش جابجایي محوری استفاده نمود. در پایان مرحله تحکيم، . برای جلوگيری از رخ دادن پدیده كاویتاسيون در مرحله تحکيم ميشودداده مي

wa)تنش خالص( و مکش بافتي) (au)جانبه های همهنمونه خاک دارای تنش uu  ) خواهد بود. بعد از اتمام مرحله تحکيم، در حالي كه به

جانبه ثابت گردد. سپس در حالي كه بار انحرافي قائم و تنش همهده، بارهای انحرافي قائم به نمونه اعمال ميای اجازه زهکشي داده شآب و هوای حفره

  شود.های محوری و تغيير حجم در هرلحظه اندازه گيری ميیابد و كرنشهای مشخص مکش بافتي كاهش ميگام باشد طيمي
 

 

 معرفی دستگاه .5

 

)(اشباع استفاده از دو متغير حالت تنش مکش بافتي غيرهای بررسي رفتار مکانيکي خاک wa uu  های خالصو تنش )( au  است. برای

اد ها تغييراتي ایجفاده نمود، الزم است تا بر روی آناشباع استهای غيررف برای انجام آزمایش بر روی خاکهای سه محوری متعاآن كه بتوان از دستگاه

در مکانيک خاک  موجود برای كنترل مقادیر نياز به توسعه و اصالحاتي در دستگاه سه محوری خزشي حاضر نيز با توجه به عنوان مقاله، شود. در كار

 در شکل زیر تصویر كلي دستگاه استفاده شده در مقاله حاضر نشان داده شده است. غيراشباع موجود بود.

 

 
 

 

 

 خزش غیراشباعدستگاه سه محوری -3شکل 

 

 

 

 

 

 

 نتایج .6

 

)( های خالصتنشصورت گرفت. در تمامي آزمایشات  =0.7eو  =0.8eبندی مشخص با دو نسبت تخلخل مایشات در یک بافت دانهزآ au 

های بافتي اوليه كرنش قائم در مکشه بررسي ب ی ارائه شده در زیرنمودارها است.كيلوپاسکال در نظر گرفته شده 140کال و تنش قائم كيلوپاس50برابر 

 پردازند.مختلف، طي فرایند ترشدگي مي
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 ،کیلوپاسکال طی فرایند ترشدگی150کرنش قائم مکش بافتی اولیه تغییرات  – 4شکل 

 کیلوپاسکال100به  150کیلوپاسکال، پ( 100به  150ب(  ،کیلوپاسکال100به  150 الف( 

 

 

با مکش  هااست. یه عبارت دیگر آزمایش ترشدگي برای نمونه های آزمایش شده با كاهش مکش بافتي صورت گرفتهرطوبت نمونهافزایش درصد 

به صفر كيلوپاسکال صورت گرفته است. در هر مرحله از  50و از  50به  100، 100به  150كيلوپاسکال در سه مرحله، با كاهش مکش از 150اوليه 

ها اجازه داده شد كه مجددا برای تغيير مکش بافتي اعمال شده به تعادل رسيده و روند جذب آب و تغيير شکل محوری نمونهكاهش مکش بافتي به 

دارای  e=0.8در مرحله اول ترشدگي نسبت به نمونه با  e=0.7است نمونه با آمادهالف – 4ها به یک وضعيت پایدار برسند. همانطور كه در شکل نمونه

 كيلوپاسکال100به  150ایند ترشدگي فر- الف-4

 به صفركيلوپاسکال 50فرایند ترشدگي - پ-4

 كيلوپاسکال50به  100فرایند ترشدگي - ب-4
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كرنش های قائم و  در فرایند ترشدگي دوم و سوم هر دو نمونه دارای پ-4ب و -4های با توجه به شکل باشد. این درحالي است كهينشست كمتری م

 باشد.كه در انتهای آزمایش نمونه سست دارای كرنش قائم بيشتری ميباشند، به طورینشست ناگهاني مي
 

 

 

 

 
 

 

 ، کیلوپاسکال طی فرایند ترشدگی100اولیه کرنش قائم مکش بافتی تغییرات  – 5شکل 

 به صفرکیلوپاسکال 50 ، ب(کیلوپاسکال50به  100 الف(

 

به صفر  50و  50به100های كيلوپاسکال در گام100ها با مکش اوليه تغييرات كرنش محوری در مقابل زمان را طي فرایند ترشدگي برای نمونه 5شکل 

و هردو نمونه در مرحله  باشدالف نمونه سست تر در مرحله اول ترشدگي دارای نشست ناگهاني فراوان مي-5کل . با توجه به شدهدنشان مي كيلوپاسکال

 باشد.ب مشخص مي-5دوم ترشدگي در زماني تقریبا برابر دارای نشست ناگهاني مي باشند كه در شکل 

 شود.بب كاهش در مقدار نشست نهایي ميشود كه كاهش مکش بافتي اوليه سپ  مشاهده مي-4ب با شکل -5با مقایسه شکل 

 

 
 به صفرکیلوپاسکال 50کیلوپاسکال طی فرایند ترشدگی 50کرنش قائم مکش بافتی اولیه تغییرات  – 6شکل 

 

 

 به صفر 50كيلوپاسکال و گام 50ها با مکش اوليه تغييرات كرنش محوری در مقابل تغييرات زمان را طي فرایند ترشدگي برای نمونه 6شکل 

كيلوپاسکال طي فرایند 50شود كه مکش بافتي اوليه مشاهده مي 4و  5دهد. با توجه به این نمودار و مقایسه آن با نمودارهای شکل كيلوپاسکال نشان مي

 كيلوپاسکالصفر به  50فرایند ترشدگي - ب-5 كيلوپاسکال50به  100فرایند ترشدگي - الف-5
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 100و  150ه باشد و از طرفي دارای كرنش قائم به مراتب كمتر از مکش بافتي اوليبه صفر كيلوپاسکال دارای نشست ناگهاني مشخص نمي 50ترشدگي 

 باشد.كيلوپاسکال مي

 

 

 

 

 

 

 بحث و بررسی .7
 

های غيراشباع در طبيعت ها است.خاکهای غيراشباع طي فرایند ترشدگي، دانسيته اوليه آنیکي از عوامل مهم و تاثيرگذار بر روی رفتار مکانيکي خاک

های اضافي ناشي در سطح دانسيته نسبي متوسط نيز قادر به تحمل تنش قبل از اینکه به علت عوامل مختلف در معرض ترشدگي قرار گيرند، ممکن است

های رمبندگي قابل قرار بگيرند معموال نشست طوبتراما به محض اینکه در معرض افزایش  برداری(، تا حد قابل قبولي باشند،از سربار)بارهای بهره

های ، ميزان تنش كل و یا نرخ ترشدگي ممکن است گسيخته شوند. نتایج آزمایشبسته دانسيته اوليه توجهي را از خود نشان داده و در برخي موارد

با  باشد، همچنينتر بيشتر از نشست در نمونه دیگر ميسست دهد كه نشست در نمونهنشان مي e=0.7و  e=0.8انجام شده برروی دو نوع خاک با 

 .شودمشاهده مي ،اوليه كمتر به مکش بافتي نشست بيشتری نسبت مقدارافزایش مکش بافتي اوليه 
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