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 خالصه

رابطه بين مکش ساختاری و رطوبت خاک را بيان  (SWRC)خاک -منحنی نگهداشت آب

می کند. این منحنی در توضيح و پيش بينی رفتار هيدروليکی و مکانيکی خاک 

روش های متعددی جهت بدست آوردن این  های غيراشباع اهميت بسزایی دارد.

منحنی وجود دارد که از ميان آنها کاغذ صافی
1

از ساده ترین و پرکاربردترین  

باشد. لکن استفاده از این روش جهت قضاوت در رفتار کلی خاک با آنها می 

از روش کاغذ  بدست آمده SWRCایراداتی همراه می باشد. در این پژوهش منحنی 

با با آهک صافی برای سه دسته نمونه دست نخورده ، بازسازی شده و تثبيت شده 

منحنی های بدست آمده از دستگاه های سه محوری و ادومتر غير اشباع مقایسه 

بدست  آمده  SWRCمی شوند.نتایج نشان دهنده ی اختالف قابل توجه منحنی های 

است که نشان می دهد تاثير شرایط مرزی آزمایش ، تنش نرمال خالص و همچنين 

 .دنمی شو مشاهدهپدیده فروریزش در روش کاغذ صافی 

 
مونه های ، نخاک،روش کاغذ صافی،روش انتقال محوری-منحنی نگهداشت آب کلمات کلیدی:

 تثبیت شده بازسازی ودست نخورده و 

 

 

 مقدمه .1

 

در مکانيک خاک های اشباع ، رفتار خاکها با استفاده از مفهوم تنش موثر )به 

حال آنکه در مکانيک  ای( بررسی می شود، و فشار آب حفرهصورت اختالف بين تنش کل 

خاک های غير اشباع ، به طور کلی با دو پارامتر مکش ساختاری )اختالف بين فشار 

و تنش خالص )اختالف بين تنش کل و فشار هوای   S = ua - uw))هوا و آب حفره ای، 

سر و کار داریم . بدیهی است که رفتار خاک های غير اشباع بسيار ( ای حفره

که  (SWRC)خاک  -خاک های اشباع می باشد. منحنی نگهداشت آب پيچيده تر از رفتار

گفته می  (WRC)و نيزمنحنی نگهداشت آب   (SWCC) خاک  –به آن منحنی مشخصه آب 

شود، رابطه بين مکش ساختاری و ميزان آب موجود در خاک را به صورت درصد رطوبت 

کند. از آنجایی که این بيان می (Sr)و درجه اشباع  (θ)، درصد رطوبت حجمی (w)وزنی 

منحنی به عنوان یک اساس برای پيش بينی دیگر پارامترهای خاک غيراشباع همچون 

يير شکل و مقاومت برشی استفاده می شود، اهميت باالیی در تعيين غنفوذپذیری، ت

 دراین. ميگردد مشاهده 1درشکل  منحنی این عمومی هرچه دقيق تر آن وجود دارد. فرم
. یابد می کاهش خاک رطوبت پارامتر ميزان ساختاری، مکش کلی،باافزایش طور به منحنی

 خاک رطوبت ميزان در محسوسی تغيير ابتدا صفر،در مقدار از ساختاری مکش باافزایش

                                                 
1
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 در  باافزایش پس مشخصی،ازاین ساختاری  مکش مقدار ازای به اینکه تا نميشود مشاهده

 مکش به. یابد می کاهش ای مالحظه طورقابل به خاک رطوبت ميزان ساختاری مکش ميزان

و   Brooksبر اساس تعریف  .گویند می1هوا  ورود نقطه مکش متناظر با این ساختاری

Corey[1]  مکش متناظر با نقطه ی ورود هوا، ميزان مکش ساختاری مورد نياز برای

شيب  ترین حفرات خاک است. پس از گذر از نقطه ی ورود هوا خارج کردن آب از بزرگ

منحنی به طور قابل مالحظه ای افزایش می یابد ولی مجددا با رسيدن به مکش 

ساختاری مشخصی ، شيب منحنی به طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد. از این نقطه 

به بعد ، افزایش مکش ساختاری تاثير بسيار جزئی در کاهش رطوبت خاک دارد. به 

 .می گویند  ۱رطوبت باقيماندهمقدار رطوبت متناظر این نقطه ، مقدار 
 

 
 (Lu et al., 2006) [2] خاک  -تصویر کلی منحنی مشخصه آب – 1شکل 

 

، ساختار و ترکيب خاک می SWRCاز جمله عوامل تأ ثير گذار بر شکل منحنی 

سيلتی  را برای سه نوع خاک ماسه ای، SWRCتصویری کلی از منحنی  ۱شکل .[3]باشد 

و رسی، که از لحاظ ساختار و ترکيب متفاوتند، نشان می دهد. همانگونه که 

مشاهده می شود  مقدار رطوبت متناظر با مکش ساختاری صفر و مکش متناظر با نقطه 

با افزایش در پالستيسيته خاک و همچنين افزایش درصد ذرات ریز   0ی ورود هو ا

زایش درصد ذرات ریز خاک ، شيب منحنی که خاک ، افزایش می یابد.  همچنين با اف

نشان دهنده ی نرخ غير اشباع شدن است ، کاهش می یابد به عبارت دیگر ظرفيت 

 نگهداری آب برای خاک با افزایش مکش افزایش می یابد.
 

 
              خاک برای خاک ها با ترکیب و ساختار متفاوت –منحنی نگهداشت آب   - 2شکل 

(Lu &Likos, 2004)[3] 

چهار ناحيه برای این منحنی قابل  ۱332و همکاران در سال   Luبر اساس نظر 

 [3]مشاهده می شود:  0تعریف می باشدکه در شکل 

                                                 
1Air Entry Pressure 
2Residual water content 
3
Air Entry Pressure 
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با وجود افزایش مکش ساختاری ، خاک همچنان اشباع می ماند.   I در ناحيه ی (1

 .   است،  b(Ua-Uw)حداکثر مکش این ناحيه ، مکش متناظر با نقطه ی ورود هوا،

، ناحيه موئينگی، مکانيزم غالب مویينگی است اگر چه IIدر ناحيه ی  (۱

نيز تأثير اندکی دارند. در این ناحيه، مقدار آب 1نيروهای بين ذره ای

موجود در ميان حفرات خاک با افزایش مکش، تابعی از اندازه ی حفرات خاک 

 و نحوه ی توزیع آنها می باشد.

طوبت خاک ، تاثير مکانيزم موئينگی کاهش یافته با کاهش ر ،IIIدر ناحيه ی  (0

 و مکانيزم غالب ، نيروهای بين ذره ای می باشد. 

، رطوبت خاک به صورت آب جذب ۱یا ناحيه رطوبت باقی مانده IV در ناحيه ی  (4

سطحی ذرات خاک باقی می ماند که جدا کردن این رطوبت نياز به مکش بسيار 

 باالیی دارد.

 

 
 [2](Lu &Likos, 2006)خاک  -نواحی چهارگانه منحنی نگهداشت آب – 3شکل 

روش های مختلفی برای اندازه گيری مکش ساختاری خاک و بدست آوردن منحنی 

این روشها، محدوده ی برخی از  1در جدول خاک موجود است که  –نگهداشت آب 

کر است که مشاهده می شود. الزم به ذ ،الزم برای اجرای آزمایشکاربرد و زمان 

تمام روش های اندازه گيری مکش دارای محدودیت هایی همچون هزینه، اعتماد 

ی غير روشهااز طریق پذیری، عملی بودن و محدوده کاربرد می باشند.مکش ساختاری 

زمانی به طور صحيح تعيين می شود که از منحنی کاليبراسيون مناسبی  مستقيم

گيری مکش ساختاری، روش کاغذ صافی از استفاده شود. در ميان روش های اندازه 

ساده ترین و اقتصادی ترین روش ها می باشد ضمن اینکه محدوده ی وسيعی از مکش 

 ساختاری را نيز شامل می شود.
 

 (Pen et al., 2010) [4]روش های اندازه گیری مکش ساختاری -1جدول

 زمان تعادل
محدوده مکش ساختاری قابل اندازه 

 (kPaگيری )
 نوع روشنام 

چند  –چند ساعت

 روز

0 – 1500 

Axis Translation 

 Tensiometer چند ساعت مستقيم

 Suction Probe چند دقيقه

 Time domain Reflectometry 1500 – 0 چند ساعت

غير 

 مستقيم

 Electrical Conductivity Sensor 1500 – 50 ساعت 6 - 03

چند  -چند ساعت 

 Thermal Conductivity Sensor 150 – 0 روز

 In-Contact Filter Paper * تمامی مکش ها روز 7 - 11

                                                 
1Interparticle forces 
2Residual 
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 * در برخی مراجع روش کاغذ صافی در مکش های بسيار باال ایراداتی وارد گشته است.

(Soonkie et al 2009)[5] . 

 

روش های فراوانی  SWRCتا کنون برای توصيف ریاضی یا پيش بينی منحنی 

 معروف ترین آنها می توان به روش های ارائه شده توسط مطرح شده است که از ميان

Brooks & Corey (1964) ، Van Genuchten (1980)  وFrendlund& Xing (1994) .در  [3]اشاره کرد

               از مدل این مقاله برای توصيف منحنی مشخصه های به دست آمده

(Van Genuchten (1980 :استفاده می شود.  این رابطه به صورت زیر بيان می گردد 

 

    
 

     ) 
)  

 

 (1) 

 

درجه اشباع موثر می    پارامترهای انطباق و  mو  aمکش ساختاری، sکه در آن 

 :باشد که طبق رابطه زیر تعریف می شود

 

    
         )

    )       )
                                   (2) 

 

در جه ی اشباع Sr(res)درجه ی اشباع متناظر با مکش صفر و Sr(0)در این رابطه نيز

 [3](Lu &Likos, 2004)متناظر با رطوبت باقی مانده است. 

 

 

 مشخصات فیزیکی خاک لس گرگان .2
 

استان گلستان موجود خاک مورد نظر در منطقه ی هزار چم واقع در نزدیکی گرگان ، 

نيز برخی  ۱نمودار دانه بندی را برای خاک نشان می دهد.  در جدول   4است. شکل 

 از پارامتر های این خاک مشاهده می گردد.
 

 [6]( 1331مشخصات خاک لس گرگان )حائری و همکاران،   – 2جدول 

چگالی نسبی دانه 

 (GSها )
دانسيته ی خشک خاک)کيلونيوتون بر 

 متر مکعب(
نسبت 

 تخلخل
نام خاک در سيستم طبقه 

 بندی متحد

2.72 15.3 0.775 ML (Silt with clay) 

 

 

 
 [6] (1331منحنی دانه بندی خاک لس گرگان )حائری و همکاران،  – 4شکل 

 

بر اساس تحقيقات پيشين صورت گرفته در دانشگاه صنعتی شریف )حائری و 

، این خاک از نوع فروریزشی با درجه ی فروریزش باال تلقی می  [7](10۳1همکاران،

 گردد.
 

 
 

 روش آزمایش .3
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وسيله ی ه و ب D 5298 – 03ASTMدر این بررسی روش کاغذ صافی مطابق روش استاندارد

سانتيمتر و  0.2قطر نمونه ها  [8]انجام گرفته است.  wattman 42کاغذ صافی از نوع 

ت نمونه ها بطور که در این مد مدت انجام آزمایش ده روز در نظر گرفته شده است

بست کامل قرار می گيرند .نمونه های آهکی نيز بر اساس درصد کامل در محيط هوا 

آهک بهينه برای تثبيت این خاک ، سه درصد در نظر گرفته شده است. )حائری و 

و چگالی خشک   3.770کليه  نمونه ها با نسبت تخلخل ثابت  .[7]( 10۳1همکاران

تصاویری از مراحل کار   0کيلونيوتن بر متر مکعب ساخته شده اند. شکل  10.0

رانشان می دهد.به دليل حساسيت باالی این آزمایش جهت وزن کردن کاغذ صافی در 

 استفاده شده است.انتهای آزمایش، از ترازوی دیجيتال با دقت  یک هزارم گرم 

 
 ب(                                                                                             الف(

مراحلی از انجام آزمایش کاغذ صافی، الف( نحوه قرارگیری کاغذ های صافی بین  – 6شکل 

 قالب های نمونه، ب( توزین کاغذ صافی میانی در انتهای زمان تعادل 

 

سپس جهت مقایسه ی نتایج حاصل از روش کاغذ صافی ، خاک لس گرگان با   

کيلو پاسکال  433الی  03چگالی خشک یکسان با روش کاغذ صافی ، در محدوده ی مکش 

 در دستگاه های سه محوری اصالح شده با قابليت اعمال مکش ساختاری و همچنين

ه با قابليت اعمال مکش ادومتر اصالح شد کيلوپاسکال در 433الي  ۱3محدوده 

آزمایش شده اند و منحنی   (1کاهش مکش ساختاری )ترشدگیساختاری در مسير 

. مدت زمان وش انتقال محوری نيز به دست آمده استنگهداشت آب خاک از طریق ر

تعادل بسته به ميزان مکش ساختاری بين یک الی دو هفته برای هر مرحله  به طول 

 انجاميد.

 

 

 نتایج آزمایش .4
 

نتایج حاصل از آزمایش کاغذ صافی برای نمونه های دست نخورده ، باز  7در شکل 

سازی شده و تثبيت شده با سه درصد آهک مشاهده می شود.همانگونه که مشاهده می 

شود هر سه منحنی دارای روند مشابهی می باشند ولی منحنی نگهداشت مربوط به 

آهکی و باز سازی شده می باشد. نمونه ی دست نخورده پایين تر از نمونه های 

تر حفرات و همچنين پراکندگی کمتر  اندازه ی  ليل این تفاوت، اندازه ی کوچکد

حفرات در خاک بازسازی شده و تثبيت شده نسبت به خاک دست نخورده است که سبب می 

 .مکش باالتری نياز باشد یکسان، بهشود که برای نگهداشت مقدار آب 

نوختن برای نمونه های مورد نظر ترسيم گشته است.  منحنی ون گ 8در شکل 

برای رسم این نمودارها و یافتن پارامترها از روش حداقل مجموع مربعات خطا 

دیده می شود .  0استفاده شده است و پارامتر های بدست آمده ی مدل در جدول 

که پارامترهای ورودی مدل ون گنوختن هستند در این جدول  ذکر  وSr(0)مقادیرهمچين 

 شده اند. 
 

 

                                                 
1
wetting 
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 خاک حاصل از آزمایش کاغذ صافی –ب منحنی نگهداشت آ – 7شکل 

 
 منحنی ون گنوختن برای نمونه های مورد نظر –8شکل 

 

 

  پارامتر
نمونه 

 تثبيت شده

 هنمون

بازسازی 

 شده
نمونه دست 

 نخورده

m= 1.110110 1.0۳031۳۱ 1.07310 

a= 3.31۱۱ 3.307060 3.130۳106 

Sr(0)= 1 1 1 

Sr(res)= 3.30 3.30 3.31 

 
 1391پارامتر های مدل ون گنوختن   - 3جدول 

 

بدست SWRCبدست آمده از روش کاغذ صافی با منحنی  SWRCمنحنی  در ادامه،

آمده از روش انتقال محوری
1

توسط دستگاه های ادومتر غير اشباع و سه محوری غير  

 9مقایسه می شود. همان گونه که  در شکل کيلو پاسکال  ۱33تحت تنش خالص اشباع

دیده ميشود منحنی های نگهداشت بدست آمده تفاوت قابل مالحظه ای دارند و بگونه 

ای که در شکل مشاهده ميشود در محدودی مکش مورد بررسی که محدود به ظرفيت 

ا با کاهش مکش در پروسه دستگاه های سه محوری وادومتر غير اشباع است تفاوت ه

يل می باشد که اثر تنش خالص دل افزایش می یابند.این امر به این شوندگی تر

در آزمایش کاغذ صافی لحاظ نمی گردد که این از محدودیت های اصلی این  اعمالی

روش می باشد. همچنين مالحظه می گردد که در روش انتقال محوری نيز دستگاههای 

ادومتر و سه محوری غير اشباع ، منحنی های متفاوتی ارائه می دهند که این امر 

 ه ی تاثير شرایط مرزی متفاوت در نتایج است. نشان دهند

خاک تثبيت شده و بازسازی  SWRCمورد قابل مالحظه ی دیگر ، تفاوت بين رفتار 

بدست آمده برای این دونمونه  SWRCشده در دستگاه ادومتر غير اشباع و همچنين 

تگاه مالحظه می شود که در دس  10 از روش کاغذ صافی می باشد. همانطور که در شکل

نمونه ی بازسازی شده است  SWRCنمونه ی آهکی پایين  SWRCغير اشباع منحنی 

حال آنکه در روش کاغذ صافی منحنی های بدست آمده برای نمونه های تثبيت شده و 

می باشند که این امر مجددا به دليل عدم  بسيار نزدیک به هم بازسازی شده 

که در دستگاه ادومتر  ی باشد چرامدر روش کاغذ صافی  اعمالی تاثير تنش خالص

                                                 
1
Axis Translation 
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، با توجه به نرمال در حين پروسه کاهش مکش اشباع ، با اعمال تنش خالص غير

را مشاهده می کنيم حال آنکه این  کاهش حجم زش خاک موردنظر،پتانسيل فروری

.بطور کلی پدیده در شرایط مشابه برای نمونه تثبيت شده با آهک اتفاق نمی افتد

و وجود تنش خالص اعمالی کافی،  خاک های فروریزشی در ساختاری ، با کاهش مکش

 و قابل مالحظه در که این امر موجب کاهش ناگهانی می دهد پدیده ی فروریزش رخ

نسبت تخلخل خاک می گردد و از آنجا که درجه ی اشباع پارامتری وابسته به نسبت 

با  برای خاکهای فروریزشیخاک -دست آوردن منحنی نگهداشت آبه تخلخل می باشد ، ب

در آنها لحاظ نگشته است ، دارای خطا  استفاده از روشهایی که تاثير بارگذاری

 می باشد.

 

 
 برای نمونه های بازسازی شده  بدست آمده از دستگاه های مختلف SWRCمنحنی  –9شکل 

 

 
نمونه ی بازسازی شده  بدست آمده از دستگاه ادومتر غیر اشباع برای  SWRCمنحنی  -10شکل 

 آهکیو

 

 

 نتیجه گیری .5
 

عدم قابليت روش کاغذ صافی در که در این مقاله بررسی شده است،  نکته ی اساسی

.با در نظر است SWRCتأثير تنش خالص اعمالی بر شکل منحنی در نظر گرفتن 

نمی تواند تاثير بروز فروریزش بر شکل  کاغذ صافینگرفتن تاثير این عامل، روش 

و  همچنين تأثير افزودن تثبيت کننده به خاک را به درستی نشان  SWRCمنحنی 

منحنی بدست آمده از روش کاغذ صافی ، به عقيده ی نگارندگان، دهد. بنابراین، 

صرفا یک تخمين ابتدایی بوده و بيشتر جهت دادن یک دید اوليه و کلی پيرامون 

گردد. به خصوص در مورد خاک های فرورویزشی استفاده  ت مطرحخاک بهتر اسرفتار 

 پيشنهاد نمی گردد. SWRCاز این روش برای به دست اوردن منحنی 
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