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 خالصه

ای شل مستعد ناپایداری هستند. بسياری از خاکریزهای ساخته شده از مصالح ماسه

یکی از علل ناپایداری، نفوذ آب و یا باال آمدن سطح آب در آنها در اثر 

است  غيره  ترکيدن لوله وباال آمدن سطح آب زیرزمينی، عواملی همچون بارندگی، 

تواند منجر به کاهش مقاومت برشی خاک، ناپایداری و گسيختگی شيب گردد. که می

استاتيکی ماسه اشباع بوجود روانگرایی بعلت  ممکن استناپایداری ها   گونهاین

افزایش فشار آب منشا غير دیناميکی داشته باشد، به  زیرا درصورتيکه .  دنآی

 گویند.ی میگسيختگی ناشی از آن روانگرایی استاتيک

 161به منظور بررسی ناپایداری در خاکهای فوق، یک شيب همگن از ماسه 

فيروزکوه با دانسيته نسبی حدود صفر در تانک آزمایش دانشگاه صنعتی 

سانتيمتر وارد شيب شد که  50اميرکبير ساخته شد. در این آزمایش، آب با هد 

ید. در این مقاله، پس از شيب گسيخته گرد ،ثانيه از شروع آزمایش 290بعد از 

کرنش و ناپایداری شيب، -تشریح آزمایش و نتایج آن، به تحليل رفتار تنش

فشار سنج نصب شده در شيب و همچنين الگوی  4ای در تغييرات فشار آب حفره

به صورت  FLACافزار  تغيير شکل شيب پرداخته شده است. آناليزها به کمک نرم

کولمب و تحليل های اوليه به کمک مدل موهرنشيل تدو بعدی انجام شده ، تحل

ماسه  روانگرایی حالت بحرانی برای مدل یک تراوش و ناپایداری شيب به کمک 

انجام شده است . در پایان رفتار پيش بينی شده توسط تحليل عددی با  ها

 ها و مشاهدات مقایسه شده است.گيرير واقعی شيب بدست آمده از اندازهرفتا

نسبت به دهد که در ماسه شل، ، ناحيه گسيختگی ها نشان ميالگوی تغييرمکان

بزرگتر بوده و بنابراین گسيختگی از حالت موضعی و بر روی یک ماسه متراکم 

سطح، به حالت کلی و در یک ناحيه، نظير آنچه در روانگرائی جریانی اتفاق 

نقاط نزدیک به دهد که در نتایج تحليل نشان مییابد. همچنين افتد تغيير میمی

همراه  با افزایش ناگهانی زیادیدر لحظه گسيختگی فشار آب ناحيه گسيختگی، 

در نقاط این در حاليست که  .گرددمیخاک منجر به کاهش مقاومت که  استبوده 

 باشد.دور از ناحيه گسيختگی افزایش ناگهانی، اندک می

 کرنش، نرم افزار فلک  -ل تنشای، تحلیکلمات کلیدی: روانگرایی، شیب ماسه

 

 

 مقدمه .1
 

توان در اثر باال آمدن سطح آب را میهای ساخته شده از ماسه شل گسيختگی شيب علل 

شبيه به  یو حرکت در مسير تنشکاهش تنش موثر -1به سه دسته کلی تقسيم نمود: 

mailto:masoudkh@aut.ac.ir
mailto:rimam@aut.ac.ir
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 -2شود. که در نهایت منجر به روانگرایی می(، CDSتنش انحرافی ثابت) مسير 

جریان آب در  -3ای منفی اشباع شدن خاک غيراشباع و از بين رفتن فشار آب حفره

از این ميان، دليل  تواند سبب ناپایداری گردد.خاک که نيروی زه حاصل از آن می

ندگی و ای است که عمدتا در اثر بارهای ماسهاول، مهمترین عامل در گسيختگی شيب

 دهد.ای شل رخ میهای ماسهباال آمدن سطح آب در شيب

Skopek(1994)[1]  آزمایشاتی روی ماسه خيلی شلOttawa  به دو صورت خشک و اشباع

در ماسه خشک، پس از تحکيم، ماسه رفتار انقباضی  ترتيب داد و نتيجه گرفت که

در این حالت خاک  )کهقابل اغماض نشان داده، اما پس از وقوع گسيختگی ساختاری

، رفتار انقباضی وابسته به به حالت پالستيک در آمده و به سطح تسليم رسيده است(

در  ؛یابد تا اینکه در نهایت به حالت پایدار برسدشتر ادامه می يزمان با شدت ب

مقاومت کاهش یافته و  ای اضافی،ماسه اشباع، به دليل ایجاد فشار آب حفره

با استفاده از مفاهيمی همچون پارامتر حالت و مسير تنش  دهد.روانگرایی رخ می

CDS می(توان این پدیده را روشن کرد. پارامتر حالت به ميزان اختالف تخلخل خاک)

ایکه دو خاک با به گونهشود، اوی گفته میتخلخل بحرانی در تنش تحکيم مسبا 

با وضعيت تنش مشخص  خاکدهند. پارامتر حالت برابر رفتار مشابهی از خود نشان می

تنش موثر همه جانبه کاهش یافته در  ،را در نظر بگيرید. با باال آمدن سطح آب

ماند. به این مسير تنش، مسير تنش در برش صورتيکه تنش برشی تقریبا ثابت می

و  Andersonنشان داده شده است.  (الف)1این مسير در شکل  گویند.( میCDSثابت)

Reimer[2 ] اختالف  بارگذاری با ماسه و رس دررفتار به بررسی تفاوت  1994در سال

ها، ماسه شل عموما رفتار برخالف رستنش ثابت پرداخته و به این نتيجه رسيدند که 

به ماسه در بارگذاری تحت این مسير تنش، ميزان تراکم  و انقباضی نشان داده

 با نسبت تخلخل و تنش  یهانمونهایکه ( وابسته است؛ به گونهپارامتر حالت)

  نمایند.داشته و انقباض کمی را تجربه میکمتر  ، کمترتحکيمی 

[ نشان دادند که پس از اعمال اختالف تنش )نقطه 3( ]2002و همکاران ) امام

B نمونه داراي سطح تسليمي خواهد بود که از نقاط ،)C  وB گذرد و در ضمن مي

نقطه در حقيقت نمونه تحت باربرداري قرار دارد و  اعمال مسير تنش بين این دو

نتایج آنان نشان کند. لذا تغيير شکل االستيک همراه با افزایش حجم را تجربه مي

شکل این سطح تسليم در شرایط مختلف ارتباط نزدیکي با مسير تنش در  داد که

تسليم  توان از این رابطه براي یافتن سطحهاي زهکشي نشده داشته و ميآزمایش

 [5]و  [4(.]Imam et al. 2005)ها استفاده کرد ي رفتار ماسهمدل سازمورد نياز براي 

نمونه  Cپس از رسيدن به یک تنش بخصوص مانند نقطه شود که دیده مي)ب(  1در شکل.

تر جانبه پایيننماید ولي در فشار همهابتدا به آهستگي شروع به کاهش حجم مي

 [5]افتد.اتفاق میهاي حجمي شدیدتري کاهش

 

 )الف(



 رانیا کيژئوتکن یاولين كنفرانس ملي مهندس

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 )ب(

، )ب( تغییر نسبت تخلخل با فشار بارگذاري با تنش تفاضلي ثابت)الف(مسیر تنش  1شکل 

 [3]موثر متوسط

( CDSبه بررسی پارامترهای مختلف ماسه در مسير تنش)( 1388امام و همکاران)

فشار همه کاهش با افزایش نسبت تخلخل ونتایج آزمایشات نشان داد که .پرداختند

گردد، درحاليکه ميزان تنش آغاز می بوده و سریعتررفتار انقباضی بيشتر  جانبه،

های با تحکيم ناهمسان، سریعتر نمونههمچنين  انحرافی تاثيری در رفتار ندارد.

 [6]رسند.به ناپایداری می

-( به تحليل تنش2005به کمک مدل امام و همکاران)در این مقاله برآنيم تا 

پرداخته و مکانيزم  فيروزکوه 161همگن ساخته شده از ماسه ای ب ماسهشيکرنش 

 روانگرایی و علت آن را مشخص کنيم.

 

 

 استفادهمدل مورد هندسه شيب و معرفی  .2
 

ای مجهز به سيستم هد ثابت آب، سيستم اشباع دی اکسيد کربن)جهت اشباع ظهمحف

ناپداری شيبهای ماسه ای در اثر باال آمدن کامل ماسه( و سينی بارش جهت آزمایش 

شل از  ایخاکریز ماسه [7].ه استدر دانشگاه صنعتی اميرکبير ساخته شدسطح آب 

توسط سينی سانتيمتری  10الیه  6 دردرجه و  37با شيب  فيروزکوه   161جنس ماسه

نسبت نمایی از مشخصات هندسی نشان داده شده است.  ،2در شکلساخته شد. بارش 

بر سانتيمتر مکعب است و کيلوگرم 3572/1و وزن مخصوص آن  97/0برابر تخلخل خاک 

آب گيری از سيستم هد ثابت، با بهرهدرصد بود.  1رطوبت اضافه شده به ماسه حدود 

سپس  سانتيمتر شد و 10ازکف شيب وارد یک الیه شنی به ضخامت  سانتيمتر 50با هد

جهت اشباع سازی کامل خاک، از سيستم  .گردیدبه صورت تقریبا یکنواخت وارد ماسه 

بر روی کف  جلوگيری از لغزش شيببرای اشباع دی اکسيد کربن بهره گرفته شد و 

ثبت  جهتسنج  آبفشار 4از  .گردید، از توری در کف تانک آزمایش استفاده تانک

گيری نشست، شيب نقطه شيب بهره گرفته شد و برای اندازه 4در ای فشار آب حفره

 دهد.ها را نشان میتصویری از محل نصب فشار آب سنج 3شکل  [7].گردیدعالمت گذاری 

و ناگهانی افزایش ابتدا سنسورها ثانيه از ورود آب به شيب،  290پس از 

آن، خاکریز کامال گسيخته گردید. نشان دادند و بعد از را سپس کاهش  فشار آب 

افزایش  نسور دیگر افزایش ناگهانی کمی نشان داد، اما سه س 20سنسور شماره 

 [7].ثبت کردندرا بيشتری 
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  [7] مشخصات هندسی و نحوه ورود آب به شیب-2شکل

 

 

 [7] محل نصب چهار فشارسنج -3شکل
 

 مکانيک خاک حالت بحرانییک مدل مبتنی بر  2005امام و همکاران در سال 

 [8]جز است: 5ارائه دادند که مشتمل بر  ماسه ها برای بررسی پدیده روانگرایی

( سطح تسليم که تابعی از نسبت تخلخل، تنش تحکيمی با منظور کردن capکاله) -

 ناهمسانی ذاتی و ناهمسانی ناشی از تنش اعمالی است.

به پارامتر حالت بستگی  کولمب که در آن زاویه اصطکاک-معيار شکست موهر -

 دارد.

با تغييرات زاویه اصطکاک به عنوان تنش که -قانون جریان براساس روابط اتساع -

 ميزانی از اتساع ترکيب شده است.

را امکان پذیر اندازه سطح تسليم تغييرات در شکل و قانون سخت شوندگی که  -

 کند.می

 االستيسيته همسان -

( و به صورت دو بعدی انجام شد که جهت FLACتحليل به کمک نرم افزار فلک )

گسيختگی شيب از مدل امام برای تحليل های اوليه از مدل موهرکولمب و یافتن تنش

با استفاده از آزمایشات سه محوری فشاری،  و همکاران استفاده گردید.

( fishپارامترهای فيزیکی ماسه فيروزکوه به دست آمد و مدل مذکور در زبان فيش)

برای بدست آوردن  تعيين شد.برای ماسه فيروزکوه پارامترهای مدل و  هنوشته شد

ابتدا مشخصات هر  درهای اوليه احداث خاکریز بصورت الیه الیه مدلسازی شده و تنش

با استفاده از مدل موهرکولمب و به صورت مرحله به مرحله و سپس ، هالیه داده شد

پس از محاسبه نمو کرنش،  شوند.های اوليه در شيب ایجاد آناليز گردید تا تنش

 گردد. سپس با استفاده ازنمو تنش بر اساس خصوصيات فوق در مدل محاسبه می

فشار آب  و ماسه حجم تغيير روابطی مبتنی بر قانون سخت شوندگی و سطح تسليم،

ای که از محاسبه مجدد تنش، در لحظه بعد شده وای اضافی توليد شده محاسبه حفره

ای افزایش ناگهانی شود )وقوع روانگرایی(، فشار آب در لحظهمی تنش موثر صفر

تفاوت نتایج نشان دادن به منظور  شود.نشان داده و البته به سرعت مستهلک می

مورد حالت بحرانی مدل  کولمب و -بدست آمده از تحليل با استفاده از مدل موهر

حالت ابتدا تحليل به کمک مدل موهرکولمب و سپس با استفاده از مدل استفاده، 

 .شد و مقایسه گردیدانجام  (،Coupledبه صورت همزمان مکانيکی و تراوش)بحرانی 
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 نتایج مدلسازی .3
 

در لحظات ابتدایی، پروفيل نسبتا با توجه به ورود آب از یک الیه شنی به شيب، 

نشست ضمن آنکه گذشت، واختی از آب در خاکریز شکل گرفت. اما هر چه زمان مییکن

ثانيه رفت؛ تا آنکه در هم به صورت نامتوازن باال میسطح آب در شيب ، شدبيشتر می

مشاهده شيب زیاد در ای و تغيير شکل ام  افزایش ناگهانی در فشار آب حفره 290

همانطور که در شکل  لیموهرکولمب صورت گرفت وتحليل به کمک مدل در ابتدا  شد.

شود. این مطلب ای مشاهده نمینشان داده شده، افزایش ناگهانی در فشار آب حفره4

نيست. شل بيانگر آنست که مدل موهرکولمب قادر به مدلسازی روانگرایی ماسه 

های گيریاندازههمچنين و  حالت بحرانیمدل استفاده از با  نتایج حاصل از تحليل

ای حکایت افزایش ناگهانی فشار آب حفره نشان داده شده است. 5ثبت شده در شکل 

 آن دارد. سریع و البته زائل شدناز رفتار انقباضی ماسه در زمان اندک 

، نتایج مدلسازی و آزمایشگاهی با هم شودمشاهده می 5در شکل  همانطور که

بين مقادیر  آب فشار در زمان باال آمدن یمطابقت خوبی دارند، البته اختالف اندک

ناشی از تاثير  توانداندازه گيری شده و مقادیر محاسبه شده وجود دارد که می

 باشد.  سرعت باال آمدن آب در شيب  تاثيرنفوذپذیری ماسه و الیه شنی و همچنين 

 

 
 ای حاصل از تحلیل عددی با مدل موهرکولمبفشار آب حفره -4شکل
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 ای در سنسورهافشار آب حفره مقایسه تحلیل عددی و مشاهدات آزمایشگاهی-5شکل

 

یک ناحيه که  مشخص شدروند تغيير شکل شيب عالمت گذاری شيب و همچنين  اب

در  .گردیدتغيير شکل زیاد شيب از آنجا آغاز سيختگی در ميانه شيب تشکيل شد و گ

باال و پایين این ناحيه، خطوط راهنما کماکان قائم باقی ماندند اما درون آن، 

 ناحيه گسيختگی به نمایش در آمده است. 6در شکل  خطوط مایل شدند.

 
  [7] ناحيه آغاز گسيتگی و خطوط راهنما -6شکل

 

 

 تحليل نتایج .4
 

توان گفت ای ثبت شده و همچنين روند تغيير شکل شيب میفشار آب حفرهبا توجه به  

در ابتدا کم و قابل ، رفتار انقباضی ماسه شل Skopek[1]های براساس یافتهکه 

تنش رفتار ماسه به ؛ در این وضعيت کرنش، بوده و رفتار ماسه االستيک استاغماض 

کند تا اینکه این رفتار تا سطح تنش مشخصی ادامه پيدا می .و زمان وابسته است

رفتار انقباضی، صرفا  دهد وماسه شل بيشتر شده، گسيختگی ساختاری رخ می تراکم

 .؛ یعنی سطح تنش در این مرحله اهميت نداردگرددمی زمانوابسته به 

ای پيشرفت ناپایداری ساختار دانهای از گسيختگی ساختاری ماسه شل نتيجه

شود شروع میها های کوچک در تماس بين دانهها و لغزشباشد. این فرآیند با کرنشمی

دوباره پایدار شوند؛ این حالت با کرنش روند که ها به سمتی پيش میو دانه

، ناکافی خواهد بوده جهت مقاومت در ادامه توانایی ماسانقباضی کم همراه است. 
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ای اضافی ، فشار آب حفرهشدهای ممانعت فشار آب حفرهت شوندگی ماسه به وسيله سف

)تنش موثر ساختار نزدیک به صفر  گرددمیکه منجر به ضعيف شدن خاک شود توليد می

 گردد.روانگرایی می. در نهایت گسترش گسيختگی منجر به شود(می

شيب را نشان در  ایفشار آب حفره ناگهانی افزایش نتایج حاصل از مدلسازی،

يشتر است؛ چراکه طبق مشاهدات دهد که البته این مقدار در نواحی ميانی شيب بمی

این افزایش در ترازهای پایيينی و باالیی شيب،  ،آزمایشگاهی و همچنين مدلسازی

، پایينی شيب استکه در تراز  20سنسور نتایج ثبت شده است) بودهناگهانی کم 

که  دادهافزایش زیادی نشان  22و  21اما سنسور. (باشدمطلب میگواهی بر صحت این 

اند؛ این مطلب يه آغاز گسيختگی قرار گرفتهاین دو سنسور در ناح بيانگر آنست که

در لحظه مدلسازی نشان داد که  با توجه به خطوط راهنما نيز اثبات شده بود.

 19)بين سنسورهای انتهایی شيب ناحيه  فشار آب ای اضافی،فشار آب حفرهزائل شدن 

، به سرعت اتمام فرآیند روانگراییهمزمان با یابد و می ناگهانی افزایش (22و 

، گسيختگی ساختاری همراه ناحيهاین  ازتوان گفت که می بنابراین گردد.مستهلک می

آغاز شده و سبب ناپایداری شيب  ،ایتوليد فشار آب حفره همزمان با با کاهش حجم

 نشان داده شده است. 7این زون در تصویر شده است.

 

 )الف(

 

 

 )ب(

 لحظه در شیب ایحفره آب فشار( ب) روانگرایی لحظه در آب جریان جهت( الف) -7شکل

 روانگرایی

ای که فشار آب حفرهشود میدیده  ،نيز )الف( 7شکل با بررسی جهت جریان در 

به ناحيه آب در لحظه روانگرایی از این داشته و افزایش ناگهانی ناحيه در این 

 یابد.کل شيب جریان می

قبل از وقوع شویم که متوجه میرا بررسی نمایيم،  بنرخ کرنش حجمی شياگر 

) وقوع انقباض قابل اغماض و اکثر شيب با نرخ کرنش حجمی منفی استروانگرایی، 

که همراه با ای فشار آب حفرهافزایش ناگهانی  با آغاز ؛رفتار االستيک ماسه(

) انقباض نرخ کرنش حجمی منفی بيشتر شد رفتار پالستيک ماسه است،انقباض زیاد و 

ای اضافی، فشار آب حفرهاما دقيقا از لحظه روانگرایی و زائل شدن  بيشتر ماسه(.

، نرخ کرنش (22و  19)بين سنسور که روانگرایی از آن آغاز شده بودناحيه ای  در 

پس از وقوع . این پدیده بيانگر آنست که ) یعنی افزایش حجم ماسه(مثبت شد حجمی

. طبق رسدتر شده و به حالت پایدار میسفت ماسهو زائل شدن آب اضافی، روانگرایی 

شيب با  قبل از روانگرایی،به این صورت است که خاکریز تغيير شکل تحليل عددی، 
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از لحظه آغاز .ترین حرکت نشست است()عمدهاست و حرکت رو به جلو همراه نشست 

) به صورت شودرکت رو به جلوی شيب بيشتر میو حبه سمت پایين نشست روانگرایی، 

ميزان تغيير شکل تا قبل از روانگرایی،  ایکه؛ به گونهعمده، حرکت رو به جلو(

شکل  .گردیدبيشتر میحرکت رو به جلو  مقداراز لحظه روانگرایی، ؛ اما شدکمتر می

 .دهدنشان می تغيير شکل شيب قبل از روانگرایی را 8

 

 تغییر شکل شیب قبل از روانگرایی -8شکل

 

 

 گيرینتيجه .5

 

رفتار  شلماسه در ابتدا با باال رفتن سطح آب، نشان دادند که  عددی نتایج تحليل

دهد. اما از یک لحظه زمانی که ماسه رفتار انقباضی اندکی از خود نشان می

ای در دهد) آغاز رفتار پالستيک ماسه(، فشار آب حفرهانقباضی شدیدتری نشان می

افزایش فشار آب دهد. گسيختگی ساختاری رخ میافزایش ناگهانی داشته و شيب 

بود که این امر نشان دهنده  بيشتر 22و  19ای بين سنسورهای ای در ناحيهحفره

و البته بشترین تراکم حجمی یاین ناحيه  باشد.روانگرایی از این ناحيه میآغاز 

زمان افزایش در را تغيير شکل) نشست و حرکت رو به جلو با مقدار بيشتر( 

کرنش فشار آب اضافی، زائل شدن ده،اما پس از ای نشان دافشار آب حفرهناگهانی 

شروع روانگرائی  رسيدن ماسه است.پایداری  به نشان دهندهشود که می مثبت میجح

تواند بدليل دهد میترین بخش شيب را تشکيل میدر حقيقت ميانی که از این ناحيه

در این ناحيه در مقایسه با نواحی اطراف باشد.  تر بودن مسير زهکشیطوالنی

بيشتر فشار آب اضافی بدليل استهالک تر بودن مسير زهکشی باعث افزایش طوالنی

 باشد.  دیرتر این فشار آب در این ناحيه می

مدل نتایج تحليل عددی با مشاهدات آزمایشگاهی، نسبی براساس مطابقت 

 چراکهتوانایی خوبی در پيش بينی این پدیده دارد. ن اروانگرایی امام و همکار

توسط در ماسه شل ای و پدیده روانگرایی افزایش ناگهانی فشار آب حفرهمدلسازی 

 نيست. ممکنموهرکولمب ها مانند سایر مدل
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