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 خالصه

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

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

تواند منجر به عواملی همچون بارندگی، ترکيدن لوله و ... است که می اثر

کاهش مقاومت برشی خاک، ناپایداری و گسيختگی شيب گردد. به این پدیده 

گویند. در این حال اگر افزایش فشار آب منشا غير دیناميکی روانگرایی می

 یند.گوداشته باشد، به گسيختگی ناشی از آن روانگرایی استاتيکی می

فيروزکوه، با دانسيته  161به منظور بررسی ناپایداری، شيب همگن از ماسه 

( در تانک آزمایش دانشگاه صنعتی اميرکبير 86/0نسبی حدود صفر) نسبت تخلخل 

سانتيمتر وارد شيب شد که گسيختگی  60ساخته شدند. در این آزمایش، آب با هد 

و نتایج  پس از تشریح آزمایشاین مقاله، ثانيه اتفاق افتاد. در  97پس از 

فشار سنج نصب شده در  4ای در کرنش و تغييرات فشار آب حفره-آن، به تحليل تنش

. آناليزها به کمک پردازیممیشيب به کمک دو مدل رفتاری موهرکولمب و امام 

های اوليه به کمک مدل ، تحليل تنشبه صورت دو بعدی انجام شد FLACافزار  نرم

تحليل تراوش به کمک مدل روانگرایی ارائه شده توسط امام و موهرکولمب و 

 ( و همچنين مدل موهرکولمب انجام شد و نتایج مقایسه گردید.2005همکاران)

 افزایشفشار آب با  ،شيبدهد که در ناحيه آغاز گسيختگی یج تحليل نشان مینتا

در لحظه  این در حاليست که فشار آب در سایر نواحی شيبناگهانی همراه است. 

با رفتار انبساطی ماسه این کاهش فشار آب دهد. گسيختگی کاهش نسبی نشان می

ناگهانی فشار آب مشاهده  کاهشدر مدل موهرکولمب تغييرات حجمی و همراه است. 

اما مدل موهرکولمب قادر به پيش بينی این رفتار نيست . بنابراین  شود،نمی

زم گسيختگی خوبی نشان داده و مکاني مدل امام و همکاران این تغييرات را به

 نماید.را توجيه می

کرنش، مدل رفتاری امام، مدل -ای، تحلیل تنشکلمات کلیدی: شیب ماسه

   ، نرم افزار فلکموهرکولمب

 

 

 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: 

 -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

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

ای است که عمدتا در اثر بارندگی و های ماسهاول، مهمترین عامل در گسيختگی شيب
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های این در حاليست که در شيب دهد.ای شل رخ میهای ماسهباال آمدن سطح آب در شيب

 ای با تراکم بيشتر، مکانيزم گسيختگی متفاوت خواهد بود. ماسه

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

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

)که در این حالت خاک قابل 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 میيبا شدت ب زمان

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 توان این پدیده را روشن کرد. پارامتر حمی(الت به ميزان اختالف تخلخل)

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

خاک با وضعيت تنش مشخص دهند. 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 ه تنش برشی تقریبا ثابت میصورتيک

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 رخالف رسبتنش 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  یهاایکه نمونه( 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

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

آنان نشان نتایج 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

توان از این رابطه براي یافتن سطح تسليم هاي زهکشي نشده داشته و ميزمایشآ

 [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 ه شود کدیده مي)ب(  1در شکل.

تر جانبه پایيناید ولي در فشار همهنمابتدا به آهستگي شروع به کاهش حجم مي

 [5]افتد.اتفاق میهاي حجمي شدیدتري کاهش

 

 )الف(

 

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

 [3]وثر متوسطم

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

کاهش فشار همه 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  رد.انحرافی تاثيری در رفتار ندا

 [6]رسند.به ناپایداری می

و مدل ( 2005به کمک مدل امام و همکاران)در این مقاله برآنيم تا 

 161همگن ساخته شده از ماسه ای شيب ماسهدو کرنش -به تحليل تنشموهرکولمب 

حاصل از تحليل به  مقایسه نتایجضمن پرداخته و  با دو تخلخل متفاوت فيروزکوه

 علت آن را مشخص کنيم.آزمایش و و در د گسيختگیمکانيزم کمک دو مدل، 

 

 

 استفادهمدل مورد هندسه شيب و معرفی  .2
 

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

باال آمدن ای در اثر های ماسهناپداری شيبکامل ماسه( و سينی بارش جهت آزمایش 

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

توسط سانتيمتری  10الیه  6 درفيروزکوه   161از جنس ماسه درجه 34با زاویه شيب 

نشان داده شده  آزمایش نمایی از مشخصات هندسی ،2شکلدر . ساخته شدسينی بارش 

کيلوگرم بر سانتيمتر مکعب و  46/1، وزن مخصوص 87/0نسبت تخلخل برابر با است. 

از پنجه در ناحيه  شيروانی این آزمایشبود. ضمن آنکه در  64/2درصد رطوبت 

با آب ابتدا گيری از سيستم هد ثابت، با بهره. گردیدپایين دست شيب استفاده 

به  سپس سانتيمتر شد و 10ازکف شيب وارد یک الیه شنی به ضخامت  سانتيمتر 60هد

ثانيه  97پس از گذشت ضمن باال آمدن آب،  .گردیدصورت تقریبا یکنواخت وارد ماسه 

اشباع جهت اشباع سازی کامل خاک، از سيستم شاهد وقوع ناپایداری در شيب هستيم. 

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

ثبت فشار آب  جهت حسگر فشار آب 4از  .گردیده توری در کف تانک آزمایش استفاد

گيری نشست، شيب عالمت گذاری نقطه شيب بهره گرفته شد و برای اندازه 4در ای حفره

مان در ز دهد.را نشان می فشار آب هایحسگرتصویری از محل نصب  3شکل  [7].گردید

گر دیگر ثبت ناگهانی کمتری نسبت به سه حس تغييراتمقدار  20وقوع گسيختگی، حسگر

 [7].نمود

 
  [7]آزمایش در  مشخصات هندسی و نحوه ورود آب به شیب-2شکل
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 [7] آزمایشدر شیروانی  محل نصب چهار فشارسنج -3شکل

 یک مدل مبتنی بر مکانيک خاک حالت بحرانی 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.

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

 دارد.

اصطکاک به عنوان با تغييرات زاویه 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 ل برای تحليهای اوليه از مدل موهرکولمب و یافتن تنش

با استفاده از آزمایشات سه  استفاده گردید.و همچنين موهرکولمب و همکاران 

در  اماممحوری فشاری، پارامترهای فيزیکی ماسه فيروزکوه به دست آمد و مدل 

 .گردیدتعيين برای ماسه فيروزکوه پارامترهای مدل ( نوشته شد و FISHزبان فيش)

بصورت الیه الیه  آزمایش،در  های اوليه احداث خاکریزنشبرای بدست آوردن ت

با استفاده از مدل و سپس ، هابتدا مشخصات هر الیه داده شد درسازی شده و مدل

های اوليه در شيب موهرکولمب و به صورت مرحله به مرحله آناليز گردید تا تنش

فوق در مدل  پس از محاسبه نمو کرنش، نمو تنش بر اساس خصوصيات ایجاد شوند.

روابطی مبتنی بر قانون سخت شوندگی و سطح  گردد. سپس با استفاده ازمحاسبه می

 بعد شده وای اضافی توليد شده محاسبه فشار آب حفره و ماسه حجم تغيير تسليم،

شود )وقوع روانگرایی(، ای که تنش موثر صفر میاز محاسبه مجدد تنش، در لحظه

 شود.ای افزایش ناگهانی نشان داده و البته به سرعت مستهلک میفشار آب در لحظه

-استفاده از مدل موهرتفاوت نتایج بدست آمده از تحليل با نشان دادن به منظور 

ابتدا تحليل به کمک مدل موهرکولمب و ه، مورد استفادحالت بحرانی مدل کولمب و 

 (،Coupledبه صورت همزمان مکانيکی و تراوش)حالت بحرانی سپس با استفاده از مدل 

 .شد و مقایسه گردیدانجام 

 

 

 نتایج مدلسازی .3
 

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

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

رفت؛ تا آنکه گسيختگی ت نامتوازن باال میهم به صورسطح آب در شيب ، شدبيشتر می

به کمک مدل  تحليلدر ابتدا اتفاق افتاد. در شيروانی ام  97در ثانيه 

. پس از مشخص نمودن پارامترهای مورد نياز مدل امام و موهرکولمب صورت گرفت

 تحليل تکرار گردید و نتایج مقایسه شد.همکاران، 

 

 

 مدل موهرکولمب.  1-3

 

پس از تعيين پارامترهای اوليه جهت تحليل ) نفوذپذیری، مدول بالک آب و تخلخل  

ای در محل ماسه( تحليل به کمک مدل موهرکولمب انجام شد. نتایج فشار آب حفره



 رانیا کيژئوتکن یاولين كنفرانس ملي مهندس

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 
نشان داده شده،  4ر که در شکل همانطونشان داده شده است.  4حسگرها در شکل 

این در حاليست که  شود.مشاهده نمیآزمایش ای ناگهانی در فشار آب حفره تغييرات

  در زمان گسيختگی کاهش ناگهانی فشار آب را ثبت نمودند. ی آزمایشحسگرها

با بررسی نمو کرنش حجمی ماسه با باال آمدن سطح آب مشاهده شد که از همان 

ر انبساطی نشان داده و در زمان گسيختگی هيچ تغييری در این ابتدا ماسه رفتا

کنتور فشار آب و بردار جریان در لحظه  5در شکل  گردد.رفتار مشاهده نمی

ای در نمایيد، تغيير عمدهنمایيد. همانطور که مالحظه میگسيختگی را مشاهده می

این مطلب  د.شوکنتور فشار آب و بردار جریان در لحظه گسيختگی مشاهده نمی

سازی تغييرات حجمی ماسه و تغييرات بيانگر آنست که مدل موهرکولمب قادر به مدل

 ناگهانی فشار آب نيست.

 

 

 

 

 
 ای حاصل از تحلیل عددی با مدل موهرکولمب فشار آب حفره -4شکل

 

 

 

 بردار جریان و کنتورهای فشار آب حاصل از تحلیل با مدل موهرکولمب -5شکل

 امام و همکاران:مدل  . 3-2

 

های گيرینتایج حاصل از تحليل با استفاده از مدل حالت بحرانی و همچنين اندازه

شود، مشاهده می 6نشان داده شده است. همانطور که در شکل  6ثبت شده در شکل 

نتایج مدلسازی و آزمایشگاهی با هم مطابقت خوبی دارند، البته اختالف اندکی در 

گيری شده و مقادیر محاسبه شده وجود آب بين مقادیر اندازه آمدن فشار زمان باال

تواند ناشی از تاثير نفوذپذیری ماسه و الیه شنی و همچنين تاثير دارد که می

 باشد. سرعت باال آمدن آب در شيب  
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 ای در سنسورهافشار آب حفره مقایسه تحلیل عددی و مشاهدات آزمایشگاهی-6شکل

 

شاهد کاهش  22و 19،21نمایيد، در سنسورهای مشاهده می 6شکل  همانطور که در

هيچ گونه تغييری در  20ناگهانی فشار آب در لحظه گسيختگی هستيم، اما سنسور 

دهد. دليل آن هم دور بودن این سنسور از محل گسيختگی این لحظه را نشان نمی

دهد که بسيار کم یاست. البته تحليل عددی، مقداری کاهش و سپس افزایش را نشان م

نسبتا به خاطر تراکم  22و  21،19است. کاهش ناگهانی فشار آب در محل سنسورهای

نشان داده، بنابراین ناچيز . ماسه در حين گسيختگی افزایش حجم استماسه  زیاد

فشار آب کاهش خواهد یافت. با توجه به تغيير بيشتر فشار آب در محل سنسورهای 

ای بين این سنسورها آغاز که آغاز ناپایداری از ناحيهتوان گفت می 22و 21،19
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ثانيه(  97ثانيه است که با مشاهدات آزمایشگاهی )زمان  85زمان گسيختگی  شود.می

  مطابقت خوبی دارد.

چند ثانيه طول  21و19طبق نتایج تحليل، افت ناگهانی فشار آب در محل سنسور 

ثانيه شاهد کاهش ناگهانی فشار آب در یک  22و 20کشد، اما در محل سنسورهای می

های جلویی شيب در لحظه گسيختگی حرکت بيشتری هستيم. دليل این امر آنست که قسمت

های عقبی شيب تقریبا بدون نمایند. اما قسمتداشته و بيشتر به سمت جلو حرکت می

 دهند.حرکت مانده و در یک لحظه زمانی کوتاه افت فشار نشان می

دهد که تا قبل از لحظه گسيختگی، تمام حجمی نشان میبررسی نمو کرنش 

شيروانی نمو کرنش حجمی مثبت دارد. قبل از وقوع گسيختگی، در ناحيه ميانی شيب 

نشان داده شده است، شاهد افزایش ناگهانی فشار آب هستيم. با  7که در شکل 

سه رفتار ام ما 78شود که در ثانيه بررسی نمو کرنش حجمی در این ناحيه مشخص می

یابد. اما در نواحی دیگر شيب انقباضی نشان داده، بنابراین فشار آب افزایش می

 7دهد. در شکلیابد، ماسه رفتار انبساطی نشان میهمانطور که فشار آب کاهش می
این ناحيه را در کنتورهای فشار آب و بردار جریان در لحظه افزایش فشار آب 

که در لحظه گسيختگی در این ناحيه کرنش حجمی  نمو 8نمایيد. در شکل مشاهده می

 مشخص شده است.به صورت انقباضی است، 

 

 

 )ب( بردار جریان آب در ناحیه انقباضی  -)الف( کنتور فشار آب -7شکل

 

 نمو کرنش حجمی در ناحیه انقباضی -8شکل

 گيرینتيجه .4
 

توان گفت شيب می ای ثبت شده و همچنين روند تغيير شکلفشار 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
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رفتار انقباضی، صرفا  دهد وشده، گسيختگی ساختاری رخ میماسه شل بيشتر  تراکم

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

ای پيشرفت ناپایداری ساختار دانهای از گسيختگی ساختاری ماسه شل نتيجه

شود میشروع ها 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. 

ای اضافی ، فشار آب حفرهشدهای ممانعت فشار آب حفرهسفت شوندگی ماسه به وسيله 

)تنش موثر ساختار نزدیک به صفر  گرددمین خاک که منجر به ضعيف شدشود توليد می

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

ميانی ناحيه در  ایفشار آب حفره ناگهانی افزایش سازی،نتایج حاصل از مدل

 و حتی منفیکمتر نواحی شيب سایر دهد که البته این مقدار در را نشان می شيب

ن هم انقباض سریع ماسه در قسمتی ازشيب است که با توجه به عدم دليل آاست؛ 

و ای افزایش ناگهانی نشان داده امکان زهکشی در زمان بسيار کم، فشار آب حفره

ویژگی بارز این ناحيه قرار گرفتن  گردد.در نهایت باعث ناپایداری شيروانی می

اثر تغييرات حجمی است. در مرکز شيب و عدم امکان زهکشی سریع آب ایجاد شده در 

شویم که قبل از اگر نمو کرنش حجمی در این ناحيه را بررسی نمایيم، متوجه می

وقوع روانگرایی، نمو کرنش حجمی کمی به صورت انبساطی است ) وقوع انبساط قابل 

ای که اغماض و رفتار االستيک ماسه(؛ با آغاز افزایش ناگهانی فشار آب حفره

کرنش حجمی منفی بيشتر  نمواد و رفتار پالستيک ماسه است، همراه با انقباض زی

شد) انقباض بيشتر ماسه(. اما دقيقا از لحظه روانگرایی و زائل شدن فشار آب 

، نرخ کرنش حجمی مثبت شد)یعنی افزایش حجم ماسه(. در این ناحيهای اضافی، حفره

آب اضافی، ماسه این پدیده بيانگر آنست که پس از وقوع روانگرایی و زائل شدن 

تغييرات فشار آب در سایر نواحی شيب منفی رسد. تر شده و به حالت پایدار میسفت

سایر نواحی شيب شود که این نتيجه حاصل می در شيباست. با بررسی نمو کرنش حجمی 

  دهند.رفتار انبساطی اندکی از خود نشان می

مایشگاهی، مدل براساس مطابقت نسبی نتایج تحليل عددی با مشاهدات آز

روانگرایی امام و همکاران توانایی خوبی در پيش بينی این پدیده دارد. چراکه 

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

این توانایی به سبب ارتباط منطقی بين  ها مانند موهرکولمب ممکن نيست.سایر مدل

 د و یا انزال فشار آب با تنش در ماسه است.تغيير حجم ماسه و تولي
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