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 خالصه

ظرفيت باربری  تغييراتدر مطالعه حاضر هدف یافتن اثر تغييرات مکش بافتی بر 

 های روش هر دواستفاده از ای غيراشباع، با های ماسههای سطحی واقع بر خاکپی

های انجام شده برروی روش آزمایشگاهی شامل آزمایش آزمایشگاهی و عددی است.

شده های انجامنتایج آزمایش. است 161یک مدل پی نواری واقع بر ماسه فيروزکوه 

افزار اجزاء با استفاده از یک نرمکه  ،با نتایج حاصل از مدلسازی عددی

چنين هم و ،انجام شده است های غيراشباعبا قابليت مدل کردن رفتار خاک محدود

جهت تخمين مقدار )نتایج حاصل از روایط ارائه شده توسط محققين گذشته  با

مقایسه شده است.  ،(های غيراشباعپی سطحی واقع بر خاک ظرفيت باربری نهایی

 افزایش درجهاثر قابل توجه  ،نتایج بدست آمده از تحقيق حاضر نشان دهنده

  افزایش ظرفيت باربری نهاییشدگی ماسه، بر غيراشباعاز  مقاومت اضافی ناشی

 آن است.پی های سطحی واقع بر 

 
، ء محدودجزا، ظرفیت باربری پی سطحی، آنالیز اخاک غیراشباعکلمات کلیدي: 

 درصد رطوبت، مکش بافتی.

 

 

 مقدمه .1
 

. قرار دارد غيراشباعدر حالت  طبيعیخاک  زميناز کره  های زیادیدر بخش

، در هازمان هوا و آب در آنمتراکم شده به علت حضور هم هایخاک همچنين بيشتر،

-خاک رویبر  های سطحیپیامروزه اکثر  به همين دليلقرار دارند  غيراشباعحالت 
 شوند.میاجرا  های غيراشباع

( مقاومت برشی در خاک 1996) 2پالی و همکارانشنبراساس رابطه پيشنهادی و

( و ′∅و  ′C) در حالت اشباع پارامترهای مقاومتی خاک( عالوه بر τunsatغيراشباع )

𝜎)سربار وارده  − 𝑢𝑎)،  تابع مکش بافتی خاک(𝑢𝑎 − 𝑢𝑤)  می   است نيزطبق رابطه زیر

 .باشد

( ) ( )( ) (1)unsat a a wc u tg u u S tg          

                                                 

 
 

2 Vanapalli et al. 
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0درجه اشباع خاک ) 𝑆در رابطه باال  < 𝑆 < تابع شاخص که پارامتر تناسب ) κو  ،(1

 𝑢𝑤فشار هوا و  𝑢𝑎، برای ماسه مقدارش برابر با یک است(و خاک بوده يسيته پالست

 .شوند فیهم تعر (𝑢𝑤و 𝑢𝑎)  ری)مقاد .هستندفشار آب 

-های دانهبرای خاک جزء مکش اسمزی و مکش بافتی است،مکش کل درون خاک دارای دو 

برای  همين دليلبهپوشی است جمله ماسه( مکش اسمزی ناچيز و قابل چشماز من ای )

افزایش  .مکش بافتی استمقدار برابر با تقریبا مقدار مکش کل  هااین نوع خاک

ن ایشود که مقدار در آن می (C) مکش بافتی در خاک باعث ایجاد چسبندگی ظاهری

 .است 1ابطه ر و سوم اول عباراتبرابر با جمع  2مطابق فرمول  آنچسبندگی ظاه

( )( ) (2)a wC c u u S tg    

 استتابع ميزان آب موجود در خاک در خاک غيراشباع  ، مکش1 مطابق شکل کلیبطور

-به ترتيب افزایش و کاهش می آن شبطوریکه با کاهش و افزایش رطوبت خاک مقدار

معرف  آن عمودیمحور ستون  معروف است و 1به منحنی نگهداشت آب 1شکل ) یابد.

θ) درصد رطوبت حجمی =
𝑉𝑤 

𝑉
 ،𝑉𝑤  حجم آب و𝑉 حجم ها  .استخاک  (هستند خاک حجم کل(

 داریم(( .(شود فیتعرصورت و مخرج کسر  در

 
 (modified after Yang et al., 2004) منحنی نگهداشت آب -1شکل 

 

دارای دو  منحنی نگهداشت آب دکنيشود میکنيد می الحظهم 11 همانطور که در شکل

که به مکشی اطالق  است (AEVپارامتر کليدی است اولين پارامتر مقدار ورود هوا )

، درصد رطوبت حجمی مقدارشدن خاک با رسيدن مکش به آن که در مرحله خشک ،شودمی

ψکند و دومين پارامتر مکش ماندگار )در خاک شروع به پایين رفتن می
𝑟

( است که 

مقدار درصد رطوبت حجمی کاهش  دیگر ،ار با افزایش مکشبا رسيدن مکش به این مقد

 .قابل توجهی ندارد

های روابط معمول بدست آمده توسط محققين پيشين برای تعيين ظرفيت باربری پی

استفاده از این روابط  اند.برای خاک در شرایط خشک یا اشباع ارائه شده ،سطحی

نتایج  های غيراشباع منجر بهواقع بر خاک سطحی هایبرای تعيين ظرفيت باربری پی

-های سطحی واقع بر خاکدر نتيجه، مطالعه ظرفيت باربری پی .شودکارانه میمحافظه
 گيرد.بهای غيراشباع باید مستقالً صورت 

گيری شده ( مشاهده کردند که ظرفيت باربری اندازه1987) 2شاستينسن و همکاران

برابر بزرگتر از ظرفيت  6تا  4ماسه مختلف(  های غيراشباع )دو نوعبرای ماسه

با  از روی( 2003) 3شها در شرایط اشباع است. کاستا و همکارانباربری همان ماسه

نتایج آزمایش بارگذاری صفحه بر روی خاک غيراشباع مشاهده کردند که  استفاده از

خطی کاهش با افزایش مکش بافتی ظرفيت باربری خاک افزایش و نشست آن به صورت غير

 محدوده رنج  ( نشان دادند که تغيير مکش بافتی در2006) 4یابد. محمد و ونپالیمی

aPk paPk2  برابری ظرفيت باربری ماسه غيراشباع نسبت  7تا  4منجر به افزایش  6تا

 5شو همکاران العبدوهللاشود. بررسی به ظرفيت باربری همان ماسه در شرایط اشباع می

                                                 
1 Water Retention Curve 
2 Steensen-Bach et al. 
3 Costa et al. 
4 Mohamed & Vanapalli 
5 Alabdullah et al. 
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نشان دهنده افزایش ظرفيت باربری ماسه با افزایش مکش بافتی )البته تا ( 2010)

 یسيانگل به متن در باال نيمحقق)اسم .مکش بافتی( استافزایش مقدار مشخصی از 

کنفرانس  نیمقاالت ا هيته یبرا نيمولف یبه راهنما ؟یفارس نطوريهم ای باشند

 یشکل فارس نيبهم دیبگذار ديتوانيمطرح نشده م یمورد نيمراجعه شود. اگر چن

 .(باشد

ظرفيت باربری  تغييراتدر مطالعه حاضر هدف یافتن اثر تغييرات مکش بافتی بر 

هر دو روش بکارگيری ای غيراشباع، با های ماسههای سطحی واقع بر خاکپی

آزمایشگاهی و عددی است. روش آزمایشگاهی شامل استفاده از تانک آزمایش مجهز 

 .های سطحی استبرای تعيين ظرفيت باربری و نشست مدل پیاری بارگذشده به فریم 

سپس  شده، .شودمي ای در تانک آزمایش ریخته و متراکمابتدا خاک ماسهدر این روش 

خاک واقع در ترازهای باالی  رطوبت شباع، درصد ابا تغيير سطح آب در خاک زیر پی

پس از بارگذاری مدل پی،  و شودداده می میسطح آب و در زیر پی سطحی تغيير 

بدست خاک زیر پی  اشباعرطوبتظرفيت باربری و نشست آن برای مقادیر مختلف درصد 

پروفيل  ،گيری از خاک آزمایش شدهبا نمونه ،هر آزمایش برای در انتها کندآیدمی

که بر رفتار پی تاثير  اcm 20تغييرات درصد رطویت خاک زیر پی تا عمق تقریبی 

  .شودگيری میاندازه نيز عمده دارد

با قابليت مدل  اجزاء محدود افزار تجارینرمیک از  با استفادهروش عددی در 

و نتایج آناليزهای اجزاء   گرفتصورت  هاستفاده شدهای غيراشباع کردن رفتار خاک

تا رفتار تنش  ،شد مقایسههای انجام شده بر روی مدل پی با نتایج آزمایش ،محدود

همچنين  .سازی بشودبيهاشباع آزمایش شده، شای غيرخاک ماسهبرای در برابر نشست، 

تخمين مقدار ظرفيت باربری  جهت (2007از رابطه پيشنهادی ونپالی و همکارانش )

 رزو مقایسه با مقدار بدست آمده ا غيراشباع ایماسه واقع بر خاک نهایی پی سطحی

 است.شدهها استفاده نتایج آزمایش

 

 

 آزمایشمشخصات خاک مورد  .2

 

است که براساس منحنی  161خاک استفاده شده در تحقيق حاضر، ماسه فيرزوکوه 

بندی بد دانهریزدانه در رده ماسه  USCS( و طبق استاندارد 2بندی آن )شکل دانه

ماسه مذکور از  برای ،آب، جهت تخمين منحنی نگهداشت گيرد( قرار میSPشده )

افزار نرم .استاستفاده شده، 3مطابق شکل   Studio-Geo2007 2007 افزارقابليت نرم

با استفاده از  و (2003و همکارانش ) Aubertinمذکور با استفاده از روش پيشنهادی 

-منحنی نگهداشت آب را تخمين می ،(nتخلخل ) و (𝐷10 ،𝐷60بندی )پارامترهای دانه

و پارامترهای منحنی  مقاومتیپارامترهای  ای از مشخصات فيزیکی،خالصه .زند

حاضر  هایشتراکم مورد استفاده در آزمایدر  ماسه مورد نظربرای  ،نگهداشت آب

 .اندآورده شده 1جدول در  ،(%0)دانسيته نسبی در حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      161فیروزکوه بندی ماسه منحنی دانه -2شکل               

 161نگهداشت آب ماسه فیروزکوه منحنی  -3شکل 

 

 مورد آزمایش خاک خالصه مشخصات -1جدول 

∅′ 𝐶′ (𝑘𝑝𝑎) 𝐺𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑚𝑎𝑥 𝐶𝑐 𝐶𝑢 𝐷50 (𝑚𝑚) 𝐴𝐸𝑉 (𝑘𝑝𝑎) 𝜓𝑟 (𝑘𝑝𝑎) 
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مقاله زاهدان  دربخش  نیا مطالب) یشآزما و مراحل انجام مشخصات دستگاه .3

 ستین یازیمطالب ناین مقاله به  نیدرک ا یاو ضمنا براست  و تکراری  آمده

  (شودحذف  است بهترلذا 

 

های برای تعيين ظرفيت باربری مدل پی از تانک آزمایش واقع در آزمایشگاه محيط

تانک مذکور  ،4مطابق شکل  نشگاه صنعتی اميرکبير استفاده شدواقع در دامتخلخل 

. طول پی استگيری نيرو و نشست مجهز به سيستم تنظيم هد آب و سنسورهای اندازه

تا شرایط  انتخاب شد )برابر با عرض مخزن( cm 30آزمایش شده )از جنس آلومينيوم(

 انتخاب شد. 2.5و  cm5به ترتيب همچنين عرض و ضخامت پی .پی نواری را داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اجزاي آن تانک آزمایش ظرفیت باربری دانشگاه صنعتی امیرکبیر -4شکل 

 

 آزمایشای بوده است که در هر گونهها بهطراحی آزمایش

نسبی  دانسيتهای در زمان بارگذاری دارای نمونه ماسه

نسبی، دیده  دانسيتهدليل انتخاب این مقدار کم برای  .باشد %0تقریبًا برابر با 

پس است. ایی ماسههانشست نمونه-تنششدن بهتر اثر تغيير درصد رطوبت بر رفتار 

بارگذاری به صورت کنترل کرنش و با نرخ ،سازی نمونهاز آماده
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
برای مطالعه 2/1

 ،پس از هر آزمایش ت ماسه برروی پی سطحی انجام شد وظرفيت باربری و رفتارنشس

مطابق  از سطح خاک( cm 20رطوبت با عمق )تا عمق تقریبی  پروفيل تغييرات درصد

 گيری بدست آمده است.از طریق نمونه ،5شکل 

 

 

 

 

 

 

 جک بارگذاری -1

شير تنظيم فشار  -2

 ( EP)شير 

شفت بارگذاری  -3

 )رابط بين جک و پی( 

-سنسور اندازه -4

 (LVDTگيری نشست )

و دقت  cm 10با کورس 

mm 0.01  

ميله بارفيکس  -5

 LVDTنگهدارنده 

( Load cellلودسل) -6

 tonبه ظرفيت اس شکل 

1  

رابط بين لودسل  -7

 و پی 

 بغل مخزن آرامش  -8

 تانک كنار 

ریزی به لوله آب -9

 درون مخزن آرامش 

ریل برای  -10

جابجایی جک در طول 

 تانک 

العمل تير عکس -11

 جک
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 فاصله سطح آب از سطح خاک( :dپروفیل تغییرات درصد رطوبت با عمق در هر آزمایش ) -5شکل 

 

 ها و بحث در مورد آنهاآزمایشبارگذارینتایج  .34

 

 شددکل)لجنددد  .استنشان داده شده  46شکل  در با های بارگذاری پیآزمایشنتایج 

نشان دهنده عمددق آب نسددبت  dدر این شکل  (باشد یفارس محورها عنوان و شود اصالح

بددا فاصددله شددود  کنيدهمانطورکه در شکل مالحظه میهمانطور که ،به سطح خاک است. 

افددزایش از حالددت اشددباع کامددل(  خاك گرفتن سطح آب از سطح خاک )یعنی خارج شدن

توان به کاهش مقدار را میموضوع قضيه این دار .یابدافزایش میخاك  باربری ميزان

بددا اینحددال دیددده  ولی.رطوبت و متعاقبًا افزایش مقدار مکش بافتی خاک نسبت داد

ادامه سطح آب پایين رفتن  کاهش این افزایش باربری تا مقدار مشخصی از شود كهمي

با فاصله گرفتن سطح آب از سطح خدداک و از آن به بعد، ادامه دارد ( cm 31)دارد 

تددوان را میموضوع  قضيهقضيه که این افزایش باربری روند صعودی ندارد مقدار این

رطوبت خاک و از بين رفتن چسددبندگی ظدداهری بددين  رات مقدار به کاهش بيش از حد 

مقدددار بدداربری از حالددت اشددباع  هنوزدر این شرایط نيز  با اینحالو .نسبت داد

هددا بدده همددراه پروفيددل )مشخصات دستگاه و مراحل انجام آزمایش کامل بيشتر است.

بدده تفضدديل  ]10[ مطالعدده نيکددونواد و امددامدر  ،تغييرات درصد رطوبت هر آزمایش

 (ستا توضيح داده شده

 

 
 :d) اشباع و غیراشباع خشک و هایبا نشست برای خاک تنش اعمالیمقایسه تغییرات  -46شکل 

 (فاصله سطح آب از سطح خاکخاک سطح به نسبت آب عمق

 
 با توجه به سير صعودی نمودارها نقطه اوج مشخصی برای تعيين ظرفيت باربری

 ،(1963نتيجه طبق پيشنهاد وسيک )در  شود.مشاهده نمی نداریمدر هر حالت  نهایی

عنوان به راشود تقریبًا ثابت می نشست-ای که شيب منحنی تنشتنش متناظر با نقطه

 2جدول . همانطور که در ه شدهر آزمایش در نظر گرفت در ظرفيت باربری نهایی
های ساخته شده، ظرفيت باربری برای نمونه ،شود در حالت غيراشباعمشاهده می

البته همانگونه که در این جدول دیده  .برابر حالت اشباع است 7-3نهایی تقریبًا 

 افتد اتفاق نمیهای یکسان در نشست ،های مختلفدر حالت یئینها بریبار شود،می
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ی تقریبا ئیحتی در مواردیکه نشست ایجاد شده در زمان رسيدن به بار نهاليکن 

خاک بوده و نقش مکش اشباع  درجهی تابع شرایط و ئییکسان است نيز مقدار بارنها

  بافتی در ظرفيت باربری خاک بخوبی مشهود است.

 

 (.فاصله سطح آب از سطح خاکعمق آب نسبت به سطح خاک :dظرفیت باربری نهایی ) -2جدول 

نشست متناظر 

با ظرفيت 

باربری نهایی 

(mm) 

نسبت ظرفيت 

باربری نهایی 

هر حالت به 

 حالت اشباع

ظرفيت 

باربری 

 نهایی

(kpakPa) 

D d 

(cm) 

7/3 1 287.28/7 0 

8/13 23.2/3 2423.24/23 11 

5/15 85.8/5 6542.65/42 5/23 

1/18 27.2/7 6652.66/52 31 

3/13 15.1/5 836.827/36 40 

1/20 46.4/6 946.92/46 5/46 

 خشک 721.76/21 3 3/5

 

 

 ء محدوداجزا استفاده از روش با یها آزمایشآنالیز .45

 )این اسم مناسب است یا نه؟(
 sigma/wبخش  GEO-STUDIO 2007 (VERSION 7.19)افزار مدلسازی عددی با استفاده ازنرم

پالستيک کامل با معيار گسيختگی -از مدل رفتاری االستو در آن صورت گرفته است و

 استفاده شده است. (Chen & Zhang, 1991)کولمب -موهر

واقع بر  ،های مدل پیآزمایش عددی مدلسازی جهت مراحل ،در تحقيق حاضرمراحلی که 

 زیر  قرارب مورد استفاده قرار گرفتند sigma/w در  ،ای غيراشباعهای ماسهخاک

 :هستندبوده است 

ای با عمق را ، تغييرات فشار آب حفرهsigma/wدر : اعمال سطح آب اوليه به مدل -1

، (2صعود مویينگییعنی ) 1توان با تعریف سطح آب اوليه و حداکثر هد فشار منفیمی

ای در باال و پایين سطح آب اوليه با فرض تغييرات هيدرواستاتيکی فشار آب حفره

 کمتر یمنف فشارهد  نیشتريمثال اگر ب یبرا .مدل کرد (Krahn, 2007) 5 7مطابق شکل 

H𝑚𝑎𝑥یعنی ) باشد راشباعيغ خاک هیال ارتفاع از < H𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡 )یمنف یاحفره آب فشار 

برابر با  نيتا سطح زم و ماندهثابت  ممیماکز یبه هد فشار منف دنيبعد از رس

از  .است.شد خواهد گرفته درنظر افزار نرم توسط یمقدار هد فشار منف نیشتريب

باشد  شتريب راشباعيخاک غ هیاز ارتفاع ال یهد فشار منف نیشترياگر ب گر،یطرف د

H𝑚𝑎𝑥 یعنی) > H𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡 ،)آب فشار شگاه،یآزما در شده انجام یهاشیآزما طیشرا مشابه 

 نيزم سطح تا یدر جهت منف یول یکيدرواستاتيهفشار  ادامه صورتبه یمنف یاحفره

  (شود گفته آن آوردن بدست نحوه و یمنف فشار هد نیشتريب فی)تعر .ابدییم شیافزا

 

 
 ]sigma/w. ]1211ای مثبت و منفی در تخمین فشار آب حفره -57شکل 

 

                                                 
1 Maximum negative pressure head 
2 The capillary rise 
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 .(situ-In)م آناليز تنش درجا اانج -2

و  امکان محاسبه sigma/wبخش های یکی از قابليت نگهداشت آب:حنی عریف منت -3

پيشنهادی ونپالی و همکارانش  چسبندگی ظاهری خاک با استفاده از رابطه اعمال

( κرا مستقل از پارامتر تناسب ) 2رابطه  درواقع است که 3 ( یعنی رابطه1996)

و  (،3شکل رابطه مذکور بااستفاده از منحنی نگهداشت آب ) درواقع کند.بيان می

رابطه  از 3 رابطه ایآ) .کندچسبندگی ظاهری را محاسبه میميزان ، ′𝑐و  ′∅ مقادیر

 در متن گفته شود( است؟ شده شنهاديپ یکس توسط ایبدست آمده  2

( )
( ) (3)

( )

r
a w

s r

C c u u tg
 


 


   


 

-درصد رطوبت حجمی ماندگار )نرم 𝜃𝑟درصد رطوبت حجمی اشباع و  𝜃𝑠 در رابطه باال

مفهوم رابطه باال  درواقعکند( هستند. محاسبه می 0.05𝜃𝑠افزار مقدارش را برابر با

𝜃𝑠)در حالت اشباع است  یدرصد رطوبت حجم یاست که، وقت نیا = 𝜃)، 100%  مکش بر

𝜃𝑟) است ماندگار مقدار در یحجم رطوبت درصد کهيهنگام و شودیمقاومت اعمال م =

𝜃نگهداشت آب در  یدر مقاومت خاک ندارد درواقع منحن ی( مکش نقشsigma/w یبرا 

 نیبد نیا ایآ) ]1312[ .رديگیمورد استفاده قرار م خاک اعمال سهم مکش بر مقاومت

 کند؟يم جادیا را یچسبندگ در شیافزا نیشتريب مکش اشباع حالت در که است یمعن

 (شود داده حيتوض شتريب یکم

با توجه به اینکه مقدار مکش بافتی تاثيری بر مقدار زاویه اصطکاک داخلی      

ثابت و برابر با را  زاویه اصطکاک داخلی شمقدار  )Vanapalli et al., 1996(موثر ندارد 

 در نظر گرفته شد. (1)مطابق جدول  مقدار بدست آمده از آزمایش برش مستقيم
برای بدست آوردن مدول االستيسيته هر حاسبه مدول االستيسيته هر آزمایش: م -4

نشست همان آزمایش با در نظر گرفتن کرنش -از نمودار تنش ،4آزمایش مطابق رابطه 

 .استفاده شده است(،یعنی عمق تاثير پی Bی برابر با عرض پی )در عمق

(4)
p pq q

E

B



 
 



 

 ها.مناسب به الماناعمال شرایط مرزی  -5

 .(Deformation-Load)تغييرشکل -انجام آناليز تنش -6

 

 نتایج تحلیل های عددی و بحث در مورد آنها  .56

 

مقادیر بدست آمده ها با نشست حاصل از نتایج آزمایش-های تنش، منحنی68در شکل 

 این شکل منحنیاند. همانطورکه در نتایج آناليزهای اجزاء محدود مقایسه شدهاز 

 نشست بدست آمده از آناليزهای اجزاء محدود-های تنشمنحنی شودها مالحظه می

و داشته  منطبقندها های بدست آمده از آزمایشمنحنی  برمطابقت خوبی با ً  قریبات

 دهند.روند مشابهی را نشان می و بطورکلی
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آنالیزهای اجزاء محدود با  نتایج از بدست آمدهنشست -مقایسه بین رفتار تنش -68شکل 

 (.فاصله سطح آب از سطح خاکعمق آب نسبت به سطح خاک :dها )نتایج آزمایش

 

 نیيرا در بدداال و پددا یاحفره آب فشار عیتوز افزارنرم شد گفته شتريپ همانطورکه

 یبددافت مکددش مقدار لذا رديگیم نظر در یکيدرواستاتيه صورتبه شده فیتعرسطح آب 

 جددهينت در و ابدددییم شیافزا خاک سطح تا( صفر با)برابر  آب سطح از یخط صورتبه

 مقدددار از کمتددر زها،يآنال در را یبافت مکش مقدار افزارنرم ،3مطابق با جدول 

مالحظدده  3 جدددول نیا. همانطورکه در رديگیم نظر در هاشیآزما در شده یريگاندازه

( d= 5/23و  cm 11سددطح خدداک اسددت ) یکددیسطح آب در نزد کهيحالت یبرا ديکنشود یم

  اثددرحالت،  نیدر ا 3طبق رابطه  جهيدرنت وباالست  یپ ریمقدار درجه اشباع خاک ز

 بددر بدداالدرجه اشباع  علتبه یبافت مکش  ريتاث ،خاک اشباع درجه بودن باال علتبه

 6 8در شددکل  ليدددل نيهمددبدده قابل توجه است.  شودیم ادیز یظاهر یچسبندگ مقدار

 گرفتن نظر در علتاز سطح خاک فاصله دارد، به 5/23و  cm 11سطح آب  کهيحالت یبرا

 هددا،شیآزما به نسبت ازهيآنال در یظاهر یچسبندگ یبرا افزارنرم توسط کم ریمقاد

 .زندددیمدد نيتخمدد تددرنیيپا دست هاشیآزما به نسبت رانشست -تنش نمودار افزارنرم

از سطح خاک فاصددله  5/46و  cm 31 ،40سطح آب  کهيحالت یبرا 3مطابق جدول  نيهمچن

بددر  یاثددر مکددش بددافت ،یپدد ریددخاک ز نیيپااشباع  درجهبودن  نیيپا علتدارد به

 بددا زهددايآنال یبددافت مکش ریمقاد اختالف جهينت در و شودیکمتر م یظاهر یچسبندگ

و  گذاشته زهاينشست بدست آمده از آنال-تنش یهایمنحن بر یکمتر ريتاث ها،شیآزما

 از آمددده بدسددت یها یمنحن با یشتريب مطابقت ها ليتحل از مدهآبدست  یها یمنحن

 گذاریم. دندار هاشیآزما

 
 فاصلهخاک سطح به نسبت آب عمق :d) هاشیآزما با زهایآنال یظاهر یچسبندگ سهیمقا -3 جدول

 (.خاک سطح از آب سطح

𝐶 (𝑘𝑃𝑎) 

𝐹𝐸𝐴 
𝐶 (𝑘𝑃𝑎) 

𝑇𝑒𝑠𝑡 

(𝑢𝑎

− 𝑢𝑤)𝐴𝑉𝑅(𝑘𝑃𝑎) 

𝐹𝐸𝐴 

(𝑢𝑎

− 𝑢𝑤)𝐴𝑉𝑅(𝑘𝑃𝑎) 

Test 

𝑆 (%) 𝑑 (𝑐𝑚) 

220.37/0 290.37/0 15/4 65/5 48.4/8 5/46 

28/0 36/0 5/3 44/4 9712.97/12 40 

24/0 38/0 6/2 174.11/4 8114.81/14 31 

450.69/0 670.69/0 85/1 732.81/2 4439.44/39 5/23 

281.01/0 851.01/0 6/0 792.14/1 9175.91/75 11 

0 0 0 0 100 0 

 
 ،با ترسيم نواحی گسيختگی خاک زیر پی مشخص شده است که 7 9مطابق شکل 

درصد علت به از سطح خاک قرار دارد 5/23و  cm 11درحالتيکه سطح آب در فاصله 

خاک مقاومت کمی  ،خاک زیر پی (kPa 5/2-0و متعاقبًا مکش بافتی پایين ) رطوبت باال

گسيختگی از نوع برش پانچ یا موضعی  و دهداز خود در برابر بار اعمالی نشان می

در جایيکه ظرفيت باربری  از سطح خاک، cm 31با رسيدن سطح آب به فاصله  و .است

 ،که دی رسيده استحبه  (kPa 6/2) مکش بافتی رسد،می نهایی به حداکثر مقدار خود

بار اعمالی از خود مقاومت نشان  داشته و در برابرکنار هم نگههای خاک را دانه

که در این رسد، می در جایيکه ظرفيت باربری نهایی به حداکثر مقدار خوددهند 

رسد ولی با فاصله گرفتن کلی می یگسيختگی برش به حالت داردخاک زیر پی حالت 

از به گسيختگی ( دوباره گسيختگی خاک زیر پی 5/46و  cm 40سطح آب از سطح خاک )

 kPaمکش بافتی ) از زیرا در این محدوده شودمینزدیک نوع برش پانچ یا موضعی 

در شبيه خاک خشک است  بيشتر شده و رفتار نمونهاکثر آب ماسه زهکشی (5/15-3/4

 راتييتغ به را روند نیا توانيم ای)آ .دهدمقاومت کمی از خود نشان می نتيجه

 دیکرده ا تیالیبا رنگ زرد ها ی)بخشهائ (؟داد ارتباط شده گفته باال در که مکش

 (نشود حذفالزم است و 
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فاصله سطح آب از سطح عمق آب نسبت به سطح خاک :dنواحی گسیختگی خاک زیر پی ) -79شکل 

 (.خاک

 

 

 ونپالی پیشنهادی ابطهتخمین مقدار ظرفیت باربری نهایی با استفاده از ر .676

 
اک غيراشباع از رابطه خ پی سطحی واقع بر نهایی برای تخمين ظرفيت باربری

 استفاده شده است.؟؟ 0 5 یعنی رابطه (2007) پالی و محمدپيشنهادی ون

( ) (1 ) ( ) ] 0.5 (5)ult a w b a w AVR cq c u u s tg u u s tg N B N  


           

𝑢𝑎)در این رابطه  − 𝑢𝑤)𝑏 (1با جدول مطابق  شمقدار) همان مقدار ورود هوا ،S 

 cm 5در عمق تاثير پی یعنی  ،5طابق شکل قدارشممقدارش درجه اشباع متوسط )

𝑢𝑎)و  شد( درنظر گرفتهمقدارش  − 𝑢𝑤)𝐴𝑉𝑅 با که ) مکش بافتی متوسط خاک زیر پی

پارامتر تناسب  ψ، آمده است( تبدس 3شکل روی توجه به درجه اشباع متوسط از 

 ب ظرفيت باربریضرای هستند. عرض پی Bو  وزن مخصوص خاک γ، 1در رابطه  κمشابه 

نيز انتخاب شد. طبق این پيشنهاد، ب ظرفيت باربری ضرایطبق پيشنهاد ونپالی که 

از مطالعات  با استفاده را 𝑁𝛾( و1943از رابطه ترزاقی )با استفاده  را 𝑁𝑐مقدار

Kumbhokjar (1993) 24/29 به ترتيب برابر با روش ترزاقی()بدست آمده از 

بدست آمده ( ′ϕ. مقدار زاویه اصطکاک داخلی موثر )تعيين شد قرار دادیم612.47/11و

( %0نسبی پایين نمونه ) دانسيتهرا با توجه به  (1)جدول  از آزمایش برش مستقيم

رابطه زیر پی نواری، با استفاده از  خاک کلی در یو رخ ندادن گسيختگی برش

𝜙𝑚رابطه  براساس یعنی (1943ترزاقی) یپيشنهاد = 𝑡𝑎𝑛−1(
2

3
𝑡𝑎𝑛𝜙) تقليل داده شد. 

ها با استفاده از پی نواری انجام شده و در همچنين با توجه به آنکه آزمایش

ااستفاده از رابطه پيشنهادی ب و مسطح نزدیکتر است،کرنش به کرنش  آنها شرایط

Stroud (1971)  یعنی رابطه
𝑡𝑎𝑛𝜙𝑝𝑠

𝑡𝑎𝑛𝜙𝑑𝑠
= به حالت کرنش مسطح زاویه اصطکاک داخلی   1.21

 .تبدیل شد

مقادیر بدست آمده مقایسه مقادیر ظرفيت باربری نهایی در برابر مکش بافتی برای 

شکل در  مطابق با، 5رابطه استفاده از مقادیر تخمينی با همچنين ها و آزمایشاز 

مقدار ظرفيت  کنيدشود،در شکل مالحظه میاست. همانطورکه نشان داده شده  8 10

شدن منحنی )در ناحيه غيراشباع apPk 14.1/4ها در مکش بافتی باربری نهایی آزمایش

رسد و از آن مقدار به بعد با افزایش مکش نگهداشت آب( به حداکثر مقدار خود می

 داریمظرفيت باربری نهایی اندکی در کاهش  ،نمونه در خاک اعمالی بر بافتی

به موارد  یل اشاره  توانمی امر قضيهیل این دالاز جمله  که  شود.مشاهده می

 :دننمود

کاهش بيش از حد درجه اشباع و متعاقبًا کاهش سهم مکش بافتی در ظرفيت  (1  (1

 و باربری نهایی

 دنباش .)با افزایش مکش بافتی( علت غيراشباع شدن( بهγکاهش وزن مخصوص )  (2

-شروع به کاهش میاندکی های بافتی زیاد باربری نهایی در مکشدر نتيجه ظرفيت  
 رابطه پيشنهادی مقدار ظرفيت باربری نهایی حداکثر را در مکش بافتی . کند

apPk81.8/1 کند در نتيجه، رابطه پيشنهادی ونپالی و محمد برای تخمين بينی میپيش

مقدار ظرفيت باربری مقدار ظرفيت باربری نهایی مناسب است، ولی روند تغييرات 

نهایی را با تغييرات مکش بافتی همانطور که تحقيقات گذشته هم نشان داد 

(Alabdullah et al., 2010،) تواند دو میموضوع  قضيه کند که این بينی نمیدرستی پيشبه

                                                 
1ps= plain strain/ ds= direct shear 
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ماسه مورد آزمایش  برای ،دليل اول شکل منحنی نگهداشت آب :دليل داشته باشد

سرعت ماسه مورد آزمایش در محدوده کمی از مکش بافتی به ،3کل است زیرا مطابق ش

کند( )با افزایش مکش بافتی، آب نمونه شروع به خارج شدن میشود میغيراشباع 

این است که،  افزار(اصل از آناليزها )با نرمدليل دوم، مطابق نتایج حشودمی

دچار گسيختگی برش کلی نه رسد نمواز سطح خاک می cm 31وقتی سطح آب به فاصله 

جهت کاهش زاویه اصطکاک داخلی  استفاده از رابطه ترزاقی شود به همين دليلمی

از سطح خاک قرار دارد مناسب نيست  cm 31موثر برای حالتيکه سطح آب در فاصله 

بوسيله  که در صورت اعمال این فرض )یعنی عدم کاهش زاویه اصطکاک داخلی موثر

از سطح خاک قرار دارد(،  cm 31لتيکه سطح آب در فاصله برای حا رابطه ترزاقی

ابه نتایج مقدار ظرفيت باربری نهایی حداکثر را مش و محمد رابطه ونپالی

 کند.بينی میپيش apPk 1/4مکش بافتی در  8در 10مطابق شکل  ها وآزمایش

 

 
 .شده در برابر مکش بافتی تخمین زدهگیری شده و مقایسه ظرفیت باربری اندازه -810شکل 

 

 

 و بحث در نتایج گیرينتیجه .7

 

متعاقبًا افزایش مکش بافتی در خاک زیر پی )به علت و کاهش سطح آب  -1

شددود )تقریبددًا میخاك باربری ظرفيت کاهش رطوبت(، منجر به افزایش 

تا مقدار مشخصی از باربری برابر حالت اشباع( اما این افزایش  7-3

سطح آب )افزایش مکش بافتی( ادامه دارد و از آن مقدددار بدده کاهش 

به علددت زیدداد رود این موضوع انتظار مي ) .بعد روند صعودی ندارد

شدن بيش از حد مقدار مکش بافتی و متعاقبًا کاهش بيش از حد ميزان 

 ( باشد.شودمی رطوبت خاک )رفتار خاک مشابه خاک خشک

افددزار اجددزاء محدددود شده توسط نرمبراساس نتایج آناليزهای انجام -2

از سددطح خدداک فاصددله دارد  5/23و  cm 11مشخص شد که، وقتی سطح آب 

گسيختگی از نوع برش پانچ یا موضعی است ولی با رسيدن سطح آب بدده 

شددود )در ایددن از سطح خاک گسيختگی از نوع برش کلی می cm 31فاصله 

ها به حددداکثر یشمقدار ظرفيت باربری نهایی آزما ،مکان از سطح آب

( و دوباره با فاصله گرفتن بيشتر سطح آب از سطح رسدمیمقدار خود 

ت بددرش پددانچ یددا حالدد( گسيختگی خاک زیر پی بدده5/46و  cm 40خاک )

 د.گردموضعی برمی

 Geostudioافددزار با توجه به نتایج مدلسازی عددی با استفاده از نرم -3

2007 (sigma/w) ( محمدددشنهادی )ونپددالی و و نتایج حاصل از رابطه پي

نشسددت ماسدده -بينددی رفتددار تددنششود نتيجه گرفت کدده بددرای پدديشمی

-غيراشباع در زیر پی نواری، مدلسازی عددددی بددا اسددتفاده از نددرم
دهد درحاليکه برای تخمين مقدار افزار مذکور نتایج قابل قبولی می

 ونپددالی و محمددد پيشنهادی ظرفيت باربری نهایی استفاده از رابطه

شود اما رابطه پيشددنهادی رونددد تغييددرات مقدددار ظرفيددت توصيه می

بينددی درستی پدديشباربری نهایی را با تغييرات مقدار مکش بافتی به

 کند.نمی
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