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 خالصه

از  یکیتکرار مناسب،  تيسهولت و قابل ليبدل ميبرش مستق شیآزما 

توان  یباشدکه بواسطه آن م یم کيژئوتکن یمهندس شاتیآزما نیپرکاربردتر

 یبرش یاتساع و سخت هیو زاو یاصطکاک داخل هیخاک مانند زاو یبرش یپارامترها

در این پژوهش تالش شد با انجام آزمایشات برش  قرار داد. یمورد برس خاک را

مستقيم بر روی خاک های دانه ای، تاثير اندازه ذرات و تنش قائم را بر روی 

پارانتر های برشی خاک بدست آورده شود. بدین منظور از پنج نوع خاک با 

ار مقدار تنش اندازه متوسط ذرات مختلف و نمودارهای دانه بندی مختلف و چه

تمامی نمونه ها در رطوبت بهينه  % بوده و 70تراکم خاک ها  .برشی استفاده شد

همچنين  بودند. نتایج حاکی از افزایش در زاویه اصطکاک و زاویه اتساع و

 کاهش در سختی برشی خاک با افزایش اندازه متوسط ذرات است.

 
داخلی، زاویه اتساع،  برش مستقيم بزرگ مقياس، زاویه اصطکاککلمات کليدي: 

 سختی برشی

 

 

  مقدمه .1
 

 یاز مسائل مورد توجه در مهندس یکیاندازه ذرات  یمطالعه بر رو           

اصطکاک با  هیدر زاو شیافزا ای رييدهند که تغ یها نشان م قياست. تحق کيژئوتکن

ه نسبت حداکثر اندازه ذرات به عرض جعب ایدر حداکثر اندازه ذرات و  شیافزا

 یشگاهیآزما العاتبا انجام مط شانیا  Hennes( 1952. )ندیآ ینمونه، حاصل م

اصطکاک هم  هیکند، زاو یم دايپ شیحداکثر اندازه ذرات افزا یگرفت وقت جهينت

نمودند، با اضافه شدن درصد  انيب  Gibbs & Holtz (1956). دینما یم دايپ شیافزا

که درصد شن موجود در  یتا وقت دینما یم شیاصطکاک شروع به افزا هیشن، زاو

 یاصطکاک شروع به کاهش م هیدرصد شن، زاو شیافزا ارسد، سپس ب یم 50نمونه به %

 یبر رو یکم رياندازه ذرات تاث شیکنند که افزا یم اني. عالوه بر آن بدینما

 (1965)باشد.  یم یشیکم هم به صورت افزا ريتاث نیاصطکاک دارد و ا هیزاو بیضر

Kirkpatrick کند  یدا ميپ شیکه اندازه ذرات  افزا یاصطکاک وقت هینشان داد که زاو

گرفت که اندازه متوسط  جهيکند. و نت یم دايپ شیو تخلخل خاک ثابت است، افزا

 Simoni & Houlsby (2006)گذار است.  رياز حداکثر اندازه ذرات تاث شتريذرات ب

  شیافزا یبرش کيمخلوط آنها، پنشان دادند که با افزودن شن به ماسه و  شانیا

بر اساس   Rathee (1981)شود.  یداشته م نگهاصطکاک ثابت  هیزاو یکرده ول دايپ

حداکثر اندازه ذرات  شیاصطکاک مخلوط شن و ماسه، با افزا هیزاو ،یمطالعات و

بوده و  کنواختیاگر مخلوط شن و ماسه صورت  کهيکند. در صورت یم دايپ شیافزا

اندازه همه  شیاندازه بوده و اقدام به افزا کیماسه  ایذرات شن  یاندازه تمام

نمود  انيب شانیخواهد ماند. ا یثابت باق بایاصطکاک تقر هیزاو م،یينما اتذر

ندارد. در  ريتاث یمقاومت برش ینسبت عرض نمونه به حداکثر اندازه ذرات بر رو

از  شيب شیدند، با افزاکر یم انيب جینتا Nieble (1974از مطالعات ) یگریدسته د
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برش  زميمکان ی. در ادامه با بررسابدی یاصطکاک کاهش م هیحد اندازه ذرات زاو

 . ميکن یم انيپژوهش را ب نیحاصل از ا جینتا ميبرش مستق شیدر آزما

  

 

 برش : هيناح .2

 

برش  هيبرش است را ناح زميکه پوشـش دهنده مکان یباند مانند هيناح           

اندازه ذرات  ،یفشار محصور شـدگ ،یبه چگالـ هيناح نید که گسترش کامل انامن یم

مشابه،  یفی. در تعرSaada(1999دارد ) یدانه ها در خـاک بســتگ ـعیو نحوه توز

اندازه ارتفاع  راتياز تغ وبوده  رياز ماسه که در پروسه برش درگ ینازک هیال

. Palmeira & Milligan(1989نامند ) یم (Shear Zoneبرش ) هيناح رد،یپذ یم رينمونه تاث

در رابطه با  یبرش هیضخامت ال شیدهند که افزا ینشان م یبه صورت شفاف جینتا

 یذرات م متوسط از اندازه یبه صورت تابع یبرش هيارتفاع نمونه است. ناح

بر اساس احتساب اندازه ذرات در  گری( مطالعات د2003)Roscoe Dejong .(1970)باشد

 یانجام شد که به صورت تئور Dejager (1991)توسط یبرش هيضخامت ناح یريگ اندازه

 پردازد. یو حداقل ضخامت مختل شده توسط برش م یبحران یبه محاسبه نسبت فضا

 

 
نمودار ضخامت  : در سمت راست: تصویر ناحيه برش در مقطع نمونه، در سمت چپ( 1شکل)   

 ناحيه برش به اندازه متوسط ذرات خاک 

 

 : (ψ)زاویه اتساع هيناح .3
 

خط مماس بر نمودار جابجایی قائم نسبت به جابجایی افقی نمونه، در            

قسمت صعودی آن و بخصوص در بخشی که خاک بيشترین نرخ افزایش تغيير مکان قائم 

را نسبت به تغيير مکان افقی دارد، زاویه اتساع خاک است. در حقيقت زاویه 

، زاویه بلند شدگی یا افزایش حجم دانه های خاک پس از اعمال برش اتساع یک خاک

توضيح داده می   2نحوه ی بدست آوردن زاویه اتساع در شکل . در توده خاک است

 .شود
 

سمت راست: نحوه بدست آوردن زاویه  تصویر (2شکل )

مکانيزم اتساع در نمونه برش  اتساع، شکل سمت چپ: 

 مستقيم

 : (KS)برشی خاک سختی.           4

 

در منحنی تنش برشی بر حسب تغيير مکان افقی پارامتری را می توان            

تعيين کرد که بيان کننده سختی مصالح در آزمایش برش مستقيم است که به آن سختی 

برشی می گویند. سختی برشی در حقيقت شيب خط مماس در نمودار تنش برشی بر حسب 
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یا نقطه تغيير مکان افقی صفر است. در شکل داء مختصات تغيير مکان افقی در مب

در این مقاله سختی برشی زیر نحوه ی محاسبه سختی برشی نشان داده می شود. 

 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع بررسی می شود.  1متناظر با بار قائم 

 
 

 ( نحوه بدست آوردن سختی برشی3شکل )

 

  شاتیبرنامه آزما .5

 

دسته از  نیگونه است که در انجام ا نیبد شاتیآزما یکل برنامه          

عمل  نیاز چهار مقدار تنش نرمال استفاده شد که ا ميبرش مستق شاتیآزما

تنش نرمال را بر  ريتاث سهی( امکان مقا gr/cm² 4و3و2و1 ی)استفاده از سربارها

 15*30*30 ميستقسازد. ابعاد نمونه دستگاه برش م یفراهم م ،یبرش یپارامترها

 مي% است و نمونه بصورت تحک 70نمونه ها  یمکعب بوده و تراکم تمام متريسانت

 1 شات،یآزما ینمونه، در تمام ییباال فک( بود. سرعت حرکت CDشده ) یزهکش افته،ی

% از اندازه طول 12-10و دامنه جابجایی افقی نمونه  است قهيدر دق متريليم

رطوبت بهينه هر کدام از خاک تيمتر بود. سان 4الی  3نمونه یعنی چيزی در حدود 

 ها نيز در ادامه آورده شده است. 

استفاده شده است. در  3080ASTM Dاز استاندارد  شاتیآزما نیانجام ا یبرا 

 گردد. یم انيمشخصات مصالح استفاده شده، ب دامها

 

 مشخصات مصالح مورد استفاده  .6

 

طقه کبوتران واقع در استان زنجان مصالح از نوع شن و ماسه و از من         

با  شکل ظاهری سنگدانه ها بصورت بيضی شکل بوده و تيزگوشه اند. .دیانتخاب گرد

انتخاب  (4)شکل ریمصالح بصورت ز یدانه بند یمنحنانجام آزمایشات دانه بندی، 

 : گردید

 

 
 نمودار دانه بندی انواع خاک ها (4شکل )

 

 

خاک  نیمشخصات ا س از انجام آزمایش های مقدماتی، نتایج این سری آزمایش ها وپ

 آورده شده است : (1)در جدول  ی انتخاب شده،ها
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 ، مشخصات خاک های استفاده شده در آزمایشات(1جدول)

  Cc Cu D50 (mm) Gs ω (%) γd MAX γd min نوع خاک

شن خوب دانه بندی 

GW 
1.17 7.7 8 2.63 6.1 2.067 1.618 

ماسه خوب دانه بندی 

SW 
1.24 9.23 4 2.62 9.7 2.095 1.613 

بد دانه بندی شن 

GP1 
0.99 1.64 16 2.63 2.1 1.874 1.706 

شن بد دانه بندی 

GP2 
0.94 1.8 8 2.62 4.2 1.835 1.722 

 بد دانه بندیماسه 

SP 
0.91 5.71 1.6 2.61 10 1.993 1.595 

γd   :ب گرم بر سانتيمترمکعب است. وزن مخصوص خاک بر حس 
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 انتخاب زیر منحنی های نمودار دانه بندی شن خوب دانه بندی شدهی نحوه  نمودار (5شکل)

  شاتیآزما جینتا .7
 

در   .ول بيان ميگردداآزمایشات برش مستقيم نتایج زیر در جدبا انجام          

(، متوسط زاویه اصطکاک های حاصل از انواع ϕaveکاک متوسط )، زاویه اصط (2)جدول 

بدین معنی که با انجام آزمایش برش مستقيم با چهار  ترکيب های تنش نرمال است،

مقدار تنش قائم، اقدام به بدست آوردن زاویه اصطکاک با ترکيب های متفاوتی از 

 تنش های قائم می نمایيم.

  
 : قيم بزرگ مقياسهای برش مست نمودار های آزمایش

 

           
تصویر سمت راست : نمودار جابجایی افقی به قائم، تصویر سمت چپ : نمودار تنش   (6شکل)

  GWبرشی به جابجایی افقی برای خاک 
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تصویر سمت راست : نمودار جابجایی افقی به قائم، تصویر سمت چپ : نمودار تنش  (7شکل)

  SWایی افقی برای خاک برشی به جابج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
تصویر سمت راست : نمودار جابجایی افقی به قائم، تصویر سمت چپ : نمودار تنش  (8شکل)

  GP1برشی به جابجایی افقی برای خاک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تصویر سمت راست : نمودار جابجایی افقی به قائم، تصویر سمت چپ : نمودار تنش  (9شکل)

  GP2جایی افقی برای خاک برشی به جاب
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تصویر سمت راست : نمودار جابجایی افقی به قائم، تصویر سمت چپ : نمودار تنش  (10شکل)

  SPبرشی به جابجایی افقی برای خاک 

 
 

 

( است برای خاک Cنتایج کلی آزمایشات که شامل زوایای اصطکاک و ضریب چسبندگی) 

 آورده شده است.  (2)های با دانه بندی خوب در جدول

 نتایج آزمایشات برای خاک های خوب دانه بندی شده (2جدول )

GW بد دانه بندیماسه   دانه بندی شن خوب SP 

C kg/cm² ϕ (deg) σn kg/cm² C kg/cm² ϕ (deg) σn kg/cm² 

1.0 41.4 1,2,3,4 0.9 41 1,2,3,4 

0.9 43.3 1,2,3 0.8 41.3 1,2,3 

1.0 41.1 1,2,4 1 40.9 1,2,4 

1.2 39.7 2,3,4 0.8 41.4 2,3,4 

1 41.6 1,3,4 0.8 40.9 1,3,4 

 
1.6 Δϕ 

 
1.1 Δϕ 

 
41.4 ϕ ave3 

 
41.1 ϕ ave3 

 
0.0 ϕ ave-ϕ4 

 
0.1 ϕ ave-ϕ4 

       
  

( اختالف بين بزرگترین و کوچکترین Δϕ(، )3و2ح است در جداول )يالزم به توض  

( ميانگين حالت هایی است که ϕ ave3ور از)ظمنمقدار زاویه اصطکاک داخلی بوده و 

از سه مقدار تنش قائم برای بدست آوردن زاویه اصطکاک، استفاده شده است و 

(ϕ4( زاویه اصطکاک بدست آمده از چهار مقدار تنش قائم است و )ϕ ave-ϕ4 )

بيانگر اختالف بين متوسط زاویه اصطکاک داخلی بدست آمده از ترکيبات سه تایی 

 ائم و زاویه اصطکاک داخلی حاصل از ترکيب چهار تایی تنش قائم است. تنش ق

 است :  (3)بصورت جدول نيز  بدو برای خاک های با دانه بندی 
 

 بد دانه بندی شدهنتایج آزمایشات برای خاک های  (3جدول)

 SP بد دانه بندیماسه  GP2شن بد دانه بندی  GP1بد دانه بندی شن 

C kg/cm² ϕ (deg) σn kg/cm² C kg/cm² ϕ (deg) σn kg/cm² C kg/cm² ϕ (deg) σn kg/cm² 

0.9 50.4 1,2,3,4 0.6 43.0 1,2,3,4 0.4 40.3 1,2,3,4 

0.9 50.8 1,2,3 0.6 43.0 1,2,3 0.4 40.9 1,2,3 

0.9 50.4 1,2,4 0.6 42.9 1,2,4 0.4 40.1 1,2,4 

1 49.3 2,3,4 0.5 43.8 2,3,4 0.4 40.1 2,3,4 

0.8 50.6 1,3,4 0.6 42.7 1,3,4 0.4 40.2 1,3,4 

 
1.5 Δϕ 

 
1.1 Δϕ 

 
0.7 Δϕ 

 
50.3 ϕ ave3 

 
43.1 ϕ ave3 

 
40.4 ϕ ave3 

 
0.09 ϕ ave-ϕ4 

 
0.1 ϕ ave-ϕ4 

 
0.06 ϕ ave-ϕ4 

 

از آزمایش برش  هبدست آمد مقادیر پارامترهای برشی ادامه ی به بيان (4)در جدول

 :   است پرداخته شده مستقيم بزرگ مقياس،

 
 مقادیر زاویه اتساع و سختی های برشی خاک ها (4جدول)

 Cc Cu D50 (mm) ϕave (deg) ψ(deg) Ks نوع خاک

شن خوب دانه بندی 

GW 
1.17 7.7 8 41.41 16.7 2.833 

ماسه خوب دانه بندی 

SW 
1.24 9.23 4 41.02 15.96 3.352 



 رانیا کيژئوتکن یندسكنفرانس ملي مهاولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

بد دانه بندی شن 

GP1 
0.99 1.64 16 50.36 21.2 2.12 

شن بد دانه بندی 

GP2 
0.94 1.8 8 43 14.03 3.2 

 بد دانه بندیماسه 

SP 
0.914 5.71 1.6 40.29 6.6 4.53 

 
 

 تحليل نتایج :نتيجه گيری و  .8

 

نتایج نشان دادند اگرچه افزایش تنش برشی ميزان اتساع نمونه را           

تای تنش قائم می ر راسکاهش می دهد، اما در کل موجب ازدیاد کار انجام شده د

 گردد و این عمل باعث افزایش مقاومت برشی خاک ميگردد.

در مورد اثر تنش قائم نيز می توان بيان نمود با افزایش تنش قائم،           

اثر فزاینده آن به مقاومت برشی مخلوط کاهش می یابد و علت اصلی آن خرد شدگی 

 دانه ها در مقدار تنش های قائم زیاد است.

و شن  بد دانه بندی درشتشن  ار خاک های شن خوب دانه بندی شده،رفت         

، بدليل کنترل مکانيزم برش توسط ذرات بزرگ، بيشتر بصورت سخت بد دانه بندی ریز

شونده با کرنش و با افت کم مقاومت برشی بود و رفتار خاک های ماسه خوب دانه 

د تماس کامل بين ذرات درشت عدم وجو، بدليل بد دانه بندیبندی شده و ماسه 

 . بصورت نرم شونده با افت زیاد در مقاومت برشی بود  دانه،

خوب، با افزایش اندازه متوسط مشاهده شد، در خاک های با دانه بندی          

ذرات، زاویه اصطکاک و زاویه اتساع افزایش پيدا می کنند. البته این افزایش به 

، به ر هر دو نمونه خاک خوب دانه بندیدانه ها ددليل کامل بودن دامنه اندازه 

 مقدار کوچکی است. 

، با افزایش اندازه متوسط ذرات بددر خاک های دارای دانه بندی           

(D50زاویه اصطکاک داخلی و زاویه اتصاع، افزایش پيدا می کند ،) که بدليل کامل

زدیک شدن خاک ها از نبودن دامنه خاک ها و یکنواختی در این نمونه ها، با ن

حالت بزرگ دانه )بلوکی( به حالت ریز دانه )خرد( و تغيير در اندازه زاویه 

 جدولاصطکاک و زاویه اتساع، بزرگتر از حالت خاک های با دانه بندی خوب است)

الزم به توضيح است علت افزایش زاویه اتساع با افزایش اندازه ذرات، افزایش (.5

نسبت به نمونه با ذرات  بزرگتراخل نمونه با ذرات تغيير مکان قائم ذرات د

کوچکتر بوده و علت افزایش زاویه اصطکاک گسترش ناحيه برشی نمونه، با افزایش 

ی خاک های خوب دانه بندی شده و همچنين بد سختی برش .اندازه متوسط دانه هاست

 دانه بندی شده، با افزایش اندازه ذرات، کاهش پيدا می کند.

 ϕave ψ Ks نوع خاک

شن خوب دانه بندی 

GW 
41.41 16.7 2.83 

ماسه خوب دانه 

 SWبندی 
41.02 15.96 3.35 

شن بد دانه بندی 

GP1 
50.36 21.2 2.12 

شن بد دانه بندی 

GP2 
43 14.03 3.20 

ماسه بد دانه 

 SPبندی 
40.3 6.6 4.53 

 

 ر زاویه اصطکاک داخلیتصویر سمت راست : مقادیر زوایای اتساع، سمت چپ : مقادی (5جدول)

 

در رابطه با تغيير در ترکيب های تنش قائم هم می توان اینگونه بيان           

اختالف بين حد اکثر بيشترین زاویه اصطکاک بدست آمده از ترکيب های  نمود که

چهار مقدار تنش قائم و حداقل آنها، در خاکهای با دانه بندی خوب و همچنين در 

 (6جدول، با افزایش اندازه متوسط ذرات، بيشتر می شود.)بندیبد دانه خاک های 

 ϕ (deg) Δϕ ϕ ave3 ϕ ave-ϕ نوع خاک

 0.01 41.42 1.64 41.41شن خوب دانه بندی 



 رانیا کيژئوتکن یندسكنفرانس ملي مهاولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

GW 
ماسه خوب دانه بندی 

SW 
41.02 1.12 41.11 0.09 

شن بد دانه بندی 

GP1 
50.36 1.5 50.3 0.06 

شن بد دانه بندی 

GP2 
43 1.1 43.1 0.1 

ماسه بد دانه بندی 

SP 
40.3 0.7 40.4 0.1 

 

 اختالف زوایای داخلی بدست آمده از ترکيب تنش های قائم (6جدول)

نتيجه گيری کلی این پژوهش این است که افزایش اندازه دانه ها باعث            

افزایش در زاویه اصطکاک و زاویه اتساع شده اما باعث کاهش سختی برشی ميگردد، 

باید توجه نمود که نحوه دانه بندی خاک و خوب دانه بندی شدن یا دانه هر چند 

   خاک نيز تاثير زیادی بر رفتار برشی خاک دارد.  بد بندی
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