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 خالصه 

زدگی به صورت ایجاد پدیده قوسآزمایشگاهی به بررسی این مقاله 

بدین ای پرداخته است. ساختاری به شکل قوس پایدار در مصالح دانه

منظور یک دستگاه توسعه یافته دریچه ساخته شده و به کمک آن ابعاد 

ای بر حسب زاویه اصطکاک داخلی، قطر دانهقوس ایجاد شده در مصالح 

متوسط و زاویه قرارگيری بستر مصالح مورد پژوهش قرار گرفته است. 

با  برای همه مصالح مورد آزمایش دهند کهمشاهدات آزمایشگاهی نشان می

، عرض و ایافزایش عرض دریچه و کاهش زاویه قرارگيری بستر مصالح دانه

ها به صورت یک و شکل تمامی قوس یابدش میارتفاع قوس تشکيل شده افزای

. از طرفی به ازای یک عرض دریچه و زاویه بستر ثابت، با سهمی است

ای، ارتفاع و عرض افزایش زاویه اصطکاک داخلی و چگالی مصالح دانه

دریچه با توجه به زاویه  حداکثر عرض ضمنا  یابد. قوس افزایش می

برابر قطر متوسط  6/8تا  5اصطکاک داخلی و زاویه بستر مصالح حدودا  

 ای بدست آمده است. ذرات محيط دانه
 

 ارتفاع قوسای، دریچه، عرض قوس، مصالح دانه، زدگیقوس :کلمات کلیدی
 

 

 همقدم .1

 
 [1]ای است. ترزاقی دانههای موجود در مصالح ترین پدیدهمتداولزدگی یکی از قوس

های را به صورت انتقال فشار از یک توده خاک در حال تسليم به بخشزدگی اثر قوس

پایدار مجاور تعریف کرد که ناشی از بسيج شدن مقاومت برشی بين ذرات است که در 

باشد. او با ابداع دستگاه آزمایش می ایدانه واقع حاصل جابجایی نسبی در مصالح

گيری از فشار پرداخت. با بهره زدگی به معنای انتقالدریچه به تفسير مفهوم قوس

زدگی در مسائل گوناگون مهندسی های بسياری برای شناخت اثر قوساین ایده، پژوهش

، [7-0]ها ، تحليل و طراحی تونل[۱]از جمله انتقال بار در سازه دیوار نگهبان 

، بار موجود بر روی [۳]، نشست خاکریزهای متکی به شمع [8]ها مقاومت باربری شمع

انجام شده است.  [11]ها و سيلوها ای در قيفو جریان دانه [13]های مدفون سازه

در . شودپيشنهاد می [1۱] مرجع مطالعهزدگی آشنایی بيشتر با پدیده قوس برای

تمامی موارد فوق الذکر، به دليل آنکه منطقه تحت تأثير انتقال فشار قوسی شکل 

زدگی به زدگی برای این پدیده انتخاب شده است. با این وجود، قوسباشد نام قوسمی

برای نشان  به صورت یک قوس نيز قابل تعریف است. پایدار یساختارمعنای ایجاد 

دستگاه دریچه ترزاقی، دستگاهی طراحی با اصالح  [10] گو و ژو دادن این مفهوم،

ای را مدلسازی کند. از مصالح دانه برخیتوانست امکان تشکيل قوس در که می کردند

درجه نسبت به افق و استفاده از  03فقط بر روی زاویه  قرارگيری بستر مصالح

-با بهره .شودشمرده می دستگاهجزو نقاط ضعف این  ،تعدادی دریچه با عرض ثابت

طراحی و ساخته شده است  یک دستگاهی از این ایده و برای رفع این نقاط ضعف، گير

های ای گوناگون دارای ذراتی با قطرتواند امکان تشکيل قوس در مصالح دانهکه می
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 شاملدلخواه را فراهم نماید. بستر مصالح در این دستگاه بر روی کليه زوایا 

متحرک با قابليت باز  ایقابل تنظيم است و دریچه نسبت به افق درجه ۳3صفر تا 

توان حداکثر عرض دارد. با استفاده از این دستگاه میدلخواه  ميزان شدن تا

شود بدست آورد. باید دانست گاهی در زدگی ایجاد میرا که بر روی آن قوس دریچه

یجاد قوس بر ای، به دليل اها و سيلوهای نگهداری مصالح دانههایی نظير قيفسازه

شود. معموال  برای جلوگيری برو میمصالح با مشکل رو  خروجی، عمل تخليهمحل روی 

کنند تا ای، اندازه بازشو را تا حدودی بزرگ انتخاب میاز بروز چنين پدیده

مایل هایی دارای زاویه امکان تشکيل قوس وجود نداشته باشد. این امر در سازه

هزینه طراحی و گاهی سبب افزایش بيش از حد دبی  منجر به افزایشنسبت به افق 

ها بنابراین دقت در انتخاب اندازه بهينه بازشوی این سازه گردد.خروجی مصالح می

از اهميت باالیی برخوردار است و نتایج این پژوهش کمک شایان توجهی به این 

 مسأله خواهد نمود. 

 آزمون آزمایشگاهی دریچه  .2

 آزمون توسعه یافته دریچه  1.۱

 03زاویه  ای بافقط برای قرارگيری بستر مصالح دانه [10]دستگاه دریچه گو و ژو 

 دستگاه ساخته شده و عرض دریچه ثابت قابل استفاده است. امادرجه نسبت به افق 

ای متغير دریچهداشتن  عالوه بردر واقع حالت توسعه یافته این دستگاه است،  که

جعبه درجه نسبت به افق تنظيم شود.  ۳3تواند بر روی زوایای بين صفر تا می

یک تخته چوبی مالمينه و یک شيشه ضدضربه است که از فضای بين  در واقع آزمایش

متحرک سمت راست و چپ توسط دو قطعه چوبی مهار شده و از پایين به دو قطعه چوبی 

باشد. مجاور یکدیگر محدود گردیده و از طرف باال به منظور ورود مصالح باز می

و ضخامت آن هم با توجه به اندازه قطر مصالح  سانتيمتر 03 × 03ابعاد این جعبه 

شود که البته باید توجه داشت که این ضخامت طوری انتخاب میقابل تنظيم است. 

اوال  مصالح فقط در یک الیه ریخته شوند تا شرایط کرنش مستوی برقرار گردد و 

 ميليمتر از قطر هر دانه بيشتر باشد تا مصالح بتوانند یکبه اندازه ثانيا  

ضمنا  یک مخزن بستر چوبی و شيشه محافظ تخليه شوند.  بابدون هيچ گونه اصطکاکی 

کوچک در انتهای بستر و دقيقا  در زیر قطعات چوبی افقی تعبی شده که دارای دو 

ریلی برای حرکت افقی و هماهنگ قطعات چوبی برای ایجاد  نقشکاربرد است. اوال  

باشد. ای خارج شده از دریچه میو ثانيا  محل نگهداری مصالح دانه را دارددریچه 

 دهد. دستگاه توسعه یافته آزمون دریچه را نشان می 1شکل 

 

 
 دستگاه توسعه یافته دریچه - 1شکل 

 ای مورد استفاده مصالح دانه ۱.۱

با  1ای سنگریزهمجموعه از دو نوع مصالح استفاده شده است. اول، در این آزمایش

تقریبا  کروی با سطح  ۱نوعی دانه تسبيح پالستيکیدوم، ميليمتر و نه  قطر متوسط

از آنجایی که قرار است برای مقایسه نتایج  .ميليمتر 1۱با قطر کامال  صيقلی 

بدست آمده، کار آزمایشگاهی انجام شده دارای دقت باالیی باشد، در مورد 

ای هایی کامال  تميز به اندازهاز سنگریزهای ها باید گفت که ابتدا مجموعهسنگریزه

اند. سپس کل این مصالح از جعبه خارج انتخاب شدهند نکه جعبه آزمایش را پر ک

توان ها میبدین ترتيب با داشتن وزن سنگریزه شود.گيری میها اندازهشده و وزن آن

وزن مخصوص آن را بدست آورد و در هر گام انجام آزمایش برای برقرار نمودن 

ثابت باقی  وزن مخصوصسنگریزه استفاده کرد تا  مقدارشرایط مساوی، از همان 

 13بایستی ضخامت جعبه آزمایش حداقل  1.۱مطابق مطالب ذکر شده در بخش  بماند.

باشد تا اثر اصطکاک تا حد سانتيمتر  03× 03 × 1و ابعاد جعبه برابر ميليمتر 

 (1)ها از رابطه بسيار زیادی برابر صفر گردد. بنابراین، وزن مخصوص سنگریزه
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های پالستيکی بر روی از طرفی در این آزمایش برای بررسی اثر تراکم گوی

گيرند. در زدگی، مصالح با دو آرایش خاص درون جعبه دستگاه قرار میپدیده قوس

شود، ابتدا شناخته میالف( -۱)شکل  1 چيدمان اول که به عنوان آرایش متراکم

شوند و سپس هر دانه دقيقا  بين دو دانه ردیف میها در اولين ردیف ریخته دانه

یابد. اما در گيرد و این روند تا پر شدن کامل جعبه ادامه میپایينی قرار می

ها در اولين ردیف ریخته ب(، ابتدا دانه-۱)شکل  ۱چيدمان دوم به عنوان آرایش شل

. بدیهی است که شودشوند و سپس هر دانه دقيقا  روی دانه ردیف زیرین گذاشته میمی

و نياز به تمرکز و دقت باالیی  بودهدستيابی به این دو آرایش کاری بس دشوار 

دقيقه و با  53دارد. باید دانست پر کردن جعبه با آرایش اول )متراکم( حدود 

انجامد. در مورد این مصالح نيز باید دقيقه به طول می ۳3آرایش دوم )شل( حدود 

ها در آرایش متراکم مایش ثابت باقی بماند. وزن دانههر دو آرایش در هر گام آز

و برای  (d50=d=12mm)ها گرم و با توجه به قطر دانه 15۱0گرم و در آرایش شل  16۱3

شود. ميليمتر انتخاب می 10جلوگيری از ایجاد اصطکاک، ضخامت جعبه برابر 

های سانتيمتر و وزن مخصوص مجموعه دانه 03 × 03 × 0/1بنابراین حجم جعبه برابر 

گرم بر  ۳8/3و  30/1پالستيکی در آرایش متراکم و شل به ترتيب برابر 

 [10]مطابق   0باشد. ضمنا  با استفاده از آزمایش زاویه آسایشسانتيمترمکعب می

های پالستيکی در آرایش متراکم ها، دانهمقادیر زاویه اصطکاک داخلی برای سنگریزه

است که درجه بدست آمده است. روشن  7/03و  0/07، 0/01و شل به ترتيب برابر 

های دارای اشکال هندسی های پالستيکی کروی و مجموعه سنگریزهاستفاده از دانه

تواند به درک بهتری از اثر شکل و اندازه ذرات گوناگون با ابعاد مختلف می

 زدگی منجر گردد. ای در تشکيل قوسمصالح دانه

 

 
 های پالستیکی انواع آرایش گوی - 2شکل 

 انجام آزمایش  0.۱

قطعه افقی به ميزان شود. دو دا جعبه بر روی زاویه مورد نظر تنظيم میابت

گردند و در فاصله ایجاد شده یک قطعه آکاستيو فشرده دلخواه از یکدیگر دور می

ای مطابق نظم گيرد. سپس مصالح دانهمکعب مستطيلی شکل به عنوان دریچه قرار می

ته باید توجه داشت نحوه وارد کردن شوند. البوارد جعبه می ۱.۱گفته شده در بخش 

شيشه محافظ  بایدها ابتدا ای درون جعبه متفاوت است. برای سنگریزهمصالح دانه

های پالستيکی را نصب نمود و سپس مصالح را درون جعبه ریخت، اما در مورد دانه

 شوند تا جعبه کامال  پر شودمطابق آرایش مورد نظر چيده می در ابتداگفت که  باید

گردد. سرانجام دریچه مذکور که از جنس آکاستيو و بعد از آن شيشه محافظ نصب می

شود. توجه به این نکته است، به طرف پایين منتقل و به طور کامل برداشته می

های برشی در مصالح باید نوع حرکت دریچه به ضروری است که برای عدم ایجاد تنش

ای به تدریج اشته شدن دریچه مصالح دانهصورت انتقالی رو به پایين باشد. با برد

شوند. نکته جالب این آزمایش آن است که از جعبه خارج و وارد مخزن پایينی می

شوند، بلکه پس از گذشت زمان معينی از شروع تمامی مصالح از جعبه خارج نمی

گيرند که یک قوس پایدار تخليه مصالح، ذرات محيطی طوری در کنار یکدیگر قرار می

تواند فشار حاصل از مصالح اطراف خود را شود. این قوس میر روی دریچه ایجاد مید

گاه تحتانی خود انتقال دهد. به این پدیده، اثر تحمل کند و آن را به دو تکيه
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گفت  بایدای شود. در مورد علت وقوع این پدیده در مصالح دانهزدگی گفته میقوس

ها اثر برخورد ذرات با یکدیگر، بين دانه که حين خارج شدن مصالح از دریچه در

شود که در نهایت سبب بسيج شدن مقاومت برشی بين ذرات و در اصطکاک ایجاد می

گردد. همين قفل شدگی ناشی از اصطکاک داخلی ذرات در یکدیگر می 1نتيجه قفل شدگی

ای انهزدگی و تشکيل قوس پایدار در محيط دای منجر به ایجاد قوسذرات مصالح دانه

 است. 

 دودر هر گام از انجام آزمایش بر روی یک زاویه معين بستر، عرض دریچه 

مصالح  (θ) یابد و به ازای زاویه بسترميليمتر نسبت به مرحله قبلی افزایش می

ای و عرض دریچه معين، مشخصات ظاهری قوس تشکيل شده شامل عرض و ارتفاع قوس دانه

یابد که دیگر هيچ قوسی بر روی تا آنجا ادامه میشود. این روند قرائت و ثبت می

دریچه ایجاد نشود. الزم بذکر است که مطابق تعریف نویسندگان این مطالعه 

پژوهشی، در آستانه انهدام قوس یعنی دقيقا  یک گام قبل از اینکه دیگر هيچ قوسی 

« انیقوس بحر»ای ایجاد نشود، به آخرین قوس پایدار تشکيل شده در مصالح دانه

 شود. گفته می

 

 نتایج آزمایشگاهی   .3

نسبت به افق شامل  (θ) قرارگيری بستر مصالحبا انجام آزمایش بر روی چهار زاویه 

، نتایج قابل توجهی بدست آمد. 0.۱درجه مطابق توضيحات بخش  ۳3و  73، 03، 13

ذرات تشکيل مکان هندسی ، 0 ای و شکلزدگی در مصالح دانهای از قوس، نمونه0 شکل

 و زاویه بستر سانتيمتر 6/5و  8/۱به اندازه  دهنده قوس را به ازای عرض دریچه

به ترتيب عرض دریچه و  θو  Wمنظور از  0در شکل  دهد.میدرجه نشان  ۳3و  03

نمایانگر مکان هندسی نقاط واقع در قوس  yو  xزاویه بستر مصالح نسبت به افق و 

تواند به منظور مقایسه اثر یم 0بررسی دقيق شکل  .باشدبه مبدأ مختصات می نسبت

 همزمان عرض دریچه و زاویه بستر مصالح بر روی قوس تشکيل شده به کار رود.

  

                                                           
1 Interlocking 
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ای و تشکیل قوس پایدار بر روی دریچهزدگی در مصالح دانهقوس نمونه - 3شکل 

 

 

 
 θ=40o, W=2.8 cm )الف(                               

                                                                                                                                                   
 θ=40o, W=5.6 cm )ب(

عرض دریچه و دو زاویه های ایجاد شده بر روی دو مقایسه شکل هندسی قوس  - 4شکل 

بستر

 

 
θ=40o, W=5.6 cm )ج(

شده بر روی دو عرض دریچه و دو زاویه های ایجاد مقایسه شکل هندسی قوس  - 4شکل 

)ادامه از صفحه قبل( بستر  

گفت که  با تخمين بسيار خوبیتوان های تشکيل شده میهندسه قوس با دقت در
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 کند: از یک سهمی به معادله زیر تبعيت می شکل هر قوس

])B/x2(1[Hy 2                                                        (۱)                                                                                                                        

                                                                         
 هندسینمایانگر مکان  yو  x به ترتيب عرض و ارتفاع قوس و Hو  Bآن، که در 

 .نقاط تشکيل دهنده قوس نسبت به مبدأ مختصات است

ای نسبت اثر اندازه عرض دریچه و زاویه بستر مصالح دانه ،0 شکلدر واقع 

مطابق مشاهدات دهد. نشان میبر روی عرض و ارتفاع قوس تشکيل شده به افق را 

دریچه، عرض قوس ایجاد شده هم بيشتر خواهد شد.  با افزایش اندازهانجام شده 

گردند و امر آن است که با افزایش عرض دریچه مصالح بيشتری تخليه می دليل این

 افزایش یابد.  بایدشود، الزاما  عرض آن از آنجا که قوس روی دریچه تشکيل می

های و کوچکترین قوس در دانه (φ=41.3o)ها بزرگترین قوس در سنگریزه همچنين

های این در حالی است که قطر دانه ایجاد شده است. (φ=30.7o)تسبيح با آرایش شل 

است و بزرگتر از اندازه قطر متوسط  (d=12mm)تسبيح در هر دو آرایش یکسان 

توان نتيجه گرفت که ابعاد قوس تشکيل بنابراین می باشد.می (d50=9mm)ها سنگریزه

 ای است. ای مستقيم با تراکم و زاویه اصطکاک داخلی مصالح دانهای رابطهشده دار
افزایش در زاویه قرارگيری بستر مصالح نسبت به ، 5مطابق شکل از طرف دیگر 

با افزایش زاویه بستر مصالح  بدیهی استشده است.  (H) سبب کاهش ارتفاع قوس افق

یابد افزایش میبر مصالح اعمال شده ( g.sinθمؤلفه شتاب ثقل مؤثر ) ،نسبت به افق

شود. بنابراین، شده بيشتر می ایجادفشار سربار موجود بر روی قوس و در نتيجه 

کوچکتر شود و از این رو، ابعاد آن به قوس تشکيل شده فشار بيشتری اعمال می

ی با ابعاد . به عبارت دیگر برای دو زاویه مختلف، همواره قوسخواهد گردید

 شود. تشکيل می روی زاویه کوچکتر بربزرگتر 

با افزایش اندازه دریچه، ارتفاع قوس پایدار تشکيل همانطور که گفته شد 

قوس بحرانی دارای بيشينه  یابد، اما نکته قابل توجه این است کهشده افزایش می

باشد؛ بلکه دقيقا  در آستانه انهدام قوس، ارتفاع قوس نسبت اندازه ارتفاع نمی

توان اینگونه . علت این مسأله را می(5)شکل  یابدبل اندکی کاهش میبه گام ق

از  ،دریچه و در نتيجه آن افزایش عرض قوس عرض بيان نمود که با توجه به افزایش

 و از سوی دیگر ،کنندیک سو مصالح بيشتری ميل به خروج از دریچه را پيدا می

یابد و قوس انهدام کامل، تقليل میدر لحظه قبل از قابليت تحمل فشار قوس دقيقا  

. البته این (5 )شکل فشار وارده ارتفاع خود را کم کندمجبور است برای تحمل 

   ای جدید است و تفسير دليل اصلی بروز آن نياز به بررسی بيشتری دارد.یافته

 
 های پالستيکی با آرایش متراکم)الف( دانه

 
 های پالستيکی با آرایش شل)ب( دانه
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  ها)ج( سنگریزه

 بر حسب عرض دریچه ایایجاد شده در مصالح دانه تغییرات ارتفاع قوس - 5شکل 

مطابق تعریف این مقاله حداکثر عرض دریچه برای تشکيل قوس، عبارت است از 

گيری هيچ قوسی وجود امکان شکلبه ازای مقداری بزرگتر از آن، دیگر  عرضی که

مشاهدات انجام شده، حداکثر عرض دریچه به ازای مقادیر  بر اساسنخواهد داشت. 

البته دليل آن پيشتر مورد متفاوت است. قرارگيری بستر مصالح  مختلف زاویه

بررسی قرار گرفت، اما توجه به این نکته ضروری است که حداکثر عرض دریچه با در 

رای زوایای ای این پژوهش بمصالح دانه نظر گرفتن مقدار زاویه اصطکاک داخلی

شود که حداکثر مشاهده میباشد. می 6 تر به صورت نشان داده شده در شکلمختلف بس

با آرایش شل بر  های پالستيکیبرابر قطر متوسط دانه برای دانه پنجعرض دریچه از 

برابر قطر متوسط دانه برای  6/8درجه تا حدود  ۳3روی زاویه بستر به ميزان 

باید  درجه متغير است. 13زاویه بستر به اندازه  ها بر رویمجموعه سنگریزه

بر روی چند  [10]گو و ژو کار تحقيقاتی نتایج مطالعه پژوهشی حاضر، دانست که 

 5/5با قطر متوسط  ایهای شيشهای شامل گویه مجموعهای از جملنوع مصالح دانه

کند. ده تأیيد میدرجه انجام ش 03زاویه و ماسه متراکم را هم که برای  ميليمتر

  ده شده است. نشان دا 6ها جهت مقایسه در شکل نتيجه کار آن

نسبت حداکثر عرض دریچه به قطر متوسط ذره بر حسب زاویه قرارگیری بستر مصالح  - 6شکل 

 ایدانه

 گیری   نتیجه .4

ای موضوعی زدگی به معنای تشکيل یک قوس پایدار در مصالح دانهبررسی ماهيت قوس

این قوس  و مشخصات فيزیکی گيریشکلنحوه قابل توجه است. یافتن عوامل مؤثر در 

زدگی در مصالح تر ساز وکار قوستواند به درک جامعشامل عرض و ارتفاع آن می

ه با منظور یک دستگاه توسعه یافته دریچای فاقد چسبندگی کمک کند. به همين دانه

و به کمک آن ابعاد قوس ایجاد شده در  قابليت دریچه و بستر متحرک ساخته شد

0

2

4

6

8

0 2 4 6 8

H
 (

cm
) 

W (cm) 

θ=90 

θ=70 

θ=40 

θ=10 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10 20 30 40 50 60 70 80 90

θ (degree) 

Dense Beads

Loose Beads

Rockfill

Glass beads with d=5.5mm (Gou and Zhou (2012))

Dense sand (Gou and Zhou (2012))

W
m

ax
/d

5
0
 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 
 

8

بر حسب زاویه اصطکاک داخلی، قطر متوسط و زاویه قرارگيری بستر ای مصالح دانه

که برای همه  دادند. مشاهدات آزمایشگاهی نشان مورد مطالعه قرار گرفت مصالح

مصالح مورد آزمایش با افزایش عرض دریچه و کاهش زاویه قرارگيری بستر مصالح 

طرفی به ازای یک عرض یابد. از ای، عرض و ارتفاع قوس تشکيل شده افزایش میدانه

-دریچه و زاویه بستر ثابت، با افزایش زاویه اصطکاک داخلی و چگالی مصالح دانه

یابد. ضمنا  حداکثر عرض دریچه با توجه به ای، ارتفاع و عرض قوس افزایش می

برابر قطر متوسط ذرات  6/8تا  5زاویه اصطکاک داخلی و زاویه بستر مصالح حدودا  

 آمده است.  ای بدستمحيط دانه

 قدردانی  .5

طراحی دستگاه  خصوصآقای دکتر جعفر بلوری بزاز در  بارزنده جنا مشاورهاز 
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