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 خالصه

ها از آن  ای برخوردار بوده است. این پدیده كه در خاک ها از اهميت ویژه پدیده خزش یا رفتار وابسته به زمان هميشه در هر مصالحي از جمله خاک

هد. در این تواند در درازمدت اثرات خود را روی سازه نشان د های ریزدانه مورد توجه بوده و مي شود بيشتر در خاک به عنوان تحکيم ثانویه یاد مي

ظ تحقيق سعي شده تا با بازسازی نمونه های حاصل از منابع قرضه ریزدانه سد خاكي مجن، خصوصيات تحکيمي آن را یافته و كيفيت مصالح از لحا

های خاكي از جمله سد خاكي،  خزشي مورد بررسي قرار گيرد. نتایج حاصله حاكي از آنست كه خاک مورد مطالعه برای استفاده در سازه

  های آبياری و... مفيد بوده و نسبت  كانال

  
پيرامون پدیده  موجود تئوری های پر استنادترین و مهمترین از یکي فني، ادبيات به استناد باكه ثابت،   

 مي باشد. 30/3 -30/3برای خاک منطقه مورد بررسي برابر  مي آید شمار به ثانویه خزش و تحکيم
 

  های ریزدانه، تحکیم ثانویه، نسبت  خزش، خاککلمات کلیدی: 

  
 . 

 

 

 مقدمه .1
 

در خاک های ریزدانه به علت پایين بودن ضریب نفوذپذیری، افزایش تنش كل ابتدا باعث افزایش فشار آب حفره ای مي شود. با گذشت زمان 

با استهالک تدریجي اضافه فشار آب حفره ای و افزایش تدریجي تنش و زهکشي تدریجي، اضافه فشار آب حفره ای رفته رفته كاهش مي یابد. همزمان 

بعد از زائل شدن كامل اضافه فشار حفره ای، تنش مؤثر در خاک نيز ثابت مي ماند.  مؤثر، نسبت تخلخل خاک كاهش یافته و خاک تحکيم مي یابد.

نشان مي دهد كه در خاک های رسي، تغيير شکل حتي بعد از ثابت شدن . مشاهدات ]1[نشست خاک تا این مرحله به نام تحکيم اوليه خوانده مي شود 

 .]۱[تنش مؤثر نيز ادامه مي یابد. از این پدیده به عنوان خزش نمونه یا تحکيم ثانویه نام برده مي شود 

ها،  ها، سطح راه ختمانهای طوالني مدت، انحراف و جابجایي سا اهميت بررسي پدیده خزش از آنجا ناشي مي شود كه این مسأله در نشست

های طبيعي وجود خزش در  های قدیمي و شيب های سازه در تغيير شکل يرگذار است. بر اساس مشاهداتها تأث خاكي و لغزش طبيعي شيب سدهای

ود. یکي از ش های نرم در محل یافت مي های زیادی برای رفتار خزشي خاک های قدیم شناخته شده است. امروزه نمونه های رسي از زمان خاک

 .]0 [باشد های كالسيک نشست ناهموار برج پيزا در ایتاليا مي نشست

 های مشخصات خاک سایر و ثانویه تحکيم خصوصيات ميان ارتباط برقراری و كردن مدل منظور به فراواني های تالش بيستم قرن اوایل از

 روی جامعي مطالعات این دهه اواسط حاصل نگردید. در زمينه این در چنداني موفقيت ميالدی 1۳93 دهه تا ولي است گرفته صورت گوناگون
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 ندانشگاه سمنا ،ژئوتکنیککارشناس ارشد  2
 کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه سمنان 3
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  نسبت  بودن ثابت تئوری ارائه به منجر آن كه نتيجه گرفت صورت ثانویه تحکيم پدیده

  
 1۳99 سال در مصریو  گادلوسکيتوسط  خاک هر برای 

 ریزدانه های خاک تحکيمي رفتار پيش بيني تعيين قدرت این تئوری درعملکرد  و بررسي منظور به فراواني مطالعات ،بعد های سال در .]0[ گردید

 .دارد ادامه نيز كنون تا كه گرفته است صورت
 

 مکانیابی منطقه مورد مطالعه: .2

    
متر و  ۱63طول  دارایاین سد خاكي  .است ماسه ای و شن پوسته و ترانزیشن فيلتر، الیه های سد مجن یک سد خاكي با هسته رسي مركزی و

نوع با ویژگي های ژئوتکنيکي شبيه به هم  0متر مي باشد كه منابع قرضه ریزدانه آن از منطقه مجن شناسایي شده و شامل  08متر و ارتفاع  8عرض تاج 

شمال غربي شاهرود در دامنه ی كيلومتر 00كيلومتر از مركز استان و در  ۱08در استان سمنان و در نزدیکي شهر مجن به فاصله مي باشد. این سد خاكي 

شان مکانيابي منطقه مورد مطالعه را ن 1در شکل  .]0[ قرار دارد 06:03:33و عرض جغرافيایي  00:0۱:33و در طول جغرافيایي  يرشته كوه های البرز شرق

 داده شده است.

 

 
 مکانیابی منطقه مورد مطالعه – 1شکل 

 

 مواد و روشها . 3
 

در سازه های خاكي از قبيل سد خاكي، كانالهای آبياری و... همواره تالش مي شود خاكهای ریزدانه رسي در درصد رطوبت بهينه متراكم شود 

، کخابرای هر چهار نمونه خاكي اتفاق مي افتد ابتدا  دسهسته رسي گردد. در این تحقيق به منظور شبيه سازی آنچه در تا بيشترین سطح مقاومتي حاصل 

هایي با درصد رطوبت بهينه و تراكم ماكزیمم ساخته شد و جهت انجام نمونه با استفاده از نتایج این آزمایشات، سپس. آزمایشات تراكم انجام شد

 د.شاز داخل قالب تراكم برداشته های آزمایش با استفاده از رینگ، ، نمونهحکيم دراز مدتآزمایش ت

د كه خصوصيات آنها در جدول ننوع خاک با ویژگي های شبيه به هم مي باش 0ریزدانه سد خاكي مجن شامل همانطور كه گفته شد منابع قرضه 

 آمده است. 1

 خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح قرضه ریزدانه سد خاکی مجن -1جدول 

 شماره نمونه حد رواني حد خميری دامنه خميری درصد رطوبت بهينه نسبت تخلخل چگالي ویژه

68/۱ 0۳0/3 ۳/11 13 19 ۱9 1 

93/۱ 000/3 1/10 1۱ 1۳ 01 ۱ 

6۳/۱ 061/3 0/1۱ 10 ۱۱ 00 0 

90/۱ 091/3 8/10 10 ۱1 06 0 
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پس از انجام آزمایشات اوليه، آزمایش تحکيم دراز مدت جهت یافتن پارامترهای تحکيم از جمله ضریب فشردگي و ضریب تحکيم ثانویه انجام 

یک هفته تحت تنش های  در هر پله بارگذاری به مدت ی گرفته شده از قالب تراكم به روشي كه گفته شدبدین صورت كه هر كدام از نمونه ها گردید.

مقادیر ضریب فشردگي و ضریب تحکيم ثانویه، برای هر خاک در دستگاه مختصات . گرفتندكيلوگرم بر سانتيمتر مربع قرار  8و  0، ۱، 1، 0/3، ۱0/3

   و با استفاده از رگرسيون خطي، بهترین مقدار برای نسبت ثابت گردیدم رس

  
ارائه  0تا  ۱ و اشکال تایج برای نمونه های خاک در جداول. نآمدبدست  

 است. شده

  نتایج آزمایش تحکیم دراز مدت و یافتن نسبت  -2جدول 

  
 1برای نمونه شماره  

 

  
  

 (kg/cm2فشار)       

3۱9/3  33۳۱/3  333۱/3  ۱0/3  

300/3  3۱01/3  3338/3  0/3  

301/3  360۳/3  33۱3/3  1 

300/3  3803/3  33۱8/3  ۱ 

303/3  3۳33/3  33۱9/3  0 

301/3  3۳83/3  3303/3  8 

 

  به منظور یافتن نسبت  ۱با توجه به جدول 

  
  نسبت  ۱با توجه به شکل  تشکيل مي شود. ۱برای این خاک نمودار شکل  

  
 1برای نمونه خاک  

 مي باشد. 301/3برابر با 

 
  نسبت  و تعیین   در برابر    نمودار  - 2شکل 

  
 1ی نمونه خاک شماره برا  

 

  نتایج آزمایش تحکیم دراز مدت و یافتن نسبت  -3جدول 

  
 2شماره خاک برای نمونه  

  
  

 (kg/cm2فشار)       

300/3  3308/3  333۱/3  ۱0/3  

------- 316۳/3  ------- 0/3  

301/3  3001/3  3318/3  1 

300/3  3698/3  33۱0/3  ۱ 

303/3  3800/3  3300/3  0 
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300/3  1300/3  3306/3  8 

كيلو گرم بر سانتيمتر مربع، مقداری برای ضریب تحکيم ثانویه بدست نيامد لذا با توجه به  0/3در بارگذاری   0در جدول  ،با توجه به آزمایشات

  نسبت  0شکل 

  
 مي باشد. 300/3برابر با  بدست مي آید كه گام بارگذاری 0حاصل از  ۱برای نمونه خاک  

 
 

 
  نسبت  و تعیین   در برابر    نمودار  - 3شکل 

  
 2ی نمونه خاک شماره برا  

 

  ، نسبت 0و شکل  0جدول با توجه به 

  
 .آمدبدست  300/3برابر با  0برای نمونه خاک  

 
  نتایج آزمایش تحکیم دراز مدت و یافتن نسبت  -4جدول 

  
 3برای نمونه شماره  

  
  

 (kg/cm2فشار)       

300/3  316۳/3  3336/3  ۱0/3  

306/3  3۱99/3  3313/3  0/3  

308/3  3006/3  3310/3  1 

306/3  3906/3  33۱9/3  ۱ 

300/3  1389/3  3309/3  0 

300/3  1۱3۳/3  3301/3  8 

 

 
  نسبت  و تعیین   در برابر    نمودار  - 4شکل 

  
 3ی نمونه خاک شماره برا  
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  ، نسبت 0و شکل  0جدول با توجه به 

  
 د.بدست آم 306/3برابر با  0خاک  برای نمونه 

 
  نتایج آزمایش تحکیم دراز مدت و یافتن نسبت  -5جدول 

  
 4برای نمونه شماره  

  
  

 (kg/cm2فشار)       

------ 3۱39/3  ------- ۱0/3  

308/3  3۱98/3  3311/3  0/3  

309/3  3061/3  33۱1/3  1 

306/3  3۳69/3  3300/3  ۱ 

309/3  1۱60/3  3309/3  0 

306/3  1003/3  3301/3  8 

 

 
  نسبت  و تعیین   در برابر    نمودار  - 5شکل 

  
 4ی نمونه خاک شماره برا  

 

به تقسيم بندی خاک ها بر اساس درجه تراكم پذیری آنها پرداخته     ، بر اساس ضریب تحکيم ثانویه اصالح شده 1۳99در سال ]6[داس

 گویای این مطلب است. 6است. جدول 

 
 [6] تقسيم بندی خاكها بر اساس قابليت تحکيم ثانویه -6جدول 

     درجه تراكم پذیری ثانویه

      خيلي پایين

         پایين

         متوسط

         باال

      خيلي باال

 

 دسته بندی مي شوند. ،9خاكهای مورد بررسي به صورت جدول  ،6بر اساس جدول 
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 تقسیم بندی خاکها بر اساس قابلیت تحکیم ثانویه -7جدول 

 شماره نمونه     درجه تراكم پذیری ثانویه

 1 ۱08/3 پایين

 ۱ ۱60/3 پایين

 0 036/3 پایين

 0 0۳1/3 پایين

 

شود كه همه خاک های مورد بررسي از درجه تراكم پذیری ثانویه پایين برخوردارند و بر این اساس در برابر مشاهده مي  9بر اساس جدول 

 را دارا هستند. پذیریپدیده خزش، كمترین تاثير

  نسبت  مقایسه و منظور تخمين به

  
بر اساس از مقادیر پيشنهاد شده توسط مصری  استفاده موجود راه تنها امروزه مشخص، خاک یک برای 

 گویای این مطلب است. 8. جدول ]9[نوع خاک مي باشد

  نسبت  -8جدول 

  
 [7]برای مصالح ژئوتکنیکی، مصری  

   نوع مصالح
  

 

 3۱/3 31/3 خاكهای دانه ای شامل سنگریزه

 30/3 31/3 شيل و گلسنگ

 30/3 31/3 رسهای غير آلي و سيلتها

 30/3 31/3 رسهای آلي و سيلتها

 36/3 31/3 خاكهای نباتي و اليافي

 
مشاهده مي شود كه مصالح قرضه موجود در دسته رسهای غير آلي و سيلتها با نسبت  8و مقایسه آنها با جدول  0تا  ۱و اشکال با توجه به جداول 

  

  
از كيفيت خوبي برخوردارند و مي توان از آنها به عنوان مصالح قابل اطمينان در هسته قرار مي گيرند كه از این لحاظ نيز  30/3 31/3در محدوده  

 .رسي سد خاكي استفاده كرد
 

 نتیجه گیری .4
 

در خاكهای ریزدانه رسي كه كاربرد زیادی در سازه های خاكي دارند، پدیده تحکيم ثانویه یا خزش از اهميت زیادی برخوردار است هر چند 

 في پدیدهكه امروزه بي توجهي به این پدیده مخاطرات بسياری را موجب شده است. در این تحقيق تالش شد تا با استفاده از مفاهيم ساده به بررسي كي

 خزش در هسته رسي سد خاكي مجن پرداخته شود كه نتایج حاصل به صورت زیر خالصه مي شود:  

 خاک مورد بررسي از نظر تراكم پذیری ثانویه در درجه پایين قرار دارد.  -1

 خاک مورد بررسي طبق نظر پركاربرد مصری در گروه خاكهای غير آلي قرار دارد.  -۱

خاک مورد نظر، از كيفيت باالیي در جهت استفاده در سازه های خاكي برخوردار بوده و با اطمينان مي توان گفت به  ۱و  1با توجه به موارد   -0

 تي تحت تاثير خزش، قرار نمي گيرد.راح
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