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 خالصه

یداري ها در پاهاي اخير با پيشرفت تجهيزات حفاري، كاربرد ریزشمعدر سال 

 هاي گذشته ترانشه هاي قائم و مایل افزایش یافته است. آناليز زلزله

هاي آزمایشگاهی سانتریفوژ، ميزلرزه و همچنين آزمایش و نتایج بدست آمده از 

حل مؤثر ها را به عنوان یك راهروش های عددی، كارآیي و اهميت اجرای ریزشمع

سازد. در این تحقيق با يدر بهسازی خاک ها روشن م ، مطمئن و كاربردي

،  PLAXISاستفاده از تحليل دو بعدی کرنش مسطح، در نرم افزار اجزای محدود 

بررسی های لرزه ای در خصوص پایداری ترانشه ها انجام شده است. از نتایج به 

دست آمده می توان به کاهش نشست پی و تنشهای بيشينه در نقاط اتصال ریزشمع 

از شبکه ریز شمع های مایل و قائم نسبت به حالت  با پی در صورت استفاده

به ریز   قائم و عملکرد بهترلرزه ای ریز شمع ها در خاک های درشت دانه نسبت

همچنين مشاهده شده است که با افزایش پارامترهای مقاومتی دانه اشاره نمود. 

 خاک، بيشينه پاسخ شتاب پی نيز افزایش می یابد.

 

 ، پاسخ شتاب. PLAXIS رانشه ، عملکرد لرزه ای ،ریزشمع، تکلمات کلیدي: 

 

  مقدمه .1
 

ميليمتر( كه عملكرد  300تا  100(، شمعي است با قطر كوچك )بين Micropileریزشمع )

 همانطور .آن بر اساس تزریق در خاك مي باشد

ل اجرای ریز شمع شامل حفاری، قرار دادن لوله حمشاهده می شود مرا 1در شکل  که 

 یا ميلگرد، تزریق، نصب فلنج و اتصال با پی سازه  های مشبک

اجرای شمع های متداول، موجب  . اجرای ریزشمع ها عالوه بر آنکه مانند1می باشد

کردن نشست پی، پایداری  های مقاوم زیرین خاک و محدودانتقال سربار سازه به الیه

و خاک زیر پی، جداره گودبرداری ها، تقویت پي سازه هاي آسيب دیده  و شيب ها

بهسازی خاک های مساله دار و كنترل روانگرایي خاك ها در هنگام زلزله می گردد، 

سبب بهبود مشخصات مکانيکی خاک محل پروژه و اطراف ریزشمع نيز شده و 

 پارامترهای مکانيکی خاک نظير تراکم، ظرفيت باربری، نفوذپذیری و مدول نشست

 . 2پذیری بهبود می یابد
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 اجرایی ریزشمع عملیات مراحل -1شکل

 تشریح مسئله مورد تحقیق .2

 

در این تحقيق به طور عام به بررسی ترانشه های طبيعی و مصنوعی ناشی از 

خاک برداری ها و عوامل دیگر، با رویکرد خاص بر روی رفتار لرزه ای ریز شمع 

شده است. های مایل و قائم متصل به پی سازه های مجاور ترانشه پرداخته 

 متاسفانه به دالیل گوناگون از جمله عدم شناخت کافی 

در این  تکنولوژی حفاری و ...از روش های اجرا و مبانی طراحی ریز شمع ها، عدم 

شرایط به منظور پایداری ترانشه ها، صرفا اقدام به ساخت دیوار های حایل بتن 

ادی می باشد، ولی برای مسلح نموده که این امر برای ترانشه های بلند غير اقتص

کاهش فشارهای محرک پشت دیوار و دوختن گوه گسيختگی احتمالی به خاک مناسب 

اقدامی نمی شود و در صورت ناپایدار شدن ترانشه، دیوار های حایل نه تنها هيچ 

گونه نقش موثری در جهت نگهداشتن ترانشه ندارد بلکه به علت اضافه سربار 

به بررسی  مقالهان عمل می کند. بدین منظور در این موجود، در خالف جهت اطمين

 پارامتر های تاثير گذار در رفتار

 لرزه ای ریزشمع های مجاور ترانشه پرداخته شده است. 

 
 مدل سازی مسئله .3

 

 PLAXISای ریزشمع ها در ترانشه های قائم از نرم افزار  برای بررسی رفتار لرزه

با در نظر  ت. مدل سازی به صورت کرنش صفحه ایدر شرایط دو بعدی استفاده شده اس

 ،در مدل سازي یك مسأله دیناميكي .می باشدریز شمع  -گرفتن مسائل اندرکنش خاک

شرایط مرزي فوق العاده مهم است و به طور كلي با یك مساله استاتيكي متفاوت 

 است. 

ين چن ولی در تحليل هاي استاتيكي شرایط مرزي ثابت مي تواند اعمال شود

مرزهایي را نمي توان در تحليل هاي دیناميكي، مورد استفاده قرار داد، زیرا 

انرژي امواج ایجاد شده در اثر تحليل دیناميكي به محيط برگشت داده شده و 

حدودي  تا كنند. یك مدل بزرگتر مي تواندشرایط تنش موجود را دستخوش تغيير مي 

نعكس شده توسط مرزهاي ثابت توسط این مشكل را رفع كند چرا كه بيشتر انرژي م

 .3ميرایي مادي، جذب مي شود

به منظور اطمينان از دقت نتایج، ابعاد مدل و مرزهای جانبی بزرگتر در نظر  

 .4گرفته شده است 

 10درجه( و قائم به طول  20ریز شمع های مایل)با زوایای مختلف تا از  

يمتر از هم استفاده شده است. سانت 50سانتيمتر و در فواصل  15متر و  قطر 

متر و برای در نظر گرفتن حداقل اثر دیوار در  5ارتفاع دیوار بتنی لبه ترانشه 

و ضخامت پی   سانتيمتر فرض شده است. همچنين طول 20پایداری ترانشه، ضخامت آن 

مدل هندسی  2سانتيمتر در نظر گرفته شده است. در شکل  40و  200به ترتيب برابر

 ه است.ارائه شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هندسی با مدل  -2شکل

از نرم  استفاده 

Plaxis  افزار

 

شبيه  برای 

این بررسی در دو  کلمب استفاده شده است.-سازی محيط خاکی از مدل رفتاری موهر



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲ماه  آبان 1مهر و  30

 

 

 
  )3(/

)2(

)1(
4

2

micropileAsteelEsteelAgroutEgroutAmicropileE

steelAmicropileAgroutA

D
micropileA













 

ارائه شده  1خاک درشت دانه و ریز دانه با مشخصات پارامتر های خاک در جدول 

 از المان   Plaxisا و دیوارها در نرم افزاراست. برای مدل سازی ریزشمع ها، پی ه

Plate مشخصات ریز شمع ها ارائه شده است.  2استفاده شده که در جدول 

 

 مشخصات خاک درشت دانه و ریزدانه -1جدول 

 پارامترهای خاک
 نوع خاک

Ψ0 φ0 
Cref  

(KN/m2)  
ν Eref  (KN/m2 ) KY KX γsat (KN/m3 ) γunsat  (KN/m3) 

 درشت دانه 17 19.5 10 10  70,000          0.3 10 30 0

 ریزدانه 16 19 0.001 0.001  55,000          0.3 30 3 0
 

 مشخصات ریزشمع -2جدول 

 پارامترهای ریزشمع
 نوع ریزشمع

ν W (KN/m/m) d (m) EI (KN.m2 /m) EA (KN/m) 

0.1 3.168 0.132                    4,790          3,300,000  M  25 @ 100 cm 

0.1 2.02 0.084                 1,234.80          2,100,000  M  15 @ 50 cm 
 

دارای  Plateبا توجه به اینکه ریزشمع ها دارای مقاطع دایروی می باشند و المان 

 مقطع مستطيل شکل بوده، لذا برای مدل سازی دوبعدی ریزشمع ها 

نشان دادن اثر فواصل و اندرکنش آنها نسبت به  ، به منظورPlaxisدر نرم افزار 

به مقطع مستطيلی بر مبنای اصول مقاومت  ریزشمع هاهم، نيازمند معادل کردن 

سانتيمتر و به فواصل 25مصالح می باشيم. به طور مثال ریزشمع دایره ای به قطر 

در  سانتيمترمی باشد.13.2سانتيمتر از هم معادل دیواری مستطيلی به ضخامت 100

 ضمن مدول االستيسيته ریزشمع از اصول مقاومت مصالح بدست می آید.

 

 

 

  

دوغاب سطح مقطع :  groutA: سطح مقطع ریزشمع،  micropileA (3( و )2و ) (1) وابطدر ر

: مدول  micropileE: قطر حفاری،  D آرماتور فوالدی، سطح مقطع:  steelAسيمان، 

مدول االستيسيته :  steelEاالستيسيته دوغاب سيمان، : مدول  groutEاالستيسيته ریزشمع، 

 می باشد. آرماتور فوالدی 

( به منظور نشان دادن اصطکاک و ميزان interRدر کليه خاک ها ضریب سطح مشترک)

 چسبندگی در محل سطح مشترک بين المان های بتنی و عناصر خاکی معرفی شده است.

در نظر گرفته  0.67و درشت دانه ها  0.5 الزم به ذکر است این ضریب در ریزدانه ها

 . 3شده است

برای مدل کردن سربارهای موجود)بارهای طبيعی یا وزن سازه( نيز از بارهای 

 -و به منظور بررسی و تحليل های لرزه ای از طيف شتاب 2ton/m 2استاتيکی به ميزان

آبر ثبت زمان زلزله منجيل استفاده شده است. این شتاب نگاشت در ایستگاه 

در نرم  SMCگردیده است. مشخصات شتاب نگاشت تصحيح شده زلزله منجيل با فرمت 

 نمایش داده شده است.  3در شکل  Plaxisافزار 
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  Plaxis مورد استفاده در نرم افزار (SMC)شتاب نگاشت تصحیح شده با فرمت -3شکل 

 مطالعات پارامتریک .4

 

  Plaxisعددی اجزای محدود و بکارگيری نرم افزاردر این تحقيق که بر پایه روش 

با فيلتر نمودن فرکانس در   SeismoSignalصورت گرفته و با استفاده از نرم افزار

اقدام به تصحيح شتاب نگاشت زلزله منجيل  1محدوده مشخص و تصحيح خط محور مبنا 

ی بررسی های برا Plaxisتبدیل و به نرم افزار  SMCنموده و خروجی آن را به فرمت 

دیناميکی معرفی شده است. عوامل گوناگونی بر رفتار لرزه ای ریز شمع های مجاور 

شمع  زیانحراف ر هیزاو یبررسترانشه، تأثير گذار می باشند که در این تحقيق به 

و همچنين به تاثير  زشمعیر یداخل یروهاينی و پ ییآن در جابه جا اتريو تاث

 در رفتار ریزشمع ها پرداخته شده است.(  C , )  پارامترهای مقاومت برشی خاک

 

 بررسی زاویه انحراف ریز شمع و تاثیر آن در جابه جایی پی .1.4

 

زاویه تمایل ریزشمع ها از پارامترهای مهم در طراحی و اجرای ریز شمع ها می 

باشد. برای این منظور مدل های مختلفی با زوایای مختلف ریز شمع، ایجاد گشته و 

روی آنها با توجه به سربارهای احتمالی تحليل های دیناميکی صورت گرفته بر 

 است. در این حالت بيشينه تغيرات جابه جایی افقی 

و قائم)نشست( وسط پی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا تمامی 

مع ریز شمع ها را به شکل قائم در می آوریم و در حالت بعدی ترکيبی از ریز ش

های قائم و مایل)با زوایای مختلف( استفاده شده و در حالت آخر صرفًا از ریز 

 3درجه استفاده شده که نتایج بدست آمده در جدول  20شمع های مایل با زاویه 
 قابل مشاهده است.

 

 آرایش ریزشمع و بیشینه تغییر مکان قائم و افقی -3جدول 

بيشينه 

تغييرمکان افقی 

(mm) 

 بيشينه تغيير

 (mmمکان قائم )
 آرایش ریزشمع

 حالت اول ) تمامی ریزشمع ها قائم ( 48.1 31

 حالت دوم ) ترکيبی از ریزشمع های قائم و مایل ( 49.5 21.2

 درجه ( 20حالت سوم ) تمامی ریز شمع ها با زاویه  59.6 20.9

 

ز شمع بررسی نتایج حاصل از تحليل فوق نشان می دهد که حالت دوم )ترکيبی از ری

قائم و ریزشمع های مایل با زوایای مختلف(،  مناسب ترین عملکرد را در برابر 

 بارهای لرزه ای از خود نشان می دهد. 

در این حالت حرکت جانبی پی به حداقل مقدار خود رسيده و کمترین فشار 

 محرک را در پشت دیوار ایجاد می نماید. الزم به ذکر است 

وگيری از نشست )جابه جایی قائم( باشد، ریز شمع های که هدف صرفا جل در صورتی

قائم عملکرد بهتری دارند و در صورتی که هدف صرفا جلوگيری از جابه جایی افقی 

باشد، ریز شمع های مایل عملکرد بهتری داشته، در صورتی که هدف در این بررسی، 

 مناسب ترین حالت بر روی پی های نزدیک 

به ترانشه و بهترین حالت برای کنترل گسيختگی ترانشه در اثر بارهای لرزه ای 

 می باشد.

به طور کلی مالحظه می شود که با افزایش انحراف ریزشمع از حالت قائم به  

مایل، ميزان بيشينه جابه جایی های قائم افزایش و ميزان بيشينه جابه جایی های 

 ریزشمع محوري كه سختي دهد اجازه مي ها، ز شمعزیرا تمایل ری .افقی کاهش می یابد
 یابد.می  افزایش جانبي سختي نتيجه در و شده بسيج ها در راستای افقی بهتر

 

 و تاثیر آن در نیروهای داخلی ریزشمع  بررسی زاویه انحراف ریز شمع .2.4

 

یکی دیگر از پارامترهای مهم در طراحی ریز شمع ها، بررسی نيروهای داخلی در 

حل اتصال ریزشمع ها به پی می باشد. در این تحقيق به بررسی پوش نيروهای م

                                                 
1 Baseline correction and Filtering 
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محوری، برشی و لنگرهای خمشی ریز شمع ها پرداخته شده است. بررسی ها نشان می 

 دهد که بيشينه نيروهای داخلی در محل اتصال 

ریزشمع های  در داخلی نيروي های ، پوش4ریزشمع ها به پی ایجاد می گردد. شكل

 دهد.  مي نشان را زلزله بارگذاري از ناشي ل،مای

 

 

 

 

 

 

 

 

نیروهای  پوش -4 شکل

داخلی  ریزشمع مایل در

)به  صلب اتصال  حالت
پوش از راست :  ترتیب 

 لنگر، نیروی محوری و برشی(

 

بررسی این دیاگرام برای انواع ریز شمع ها با زوایای مختلف، در نگاه اول حاکی 

 ی در ریز شمع ها می باشد که علت آن هم از افزایش نيروهای داخل

زیرا با  .با استفاده از مفاهيم مقاومت مصالح و تحليل سازه ها قابل توجيه است

توجه به تمایل ریز شمع ها عملکرد ستونی )المان قائم( ریز شمع ها کمتر شده و 

به رفتار تيری شکل )المان افقی( نزدیک تر می شود. در این حالت با توجه به 

 وجود بارهای ثقلی ناشی از وجود سربار و انحراف ریز شمع 

تأثير مهمی در افزایش نيروهای  P-در محل اتصال ریزشمع به پی، اثر 

 (5)شکل . داخلی)مخصوصًا درباره لنگرهای خمشی( دارد

 پاسخ بر مهمي اثر روسازه اینرسي مشاهده می شود، نيروي 4همانطور که در شکل 
 در خمشي لنگر و برشي نيروي بيشينه ایجاد موجب و دارد اي لرزه ريبارگذا تحت ریزشمع
ریزشمع  محوري نيروي ها تمایل ریزشمع زاویة افزایش می گردد. با سرریزشمع نزدیكي

 مایل هاي

 امتداد در محوري نيروي قائم، یابد. در ریزشمع هاي مي افزایش اي مالحظه قابل طور به 
 كند مي تغيير روند این تمایل، زوایة افزایش با و یابد مي كاهش منظم طور به ریزشمع،

 تغيير درجه نسبت به حالت قائم، روند 20تمایل  زاویة با ریزشمع  كه در طوري به
در سر  نيروی محوری به این ترتيب که .است متفاوت ریزشمع قائم با محوري نيروي

  امه طول ریز شمع كاهشاد در و رسيده بيشترین مقدار خود به و یافته افزایش ریزشمع

 در محوري نيروي بيشتر، تمایل زوایاي در كه یابد. به طور کلی مالحظه می شود مي 
 كمانش ریزشمع ها را در حالت نيروی فشاری وقوع احتمال و یافته افزایش ریزشمع ها

 30تا  20مقدارحداكثر، معموال  یك تا تمایل زاویة افزایش بنابراین دهد، مي افزایش

 است. موثر درجه

 

 

 
 

 

 

 

 

 

نیروهای داخلی ایجاد نمایش شماتیک  -5شکل 

پی و  -شده در ریز شمع P-اثر 

 

البته باید توجه نمود که در صورت کاهش نيروهای ثقلی، این امر باعث کاهش 

کاهش می یابد. در  P-نيروهای محوری درون ریز شمع می شود و در این صورت اثر 

زایش زاویه تمایل ریز شمع ها، لنگرهای خمشی و نتيجه در این حالت با اف

 نيروهای برشی در درون ریزشمع ها کاهش می یابد.

، افزایش (P) به طور کلی مالحظه می شود که در صورت وجود سربارهای ثقلی بزرگ 

 زاویه تمایل در مناطق لرزه خيز، باعث افزایش لنگرهای خمشی
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برای غلبه بر این موضوع می توان با و نيروهای محوری در ریز شمع ها شده که  

 راهکارهایی همانند مفصلی کردن اتصال سر ریزشمع به پی بر این مشکل فائق آمد.
اما در صورتی که از ریز شمع ها صرفًا به منظور پایداری شيروانی ها استفاده می 

شود و سر بار شدیدی بر روی پی آن قرار ندارد استفاده از ریز شمع های مایل 

  سب و بهينه تر می باشد.منا

 ( C , تاثير پارامترهای مقاومت برشی خاک )  .3.4

 

در این تحليل، به بررسی تاثير پارامترهای مقاومت برشی خاک اطراف ریز شمع ها 

پی و پاسخ لرزه ای آنها پرداخته شده است. برای این منظور  -در عملکرد ریزشمع

تقسيم می شوند. در خاک های درشت دانه  خاک ها به دو دسته درشت دانه و ریزدانه

که دامنه تغيرات بيشتری داشته )چسبندگی ثابت فرض شده( و  به بررسی تغيرات 

که دامنه تغيرات آن بيشتر بوده )زاویه  cدر خاک های ریزدانه به بررسی تغيرات 

 5اصطکاک ثابت فرض شده( پرداخته شده است. برای این منظور در درشت دانه ها 

نمونه  3درجه( و در ریز دانه ها  42و39و36و33و30های مختلف ) ونه خاک با نم

 ( به بررسی تاثيرات آنها اقدام گردیده است.40و35و 30های مختلف ) cخاک با 

 (بررسی تاثييرات زاویه اصطکاک داخلی)       .1.3.4
 

ر مدت مشاهده می شود بيشترین مقدار نمو )رشد( نشست د 6همانطور که در شکل 

می باشد. برای بررسی پاسخ شتاب  حالت مشهود 5ثانيه برای هر  15ا ت 7زمان بين 

نمونه خاک درشت دانه با زوایای اصطکاک  5افقی در وسط پی نسبت به زمان، در 

 درجه( بررسی دقيقی صورت گرفته است. 42و39و36و33و30داخلی مختلف )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جابه جایی نمودار  -6شکل 

تاثیر ( زمان  -قائم

داخلی در  زاویه اصطکاک 

 ) (m) نشست پی

 

نمونه خاک درشت دانه با زاویه  2به منظور نمایش واضح تر تصویر، از  7در شکل 

که مشاهده می شود با افزایش استفاده شده است. همانطور 42و  30اصطکاک داخلی 

می   افقی پیاصطکاک داخلی، سختی خاک افزایش می یابد و باعث افزایش پاسخ شتاب 

 شود.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شتاب پاسخ  -7شکل 

پی نسبت  افقی در وسط 
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 به زمان

 

 ( C بررسی تاثییرات چسبندگی )       .2.3.4

 

 مشاهده می شود با افزایش زاویه چسبندگی مقدار نشست کاهش 8همانطور که در شکل 

ثانيه برای  11تا  7بيشترین مقدار نمو)رشد( نشست در مدت زمان بين  می یابد.

 حالت مشهود می باشد. 3هر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زمان )تاثیر چسبندگی در نشست پی( -نمودار جابه جایی قائم -8شکل 

 

زمان مشاهده می شود. برای بررسی پاسخ شتاب افقی در  -تغييرات شتاب 9در شکل 

( 40و35و30نمونه خاک ریزدانه با چسبندگی های مختلف ) 3وسط پی نسبت به زمان در

 2بررسی دقيقی صورت گرفته است. در نمودار زیر به منظور نمایش واضح تر شکل از 

استفاده شده است. همانطور که مشاهده  40و  30نمونه خاک ریز دانه با چسبندگی 

می شود با افزایش چسبندگی پاسخ شتاب افقی پی افزایش می یابد. زیرا با افزابش 

 فزایش پاسخ شتاب افقی پی می شود. چسبندگی، سختی خاک افزایش و باعث ا

تاثير افزایش زاویه اصطکاک نسبت به چسبندگی خاک در افزایش سختی خاک بيشتر 

 بوده و در خاک های درشت دانه با روند بيشتری نسبت به 

خاک های ریزدانه دنبال می شود. در نتيجه افزایش پارامترهای مقاومتی خاک باعث 

 هش ميزان نشست پی می شود.افزایش پاسخ شتاب افقی و کا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پاسخ شتاب افقی در وسط پی نسبت به زمان با تغییرات چسبندگی -9شکل 
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 انجام شده در مورد عملكرد لرزه اي ریزشمع ها تحقيقدر این بخش نتایج حاصل از 

 شده است :  ارائه  و نقش آن در پایداری ترانشه ها

 مع قائم و مایل با زوایای مختلف در زیر پی بهترین عملکرد ترکيبی از ریز ش

ی را در برابر بارهای لرزه ای از خود نشان می دهد. در این حالت حرکت جانب

کمترین فشار محرک را در پشت دیوارهای پی به حداقل مقدار خود رسيده و

 نگهدارنده ترانشه های قائم ایجاد می نماید. الزم

ی که هدف صرفًا جلوگيری از نشست )جابه جایی قائم( باشد به ذکر است در صورت 

ریز شمع های قائم عملکرد بهتری دارند و ریز شمع های مایل نقش مهم تری در 

 کاهش جابه جایی ها افقی دارند. 

  با افزایش انحراف ریزشمع از حالت قائم به مایل، ميزان بيشينه جابه جایی

ميزان بيشينه جابه جایی های افقی بطور های قائم مقداری افزایش یافته ولی 

 محوري كه سختي دهد اجازه مي ها، محسوسی کاهش می یابد زیرا تمایل ریز شمع
 شده بسيج در راستای افقی بهتر ها ریزشمع

 یابد.   افزایش جانبي سختي نتيجه در و 

  ،در صورت وجود سربارهای ثقلی بزرگ، افزایش زاویه تمایل در مناطق لرزه خيز

 برشی و نيروهای محوری اعث افزایش لنگرهای خمشی،ب

می باشد، اما  P-در ریز شمع ها شده، که این موضوع ناشی از اثر افزاینده  

در صورتی که از ریز شمع ها صرفًا به منظور پایداری شيروانی ها استفاده شود 

ی و سر بار شدیدی بر روی پی آن قرار نداشته باشد، استفاده از ریز شمع ها

 مایل مناسب و  بهينه تر می باشد که در این حالت 

با افزایش زاویه تمایل ریزشمع ها، لنگرهای خمشی و نيروهای برشی در درون 

 ریزشمع ها کاهش می یابد. 

  با افزایش زاویه اصطکاک داخلی در خاک های درشت دانه، پاسخ شتاب افقی پی

برای خاک های ریزدانه  وع افزایش و ميزان نشست پی کاهش می یابد. این موض

نيز صدق می کند. این تأثير برای خاک های درشت دانه نسبت به ریزدانه بيشتر 

 است.
 

 قدرداني .6
 

از آزمایشگاه  نگارندگان این مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را بدینوسيله

 سازمانو استان گلستان مدارس  تجهيز، توسعه وکل نوسازیاداره 

گزارش  ارائهبه دليل همکاری های الزم جهت  استان گلستان، ختمانسا نظام مهندسی 

 .اعالم می دارند ،های ژئوتکنيکی مورد نياز
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