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 خالصه

ای دار در این تحقيق مجموعههای سيلتنشده ماسهی رفتار زهکشیبه منظور بررس

محوری مونوتونيک کامپيوتری بصورت کنترل کرنش ها توسط دستگاه سهاز آزمایش

در طيف وسيعی از ریزدانه بر روی ماسه فيروزکوه انجام شده است. نتایج نشان 

باشد. مختلف سيلت می هایای با افزایش درصدهای ماسهدهنده کاهش مقاومت نمونه

تواند قبل از رسيدن حالت تنش به گسيختگی، ای میبا توجه به اینکه خاک دانه

ناپایدار شود، در این تحقيق از معيار ناپایداری برای ارزیابی رفتار ماسه 

هایی از جمله نسبت تنش بيشينه، نسبت مقاومت دار استفاده شده است. شاخصسيلت

مينيمم به ماکزیمم و .... برای بررسی ناپایداری  تسليم، نسبت تنش برشی

ها دار استفاده شده است، نتایج نشان دهنده تغيير شاخصای سيلتهای ماسهنمونه

ها منجر به باشد. هر گونه تغيير در مقدار شاخصبا تغييرات فشار تحکيمی می

 20ادیر گردد. در حد فاصل مقها میتغيير در حالت پایدار و ناپایدار نمونه

باشد، که نشان ها ملتهب میدرصد سيلت افزوده شده به ماسه، رفتار نمونه 40الی

باشد. دهنده وقوع ناپایداری در محدوده خاصی از درصد محتوی ریزدانه می

 100تا  0هایی در محدوده کامل محتوی ریزدانه از نهایتا با ارائه نمودار

که معيار کلی برای ارزیابی درصد با فشار تحکيمی مختلف سعی شده است 

 دار ارئه شود.ناپایداری ماسه سيلت

 
 ناپایداري زهکشینشده، سهمحوري، سیلتدار، ماسهکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

تواند حتی قبل از رسيدن حالت تنش به گسيختگی ناپایدار شود. این ای میخاک دانه

هکشی نشده و چو و همکاران برای ماسه ریز در شرایط ز [1](1992توسط لده )رفتار 

برای ماسه نيمه شل تا متراکم برای شرایط کنترل مسير کرنش و لئونگ و  [2] (1993)

ای شل تحت شرایط کنترل بار دیده شده برای خاکریزهای دانه  [3] (2000همکاران )

 است.

این ناپایداری نوعی از ناپایداری جریانی قبل از گسيختگی است و به رفتاری 

های پالستيک بزرگ بسرعت بخاطر عدم توانایی المان خاک دارد که در آن کرنش اشاره

ای آیند یا اینکه فشار اضافی آب حفرهاز تحمل یک ميزان تنش یا بار بوجود می

های سه بسرعت توليد شده و مقاومت برشی در شرایط زهکشی نشده کنترل کرنش در تست

 یابد.محوری شدیدا کاهش می

های جریانی یا فروریزش های گسيختگی است که به لغزشکی از مکانيزمناپایداری ی

، [4]1993های دانه ای در برخی از مطالعات موردی انجاميده است )لده های خاکشيب

ت گرچه هردو ممکن است معنی گسيختگی نيس(. ناپایداری هم[5] 2000 اولسون و همکاران

 به فاجعه بينجامند.

                                                 
 استادیار گروه عمران دانشگاه ارومیه1
 کارشناس ارشد عمران خاک وپی دانشگاه ارومیه2
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چهار پارامتری هستند که برای  ssq/peakqو  p/peakq، 0’p/peakq، peakq/minq’پارامترهای 

روند، که در ادامه هر یک از مفاهيم توضيح داده بکار می پایداریارزیابی نا

 خواهد شد.

 

 

  p/peakq’-الف

های موثر حاصل از خطی است که نقاط بيشينه یک سری مسير تنش (IL)خط ناپایداری 

، لئونگ و 2002[6]کند )چو و لئونگ نشده را بهم وصل می های فشاری زهکشیآزمایش

برای ماسه بدون چسبندگی  p’-qاین خط از نقطه مبدا در فضای  (.2000 [3]همکاران

 بصورت نسبت تنش بيشينه و تنش متوسط p/peakq’کند. "نسبت تنش بيشينه" عبور می

ه است. اگر خاک شوندموثر در نقطه بيشينه در منحنی مسير تنش برای خاک نرم

 آید.                                    چسبندگی داشته باشد رابطه بصورت زیر درمی

                       tan
ap'

qpeak



                 (1) 

بصورت نسبت تنش بيشينه   p/peakq’و شيب خط ناپایداری Φa=c/tan    ،  αکه در آن     

 است.                   ثرو تنش متوسط مو

( که با این شاخص 2006محوری ینگ و همکاران )نتایج آزمایشهای سه 1در شکل 

اند درصد ریزدانه انجام شده 30ای تا مرز دانهناپایداری بر حسب نسبت تخلخل بين

 ارائه گردیده است. 

 
معرفی خط ناپایداری در فضای مسیر تنش  -1شکل  

 

 p/ssq’0 -ب

 

نسبت مقاومت تسليم" نيز  بعنوان شاخصی دیگر برای سنجش ميزان "مفهوم 

معرفی شد. این نسبت بصورت مقاومت  (2003)[7]توسط اولسون و استارک ناپایداری 

 تنش موثر اوليه نرمال شده، تعریف شده است.  بهبرشی تسليم 

 

 peakq/minq -ج

، که نسبت تنش برشی باشدمی peakq/minqشاخص دیگر برای ارزیابی ناپایداری نسبت 

  [8](2001ای که توسط یامامورو و کوورت )در مطالعه باشد.ماکزیمم میمينمم به 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

ه شده ارائ 2های این گروه در شکل آزمایش گردیده است. نتایج ارائهانجام شده 

 روند یکسانی را در بروز ناپایداری  است. نتایج
دار رحسب تنش تحکیم اولیه برای دو ماسه سیلتنسبت تنش برشی مینیمم به ماکزیمم ب -2شکل 

 (2001% )یامامورو و کوورت 40و  7%

 

دهد. بدیهی است با افزایش نسبت درصد سيلت نشان می 40و  7های حاوی در ماسه

peakq/minq 2گردد. مطابق شکل رها پایدارتر مییابد و رفتاناپایداری کاهش می 

 درصد سيلت 7درصد سيلت بيشتر از ماسه  40 ناپایداری مشاهده شده در ماسه حاوی

است. از سوی دیگر با افزایش تنش تحکيم رفتارها در هر دو درصد سيلت پایدارتر 

ها نسبت تخلخل چنانکه گردد. البته نکته بسيار مهم این است که در این آزمایشمی

 نمی باشد.قبال هم اشاره شد ثابت 

 

 

 

 

 ssq/peakq -د

گردد. این معرفی می ssq/peakqخص برای ارزیابی ناپایداری نسبت بعنوان چهارمين شا

ترسيم [8] ( 2001های یامامورو وکوورت )های مستخرج از آزمایششاخص نيز برای داده

اند. ترسيم گردیده 3شده و نتایج برای دو ميزان نسبت سيلت متفاوت در شکل 

سبت پاسخ خاک ناپایدارتر سازد در خصوص این شاخص با افزایش این نخاطرنشان می

 7دهد که روند ناپایداری در این خصوص در خام حاوی گردد. نتایج شکل نشان میمی
درصد سيلت معکوس شده است. بدین معنی که در این نسبت با افزایش تنش تحکيم 

آید به سبب در نظر گردند که این ارزیابی به نظر میرفتارها ناپایدارتر می

ای ای با خطا همراه باشد. در خصوص خاک ماسهتخلخل بين دانهگرفته نشدن نسبت 

درصد سيلت این شاخص افزایش پایداری را با افزایش تنش تحکيم نشان  40محتوی 

 دهد. می

درصد سيلت اساسا ناپایدارتر از  40نکته دیگر اینکه در خصوص این شاخص نيز خاک 

 درصد سيلت معرفی گردیده است.  7خاک حاوی 

 

و 7دار ماکزیمم به حالت پایدار برحسب تنش تحکیم برای دو ماسه سیلتنسبت تنش برشی -3شکل

 [8]2001یامامورو و کوورت) 40%

 

 .          مصالح آزمایش شده2

 

مصالحي كه در تحقيق حاضر مورد استفاده قرار گرفته اند، ماسه سيليسي شكسته ي 

نشان  4بندي ماسه فيروزكوه در شكلباشد. نمودار دانه( می161فيروز كوه )شماره 

آورده شده است. سيلت  1داده شده است. همچنين مشخصات فيزیكي نيز در جدول 

باشد و مشخصات خميري این نوع سيلت در جدول استفاده شده نيز سيلت غيرپالستيك مي

 آنشان داده شده است. 2
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 فیروزكوه 161نمودار دانه بندي ماسه – 4شكل 

 
 

 

 مشخصات فیزیكي ماسه فیروزكوه -1جدول  

 GS maxe mine 50(mm)D %FC sC cC ماسه
 0.88 1.87 1 0.27 0.548 0.874 2.65 فيروزكوه

 

 مشخصات خمیري سیلت فیروزكوه -2جدول 

نشانه ي خميري  (PLحد خميري ) (LLحد رواني )

(PI) 

26% 24% 2% 

  

 

 .          روند آزمایش3

 

مورد چگونگی نمونه سازی به این نتيجه رسيده است که تحقيقات انجام یافته در 

این مرحله از آزمایش تاثير بسزایی در مقاومت نمونه و نسبت تخلخل دارد. در 

  38این تحقيق از روش ریزش خشک استفاده شده است. قطر نمونه های ساخته شده 

ردد. ميليمتر می باشد. با توجه به این که نمونه ها به روش خشک توليد می گ

ابتدا مخلوط ماسه وسيلت به نسبت ذرصد وزنی که دارند با هم مخلوط می شوند.پس 

از  CO2دقيقه گاز  30از ساخت نمونه با توجه به درصد ریزدانه اضافه شده حداقل 

 ASTMنمونه عبور داده می شود.سپس نمونه اشباع می شود با توجه به استاندارد 

D 4767-92   امال اشباع شوند و مقدارحداقل کليه نمونه ها  بایدکB   که به صورت

درصد در نظر گرفته می شود. پس از مرحله اشباع کليه  95تعریف می شود،  6رابطه 

 کيلوپاسکال رسانده می شود. 250نمونه ها قبل از تحکيم فشار سلول آنها را به 

U
B




 3

                                                                 

                                                                         

                                                         (2) 

 : مقدار فشار همه جانبه در هر مرحله از عمليات اشباع کردن 

 اضافه فشار آب حفره ای در اثر باال بردن فشار همه جانبه به ميزان    :

 

 ها.          نتایج آزمایش4

 

آزمایش سه محوری مونوتونيک به صورت کنترل کرنش با  21در این تحقيق مجموعا 

 صورت پذیرفته شده است. برای باال بردن mm/min 1سرعت 

بار انجام شده است.  خالصه ای از آزمایش ها  2نها ها  هر کدام از آدقت آزمایش

 آمده است. 3در جدول 

برای  kpa 100، kpa 200 ،kpa 300 ها برای فشار تحکيمیبدست آمده از آزمایشنتایج 

ادامه برای هر یک در  (100%، 70%، 40%، 30%، 20%، 10%، 0%) درصدهای مختلف سيلت

 .های ناپایداری ارائه شده استاز شاخص

 

 : p/peakq’پارامتر مقاومت حداکثر نرمال شده       .1. 4
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شدگی و بروز های مختلف را قبل از وقوع نرمبرای اینکه بتوان مقاومت نمونه

معرفی شده است که   p/peakq’ های بزرگ، مقایسه نمود پارامتری تحت عنوانتغيير شکل

 .ارائه شده است  5در شکل  نمودار مرتبط با آن

% درصد مشاهده 40دانه تا ن مقدار افت این پارامتر در محدوده افزایش ریزبيشتری

تغييرات بوجود آمده در مقدار این  FCشده است و با افزایش بيشتر ميزان 

  پارامتر بسيار ناچيز است.

همانطوریکه مشاهده می شود، تقریبا نمودارها با کمی فاصله نسبت به یکدیگر در 

ها بر یکدیگر منطبق % تقریبا نمودار30ت کمتر از قدار سيلاند، در مشکل رسم شده

 300می باشند ولی با افزایش مقدار ریزدانه کمی خط مربوط به فشار تحکيمی 

شود و سپس به ترتيب فشار تحکيمی بيشتر به کيلوپاسکال باالتر از بقيه مشاهده می

 کنند.کمتر خطوط به طرف پایين تمایل پيدا می
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 .در مقابل مقدار درصد ریزدانه cp/peakqرابطه بین  -5شکل               

 

 : p/ssq’0 پارامتر مقاومت حالت پایدار نرمال شده .         2. 4

 
-ها، میماند نمونههای بزرگ و مقاومت پسها در کرنشبرای مقایسه مقاومت نمونه

 بيان شده است. p/ssq’0نمود که تحت عنوان  توان از این شاخص مناسب استفاده

شود که در مالحظه می ارائه شده است. 6شکل روند تغييرات این پارامتر در 

پایدار نرمال شده باالیی آزمایشات انجام شده، ماسه خالص دارای مقاومت حالت 

اند و با ای داشته% افت قابل مالحظه 30با افزایش مقدار ریزدانه تا  است و

 ای مشاهده نشده است. زودن مقدار بيشتری ریزدانه سيلت ، تغييرات قابل مالحظهاف

ی خالص توسط یامامورا ها با افزایش مقدار کمی سيلت به ماسهکاهش مقاومت نمونه

( نيز مشاهده شده است. یامامورا و لده نيز کاهش مقاومت در این حالت را 1998)

های ماسه و به وجود آوردن یک ساختار به قرار دادن ذرات سيلت در بين دانه

ای ناپایدار نسبت دادند. این ساختار ناپایدار باعث کاهش تماس موثر بين دانه

 شود.ماسه و کاهش مقاومت مخلوط می
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 در مقابل مقدار درصد ریزدانه  p/ssq’0 ه بینرابط -6شکل                  

 

 peakq/minqپارامتر     .       3. 4
 

های ماسه شونده را در مخلوطهای مناسب برای اینکه بتوان رفتار سختیکی از شاخص

توسط یامامور و کورت بيان  2001و سيلت، مقایسه نمود پارامتری است که در سال 

 شده است.

تر ها، مقدار این پارامشده بر روی نمونههای انجام، در آزمایش7شکل با توجه به 

بوده است، چرا که با توجه به ماکزیمم    peakq/minqو ده درصد،  در ماسه خالص

نمودارهای مسير تنش حاصله 
p q 

اند و ها رفتار کاماًل سخت شونده داشته، ماسه

 شدگی و افت مقاومت در حين آزمایش مشاهده نشده است.گونه نرمهيچ

%، در تمامی فشارهای تحکيمی، مقدار این 40% تا 20ه با افزایش ميزان سيلت ب

% نيز 20ای شده و این روند نزولی تا ميزان سيلت پارامتر دچار افت قابل مالحظه

% این روند نزولی 100خورد. در ادامه با افزایش بيشتر ميزان سيلت تا به چشم می

 متوقف شده و پارامتر مورد بحث دچار افزایش شده است.
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 در مقابل مقدار درصد ریزدانه peakq/minqرابطه بین   -7شکل            

 

 ssq/peakqارامتر .           پ 4. 4

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

این پارامتر که نسبت مقاومت حداکثر به مقاومت حالت پایدار زهکشی نشده است، 

شد که توسط یامامورا باهای ماسه و سيلت میشاخص مناسب برای مقایسه رفتار مخلوط

 ( پيشنهاد شده است.2001و کورت )

واضح است که مقدار این پارامتر با افزایش درصد  8با توجه به نمودارهای شکل 

،به مقدار زیادی افزایش داشته است که این روند افزایش پارامتر از  F.Cسيلت 

 30% به 10انه کاهش شيب رخ داده ولی در افزایش مقدار ریز د 10%مقدار ریز دانه 

این  100% این افزایش بيشتر  بوده است که  با افزایش بيشتر تا ميزان  40% و 

 روند سير نزولی داشته و مقدار پارامتر باال کاهش یافته است.

کيلوپاسکال در مقایسه با سایر فشارها، کمی  100البته این روند در فشار تحکيمی

به آن [8] ( 2001اشد که یامامورا و کورت )بکه دقيقا همان نتایجی می  .متفاوت است
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 در مقابل مقدار درصد ریزدانه ssq/peakqرابطه بین   -8شکل              

 

 

 

 نتیجه گیری: .5

 

های انجام یافته در درصد سيلت مختلف و تحليل با بررسی نمودارهای آزمایش

cی تغييرات پارامتر ها
́p/peakq  ،c

́p /ssq ،peakq/minq  وssq/peakq توان به این نتيجه رسيد می

های حاوی سيلت های تميز بسيار مقاومتر و پایدارتر از رفتار ماسهکه رفتار ماسه

% مقاومت و پایداری نمونه20و سيلت خالص است. با افزایش بيشتر درصد سيلت تا 

%  30د. با افزایش بيشتر مقدار سيلت تا یابها به مقدار قابل توجهی کاهش می

رسد. در ها باز هم کاهش یافته و یه حداقل مقدار خود میمقاومت و پایداری نمونه

ها با افزایش ، مقاومت حداکثر و حالت پایدار نمونه30های بيشتر ازدرصد سيلت

با ها یابد، ولی افزایش پایداری نمونهدرصد سيلت به مقدار اندکی افزایش می

 .افزایش درصد سيلت قابل توجه است

آید اینست که ی قابل توجه دیگری که از نمودار های ارائه شده بدست مینکته

با افزایش فشار تحکيمی مقادیر پارامترهای ناپایداری افزایش می یابد که نشان 

ها در فشار تحکيمی باال می باشد، یعنی باال رفتن دهنده پایداری بيشتری نمونه

 ر تحکيم رفتار نمونه ها به نسبت سخت شونده می شوند.فشا

درصد،  40الی  30های بدست آمده در مقدار درصدهای سيلت از روی نمودار

دهد  ناپایداری در این باشد و نشان میها در حداقل مقاومت ممکن میرفتار نمونه

-يلت مینوع از مصالح در این مقدار درصد های سيلت بيشتر از سایر درصد های س
 باشد.

. 
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