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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .3دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .4کارشناس ارشد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1334/1/11 :تاریخ تصویب)1334/11/11 :

چکيده
در این تحقیق مسلح سازی تصادفی خاک و خاک-سیمان با درصدهای وزنی مختلف الیاف ،سیمان و طولهای مختلف
الیاف موردبررسی قرار گرفت .نمونههای آزمایشگاهی با استفاده از روش تراکم استاتیکی تهیه گردیدند .آزمایش مقاومت
فشاری و کششی نمونهها در زمان عملآوری مختلف انجام گردید .همچنین یک مدل رگرسیونی چند متغیره بر اساس
دادههای حاصل از آزمایشها برای پیشبینی مقاومتهای فشاری و کششی ارائهشده و روابط تحلیل حساسیت جهت
بررسی اثر هرکدام از متغیرها تدوین گردید .نتایج نشان داد که مسلح سازی خاک و خاک-سیمان موجب افزایش
مقاومت فشاری و کششی میگردد و این افزایش تابعی از درصد وزنی الیاف ،طول الیاف ،درصد وزنی سیمان و زمان
عملآوری است لیکن طول الیاف تا یک مقدار مشخصی موجب افزایش مقاومت میگردد و پسازآن تأثیر ناچیزی را در
افزایش مقاومت دارا میباشد .مقایسه دادههای آزمایشگاهی و مدلسازی شده داللت بر همبستگی قابل قبولی بین آنها
دارد.
واژههای کليدی :مسلح سازی خاک ،خاک-سیمان-الیاف ،مقاومت فشاری ،مقاومت کششی ،مدل رگرسیونی ،تحلیل
حساسیت

مقدمه

3

خاکهای رسی دارای مقاومت کم و تراکمپذیری زیادی می
باشند .بهطوریکه استفاده از آنها در پروژههای عمرانی با
مشکالتی روبرو است .بهسازی این خاکها جهت افزایش خواص
مکانیکی آنها همواره موردتوجه محققین بوده است .بهسازی
خاکها معموالً از روشهای شیمیایی یا مکانیکی صورت می
پذیرد .درروش شیمیایی ماده شیمیایی موردنظر مانند آهک،
سیمان و خاکستر بادی با درصد معین به خاکها افزوده می
گردد .ایجاد واکنش شیمیایی بین این مواد افزودنی و خاک
موجب بهسازی آن میگردد .بهسازی مکانیکی شامل افزودن
موادی مانند الیاف مصنوعی یا طبیعی بهصورت تصادفی یا
تنظیمشده به خاک میگردد ( Sobhan et al., 2002).در این
روش هیچگونه واکنش شیمیایی بین خاک و مواد افزودنی
صورت نمیپذیرد .ولیکن وجود آنها در خاک باعث افزایش
مقاومت میگردد). (Maher et al.1990) (Divya et al.2014
* نویسنده مسئولlahoori.m@ut.ac.ir :

افزودن سیمان به خاکهای ریزدانه (سیلت یا رس)
موجب بهبود خواص آنها میگردد و محصول تولیدشده تحت
عنوان خاک-سیمان نامیده میشود .این محصول متجاوز از
صدسال است که در پروژههای مختلف عمرانی (پوشش
کانالهای آبیاری ،جادهسازی و  )...مورداستفاده قرار میگیرد.
برای بهسازی خاکهای رسی به درصد نسبتاً زیادی سیمان
(بیشتر از  11درصد وزنی) نسبت به خاکهای سیلتی موردنیاز
است .درصد زیاد سیمان موجب میگردد که هزینه بهسازی
افزایش یابد و روش مذکور اقتصادی نباشد .از طرفی افزایش
درصد سیمان باعث حرارت زیاد در عمل هیدراسیون سیمان
میشود که نتیجه آن پیدایش ترکهای کششی مختلف در
خاک-سیمان و کاهش مقاومت آن میباشد .بنابراین با در نظر
گرفتن مسائل اقتصادی و نیز بهمنظور جلوگیری از پیدایش
ترکهای کششی مسلح سازی تصادفی آن ضروری میباشد
)(Estabragh et al.,2011;Attom et al,2009
محققینی مانند  )2009( parkو  ) 2010( Consoli et al.و

 )2009( Izawa et al.,از آزمایشهای خود روی خاک سیمان
تشکیل یافته از خاک ماسهای در حالت معمولی و مسلح شده با
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الیاف مصنوعی نتیجهگیری نمودند که افزودن الیاف موجب
افزایش مقاومت خاک میگردد .مطالعات در خصوص خاک
سیمان متشکل از خاک چسبنده محدود میباشد و میتوان به
کارهای تحقیقاتی  )2006( Khattaka and Alrashidiو Tang et
 )2007( al.و  ))2012( Estabragh et al.اشاره نمود .آنها نیز
با انجام آزمایشهای مختلف گزارش نمودند که افزودن الیاف
نهتنها موجب افزایش مقاومت مخلوط میگردد بلکه از پیدایش
ترکهای کششی هم جلوگیری میکند .معموالً افزودن سیمان
به خاک منجر به افزایش مقاومت مخلوط میگردد که مکانیزم
آن ناشی از عمل هیدراتاسیون سیمان میباشد .طی عمل
هیدراتاسیون پالستیسیته خاک کاهش مییابد و عمل سیمانی
شدن انجام میشود که منجر به افزایش مقاومت میگردد.
) .(Croft 1967وقتی الیاف به خاک سیمان افزوده میشود
سطوح الیاف به محصوالت ناشی از هیدراسیون میچسبد و نیز
این محصوالت مانند یک شبکه الیاف را احاطه میکنند
بهطوریکه از حرکت آن جلوگیری مینمایند و چون مقاومت
کششی الیاف باالست لذا موجب افزایش مقاومت خاک سیمان
میشوند .بررسی منابع موجود نشان میدهد که در مسلح سازی
تصادفی خاک و خاک-سیمان بیشتر اثر درصد وزنی الیاف
موردبررسی قرارگرفته است و کمتر به بررسی اثر طول الیاف
پرداختهاند ) .(Estabragh et al., 2012همچنین در خصوص
مسلح سازی تصادفی خاک سیمان هم اکثراً مطالعات در رابطه
با خاکهای ماسهای صورت گرفته که میتوان به تحقیقات
 )2010( Consoli et al,و  (2009) Park,اشاره کرد.
بنابراین هدف از این تحقیق بررسی اثر طول و درصد
وزنی الیاف در مسلح سازی تصادفی خاک-سیمان و همچنین
ارائه مدل رگرسیونی بهمنظور پیشبینی مقاومت خاک میباشد.
این بررسی با انجام آزمایشهای مقاومت فشاری و کششی با
درصد مشخص وزنی و طول الیاف و نیز درصدهای مختلف
سیمان در زمان عملآوری گوناگون صورت میپذیرد.
بهطوریکه نتایج با یکدیگر مقایسه و نیز مدل رگرسیونی
مناسب جهت برآورد مقاومت خاک-سیمان مسلح شده بهصورت
تابعی از طول و درصد وزنی الیاف و نیز درصد سیمان و زمان
عملآوری آن ارائه گردیده و نتایج حاصل از آزمایشها مدل
پیشنهادی موردبحث و بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
الف -خاک

خاک مورداستفاده در این تحقیق یک خاک رسی تهیهشده از
اطراف شهر قزوین میباشد .مشخصات فیزیکی ،مکانیکی و

شیمیایی آن در جدولهای شماره ( 1و  )2آورده شده است .بر
اساس نتایج حاصل از دانهبندی و حدود اتر برگ خاک مطابق
طبقهبندی یونیفاید ،خاک از نوع رس با خاصیت خمیری پایین
( )CLمیباشد.
جدول  -3مشخصات فيزيکی خاک مورداستفاده

مشخصه

استاندارد

وزن مخصوص دانههای جامد
شن ()%
ماسه ()%
سیلت ()%
رس
حد روانی ))%( (LL
حد خمیری ))%( (PL
شاخص خمیری ))%( (PI
حد انقباض ))%((SL
طبقهبندی متحد )(USCS
درصد رطوبت بهینه ))%( (Wopt
وزن واحد حجم خشک حداکثر
()kN/m3( )γdmax

)(Gs

مقدار

ASTM-D-454
ASTM-D-3313

ASTM-D-4314

ASTM-D-2441
ASTM-D-334

2/1
4/1
11/1
52/1
34/1
43/2
23/1
23/1
15
CL

11/2
11/1

جدول  -2مشخصات شيميايی خاک مورداستفاده

مشخصه

مقدار

pH
(ds/m) EC
(meq/Lit) K+
(meq/Lit) Ca2+
(meq/Lit) SO42(meq/Lit) Mg2+
(meq/Lit) Cl(meq/Lit) CO32
(meq/Lit) HCO3-

4/1
11/14
1/33
24
43/1
11/1
31/1
1/3
4/1

ب -سيمان

سیمان استفادهشده در این تحقیق سیمان پرتلند معمولی (تیپ
 )2میباشد که وزن مخصوص ذرات جامد آن  3/15میباشد.
جدول شماره ( )3خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان
مورداستفاده را نشان میدهد.
ج -الياف

الیاف مورداستفاده در این تحقیق از نوع پلیاستر است که در
برابر اسیدها و بازها مقاوم میباشند و خواص آنها در جدول

الهوری و همکاران :استفاده از مدل رگرسيونی در بررسی تاثير الياف 784 ...

( )4آورده شده است .الیاف موجود به طولهای ،21 ،15 ،11
 25میلیمتر تقسیم گردید و سپس با درصد وزنی  1/5و 1/1
مورداستفاده قرار گرفت.
جدول  -3مشخصات فيزيکی سيمان مورداستفاده

مشخصه

مقدار

غلظت نرمال ()%
زمان گیرش اولیه )(min
زمان گیرش نهایی )(min
مقاومت فشاری  1روزه ()kPa
مقاومت فشاری  24روزه )(kPa
مقاومت کششی  1روزه )(Kpa
مقاومت کششی  24روزه )(kPa
مقاومت خمشی  1روزه )(kPa
مقاومت خمشی  24روزه )(kPa

23/2
114/1
141/1
23111/1
34111/1
1551
2411
3111
4221

بارگذاری با سرعت  mm/min1/5در سه الیه انجام شد .بار
وارده به هر الیه طوری تنظیم گردید که وزن واحد حجم
ایجادشده برابر مقدار ماکزیمم حاصل از منحنی تراکم مربوطه
گردیده و مطابق با استاندارد  ASTM-D-1633انجامشده است.
آزمایشهای مربوطه در زمان عملآوری مختلف روی آنها
صورت پذیرفت .نمونههای تهیهشده در آزمایشگاه به ترتیب
دارای قطر و ارتفاع  51و  111میلیمتر بودند .نمونههای خاک
سیمان غیرمسلح و مسلح شده در یک اتاقک مخصوص در درجه
حرارت و رطوبت نسبی مطابق استاندارد  ASTM-D-1632برای
زمانهای عملآوری  24،14،1،3روزه نگهداری شدند.

جدول  -7مشخصات فيزيکی و مکانيکی الياف
مصنوعی مورداستفاده

مقدار

مشخصه
نوع الیاف
وزن واحد حجم ( gr/cm
قطر ()mm
مقاومت کششی ()Mpa
0
محدوده ذوب ()C
مقاومت در برابر اسید
جذب آب
)3

منفرد
1/33
1/2
341
135-151
باال
1/1

روش تهيه نمونه و آزمايش
الف) تهيه نمونه:

نمونههای آزمایشگاهی موردنیاز شامل نمونهای از خاک طبیعی
مسلح شده ،خاک-سیمان و خاک-سیمان مسلح شده میباشد.
جهت این امر آزمایش تراکم استاندارد روی خاک طبیعی
معمولی و مسلح شده و نیز خاک-سیمان غیرمسلح و مسلح
شده انجام گرفت و منحنی تراکم استاندارد برای آنها تهیه شد.
نمونههای آزمایشگاهی بر اساس رطوبت اپتیمم و وزن واحد
حجم ماکزیمم منحنی تراکم مربوطه تهیه شدند .اختالط خاک
با مواد مذکور (الیاف ،سیمان) صورت پذیرفت و رطوبت آنها به
رطوبت اپتیمم رسانده شد و سپس با استفاده از یک قالب
مخصوص (شکل شماره  )1از روش تراکم استاتیکی اقدام به
تهیه نمونه گردید .تراکم استاتیکی بهوسیله یک دستگاه

شکل  – 3قالب ويژه تهيه نمونههای آزمايشگاهی

ب) آزمايشها:

آزمایشهای تکمحوری و مقاومت کششی مطابق استاندارد
 ASTM-D-1633و  ASTM-C-496روی نمونههای تهیهشده
انجام گردید .جهت انجام آزمایشهای فوق یک ماشین بارگذاری
جهت اعمال بار مورداستفاده قرار گرفت .مقدار بار اعمالشده و
تغییر شکل ایجادشده در نمونه بهطور مرتب و پیوسته ثبت
گردید تا اینکه گسیختگی در نمونه حاصل گردد.

نتايج و بحث
مقاومت فشاری

شکل ( )2منحنی تنش کرنش برای خاک طبیعی ،خاک مسلح
شده تصادفی با الیاف ،خاک سیمان و خاک سیمان مسلح شده
با الیاف در درصدهای  %1/5و  %1با طول  11میلیمتر را در
زمان عملآوری  14 ،1و  24روزه نشان میدهد .همانطوری که
در این شکل مالحظه میگردد گسیختگی خاک معمولی در
تنش  241 kPaو کرنش  %3روی میدهد لیکن افزودن %1
الیاف به آن موجب افزایش تنش نقطه گسیختگی به 412kPa
در کرنش  %3/5میگردد که نشاندهنده آن است که افزودن
الیاف به خاک معمولی نهتنها موجب افزایش مقاومت میگردد
بلکه کرنش مربوط به نقطه گسیختگی هم افزایش مییابد.
منحنی تنش کرنش برای خاک-سیمان غیرمسلح مندرج در
شکل نشان میدهد که افزودن سیمان به خاک موجب افزایش
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مقاومت نسبت به خاک طبیعی میشود لیکن گسیختگی در
کرنش کمتری نسبت به خاک طبیعی صورت میپذیرد.
همانطور که مالحظه میشود شیب اولیه منحنی تنش کرنش
خاک سیمان نسبت به خاک نیز افزوده میشود ،به عبارتی
افزودن سیمان به نمونه در نمونه ایجاد خاصیت شکنندگی
میکند که تابعی از درصد سیمان و زمان عملآوری میباشد.
افزودن الیاف به خاک سیمان منجر به این میگردد که اوالً
مقاومت نسبت به مقاومت خاک سیمان افزایشیافته و از طرفی
خاصیت شکنندگی کاهش مییابد .بهطوریکه برای نمونههای
خاک سیمان با  %4سیمان در زمان عملآوری  1روزه مقاومت
نقطه گسیختگی برابر با  1311 kPaدر کرنش  1/4درصد و برای
نمونههای با همان درصد سیمان و زمان عملآوری مشابه و %1
الیاف مقاومت نقطه گسیختگی برابر 1353 kPaدر کرنش
 %1/31میباشد .شکل ( )3منحنیهای مقاومت کششی در
مقابل قطر الیاف در نمونههای خاک ،خاک مسلح و خاک
سیمان و خاک -سیمان مسلح شده با الیاف به طول 11
میلیمتر را نشان میدهد .همانطوری که در این شکل مشاهده
میگردد افزودن الیاف به خاک و خاک سیمان موجب افزایش
مقاومت کششی نمونهها میگردد .بهطوریکه خاک طبیعی
دارای مقاومت کششی  33 kPaدر تغییر طول  1/13میلیمتر و
خاک به همراه  %1الیاف دارای مقاومت  34 kPaو تغییر طول
 2/13میلیمتر میباشد .همچنین مقاومت کششی و تغییر طول
نمونههای خاک و  %4سیمان در اثر افزودن  %1/5الیاف به طول
 11میلیمتر از  145 kPaدر تغییر طول  1/1میلیمتر به kPa
 233و تغییر طول  1میلیمتر تغییر مییابد .این نتایج با نتایج
تحقیقات )(Gray and Al-Rafeai,1986مطابقت دارند .شکل
( )4نشاندهنده مقاومت فشاری نهایی خاک طبیعی مسلح شده
با درصدهای وزنی و طولهای گوناگون الیاف و همچنین
مقاومت فشاری نهایی خاک -سیمان و خاک  -سیمان مسلح
شده با الیاف مصنوعی به ازای زمانهای عملآوری  1و  24روزه
و درصد سیمان  4و  11درصد میباشد .طبق نتایج حاصل از
این شکل افزودن سیمان به خاک باعث افزایش مقاومت فشاری
آن میگردد ،علت افزایش مقاومت فشاری نهایی خاک با افزایش
سیمان را میتوان ناشی از پدیده سمنته شدن ذرات خاک در اثر
پدیده هیدراسیون دانست .با توجه به شکل ( )4افزودن الیاف
مصنوعی به نمونهها سبب افزایش مقاومت میگردد ،بهطوریکه
در یک طول مشخص از الیاف با افزایش درصد وزنی الیاف،
افزایش فراوانی در میزان مقاومت فشاری نهایی حاصل میگردد.
این در حالی است که افزایش طول الیاف به ازای یک درصد
وزنی مشخص هرچند سبب افزایش میزان مقاومت خاک

میگردد ،اما این افزایش در مقایسه با درصد وزنی الیاف فراوان
نیست .محققینی ازجمله )(Maher et al.1994نتایج مشابهی را
گزارش نمودهاند و افزایش در طول الیاف در یک درصد وزنی
ثابت را سبب عدمتغییر و حتی کاهش میزان مقاومت دانستند.
بهطورکلی میتوان گفت افزایش در درصد وزنی الیاف
مورداستفاده سبب افزایش تعداد الیاف در نمونه گشته و با
افزایش تماس و اصطکاک بین الیاف و ذرات خاک مقاومت
افزایش مییابد که این موضوع با نتایج ارائهشده توسط
)(Estabragh et al,2012نیز همخوانی دارد .افزودن الیاف به
مخلوط خاک سیمان سبب میشود سطح الیاف به هیدراتاسیون
سیمان و ذرات خاک بچسبد ،بهطوریکه شبکهای از کریستال
در اطراف الیاف ایجاد میگردد .فرایند فوق از حرکت الیاف
جلوگیری کرده و شبکه مستحکمی از خاک -سیمان -الیاف را
ایجاد مینماید که کارایی انتقال بار به الیاف را افزایش داده و
درنتیجه مقاومت آن افزایش مییابد .این تحلیل با نتایج
تحقیقات )(Tang et al,2007نیز همخوانی دارد .همانطور که
در شکل ( )4مشاهده میشود افزایش طول الیاف در درصد ثابت
آن تا  11میلیمتر موجب افزایش مقاومت فشاری میگردد
لیکن از آن به بعد افزایش طول الیاف تأثیر چندانی در افزایش
مقاومت ندارد .اما در طول ثابت از الیاف افزایش درصد وزنی
موجب افزایش مقاومت میگردد .در شکل ( )5مقاومت کششی
و تغییر طول مالحظه میگردد که در درصد ثابت از الیاف
افزایش طول موجب افزایش مقاومت کششی میگردد و
همچنین در ط ول ثابت افزایش درصد وزنی نیز موجب افزایش
مقاومت میگردد .بهطورکلی افزایش در میزان درصد وزنی الیاف
در طول ثابت بهمنزله افزایش اصطکاک بین ذرات خاک و
افزایش مقاومت است ،بنابراین در یک درصد وزنی مشخص از
الیاف افزایش طول سبب کاهش تعداد الیاف بکار رفته و کاهش
اصطکاک بین ذرات و الیاف میگردد که نتیجه آن عدمتغییر و
یا بعضاً کاهش میزان مقاومت میباشد.
مقاومت کششی

شکل ( )5نشاندهنده مقاومت کششی خاک مسلح شده با
درصدهای وزنی و طولهای مختلف الیاف و خاک-سیمان مسلح
شده به الیاف با درصدهای وزنی مختلف الیاف در زمانهای
عملآوری متفاوت میباشد .همانطور که در شکل مشخص
است افزودن الیاف سبب افزایش مقاومت کششی خاک و
مخلوط خاک سیمان شد .همچنین در یک طول مشخص از
الیاف افزایش درصد وزنی الیاف سبب افزایش فراوان مقاومت
کششی نهایی خاک شد .همچنین با توجه به این شکل افزودن

ﻻﻫﻮري و ﻫﻤﮑﺎران :اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﯿﺎف 489 ...

ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎك ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ آن ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻠﺖ

ﮐﺸﺸﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺷﺪ .در ﻃﻮل ﺛﺎﺑﺖ اﻟﯿﺎف ﻧﯿﺰ

رخ دادن اﯾﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از
ﻫﯿﺪراﺳﯿﻮن ﺳﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺧﺎك ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ داراي
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذرات ﺧﺎك ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار اﻟﯿﺎف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻟﯿ ﺎف در ﺧﺎك
– ﺳﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس اﻟﯿﺎف و
ذرات ﺧﺎك – ﺳﯿﻤﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺧﺎك – ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه از ﺧﺎك ﻣﺴﻠﺢ
ﺑﺪون ﺳﯿﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺧﺎك ﺳﯿﻤﺎن

ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻟﯿﺎف ﺗﺤﺖ ﺑﺎر وارده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮ د
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي

در اﺛﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎزي ﺑﺎ اﻟﯿﺎف را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﺻﻄﮑﺎك ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن اﻟﯿﺎف و ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﺷﺪه
)ﺳﻤﻨﺘﻪ ﺷﺪن( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﻣﯽﺷﻮد و

ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ) (Tang et al,2010ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﻤﺎن و
ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي  Polypropyleneرا ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك ﻣﻮردﺑﺮرﺳ ﯽ
ﻗﺮاردادﻧﺪ و ) (Michalowski,2003ﮐﻪ از ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺗﺮكﻫﺎي ﮐﺸﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺮ روي
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﯿﺎف ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﭘﻞ

ﺑﻬﺴﺎزي ﯾﮏ ﺧﺎك ﻣﺎﺳﻪاي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .آنﻫﺎ
ﻧﯿﺰ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل اﻟﯿﺎف در ﯾﮏ

ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻗﻮﺳﯽ ﺷﮑﻞ( از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺮكﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ) .(Tang et al 2007درواﻗﻊ اﺻﻄﮑﺎك ﺑﯿﻦ اﻟﯿﺎف و
ذرات ﺧﺎك ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

درﺻﺪ وزﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺧﺎك ﻣﯽﮔﺮدد.

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٣٫۵٠

٣٫٠٠

٢٫۵٠

٢٫٠٠

ﺮﻧﺶ )(%

١٫۵٠

١٫٠٠

٠٫۵٠

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري )(kPa

Natural soil
)Soil + 0.5% fiber ( 10 mm
)Soil+1% fiber (10mm
)Soil+8%Cement+0.5%Fiber(7day
)Soil+8%Cement+1%fiber(7day
)Soil+10%Cement+0.5% Fiber(7day
)Soil+10%cement+1%fiber(7day
)Soil+8%Cement+0.5% fiber(14day
)Soil+10%Cement+0.5%fiber(14 day
)Soil+10%Cement+0.5%fiber(28day
)Soil+10%cement+1%fiber(28day
)Soil+8%Cement+0.5%fiber(28day
)Soil+8%Cement+1%fiber(14day
)Soil+8%cement+1%fiber(28day

٠
٠٫٠٠

ﺷﮑﻞ  -2ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻨﺶ ﮐﺮﻧﺶ ﺧﺎك ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه و ﺧﺎك  -ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي وزﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﯿﺎف ﺑﻪ ﻃﻮل  10ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ در زﻣﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻞآوري
 14 ،7و  28روزه
)Soil+1% fiber(10mm

٣٠٠

)Soil+0.5%fiber(10mm
Soil+8%Cement

٢٠٠

)Soil+8%Cement+0.5% Fiber(10mm
)Soil+8%Cement+0.5%fiber(15mm

١۵٠

)Soil+8%Cement+0.5%fiber(20mm

١٠٠

)Soil+8%cement+0.5%fiber(25mm

۵٠
٢٫٠٠

١٫۵٠

١٫٠٠

٠٫۵٠

٠
٠٫٠٠

)(mmﻗﻄﺮ
ﺷﮑﻞ  – 3ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ -ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﺧﺎك و ﺧﺎك  -ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﯿﺎف و  %8ﺳﯿﻤﺎن در زﻣﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻞآوري  7روزه

) (kPaﻣﻘﺎوﻣ ﺖ ﮐﺸﺸﯽ

Natural Soil

٢۵٠
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٣۵٠٠
٣٠٠٠
٢۵٠٠

8% Cement 0.5 % Fiber 28days
8% Cement 1% Fiber 28 days
10 % Cement 0.5 % Fiber 28 days
10% Cement 1% Fiber 28day
8% Cement 0.5% Fiber 7day
8% Cement 1% Fiber 7 day
10 % Cement 0.5 % Fiber 7days
10 % Cement 1% Fiber 7 days
natural soil and 5% Fiber
natural soil 1% Fiber

١۵٠٠

)(kPaﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري

٢٠٠٠

١٠٠٠
۵٠٠
٠

٢۵

١۵

٢٠

)(mmﻃﻮ ﻟﻴﺎ

١٠

٠

۵

ﺷﮑﻞ  – 4ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺧﺎك – ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎ و ﻃﻮلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﯿﺎف و درﺻﺪﻫﺎي  8و  10درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن در زﻣﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻞآوري  7روزه و 28
روزه

۵٢٠
۴٧٠
۴٢٠

٣٢٠
٢٧٠
8% Cement 0.5 % Fiber 28 days
8 % Cement 1 % Fiber 28 days
10 % Cement 0.5 % Fiber 28 days
10 % Cement 1 % Fiber 28 days
8% Cement 0.5% Fiber 7day
8% Cement 1% Fiber 7 days
10 % Cement 0.5 % Fiber 7 days
10 % Cement 1% Fiber 7days

٢٢٠
١٧٠

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ )(kPa

٣٧٠

١٢٠
٧٠
٢٠

٢٠

٢۵

١٠

١۵

ﻃﻮل اﻟﯿﺎف )(mm

۵

٠

ﺷﮑﻞ  – 5ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺧﺎك ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺧﺎك – ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎ و ﻃﻮلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﯿﺎف و درﺻﺪﻫﺎي  8و  10درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن در زﻣﺎنﻫﺎ ي
ﻋﻤﻞآوري  7روزه و  28روزه

ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ

) 2015ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل
رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﺸﺎر ﺗﻮرﻣﯽ ﺧﺎك ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري

ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﯾ ﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ آﻣﺎري ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪلﺳﺎزي و
ﺑﺮآورد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار روي ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ،اﻗﺘﺼﺎد و ...
اﺳﺖ.

ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
)Vasudevan,2008و )(Ranjan et al,1995ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺧﺎكﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ
and

babu

(Sivakumar

اﻟﯿﺎف را ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ (Khatibi et al

) (Babalar et al. 2015ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﯾﮏ ﺧﺎك رﺳﯽ ﺑﻬﺴﺎزي
ﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﻤﺎن و رزﯾﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻓﺸﺎري ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺧﺎك ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺧﺎك – ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﯿﺎف از دو ﻣﺪل
رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺮﺳﯽ
ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان دﻗﺖ آنﻫﺎ در ﻣﺪلﺳﺎزي

ﻻﻫﻮري و ﻫﻤﮑﺎران :اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﯿﺎف ...
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ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري و ﮐﺸﺸﯽ ﺧﺎك ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از ﻧﻮع

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ) Xm ،(kPaﻣﻘﺎوﻣﺖ داده ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ) (kPaو n

ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﻮﮔﺮاﻓﯿ ﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪهاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ از دﻗﺖ و
ﺻﺤﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎدي

ﺗﻌﺪاد دادهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿ ﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺎي ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻌﺎت داراي واﺣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه
از ﺧﻄﺎي ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻧﺮﻣﺎل ﮐﻪ ﻋﺪدي ﺑﯽﺑﻌﺪ اﺳﺖ

ﻣﻄﺎﺑﻖ راﺑﻄﻪ ) (1ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  fﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ )ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﺸﺸﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻧﻬﺎﯾﯽ(  w,u,y,x ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي

ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ) (3اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  RMSENﺧﻄﺎي
ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ) RMSE ،(%ﺧﻄﺎي ﺟﺬر

ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺳﺖ درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن ،زﻣﺎن ﻋﻤﻞآوري
ﺳﯿﻤﺎن ،درﺻﺪ اﻟﯿﺎف و ﻃﻮل اﻟﯿﺎف( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  y1و ...و  y12ﺿﺮاﯾﺐ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و y0ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت XMAX ،داده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮداﺷﺖﺷﺪه و  XMINداده
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ) (6ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ

y1x
y4 y
( f  y0 
( )  y3 x 
)  y6 y
y x
y y
2
5

)راﺑﻄﻪ (1

y u
y w
( 7 )  y9u  ( 10 )  y12w
y8  u
y11  w

ﺑﺮ اﺳﺎس  63داده آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﺑﺮاي اﻟﯿ ﺎف
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎ و ﻃﻮلﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪﻫﺎي
ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﯿﻤﺎن و زﻣﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻞآوري ﻣﺘﻔﺎوت ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن
) (y0,…,y12ﻣﻄﺎﺑﻖ راﺑﻄﻪ ) (1ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻓﺸﺎري و ﮐﺸﺸﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺧﺎك ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول )(5
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)راﺑﻄﻪ (2

ﺧﻄﺎي ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﻃﺒﻖ
راﺑﻄﻪ ) (3ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﻣﺪلﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دادهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  %3/59ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺻﺤﺖ
ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ) (6ﺿﺮﯾﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه و ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه
ﺑﺮاﺑﺮ  0/ 98ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ
اﺳﺖ.
)راﺑﻄﻪ (3

ﺟﺪول  -5ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري

ﻣﻘﺪار
156/4583
4/183*10^9
5/474*10^9
173/4111
8375/041
53186/25
25/9825
- 4/09*10^9
- 4/4*10^9
340/4008
5/4749
- 0/9028
3/1494

ﺿﺮﯾﺐ
y0
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y10
y11
y12

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎدي
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  R2و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎي
ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ) (RMSEﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﺧﻄﺎي ﺟﺬر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎره ) (2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن RMSE

ﺧﻄﺎي ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ) Xe ،(kPaﻣﻘﺎوﻣﺖ داده

2
) ni1( Xe  Xm
n

RMSE 

RMSE
RMSEN 
 100
X MAX  X MIN

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺧﺎك و
ﺧﺎك – ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﯿﺎف از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ) (1اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  fﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ) (kPaﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  w,u,y,xﮐﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺳﺖ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن ،زﻣﺎن ﻋﻤﻞآوري ،درﺻﺪ اﻟﯿ ﺎف و ﻃﻮل
اﻟﯿﺎف ) (mmﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  1ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (6آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ از ﺿﺮﯾﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  R2و ﺧﻄﺎي ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ
راﺑﻄﻪ ) (3اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺪل
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ )(7
داراي ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  0/97درﺻﺪ و ﺧﻄﺎي ﻧﺮﻣﺎل 4/ 38
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺿﺮاﯾﺐ ﺟﺪولﻫﺎي ) (5و ) (6در راﺑﻄﻪ )(1
ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺒﻖ رواﺑﻂ  4و  5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺸﺎري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺸﺸﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﺧﺎك –
ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
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ﺟﺪول  -6ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﻣﺪلﺳﺎزي

)راﺑﻄﻪ  (4ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ

ﻣﻘﺪار

4.18109 x
8375.04y
)  173.4111 x  ( 53186.24  y ) 
9
5.4710  x

ﺿﺮﯾﺐ

5.4749w
)  340.4008 u  ( -0.9028  w )  3.1494 w

( f  156.4583 

25.98u

-34/6851

y0

-27/6014

y1

-2/2808

y2

13/9666

y3

1/0541

y4

0/4832

y5

-0/0629

y6

1/04*10^8

y7

3/49*10^8

y8

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

44/6228

y9

1/2528

y10

0/5853

y11

ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮﯾﮏ از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ روي ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي

1/0128

y12

)راﺑﻄﻪ  (5ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ
-27.6014 x
1.054 y
f  -34.6851  ( -2.2808  x )  13.96 x  ( 48.32  y ) 

1.04108 u
1.252w
)  44.62u  ( 0.5853  w )  1.012 w
3.49108 u

ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ازﺟﻤﻠﻪ (Ranjan et
)al,1995و ) (Sivakumar Babu and Vasudevan,2008ﺑﺎ اراﺋﻪ

٢۵٠٠
٢٠٠٠
١۵٠٠
١٠٠٠
۵٠٠

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )(kPa

٣٠٠٠

۴٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

روشﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺪلﻫﺎي
رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ﺧﺎكﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮ روي ﻣﺪلﻫﺎي
رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ از راﺑﻄﻪ ) (6اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
W σxi

)راﺑﻄﻪ (6

٠
١٠٠٠

( 0. 0629 y 

در ﻣﺪلﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎري ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد

٣۵٠٠

R² = 0.9834

4.4109 u

( 25.98 y 

 100 ; i  1, 2, 3, ..., N

X j σw
N W σxj
( 
)
j1 X σw
j

٠

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه )(kPa

ﺷﮑﻞ – 6ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﺎك – ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي وزﻧﯽ و
ﻃﻮلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﯿﺎف

S x (%) 
i

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  s X iﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ) w ،(%ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ )راﺑﻄﻪﻫﺎي
 4و   W ،(5ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺸﺘﻖ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
X j

۵٠٠
۴٠٠
٣٠٠

R² = 0.9785

٢٠٠
١٠٠
٠

۵٠٠

۴٠٠

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )(kPa

۶٠٠

٠

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه )(kPa

ﺷﮑﻞ  – 7ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﺎك – ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي وزﻧﯽ و
ﻃﻮلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﯿﺎف

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ  Xiﺑﻪ ازاي ﺗﻤﺎم دادهﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ دادهﺷﺪه در
ﻣﺪلﺳﺎزي،

xi

σ

σw

ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ N ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﻣﺪلﺳﺎزي
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
رواﺑﻂ ) 4و  (5ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ) (10ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه اﺳﺖ در
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﯿﻠﻪاي ﺷﮑﻞﻫﺎي ) 8و  (9ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ) 8و  (9اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺪلﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري و
ﮐﺸﺸﯽ )درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن ،زﻣﺎن ﻋﻤﻞآوري ﺳﯿﻤﺎن ،درﺻﺪ اﻟﯿﺎف و
ﻃﻮل اﻟﯿ ﺎف( ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي ﻓﺸﺎري و

ﻻﻫﻮري و ﻫﻤﮑﺎران :اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﯿﺎف 493 ...

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ )(%

٧٠
۶٠
۵٠
۴٠
٣٠
٢٠
١٠
٠
)ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ(

اﻟﯿﺎف )(%

)(%

ﺷﮑﻞ  – 8ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎك-ﺳﯿﻤﺎن و ﺧﺎك ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه

ﻃﻮل اﻟﯿﺎف درﺻﺪ وزﻧﯽ
)ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ(

اﻟﯿﺎف)(%

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ )(%

٨٠
٧٠
۶٠
۵٠
۴٠
٣٠
٢٠
١٠
٠
زﻣﺎن ﻋﻤﻞ درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن
آوري)روز(

ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن و ﺳﭙﺲ درﺻﺪ
وزﻧﯽ اﻟﯿﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زﻣﺎن
ﻋﻤﻞآوري ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰي در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوم ﮐﺸﺸﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ دارد.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ

ﻃﻮل اﻟﯿﺎف درﺻﺪ وزﻧﯽ زﻣﺎن ﻋﻤﻞ درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن
آوري )روز(

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﻞ ) (9ﻧﺸﺎن

)(%

ﺷﮑﻞ - 9ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎك-ﺳﯿﻤﺎن و ﺧﺎك ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه

ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ )درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن،
زﻣﺎن ﻋﻤﻞآوري ﺳﯿﻤﺎن ،درﺻﺪ اﻟﯿﺎف و ﻃﻮل اﻟﯿﺎف( اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞﻫﺎي ) 8و (9
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ آﻫﻨﮓ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮاي ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺪ ل
رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن ،زﻣﺎن
ﻋﻤﻞآوري و ﺳﭙﺲ درﺻﺪ اﻟﯿﺎف ﺑﯿ ﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري دارﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل اﻟﯿﺎف در اﻓﺰاﯾﺶ

در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺛﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎزي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﺧﻮاص
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎك و ﺧﺎك-ﺳﯿﻤﺎن )ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري و ﮐﺸﺸﯽ( در
درﺻﺪﻫﺎي وزﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﯿﺎف و ﻃﻮلﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع از ﻃﺮﯾﻖ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
آن ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮐﺮد.
اﻟﻒ( اﻓﺰودن اﻟﯿ ﺎف ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري و
ﮐﺸﺸﯽ ﺧﺎك و ﺧﺎك – ﺳﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﺑﻌﯽ از
درﺻﺪ وزﻧﯽ اﻟﯿﺎف ،ﻃﻮل اﻟﯿﺎف ،درﺻﺪ وزﻧﯽ ﺳﯿﻤﺎن و زﻣﺎن
ﻋﻤﻞآوري اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل اﻟﯿ ﺎف در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ب( ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از درﺻﺪ
ﺳﯿﻤﺎن ،درﺻﺪ وزﻧﯽ اﻟﯿﺎف ،ﻃﻮل اﻟﯿﺎف و زﻣﺎن ﻋﻤﻞآوري اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ج( ﺗﺤﻠﯿ ﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد در ﻣﯿﺎن
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن ،زﻣﺎن ﻋﻤﻞآوري و درﺻﺪ وزﻧﯽ
اﻟﯿﺎف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿ ﺸﺘﺮي در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻓﺸﺎري ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن و درﺻﺪ وزﻧﯽ
اﻟﯿﺎف در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
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