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بررسي روند تغيير رطوبت و حجم خاک سيلتي غيراشباع در حين تحکيم
مهرداد مقدس ،*1علي رئيسي استبرق

3

دانشجوی دکتری ،سازه های آبی گروه آبیاری و آبادانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
دانشیار ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت – 0931/6/01 :تاريخ تصويب)0931/1/72 :

چکيده
در اين پژوهش تغییرات حجم و رطوبت يک خاک سیلتی غیراشباع تحت مکشهای مختلف از طريق انجام آزمايش
تحکیم در دستگاه سه محوری مخصوص خاکهای غیراشباع ،مورد بررسی قرار گرفت .آزمايشها روی نمونههای خاک
سیلتی تهیهشده از روش رسوبگذاری در يک دستگاه سه محوری اصالحشده (دستگاه سه محوری با محفظه دوجداره)
تحت پنج مکش مختلف در بازه  1تا  911کیلوپاسکال انجام شدند .برای ايجاد مکش موردنظر در نمونه از روش انتقال
محوری استفاده شد و بارگذاری نمونه تحت مکش ثابت از روش بارگذاری تدريجی صورت گرفت .نتايج نشان میدهد
فشار پیش تحکیمی با افزايش مکش افزايش میيابد .عالوه بر آن با توجه به نتايج حاصله ،ايجاد منحنی تسلیم ) (LCدر
صفحه تنش -مکش امکانپذير است .همچنین بررسی تغییرات شیب و عرض از مبدأ منحنیهای تحکیم نشان دادند که
تغییرات رطوبت و حجم نمونه خاک در خاکهای غیراشباع تابع تغییرات مکش خاک میباشد.
واژههاي کليدي :تحکیم ،خاک غیراشباع ،رطوبت خاک ،فشار پیش تحکیمی ،مکش.

مقدمه

*

خاکهای غیراشباع از سه فاز جامد ،مايع و هوا تشکیل شدهاند.
وجود فاز هوا موجب میگردد که خواص مکانیکی آنها با خاک-
های اشباع که متشکل از دو فاز جامد و مايع میباشند يکسان
نباشد .فاز هوا در خاکهای غیراشباع موجب پیدايش مکش
ماتريک در آنها میگردد .مکش ماتريک با رابطه  0بیان
میشود.

s  ua  uw
(رابطه )0
که در اين رابطه  sمکش ماتريک و  ua , uwبه ترتیب
فشار آب و فشار هوای بین ذرات جامد توده خاک
میباشد Bishop (1959).يک رابطه واحدی را برای بیان خواص
اين خاکها ارائه نمود که در رابطه  7نشان داده شده است.
)    (  u a )  x(u a  u w
(رابطه )7

که در رابطه فوق  ,  ،به ترتیب تنش کل و تنش مؤثر
وارد بر توده خاک غیراشباع و  xپارامتری است که به درجه
اشباع خاک بستگی دارد و مقدار آن برای خاکهای اشباع يک و
برای خاکهای خشک صفر است.
لیکن تحقیقات بعدی بهوسیله محققین ديگر (Jennings
)and Burland, 1962; Wheeler and Karube, 1995نشان داد
* نويسنده مسئول m.moghadas@ut.ac.ir :

که فرمول ارائهشده بهوسیله ) Bishop (1959کافی نیست .لذا
آنها با توجه به تحقیقات انجامشده به اين نتیجه رسیدند که
بیان خواص مکانیکی اين خاکها بهوسیله دو رابطه
 s  u a  u wو       u aامکانپذير است.
) Alonso et al (1990با توجه به نتايج آزمايشهای
انجامشده روی نمونههای مختلف خاک غیراشباع يک مدل
االستوپالستیک در فضای ( q-p’-sتنش انحرافی -تنش خالص و
مکش) برای بررسی خواص مکانیکی اين خاکها ارائه نمودند که
 p’ ،qو  sعبارتند از:
(رابطه )9
  2 3
(q   1   3 ), ( p  1
)  u w ), ( s  u a  u w
3
که در رابطه  q ،9و' pبه ترتیب تنش انحرافی و میانگین

تنش خالص میباشند همچنین   3 , 1به ترتیب فشار
همهجانبه محوری و جانبی میباشند .مدل ارائهشده در حالت

دوبعدی وقتی تنشها در حالت ايزوتروپیک هستند( )  1   3
به منحنی تبديل میگردد که تحت عنوان منحنی تسلیم LC0
مشهور است.
بهطور کلی مکش ماتريک ) (sيک نقش اساسی را در فهم
رفتار خاکهای غیراشباع دارد ).(Estabragh and Javadi, 2014
1. Loading Collapse
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تحکیم در خاکهای غیراشباع نیز مانند خاکهای اشباع با عمل
بارگذاری امکانپذير است بهطوریکه میتوان گفت تحکیم در
خاکهای غیراشباع با اعمال بار در اثر خروج تدريجی آب و
هوای بین ذرات صورت میگیرد و پس از آن بار وارد به ذرات
جامد خاک منتقل میگردد ).(Fredlund and Rhardjo, 2012
مطالعه تحکیم پذيری خاکهای غیراشباع در آزمايشگاه
معموالً تحت مکش ثابت انجام میشود بهطوریکه مکش را در
طول بارگذاری ثابت نگهداشته و تحکیم نمونه بهطور کامل انجام
میشود.
حجم ويژه يک خاک ) (  1  eدر حین بارگذاری در
شرايط مکش ثابت تغییر میکند .محققین بسیاری از قبیل
Alonso et al. (1990); Cui and Delage (1996); Estabragh
et al. (2004); Thu et al. (2007), Estabragh and Javadi
) (2014aبه بررسی اثر مکش بر فشار پیش تحکیمی خاک و

شیب خط تحکیم نرمال در حین آزمايش تحکیم تحت مکش-
های مختلف پرداختهاند .آنها به اين نتیجه رسیدند که با
افزايش مکش ،تنش تسلیم يا فشار پیش تحکیمی افزايش و
شیب منحنی تحکیم نرمال ،کاهش میيابد .در مقابل برخی
محققین مانند ) Zhang and Lytton (2009a,bو Zhang et al.
) (2010در تحقیقات خود به نتیجه عکس آن رسیدند.
) Estabragh and Javadi (2014bبه بررسی اثر فشار پیش
تحکیمی و مکش بر خصوصیات تحکیمی يک خاک سیلتی
غیراشباع پرداختند و اثر آن را بر شکل سطح روسکو و هورسلو
در خاکهای غیراشباع بررسی کردند و مرز حالت االستیک و
پالستیک خاک را در سطح هورسلو بهعنوان يک سطح مرزی
برای نمونههای غیراشباع پیش تحکیم يافته و سطح روسکو
بهعنوان يک سطح مرزی برای نمونههای عادی تحکیم يافته در
مکشهای مختلف نشان دادندWheeler and Sivakumar .
) (1995نشان دادند که شیب خط تحکیم نرمال با افزايش مکش
افزايش میيابد و رابطه ( )1را برای خط تحکیم نرمال ارائه
نمودند.
P
(رابطه )1
  N ( s)   ( s) ln
Pc
در رابطه فوق حجم ويژه Pc ،فشار مرجع P ،میانگین
تنش خالص و ) N(sو )  (sبه ترتیب عرض از مبدأ و شیب
خط تحکیم نرمال میباشند.
در اين پژوهش عالوه بر بررسی تغییر حجم خاک سیلتی،
به بررسی تغییرات رطوبت خاک نیز حین تحکیم پرداخته شده
و مشابه رابطه ( ،)1از رابطه ( )1بهمنظور بررسی تغییرات
رطوبت خاک در حین تحکیم استفاده شده است.

P
(رابطه )1
Pc
در رابطه فوق  درصد رطوبت خاک و ) Nw(sو

  N w ( s)  w ( s) ln

) w (sبه ترتیب عرض از مبدأ و شیب خط تحکیم نرمال می-
باشند.
در پژوهشهای انجامشده تاکنون بررسیها روی نمونه-
های تهیهشده با مکش اولیه نامعین صورت گرفته است .هدف از
اين پژوهش ،بررسی چگونگی تغییرات میزان رطوبت و میزان
حجم يک خاک غیراشباع از مرحله رساندن خاک اشباع به يک
مکش مشخص و سپس اعمال فشار به آن در حین عمل تحکیم
و بررسی خصوصیات تحکیم خاک سیلتی غیراشباع میباشد.
اين عمل با پنج مکش مختلف انجام گرفت ،بهطوریکه
آزمايشها روی نمونههای تهیهشده از روش رسوبگذاری (در
حالت تقريباً اشباع) تحت مکشهای مختلف (صفر،711 ،011 ،
 711و  911کیلوپاسکال) صورت پذيرفت و سپس نتايج مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
خاک مورد استفاده

برای انجام تحقیق از يک خاک سیلتی استفاده شد که منحنی
دانهبندی آن در شکل ( )0نشان داده شده است .اين خاک
شامل  91درصد ماسه 19 ،درصد سیلت و  07درصد رس بود
که آزمايشهای شناسايی فیزيکی بر روی آن مطابق
استانداردهای ASTM D854 ،ASTM D4318 ،ASTM D422
و  ASTM D698انجام شدند و نتايج آن در جدول ( )0مشاهده
میشوند .بر اساس سامانه طبقهبندی متحد ،اين خاک در گروه
 MLقرار میگیرد.

شکل  -1منحني دانهبندي خاک مورداستفاده

مقدس و رئيسي استبرق :بررسي روند تغيير رطوبت و حجم ...
جدول  -1خواص فيزيکي خاک مورداستفاده

حد روانی ()%
حد خمیری ()%
شاخص خمیری ()%
وزن مخصوص دانههای جامد ()Gs
وزن واحد خشک بیشینه )(kN/m3
رطوبت بهینه ()%
دانسیته نسبی ()%

91
72
6
7/61
02/1
06
30
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بهاينترتیب آب بهتدريج از باال و پايین نمونه خارج شده و نمونه
خاک پس از رسوبگذاری ،به حالت تقريباً اشباع و با تراکم
موردنظر تهیه میشد .سپس با استفاده از قالب تهیه نمونه (قالب
مخصوص دستگاه سه محوری) به ابعاد نمونه موردنظر با قطر
 92میلیمتر و ارتفاع  26میلیمتر اقدام به اخذ نمونه از قالب
اصلی گرديد .با وزن کردن نمونهها اطمینان حاصل میشد که
وزن نمونهها ،شرايط تراکمی و شرايط رطوبتی آنها يکسان
است.
دستگاه مورداستفاده

تهيه نمونهها

برای تهیه نمونهها از سه روش تهیه نمونه دستنخورده ،تهیه
نمونه به روش تراکم استاتیکی و تهیه نمونه به روش
رسوبگذاری 7میتوان استفاده نمود .به دلیل اينکه نمونههای
مورداستفاده بايستی همگن و ساخت آنها با شرايط يکسان
تکرارپذير باشد از روش اول نمیتوان استفاده کرد .همچنین به
دلیل اينکه در طبیعت و در شرايط واقعی نمونه خاک در اثر
رسوبگذاری ايجاد میشود روش رسوبگذاری نسبت به روش
تراکم استاتیکی به شرايط طبیعی نزديکتر است .همچنین در
روش تراکم استاتیکی وقتیکه نمونه خاک بهمنظور ايجاد مکش
موردنظر در دستگاه قرار داده میشود اگر مکش موردنظر کمتر
از مکش اولیه نمونه باشد نمونه ريزش 9رخ میدهد که موجب
سخت شدگی شده و در نتايج تأثیر میگذارد .لذا برای جلوگیری
از اين پديده ،از روش رسوبگذاری استفاده شد که توسط
محققینی مانند Andersonland and Khattak, 1979; Marto,
 1996; Estabragh et al, 2011نیز استفاده شده است.
لذا در اين پژوهش برای تهیه نمونهها ،از روش رسوب-
گذاری استفاده شد .بدين ترتیب که مقداری از خاک با رطوبت
دو برابر حد روانی ،مرطوب شده و پس از آن عمل اختالط با
همزن دستی به مدت حدود دو ساعت انجام شد و پس از
حصول اطمینان از يکنواختی آن ،مخلوط تهیهشده داخل يک
قالب استوانهای به قطر  01سانتیمتر و ارتفاع  91سانتیمتر
ريخته شد ،در پايین نمونه و زير مخلوط خاک و آب يک غشاء
نیمهتراوا و سپس مقداری شن برای زهکشی آب قرار داده شد تا
خروج آب از نمونه و زهکشی آن به سهولت انجام شود سپس
نمونه خاک از باال با يک غشاء نیمهتراوا محصور شده و با
استفاده از دستگاه جک هیدرولیکی به مدت  1روز تحت سربار
افزايشی تا میزان حداکثر  001کیلوپاسکال قرار داده شد.
2. Slurry Method
3. Collapse

در مطالعات آزمايشگاهی خاکهای غیراشباع يکی از مهمترين
مسائل محدودکننده ،مسئله کنترل و ايجاد مکش در نمونه
خاک است .در اين پژوهش از روش انتقال محور بهمنظور ايجاد
و کنترل مکش در نمونه خاک استفاده شده است بهطوریکه با
اعمال فشار آب و هوا بهطور جداگانه به نمونه خاک میتوان به
مکش موردنظر نائل شد .محققین بسیاری از اين روش برای
ايجاد مکش دلخواه در نمونه خاک استفاده نمودهاند ( Fredlund
and Murgenstern, 1977; Sharma, 1998; Sivakumar,
)1993

آزمايشها در يک دستگاه سه محوری دوجداره مخصوص
خاکهای غیراشباع انجام شدند .اين دستگاه مشابه دستگاه
سلول دوجداره مورداستفاده توسط Wheeler and Sivakumar
) (1995بوده و قابلیت اندازهگیری تغییر حجم نمونه را با
استفاده از تغییر حجم آب سلول داخلی دارد .تصوير شماتیک
دستگاه مورداستفاده در شکل ( )7نشان داده شده است .دستگاه
متشکل از يک سلول داخلی و يک سلول خارجی به شکل مجزا
بوده که بهمنظور جلوگیری از انبساط در سلول داخلی فشار
يکسانی به هر دو سلول وارد میشد .با اندازهگیری تغییر حجم
آب ورودی به سلول داخلی و يا تغییر حجم خروجی از سلول
داخلی ،تغییر حجم نمونه اندازهگیری میشد .فشار آب منفذی
) (uwاز طريق سنگ متخلخل اشباع با عدد ورود هوای  1بار
موجود در کف نمونه ،به نمونه اعمال و اندازهگیری میشد و
فشار هوای منفذی ) (uaاز باالی نمونه و از طريق يک سنگ
متخلخل با نقطه ورود هوای کم به نمونه اعمال میشد تغییر
حجم نمونه خاک نیز با اندازهگیری میزان تغییر حجم آب سلول
داخلی توسط يک دستگاه تغییر حجم سنج اندازهگیری و ثبت
میشد که با استفاده از دادههای تغییر حجم نمونه محاسبه
تغییرات نسبت تخلخل و حجم ويژه خاک امکانپذير میشد.
همچنین میزان آب ورودی به نمونه خاک و يا خروجی از نمونه
خاک توسط يک دستگاه مجهز به حسگر اندازهگیری میشد که
توسط آن تغییرات آب ورودی و خروجی به نمونه قابل اندازه-
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گیری بود.
اعمال فشار به سلول داخلی و خارجی و همچنین فشار
آب حفرهای ) (uwبهوسیله دستگاههای اعمال فشار صورت
میپذيرد .دستگاههای مذکور به يک سری سرور موتور مجهز
شدهاند که میتوان اعمال بار را بهصورت تدريجی و با سرعت
خاصی انجام داد .تغییرات فشار در طول مراحل اعمال تدريجی
آن بهصورت خودکار ثبت میگردد .تغییرات حجم آب ورودی و
خروجی به سلول داخل و به نمونه نیز بهوسیله دستگاههای
مربوطه بهصورت خودکار ثبت میگردد .الزم به ذکر است قبل از
انجام آزمايشهای اصلی نیز اقدام به واسنجی 1قسمتهای
مختلف دستگاه سه محوری شامل واسنجی سلول (جذب آنی
آب و جذب آب با زمان) و همچنین واسنجی دستگاه تغییر
حجم تحت شرايط مختلف (اعمال فشارهای مختلف و دمای
ثابت) گرديد.

روش نصب نمونه

پس از تهیه نمونه خاک ،نمونه داخل غشاء مخصوص آزمايش
سه محوری قرار داده شده و روی سنگ متخلخل با عدد ورود
هوای باال قرار داده میشود .الزم به ذکر است جهت اعمال بهتر
فشار آب منفذی به نمونه با قرار دادن دو سیم فلزی کوچک در
زير نمونه خاک از تماس کامل نمونه خاک و سنگ متخلخل
زيرين جلوگیری میشد .همچنین سنگ متخلخل باالی نمونه
نیز با عدد ورود هوای کم بهمنظور اعمال فشار هوای منفذی به
نمونه خاک ،در باالی نمونه قرار داده شد سپس سلولهای
داخلی و خارجی مطابق شکل ( )7در اطراف نمونه قرار داده
شده و پس از پر شدن از آب و هواگیری آنها ،اقدام به شروع
آزمايشها گرديد.
مراحل انجام آزمايش

مراحل انجام آزمايش شامل دو مرحله اصلی بوده که در مرحله
اول نمونه خاک تهیهشده از حالت اشباع با مکش تقريباً صفر ،به
مکش موردنظر رسانده شده و در مرحله بعد پس از ثابت شدن
مکش موردنظر ،بارگذاری بر نمونه خاک انجام شده و مرحله
تحکیم انجام شد نحوه انجام اين مراحل به شرح زير میباشد.
مرحله تعادل

شکل  -3تصوير شماتيک دستگاه سه محوري با سلول دوجداره مورداستفاده

4. Calibration

هدف از اين مرحله ايجاد مکش مورد نظر در نمونه خاک با
اعمال فشار هوا و فشار آب از باال و پايین نمونه خاک است،
بهطوریکه پس از اعمال فشارهای هوا و آب به نمونه خاک،
مکش خاک بهطور تدريجی از مقدار اولیه پس از ساخت نمونه
(تقريباً اشباع) به مکش موردنظر میرسد .نمونه تحت شرايط
مذکور قرار داده شد که در طی آن آب به نمونه وارد و يا از آن
خارج گرديد .برای رسیدن به مکش موردنظر ،فشار آب منفذی
برابر با  11کیلوپاسکال به نمونه اعمال شده و فشار هوا بر حسب
میزان مکش انتخابی به نمونه اعمال میشد بهگونهای که
اختالف فشار هوا و فشار آب منفذی برابر با مکش انتخابی بود.
الزم به ذکر است رساندن فشار هوا ،فشار آب منفذی و فشار
سلولهای داخلی و خارجی به مقادير اولیه به شکل تدريجی و
در زمان حدود سه ساعت انجام میشد و در تمام اين مدت فشار
سلول داخلی و خارجی  71کیلوپاسکال بیشتر از فشار هوا اعمال
میشد .زمانی که میزان آب ورودی به نمونه و يا خروجی از
نمونه کمتر از  1/0 cm3/dayمیشد تعادل نمونه ايجادشده و از
ايجاد مکش موردنظر در نمونه اطمینان حاصل میشد
) .(Sivakumar, 1993; Zakaria, 1994; Sharma, 1998در
پژوهش حاضر اين زمان حدود  1تا  6روز به طول انجامید .در
طول اين مدت میزان آب ورودی به نمونه و يا خروجی از نمونه
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و نیز تغییرات حجم آب سلول داخلی که نشاندهنده تغییرات
حجم نمونه میباشد به طور خودکار در فواصل زمانی مختلف
ثبت گرديد.
مرحله تحکيم

پس از انجام مرحله تعادل (ايجاد مکش موردنظر) در نمونه،
مرحله تحکیم با اعمال بار صورت پذيرفت .در اين مرحله مکش
ايجادشده در نمونه ثابت نگهداشته شد به عبارتی مقادير اولیه ua
و  uwحفظ گرديد .اعمال بار بر نمونه بهصورت تدريجی از طريق
افزايش فشار سلول داخلی و خارجی با نرخ افزايش 1
کیلوپاسکال در هر ساعت صورت گرفت .محققینی مانند
) Vassallo et al. (2007نیز از همین نرخ افزايشی استفاده
کردند .عمل بارگذاری تا رسیدن به فشار خالص حدود 111
کیلوپاسکال برای هر نمونه با مکش موردنظر انجام شد .در طول
مرحله تحکیم تغییرات فشار اعمالشده به نمونه ،تغییرات حجم
آب ورودی به نمونه و يا حجم آب خروجی از نمونه و نیز تغییر
حجم سلول داخلی در فواصل زمانی مختلف ثبت گرديد.

نتايج و بحث
الف -مرحله تعادل

در مرحله تعادل ،مکش اعمالشده به نمونه موجب تغییر رطوبت
و نسبت تخلخل اولیه نمونه میشود .شکل ( 9الف و ب)
تغییرات رطوبت و نسبت تخلخل را برای رسیدن نمونه به حالت
تعادل ،به ازای پنج مکش صفر 711 ،711 ،011 ،و 911
کیلوپاسکال نشان میدهند .همانطور که در شکل ( -9الف)
مشاهده میشود در حالت رسیدن نمونه به حالت اشباع (مکش
صفر) ،آب میزان رطوبت نمونه تقريباً ثابت مانده است ولی برای

مکشهای  711 ،711 ،011و  911کیلوپاسکال رطوبت نمونه
کاهش میيابد که نشاندهنده اين است که آب از نمونه خارج
میشود و موجب کاهش رطوبت اولیه نمونه میشود .بهطوریکه
رطوبت اولیه نمونه از مقدار  77/2درصد در پايان مرحله تعادل
به ازای مکشهای  711 ،711 ،011و  911کیلوپاسکال به
ترتیب به مقادير  01 ،07/0 ،09و  2/1درصد رسیدهاند.
همانطور که در اين شکل مشاهده میشود افزايش مکش
موجب خروج حجم آب بیشتری از نمونه میگردد .با تغییر
رطوبت نمونه ،حجم آن تغییر میکند که موجب تغییر در نسبت
تخلخل میشود .در حالت رسیدن به مکش صفر (حالت اشباع)،
با توجه به اينکه تغییر درصد رطوبت نمونه ناچیز است ،میزان
تغییرات نسبت تخلخل نیز در حالت اشباع تقريباً ناچیز بوده و
نسبت تخلخل نمونه تقريباً ثابت مانده است (شکل -9ب) .ولی
در مکشهای  711 ،711 ،011و  911کیلوپاسکال با افزايش
زمان ،درصد رطوبت و نسبت تخلخل کاهش میيابند بهطوریکه
نسبت تخلخل نمونه از میزان  1/67در ابتدای مرحله تعادل به
مقادير  1/19 ،1/11 ،1/161و  1/161به ترتیب به ازای
مکشهای  711 ،711 ،011و  911کیلوپاسکال در پايان مرحله
تعادل رسیدهاند .اين مطلب نشاندهنده اين است که شرايط
اولیه نمونه نزديک به حالت اشباع بوده است بهطوریکه نمونه،
برای رسیدن به مکش صفر يا حالت اشباع با تغییر چندانی در
رطوبت و نسبت تخلخل مواجه نشده است ولی در مکشهای
ديگر دچار کاهش رطوبت و نسبت تخلخل شده است همچنین
با افزايش مکش ،مقدار کاهش رطوبت بیشتر بوده و کاهش
نسبت تخلخل نیز بیشتر است؛ که اين نتايج با نتايج بسیاری از
محققین از جمله ) Schnellmann et al. (2015مطابقت دارد.
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همانطور که بیان شد پس از مرحله تعادل سازی ،عمل
تحکیم با روش بارگذاری تدريجی روی نمونه با مکش ثابت
صورت پذيرفت .نتايج تحکیم برای مکشهای مختلف (صفر،
 711 ،711 ،011و  911کیلوپاسکال) در شکل ( )1مشاهده
میشود .شکل ( -1الف) تغییرات  يا حجم ويژه نمونه خاک

) (1+eو ’ pمیانگین تنش خالص )  ( p    1  2 3  u wو
3
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شکل (-1ب) تغییرات رطوبت خاک را در حین تحکیم ،به
ازای مکشهای مختلف نشان میدهند .همانطور که در شکل
(-1الف) مشاهده میگردد ،افزايش بار وارد بر نمونه ،موجب
کاهش حجم ويژه میگردد تا اينکه نمونه به نقطه تسلیم
(فشار پیش تحکیمی) میرسد و پس از آن تحکیم نرمال
(عادی) در نمونه صورت میپذيرد.

100
میانگین تنش خالص (کیلوپاسکال)

10

شکل  –8تغييرات الف -حجم ويژه خاک ب -رطوبت خاک در حين تحکيم (براي پنج مکش)

همانطور که در شکل (-1الف) مشاهده میشود ،در يک
مکش معین ،با افزايش میانگین تنش خالص حجم ويژه خاک
کاهش میيابد و پس از رسیدن به نقطه تسلیم (فشار پیش
تحکیمی) ،با يک شیب مشخص حجم ويژه خاک کاهش میيابد
که اين نتايج با يافتههای Alonso et. al (1990); Cui and
) Delage (1996); Estabragh and Javadi (2008مطابقت دارد.
پس از رسیدن به نقطه تسلیم ،شیب منحنیهای تحکیم نرمال
در مکشهای مختلف يکسان نبوده و در ادامه به مقايسه اين
شیبها در مکشهای مختلف پرداخته شده است.
در شکل(-1ب) تغییرات درصد رطوبت خاک با افزايش
میانگین تنش خالص وارد بر نمونه خاک نشان داده شده است.

همانطور که در اين شکل مشاهده میشود ،در يک مکش ثابت،
با افزايش میانگین تنش وارد بر خاک ،درصد رطوبت خاک
کاهش میيابد و پس از رسیدن نمونه به فشار پیش تحکیمی با
يک شیب نسبتاً مشخص اين کاهش ادامه میيابد که اين شیب
ب
ادامه به بررسی
در مکشهای مختلف يکسان نبوده و در
تغییرات اين شیب در مکشهای مختلف پرداخته شده است.
شکل ( )1منحنیهای تحکیم نرمال را برای مکشهای مختلف
نشان میدهد .با ترسیم خطوط تحکیم عادی پس از فشار پیش
تحکیمی و برازش خطوط بر روی آنها (شکل  )1اقدام به
استخراج شیبهای منحنی تحکیم )) (λ(sو عرض از مبدأ آنها
)) (N(sشد( .مطابق رابطه .)1
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منحنی تغییرات )  (sبا مکش در شکل ( -6الف) آورده
شده است .همانطور که در اين شکل مشاهده میگردد با
افزايش مکش ،مقدار )  (sکاهش میيابد که با نتايج محققین
قبلی از جمله ) Thu et al (2007و )Vanapali et al (1999
مطابقت دارد .شکل (-6ب) تغییرات ) N(sرا با مکش نشان می-
دهد همانطور که مشاهده میشود با افزايش مکش ،مقدار )N(s
کاهش میيابد که اين موضوع با نتايج ) Thu et al. (2007و
) Vanapali et al (1999مطابقت دارد.
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شکل  -6الف -تغييرات شيب و ب -تغييرات عرض از مبدأ خط تحکيم با
مکش

از شکلهای ( 1و  )6نتیجه گرفته میشود که در
خاکها ی غیراشباع منحنی تحکیم نرمال به شکل يک خط و
دارای يک شیب و عرض از مبدأ میباشد که اين شیب و عرض
از مبدأ تابع میزان مکش موجود در خاک بوده و با افزايش
مکش کاهش میيابند .کاهش مقادير شیب و مقادير )N(s
نشاندهنده آن است که تحکیم پذيری خاک غیراشباع نسبت
به اشباع به علت مکش موجود کمتر است .به عبارت ديگر
کاهش )  (sو ) N(sبا افزايش مکش همراه است که مؤيد اين
است که افزايش مکش میزان تحکیم پذيری خاک را کاهش
میدهد.
معموالً برای خاکهای غیراشباع منحنی مشخصه آب و

301

خاک وجود دارد که در اين منحنی دو نقطه مشخص از مکش
تحت عنوان عدد ورود هوا 1و مکش پسماند 6وجود دارد .در
حالت پسماند تغییرات )  (sتقريباً ثابت میگردد که با
تحقیقات  Vanapali et al, 1999و  Thu et al. 2007مطابقت
دارد.
در شکل (-1ب) تغییرات درصد رطوبت خاک با افزايش
میانگین تنش خالص وارد بر خاک نشان داده شد ،مشابه مرحله
تحکیم ،با ترسیم خطوط تحکیم عادی بعد از فشار پیش
تسلیمی ،میتوان اقدام به ارزيابی شیب و عرض از مبدأ اين
خطوط مطابق رابطه  1نمود (شکل .)2
پس از ترسیم خطوط تحکیم نرمال (در صفحه درصد
رطوبت ،میانگین تنش خالص) اقدام به استخراج شیب و عرض
از مبدأ خطوط تحکیم نرمال به ازای مکشهای مختلف گرديد
که تغییرات آن در شکلهای ( 2الف و ب) نشان داده شده است.
همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود ،با افزايش
مکش خاک ،شیب و عرض از مبدأ خط تحکیم نرمال کاهش
میيابد شیب آن با افزايش مکش کاهش میيابد .به عبارت ديگر
شیب و عرض از مبدأ خطوط تحکیم نرمال در خاکهای
غیراشباع تابعی از مکش خاک بوده و با خشکتر شدن خاک،
تحکیمم پذيری خاک کمتر میشود.
فشار پیش تحکیمی (نقطه تسلیم) برای مکشهای
مختلف از روش امتداد دادن دو قسمت ابتدا و انتهای منحنی
تحکیم که بهوسیله محققینی مانند Estabragh and Javadi
) (2008); Cui and Delage (1996); Sharma (1998به کار
رفته استخراج شدند که مقادير آن برای مکشهای صفر،011 ،
 711 ،711و  911کیلوپاسکال به ترتیب برابر با ،011 ،31
 011 ،091و  021کیلوپاسکال میباشد.
شکل ( )3منحنی تسلیم  LCرا در صفحه  p’-sنشان می-
دهد .منحنی تسلیم  LCاز تعیین فشار پیش تحکیمی برای هر
مکش تعیین میگردد .به عبارت ديگر منحنی تسلیم  LCمکان
هندسی نقاط تسلیم (پیش تحکیم) برای هر مکش میباشد.
منحنی تسلیم حاصله (شکل  )3با نتايج ساير محققین ازجمله
;)Alonso et. al (1990); Wheeler and Sivakumar (1995
)Cui and Delage (1996); Estabragh and Javadi (2008

همخوانی دارد .در داخل اين منحنی تغییر شکلهايی ممکن
است بر اثر تغییر مکش تحت بار ثابت )’ (Pو يا تحت مکش
ثابت با تغییر بار )’ (Pصورت پذيرد که اين تغییرات در داخل
منحنی (سمت چپ منحنی) االستیک و در خارج از آن (سمت
5 Air Entry Value
6 Residula State
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نقطه تسلیم افزايش میيابد که دلیل آن کاهش نسبت تخلخل
با افزايش مکش خاک و در نتیجه افزايش تراکم خاک میباشد.

راست منحنی) غیر االستیک است .همانطور که مشاهده
میشود با افزايش مکش خاک ،میانگین تنش خالص خاک در
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شکل  -1منحني تحکيم عادي براي تغييرات درصد رطوبت با ميانگين تنش خالص
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شکل  -4الف-تغييرات شيب و ب -تغييرات عرض از مبدأ خط تحکيم با مکش
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نتيجهگيري
طی يک برنامه تحقیقاتی يک سری آزمايشهای تحکیم روی
نمونههای يک خاک سیلتی تحت مکشهای مختلف (صفر،
 711 ،011و  711کیلوپاسکال) صورت پذيرفت که نتايج زير
حاصل شد:
فشار پیش تحکیمی در خاکهای غیراشباع ،با افزايش
مکش افزايش میيابد.
شیب و عرض از مبدأ منحنیهای تحکیم يافته نرمال،

تابعی از مکش میباشند که مقادير آنها با افزايش مکش کاهش
يافته و تحکیم پذيری کمتر خاک در مکشهای باالتر را نشان
میدهد.
شیب و عرض از مبدأ منحنیهای تحکیم يافته نرمال (در
فضای درصد رطوبت ،میانگین تنش خالص) تابعی از مکش
خاک بوده و با افزايش مکش خاک کاهش میيابد.
فشارهای پیش تحکیم حاصله برای هر مکش ،منحنی
تسلیم  LCرا در صفحه ’ pو  sبه وجود میآورند.
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 عرض از مبدأ منحنی تحکیم در حالت تغییرات درصد:Nw(s)
رطوبت
 شیب منحنی تحکیم:  (s)

 شیب منحنی تحکیم در حالت تغییرات درصد رطوبت: w (s)
 فشار مرجع:Pc
 تنش مؤثر در خاک:p´
 فشار هوای حفرهای:ua
 فشار آب حفرهای:uw

فهرست عالئم
 وزن مخصوص دانههای جامد خاک:Gs
 نسبت تخلخل خاک:e
 تنش اصلی خاک:σ1
 تنش شعاعی خاک:σ3
 مکش خاک:s
 درصد رطوبت خاک:ω
 حجم ويژه خاک:
 عرض از مبدأ منحنی تحکیم:N(s)
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