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 MATLAB ................................................................. 48برنامه ) با 2-2مثال ( ی) خروج15-2شکل (

 49 .................................................................................. يدر اندونز یی) وقوع روانگرا16-2شکل (

هـا   در آن یـی کـه روانگرا  ییها کم عمق در ساختگاه يها زلزله يو گشتاور بزرگا یفاصله کانون انی) رابطه م17-2شکل (
 Kramer,1996.( ...................................................................................... 50مشاهده شده است (

 Prakash,1981( ............................... 53نوع ماسه ( کی يبر رو يسه محور شیآزما جی) نمونه نتا18-2شکل (

 Das, 1993( ........................................... 55از خاك ( یجزئ ياز زلزله رو یناش ی) اثر تنش برش19-2شکل (

 Das,1993(........................................... 56برش ساده متناوب ( شیدر آزما نهیشیب ی) تنس برش20-2شکل (

 Seed and Idriss,1971(...... 57خاك ( یعیرشکل طبییتغ يبرا Cd ی) محدوده ضرورت کاهش تنش برش21-2شکل (

 Das,1993( ................................................... 58( ینسبت به تراکم نسب Cr راتییتغ ی) منحن22-2شکل (

 Das,1993( .................... 58( شیآزما کلیذرات و س عینسبت تنش بر اساس اندازه توز نیی) نمودار تع23-2شکل (

 59 ............................................. خاك) کینامید ،ینیخاك منطقه (نائ یی) محدوده وقوع روانگرا24-2شکل (

hراتیی) تغ25-2شکل (
v ریبا استفاده از مقاد N’  وM )Seed,1979( ........................................... 60 

 Kramer,1996( ........... 61( نیزم نهیشیو شتاب ب یسرعت موج برش يبر مبنا ییروانگرا لیپتانس یابی) نمودار ارز26-2شکل (

 Kramer,1996( .................................. 62(الف) قبل از زلزله و (ب) پس از زلزله ( نی) ارتعاشات زم27-2شکل (

هـا   آن يکـه بـرا   ییها آن در ساختگاه يواقع بر رو هیروانگرا و ضخامت ال هیضخامت ال نی) (الف) رابطه ب28-2شکل (
)Kramer,1996مربوط( يها هیضخامت ال یابیارز يمسطح مشاهده شده است؛ (ب) راهنما برا نیدر سطح زم ییروانگرا

 ............................................................................................................................... 63 

 66 ......................................خاك ییروانگرا نییساخته شده جهت تع MATLABبرنامه  ي) ورود29-2شکل (

 

 اشکالفـهرست 
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 67 ....................................................... )3-2نسبت به عمق در مثال ( یبرش يها تنش راتیی) تغ30-2شکل (

 MATLAB .......................................... 69برنامه ) با 5-2) و (4-2)، (3-2( يها مثال ی) خروج31-2شکل (

 Das, 1984( .......................................................................... 71( یرس يها هی) تورم ال32-2شکل (

 Williams and Donaldson,1980( ..... 74( امزیلیو يشنهادیتورم بر اساس پ لیپتانس يبند ) نمودار طبقه33-2شکل (

 Chen, 1988( ........................... 75خشک ( تهیو دانس یتورم بر اساس حد روان لیپتانس يبند ) طبقه34-2شکل (

 USBR ....................................................................... 76تورم به روش  لیپتانس نیی) تع35-2شکل (

 Seed et al, 1962(........................ 77و درصد رس ( تیتورم بر حسب عدد فعال لیپتانس يبند ) طبقه36-2شکل (

 Nelson et al, 2015( ............ 79تورم ( لیپتانس ینیب شیجهت پ کایامر ییایدر يروی) روش دپارتمان ن37-2شکل (

 Nelson, 2015( ............................................. 79شونده در شهر دنور ( خاك متورم یخط هی) ناح38-2شکل (

 83 ........................................ تورم لیپتانس نییساخته شده جهت تع MATLABبرنامه  ي) ورود39-2شکل (

 MATLAB ................................................................. 84برنامه ) با 6-2مثال ( یروج) خ40-2شکل (

 Lukas, 1995( ................................................................ 86( یکینامی) نحوه انجام تراکم د1-3شکل (

 87 ................................................................. محدود مهیبه روش ن یکینامیتراکم د ي) اجرا2-3شکل (

 Lukas, 1995( .................................................. 89( یکینامیتراکم د يها برا خاك يبند ) طبقه3-3شکل (

 Dise et al, 1994( ......................... 90از محل اجرا ( نیدر فواصل مع یکینامیسرعت تراکم د نیی) تع4-3شکل (

 FHWA, 1986( ..... 91( محل اصابت وزنه يمتر 6(ب) در فاصله  يمتر 3خاك (الف) در فاصله  یجانب راتیی) تغ5-3شکل (

 Thilakasiri, 1996( ................................................... 96گانه فرض شده در مدل ( سه ی) نواح6-3شکل (

 Chow et al, 1992( ............................ 97کوبه ( ریستون خاك ز یشگاهیکرنش آزما-تنش ی) منحن7-3شکل (

 Schemertmann, 1986( ................ 98( افتهی میتحک يعاد يها خاك يبرا α بیضر راتیی) محدوده تغ8-3شکل (

 Schemertmann, 1986( ......................... 99( افتهی میتحک شیپ يها خاك يبرا α راتیی) محدوده تغ9-3شکل (

 Dimaggio and Sandler, 1971( ....................................... 99مدل کالهک دار ( می) سطح تسل10-3شکل (

 103 ................................... یکینامیتراکم د یساخته شده جهت طراح MATLABبرنامه  ي) ورود11-3شکل (

 MATLAB ........................................................... 104برنامه ) توسط 1-3مثال ( ی) خروج12-3شکل (

 Narsilio et al, 2009( 105( یکینامیبا تراکم د قیعم يمتداول بهساز يها محدوده عملکرد روش سهی) مقا13-3شکل (

 Ivanov, 1976( ................. 106) (ییانقباض و انبساط حباب گاز (شعاع حباب، جابجا کلیس خچهی) تار14-3شکل (

 107 ....................................................... بر اثر انفجار يا فشار آب حفره راتییتغ ی) مراحل کل15-3شکل (

 108 ........ )1392 ،یدر پالن؛ (ب) مقطع (شاکران و اسالم يانفجار يها چاه يبند و زمان يفازبند نش،ی) (الف) چ16-3شکل (

 Ivanov, 1976( .......................................... 111( يتراکم انفجار کی يبرا ازی) ابزارآالت مورد ن17-3شکل (

 112 ....................................................................... ي) جوشش ماسه پس از تراکم انفجار18-3شکل (

 Rogres et al, 1990( .. 113( ینسب تهیدانس شیو افزا CPTمقاومت نوك  شیدر افزا يتراکم انفجار ری) تاث19-3شکل (

 114 ................................................................. يتراکم انفجار یبرنامه طراح ي)نمونه ورود20-3شکل (

 MATLAB ........................................................... 115برنامه ) توسط 2-3مثال ( ی) خروج21-3شکل (

 117 ............................................................ مصالح از باال هیو تغذ یارتعاش ینیگزی) روش جا22-3شکل (

 118 ........................................................... نییمصالح از پا هیو تغذ یارتعاش یی) روش جابجا23-3شکل (

 Collin, 2007( ........... 119( یکوبش يا دانه يها هیبه روش پا یزشیر يها در خاك یستون سنگ ي) نحوه اجرا24-3شکل (

 IBC, 2014( ................... 119کامل ( ییبه روش جابجا یکوبش يا دانه يها هیروش پا  ي) مراحل اجرا25-3شکل (
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 120 ....................................................................... یسنگ يها ستون ی) مسلح کردن افق26-3شکل (

 121 ........................................................... دیمحصورشده با ژئوگر یاز ستون سنگ يا ) نمونه27-3شکل (

 Murugesan and Rajagopal, 2006( .......... 122( یبر مقدار نشست ستون سنگ دیژئوگر یسخت ری) تاث28-3شکل (

 Murugesan and Rajagopal, 2006( ............ 122( یبر مقدار نشست ستون سنگ دیعمق ژئوگر ری) تاث29-3شکل (

 Besancon, 1984( ......... 123نشده خاك( یزهکش یبا استفاده از مقاومت برش یقطر ستون سنگ نیی) تع30-3شکل (

 Zahmatkesh and Choobbasti, 2010( ................. 123( یو مثلث یمربع شیبا آرا یسنگ يها )ستون31-3شکل (

 Anderson, 2004( .............................................. 124( باشد یم q>0 کهیهنگام يبرا ᵹ) مقدار 32-3شکل (

 Anderson, 2004( .............................................. 125( باشد یم q=0که یهنگام يبرا ᵹ) مقدار 33-3شکل (

 يعـدد  لیـ حاصـل از تحل  رشـکل تغیی) ب( – یکیزیها پس از اعمال بار در مدل ف ستون رشکلیی) (الف) تغ34-3شکل (
 127 .................................................................................................. )1389(تبرساز و سروش، 

 130 ...................................... یستون سنگ یساخته شده جهت طراح MATLABبرنامه  ي) ورود35-3شکل (

 MATLAB ............................................................ 132برنامه ) توسط 3-3مثال ( ی)خروج36-3شکل (

 133 .................................................................. يبارگذار شیپ کیعملکرد تکن ی) چگونگ37-3شکل (

 134 .................................................................. زیبا استفاده از روش خاکر يبارگذار شی) پ38-3شکل (

 134 ........................................................................ خالء جادیبه روش ا يبارگذار شی) پ39-3شکل (

 Indraratna et al, 2006( ....... 135( زیبا خالء (ب) با خاکر يبارگذار شی(الف) در حالت پ میتحک ندی) فرا40-3شکل (

 136 ............................................. و خالء زیشده در خاك در دو روش خاکر جادیتنش ا سهی) مقا41-3شکل (

 136 .... (ج) همراه با خالء زیه (ب)همراه با خاکریاول طیخاك (الف) در حالت شرا يعمود يها تنش لی) پروف42-3شکل (

 137 ................................................................................. يبارگذار شیدر پ ی) زهکش43-3شکل (

 Saowapakpiboon et al, 2010( ................ 138( کمیبر سرعت تح يعمود يها فاصله زهکش ری) تاث44-3شکل (

 139 ............................................................................ ساخته شی) نمونه زهکش قائم پ45-3شکل (

 139 ....................................................................... ساخته شیقائم پ يها ) نصب زهکش46-3شکل (

 140 ......... )1393 ،یو تسلط انیمختلف زهکش (فخار يها طول يدر طول زمان برا میدرصد تحک جی) نتا47-3شکل (

 Das, 1997( ................................................................. 142زهکش ( يها ) مشخصات چاه48-3شکل (

 Das, 1997( ................ 143مربوط ( يخاك اطراف به همراه پارامترها یو دست خوردگ ي) زهکش نوار49-3شکل (

 146 .............. زهکش یو طراح یمینشست تحک نیساخته شده جهت تخم MATLABبرنامه  ي) ورود50-3شکل (

 MATLAB ........................................................... 148برنامه ) توسط 4-3مثال ( ی) خروج51-3شکل (

 150 .................................................................... يزیرو دوغاب ها خیاز نصب م يری) تصو52-3شکل (

 150 ................................................... موقت تیشاتکر هیاز پوشش شبکه مسلح و ال يا ) نمونه53-3شکل (

 FHWA0-IF-03-017( ......................................... 151شده در خاك ( لین واری) مراحل ساخت د54-3شکل (

 152 ................................................. قیتزر يکاور برا جادای) ب( –خودحفار  خی) (الف) نمونه م55-3شکل (

 154 ..................................................................... نشت لوله آب لیگود به دل کی ی) خراب56-3شکل (

 156 ....................................... )1394 ،يو نظر ییایری(ج یکل نانیاطم بیبر ضر خیطول م ری) تاث57-3شکل (

 156 ........ نانیاطم بیخاك بر ضر یاصطکاك داخل هیزاو رتاثی) ب( – نانیاطم بیبر ضر یچسبندگ ری) (الف) تاث58-3شکل (

 157 ................ نانیاطم بیبر ضر ها خیفاصله م رتاثی) ب( – نانیاطم بیقطر گمانه بر ضر ری)  (الف) تاث59-3شکل (

 FHWA, 2015( ...................................................... 158( نگیلیبر طول ن دمانینوع چ ری) تاث60-3شکل (
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(ب) شـیب   –) تعیین طول نیل و حداکثر نیروي کششی نیل در (الف) شیب دیوار صفر و شیب خاکریز صفر 61-3شکل (

(ه)  – 10و شیب خـاکریز   10(د) شیب دیوار  –و شیب خاکریز صفر  10(ج) شیب دیوار  – 10دیوار صفر و شیب خاکریز 
 FHWA, 2015(  .................................. 165( 30و شیب خاکریز  10(و) شیب دیوار  – 30شیب دیوار صفر و شیب خاکریز 

 FHWA, 2015( .......................................................... 166(براي قطرهاي حفاري مختلف  C1Fو  C1L) تعیین 62-3شکل (
 174 .................................... نگیلین ستمیس یساخته شده جهت طراح MATLABبرنامه  ي)ورود63-3شکل (

 MATLAB ........................................................... 177برنامه  ) توسط5-3مثال ( ی) خروج64-3شکل (

 178 .................................................. یمورد استفاده در روش سپرکوب ياز صفحات فلز یی) نما65-3(شکل 

 179 .......................................................................... در داخل خاك یاز سپرکوب یی) نما66-3شکل (

 179 ........................................... یبه روش سپرکوب دارشدهیاز برداشت خاك داخل گود پا یی) نما67-3شکل (

 180 ............................................................... یگود به روش سپرکوب يدارسازیاز پا یی) نما68-3شکل (

 181 ................................................................................... ی) نمونه اجراشده سپر چوب69-3شکل (

 181 ................................................................................... ی) نمونه اجرا شده سپر بتن70-3شکل (

 182 ............................................................................. يفلز ی) نمونه اجراشده سپرکوب71-3شکل (

 184 ..... یبا مهارجانب ي(ب) گودبردار ،یبدون مهار جانب ي(الف) گودبردار نیو زم وارید رشکلییتغ لی) پروف72-3شکل (

 185 ...........................................................................يوارد بر سپر فلز يروهاین ندی) برا73-3شکل (

 188 .......................................... یسپرکوب یساخته شده جهت طراح MATLABبرنامه  ي) ورود74-3شکل (

 MATLAB ........................................................... 191برنامه ) توسط 6-3مثال ( ی) خروج75-3(شکل 

 193 .............................................................................. دیخاك مسلح با ژئوگر ي) اجزا76-3شکل (

 194 ........................................................... خاك مسلح با تسمه واریدهنده د لی) عناصر تشک77-3شکل (

 195 .....................................................................خاك مسلح با تسمه ياز اجرا يا ) نمونه78-3شکل (

 195 ............................................................. يدیحائل خاك مسلح ژئوگر واریاز د يا ) نمونه79-3شکل( 

 197 ..................................................................... )308 هیخاك مسلح (نشر وارید لی) تحل80-3شکل (

 201 ............................................................ )308 هیخاك مسلح (نشر وارید يداری) کنترل پا81-3شکل (

 201 .................................................. )308 هیوارده (نشر يسازه و بارها یکل يداری) حاالت ناپا82-3شکل (

 205 .............................. خاك مسلح با تسمه یساخته شده جهت طراح MATLABبرنامه  ي) ورود83-3شکل (

 205 ....................... لیخاك مسلح با ژئوتکستا یساخته شده جهت طراح MATLABبرنامه  ي) ورود84-3شکل (

 MATLAB ........................................................... 208برنامه ) توسط 7-3مثال ( ی) خروج85-3شکل (

 Han, 2009( .................................................................. 210( یخی وارهید لی) نحوه تشک86-3شکل (

 Harris, 1995( ........ 210مختلف ( يبند با دانه يها خاك يبرا يمختلف بهساز يها ) گستره کاربرد روش87-3شکل (

 211 ............................................... نیرزمیز يفضا يداریاز کاربرد روش انجماد در پا يا ) نمونه88-3شکل (

 212 ............................................................................ انجماد خاك میمستق ری) روش غ89-3شکل (

 Sivakumar, 2008( ......................... 213( عیما تروژنیبا استفاده از ن می) انجماد خاك به روش مستق90-3شکل (

 Johansson, 2009( ......................... 214انجماد ( يها از انجماد و فاصله لولهین زمان موردنیرابطه ب) 91-3شکل (

 Johansson, 2009(........................................... 215م (یاز در انجماد مستقین زمان موردنی) تخم92-3شکل (

 Johansson, 2009( .......................... 215تروژن و حجم خاك منجمد (یاز نین حجم مورد نی) رابطه ب93-3شکل (

 216 .......... خاك منجمد يکرنش برا-(ب) نمودار تنش -يط عادیخاك با شرا يکرنش برا-) (الف) نمودار تنش94-3شکل (
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 217 ................ خ زده یخاك  یر زمان بر چسبندگتاثی) ب( –خ زده یخاك  یر دما بر چسبندگی) (الف) تاث95-3شکل (

 Jessberger, 1980( ......................... 217خ زده (یخاك  یو کشش يمقاومت فشار ير دما بر روی) تاث96-3شکل (

 219 ............................ ما ژاپنیفوکوش يا ورگاه هستهیم انجماد خاك در نیرمستقی) استفاده از روش غ97-3شکل (

 219 .................... )1395و همکاران،  ی) کاربرد روش انجماد خاك در مترو کوپنهاگن دانمارك (صعصع98-3شکل (

 220 ............................................................................. وركیوین ي) حفر تونل خط مترو99-3شکل (

 220 ................................. و قلع با استفاده از روش انجماد خاك در کوبک کانادا کلی) حفر معدن ن100-3شکل (

 223 ........................................... شده با آهک تیتثب يها نمونه يمقاومت فشار يزمان رو) اثر 101-3شکل (

 Materials and Test Devision of Indiana( ......... 224( تیتثب ندیفرا يبرا نهیمقدار آهک به نیی) تع102-3شکل (

 Naeini and Mahdavi, 2010( ...... 226( دار يال و ماسه يا خاك ماسه یچسبندگ بیبر ضر مریمقدار پل ری) تاث103-3شکل (

 Naeini and Mahdavi, 2010( ............ 227( مریشده با پل تیخاك تثب یبر چسبندگ يوجود ال ری) تاث104-3شکل (

 Naeini and Mahdavi, 2010( ...... 227( دار يال و ماسه يا خاك ماسه یاصطکاك داخل بیبر ضر مریپل ری) تاث105-3شکل (

 229 ................................... )(Sanchez and Sobolev, 2010نانو مواد  دیتول یاز چگونگ یی) نما106-3شکل (

 Firoozi, 2015( ........................... 231( مانیبه خاك و س سیلیبعد از افزودن نانوس SEM) عکس 107-3شکل (

 SEM ................................................................................. 232از دستگاه  يا ) نمونه108-3شکل (

 SEM ................................................................................. 233نمونه  هی) مراحل ته109-3شکل (

 234 ................................................................................. تینیاز کائول EDX) نمونه 110-3شکل (

 AFM ............................................................................. 235) نمونه عملکرد دستگاه 111-3شکل (

 AFM ......................................................... 236دستگاه  یابی بیع ستمیس کی) طرح شمات112-3شکل (

 236 ................................................................ وضوح به نوك دستگاه یوابستگ کی) شمات113-3شکل (

 AFM ................................................................. 237 یاتم کروسکوپی) نمونه دستگاه م114-3شکل (

 238 ................................................... یبه روش ثقل ینیبا ته نش یرس يهایکان يساز) آماده115-3شکل (

 XRD .............................................................................. 240روش انجام  کی) شمات116-3شکل (

 XRD ................................................................................... 241دستگاه  کی) شمات117-3شکل (

 TEM ...................................................................................... 243) نمونه دستگاه 118-3شکل (

 244 ..................................... (Lie et al, 2004)بر بتن  سیلینانوس ریاز تاث TEM ری) نمونه تصو119-3(شکل 

 245 ............................................ )1396افزودن نانو رس بر حدود اتربرگ خاك (طبرسا،  ری) تاث120-3شکل (

 246 ............................................. )1396تراکم خاك (طبرسا،  یافزودن نانورس بر منحن ری) تاث121-3شکل (

 246 ........................ )1396شده با نانو رس (طبرسا،  تیتثب يها نمونه يتک محور شیآزما ی) منحن122-3شکل (

 247 .......................................................... )1396خاك (طبرسا،  ی) اثر نانو رس بر چسبندگ123-3شکل (

 248 . مید و کلسیکلرمیسد يهااز نمک یمختلف يار ابلف) با درصدهایخاك (مع یشاخص رمبندگ ی) منحن124-3شکل (

 249 ... مید و کلسیکلرمیسد يهااز نمک یمختلف يار فدا) با درصدهایخاك (مع یشاخص رمبندگ ی) منحن125-3شکل (

 DAS, 1993( ................................................. 251( هیاول یطراح يبرا یوزن وارید یبی) ابعاد تقر1-4شکل (

 252 ...................................... )1396 ،ی(غفارپور جهرم وارید يا لرزه ییجا بر جابه واریهندسه د ری)تاث2-4شکل (

 252 .......... )1396، ی(غفارپور جهرم وارید يا لرزه ییجا حائل بر جابه واریخاك کف د یاصطکاك داخل هیزاو ری) تاث3-4شکل (

 253 ....................... )1396 ،ی(غفار پور جهرم وارید يا لرزه ییجا خاك بر جابه تهیسیاالست بیضر ری) تاث4-4شکل (

 Kamal, 2015( .................................... 253خاك ( ینسبت به سخت وارید يباال ییجا ) حداکثر جابه5-4شکل (
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 254 .................. )1396 ،ی(غفارپور جهرم وارید يا لرزه ییجا بر جابه زیخاکر یاصطکاك داخل هیزاو ری) تاث6-4شکل (

 257 ............. حائل) وارید یطراح يو در حالت همراه با سربار (راهنما يکولمب در حالت عاد ی) فشار جانب7-4شکل (

 Das and Ramana, 2011( ............................................ 259محرك ( يفشارها ندی) نقطه اثر برا8-4شکل (

 Das and Ramana, 2011(.............................. 259( تمنیو وا دیبر اساس روش س روهای) محل اثر ن9-4(شکل 

 262 .................................................... )308 هیحائل (ضابطه نشر وارید یطراح انیجر) نمودار 10-4شکل (

 266 .................................. یحائل وزن وارید یساخته شده جهت طراح MATLABبرنامه  ي) ورود11-4شکل (

 267 .................................................................... يا حائل طره وارینمونه د کی کی) شمات12-4شکل (

 267 .......................................... )308 هی(نشر هیاول یطراح يبرا يا حائل طره وارید یبی) ابعاد تقر13-4شکل (

 269 ........................ )يا حائل طره وارید یطراح ي(راهنما يا حائل طره يوارهاید يداری) مالحظات پا14-4شکل (

 270 ....................... یبا کف افق يا حائل طره يوارهاید یواژگون يداریپا لیدر تحل ازیموردن يروهای) ن15-4شکل (

 273 ......................................................... واریبکار رفته در د یحرارت یافق يلگردهای) نمونه م16-4شکل (

 277 ................................ يا حائل طره وارید یساخته شده جهت طراح MATLABبرنامه  ي) ورود17-4شکل (

 282 ........................................ )يا (با نقشه سازه MATLABبرنامه ) توسط 4-1مثال ( ی) خروج18-4شکل (

 283 ........................................................................ بنددار پشت يا طره وارحائلی) نمونه د19-4شکل (

 283 ........................................ حائل) وارید یطراح يبنددار (راهنما پشت يا حائل طره واری) ابعاد د20-4شکل (

 286 ........................................ وار حائلید یساخته شده جهت طراح MATLABبرنامه  ي) ورود21-4شکل (

 289 .................................................................................... حائل يوارهاید ی) زهکش22-4شکل (

 



 
 

 
 

هـاي ایـن انتشـارات، بـه استحضـارتان       نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شـما بـه کتـاب   
سازي و نشر  هاي مختلف آماده از مؤلّفان و مترجمان و کارگروهرساند که همکاران این انتشارات، اعم  می

کـار   کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخـور و شایسـتۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی بـه      
هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر  اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل اند و تالش کرده بسته

 اي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.محتوایی و غن
هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد  رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگـر، ایـن    دانسـت. ازسـوي  نقـص و اشـکال    توان الزاماً مبـرّا از   و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی
اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی   انتشارت بنابه تعهدات حرفه
هـاي   ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب   دارد از هر طریق ممکن، به
 هاي بعدي رفع نماید. ها و ویرایش چاپ ها را در منتشرة خود آگاه شده و آن

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص  راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی لذا دراین  
اید  و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتشـارات،    ویرایشپس از اتمام مطالعه، کتاب 
ایـد، لطـف کـرده     اي یادداشت نموده ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه

ید، عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمای
هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث هرچـه      ها و ویرایش تا این موارد بررسی شده و در چاپ

 پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.
نظور م نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، به

که اصالحات درسـت و بجـا باشـند،     تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی
شدة  رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح  متناسب با میزان اصالحات، به

نمایـد، و   یتـان ارسـال مـی   عنوان هدیه، به انتخاب خودتـان، برا  آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به
 شود. که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی

کارهـاي شـما    آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید
کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه      عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح    

  نمایند. استقبال می
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مسـکن و توسـعه    هیـ ته يتقاضا بـرا  شیو افزا تی، رشد جمعریاخ يها در سال

مسائل  تیبزرگ، بدون رعا يصنعت ساختمان، با توجه به ساخت و ساز در شهرها
را به همراه داشته کـه   يادیز یو مهندس یمشکالت فن ،یکیو ژئوتکن یشناس نیزم
دار،  مسـئله  يهـا  خـاك  .باشـد  یدار مـ  مسـئله  يهـا  هـا خـاك   تـرین آن  از مهم یکی

از  يادیـ ز یو مهندسـ  یمشـکالت فنـ   یعمران يها هستند که در پروژه ییها خاك
ها، نشست ناهمگون ساختمان، باال آمـدن   ساختمان یخوردگ ترك ایو  زشیر لیقب

تـورم سـاختگاه    جـاد یا لیـ توانـد بـه دل   یکه در نقاط پست مـ  ینیرزمیسطح آب ز
رو ایـن نـوع    . از ایـن آورد را به همراه دارند دها به وجو ساختمان یپ يبرا یمشکالت
در واقـع  باشـند.   ا جهت آمادگی براي ساخت و سـاز نیازمنـد بهسـازي مـی    ه خاك
 دیـ سـاختار جد  کیـ اسـتفاده مجـدد در    يشده خـاك درجـا بـرا     کنترل يبازساز
باشد. ایـن   ی، از جمله اهداف بهسازي میساختار فعل تیبهبود وضع ایو  یکیژئوتکن

 پذیر است.  هاي متعددي انجام مهم به روش
اي بـر شناسـایی    کتاب حاضر شامل چهـار فصـل اسـت. در فصـل اول مقدمـه     

دار و اهداف استفاده از بهسازي خاك تشریح شده است. در فصـل   هاي مسئله خاك
ــا اســتفاده از روابــط تجربــی و  هــاي مســئله هــاي شناســایی خــاك دوم روش دار ب

راحـی و  آزمایشگاهی بیان گردیده است. فصل سوم شامل کلیـه نکـات اجرایـی، ط   
باشد. در فصل چهـارم نیـز بـه     هاي پرکاربرد بهسازي خاك می چگونگی انجام روش

هـا   هـا و نکـات اجرایـی و طراحـی آن     بررسی استفاده از دیوارهاي حائـل در سـازه  
و همـراه بـا    يحـل شـده بـه روش عـدد     یدر ضـمن مسـائل  پرداخته شـده اسـت.   

بخش از مطالب کتـاب،  هر  يبه انتها MATLABبرنامه کدنویسی روش طراحی در 
 آورده شده است. یگرام نیجهت استفاده مهندس

 
 و من ا.. التوفیق

 مولفان                                                                             
 
 
 
 



 
 مصنّفان و هنرمنـدان  کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و

 

، براي ناشر محفوظ و منحصـراً متعلّـق بـه    1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال
نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارهـا، جـداول، تصـاویر ایـن     

و نیز هر گونه استفاده از کل یـا قسـمتی از   ها و موارد دیگر،  کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت
ـاب،         ۀ پـی دي اف از کت ـاب، تهیـ کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کت

وي دي، فـیلم، فایـل     صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي    برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه  عکس
دون اجازة کتبی ا   شـرعاً نیـز حـرام    ز نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده وصوتی یا تصویري و غیره ـب

 گیرند. قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 

صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به
کـه هـر    لـذا درصـورتی  چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است،  این

سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نشـر نـوآور را    
در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن      

ها  ه بررسی محتواي سایتانتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه ب
پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی   می

باشد، وکیل قـانونی انتشـارات از طریـق وزارت فرهنـگ و      غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می
نیـز سـایر مراجـع     اي و اینترنتـی) و  (پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  پلیس فتاارشاد اسالمی، 

قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات         
قـرار داده و کلّیـۀ خسـارات وارده بـه ایـن       پیگرد قانونی و قضـایی قضایی، خاطیان را مـورد  

 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می
ـ  همچنین درصورتی ۀ کپـی، جـزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ      که هر کتابفروشی، اقدام به تهی

رسـانی   ریسو، اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقـدام بـه فـروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع      
تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنـگ و ارشـاد   

اجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه      اسالمی، اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیـز مر 
 نماید. استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،
 و شرعاً نیز حرام است. از نظر قانونی غیرمجاز 

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هـر گونـه تخلّـف از    
 66484191 -2هـاي هـاي انتشـارات نــوآور بـه شـماره      مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـنقبیل 
 info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس   09123076748و  021
به ایـن انتشـارات ابـالغ      www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت  و یا از

 عمل آید،  نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به
 عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند. و نیز به     
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 اول فصل
 کلیات

 مقدمه -1-1
از  اريیکه بس میشو یمتفاوت مواجه م یها و با مشخصات فن با انواع خاك یهاي عمران در اکثر پروژه

 .باشند یم يبهساز ازمندیتونل و...  ن ،يمانند راهساز ادیز تیبا اهمیی ها ها جهت احداث سازه خاك نیا
کـه در   بـوده  ییهـا  دار خـاك  مسـئله  يها خاكدار اشاره نمود.  هاي مسئله توان به خاك یجمله م نیااز 

و  تیرشد جمع ر،یاخ يها را به همراه دارند. در سال يادیز یو مهندس یمشکالت فن یعمران يها پروژه
 يمسکن و توسعه صنعت ساختمان، بـا توجـه بـه سـاخت و سـاز در شـهرها       هیتقاضا جهت ته شیافزا

و  زشیـ ر ماننـد  يادیز یو مهندس یمشکالت فن ،یکیو ژئوتکن یشناس نیمسائل زم تیبزرگ، بدون رعا
کـه در نقـاط    ینـ یرزمیها، نشست ناهمگون ساختمان، باال آمدن سطح آب ز ساختمان یترك خوردگ ای

وجـود آورد را بـه همـراه     ها بـه  ساختمان یپ يبرا یتورم ساختگاه مشکالت جادیا لیبه دل تواند یپست م
رمبنـده،   يهـا  خـاك  هـا شـامل   ترین آن مهمداشته که  یدار انواع مختلف مسئله يها خاك داشته باشند.

 .باشد یشونده م متورم يها واگرا وخاك يها روانگرا، خاك يها خاك
 در هـا  . این خاكباشد یم فیذرات آن ضع نیب وندیباز داشته و پ يرمبنده معموالً ساختار يها خاك

  در هنگـام اشـباع شـدن هسـتند. نشسـت      ریـ گ خشک، مستعد کاهش حجم چشـم  ییآب و هوا طیشرا
خشـک و   طقاز منـا  ياریبسـ  يهـا  خاك يباربر تیرمبنده در اثر اشباع شدن به کاهش ظرف يها خاك

از جملـه شـمال    رانیـ از نقـاط ا  ياریبس شامل هاي رمبنده پراکندگی خاك. شود یخشک منجر م مهین
 ) و زنجاننیو بلوچستان)، اطراف تهران (ورام ستانیکرمان، س زد،یاز جنوب ( یشرق، بخش قابل توجه

 .  باشد می
 يهـا  خـاك  يمختلف بر رو يها است که در ساخت سازهی از مشکالت یکیها  خاك ییروانگرا دهیپد
سست و  اریماسه بس ،يمانند ال کم ثبات يدارا يها خاك نیبه اشباع و همچن کینزد ایاشباع  يا ماسه

تحـت   لتـوده ماسـه اشـباع شـ     کیـ . اگر دهد یحساس، رخ م اریرس بس يها و خاك یبدون چسبندگ
به تراکم و کـاهش حجـم خواهـد داشـت. اگـر امکـان        لیتما رد،یاز زلزله قرار گ یناش دیشد يها لرزش
 جهیو در نت شتهخاك وجود ندا ينهشته وجود نداشته باشد، امکان کاهش حجم فور نیا عیسر یزهکش

 يبـه حـد   يا هفشار آب حفـر  شینوسانات، افزا شی. با افزاافتیخواهد  شیافزا عایسر يا فشار آب حفره
 یمقاومـت برشـ   کـه  یی. از آنجـا شود یتنش موثر صفر م جهیکه با فشار سربار برابر شده و در نت رسد یم

نداشـته و   یمقاومت برش چگونهی، توده ماسه هبا تنش موثر دارد میچسبنده نسبت مستق ریغ يها خاك
 .  ردیگ یقرار م یدر حالت آبگونگ

هاي ریزدانه خاصی هستند که بـه محـض تمـاس بـا آب، بـه سـرعت شسـته         واگرا، خاك هاي خاك
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 زهـا یو خاکر یخـاک  يدر سـدها  يادیـ ز يها یتا کنون منجر به خراب این نوع خاكشوند. استفاده از  می
در صورت قـرار گـرفتن در معـرض جریـان آب، بـه       بوده)که عموماً از نوع رس (ها  شده است. این خاك

هـاي خـاك،    ها با جریان یافتن آب در تـرك  یابند. در این گونه خاك سهولت شسته شده و فرسایش می
د یابند. یون سدیم قابـل تعـویض خـاك، عامـل اصـلی ایجـا       و فرسایش می شدهذرات رس در آب معلق 

در مجاورت آب  یرس يها یابتدا کان زدانهیر يها گونه خاك د. در اینباشن می یهاي رس واگرایی در خاك
 انی. سپس با جرشود یم جادیمجتمع ا یرس يها یکان کرهیدر پ يزیر يها شده و تركجداشدگی دچار 

بـا   يمراحـل بعـد  . در گـردد  یمـ  ایجـاد  زیـ ن یکیمکـان  شیفرسا زیر يها شکاف نیآب به داخل ا افتنی
. گـردد  یسـازه مـ   بیـ و تخر دیشد شیفرساموجب رگاب و نهایتاً  ای یها آب شستگ شکاف نیا گسترش

ماننـد نـوع    یدانسـت کـه در آن عـوامل    ییایمیشـ -یکـ یزیف دهیـ پد کی توان یرا م ییواگرا بیترت نیبد
مـوثر،   يمحلـول در آب منفـذ   يهـا  نـوع و غلظـت نمـک    ،یرسـ  يهـا  دهنـده خـاك   لیتشک يها یکان

 .  باشد یموثر م دیگر عوامل آب و ییایمیش اتیخصوص
هایی هستند که در اثر افزایش رطوبت، تغییر حجم افزایشی قابل تـوجهی   پذیر خاك هاي تورم خاك

هـاي سـبک و    تواند موجب خرابی کامل سـاختمان  ها می دهند. فشار ناشی از تورم خاك از خود بروز می
هـا در جهـت کـامالً مخـالف بـا فراینـد        ها شود. در واقع این خاك سازي هاي آبیاري و کف پوشش کانال

جاي از دست دادن آب و کـاهش حجـم، آب را جـذب کـرده و افـزایش       کنند، یعنی به تحکیم عمل می
 ،یرسـ  هـاي  ینـوع کـان   ه،یـ عوامل متعددي از جملـه رطوبـت، نسـبت تخلخـل اول    کنند.  حجم پیدا می

 خاك متورم شونده نقـش  کی یتورم لیسربار موجود، در پتانس نطوریو هم يواحدهاي درشت ساختار
طـوري    بـه  ،قرار دارد یرس هاي یمقدار و نوع کان ریتحت تاث اًها عمدت گونه خاك نیحجم ا رییتغ دارند.
هـاي فعـال همـراه     از رس اديیـ ز اریبسـ  ریهمـواره بـا وجـود مقـاد     ادیز هاياسیحجم در مق رییکه تغ

 شیو افـزا  دادهانقباض روي  دهیپد ،شوند یها در اثر کاهش رطوبت خشک م خاك نیکه ا ی. وقتباشد یم
  .گردد یاي م جذب آب حفره جهیدر نتو  ها رطوبت بعدي موجب تورم آن

رشـته اهـداف    کی نیخاك جهت تام کی یو مهندس یکیزیاصالح و بهبود خواص ف ،خاك يبهساز
اسـاس خـاك منطقـه مـورد      بـر  یگونـاگون  يها خاك روش ي. جهت بهسازباشد یشده م نییتع شیاز پ

اخـتالط   ق،یعم یارتعاش يها روش ،یکینامیتراکم د ،یبه تراکم سطح توان یشده که م شنهادیمطالعه پ
انفجار و افزودن انـواع   ح،انجماد، خاك مسل ،يالکترواسمز ها، زشمعیدر خاك، استفاده از ر قیتزر ق،یعم

ـ  ریو سا نینو ییایمیش يها یوافزودن ریق مر،یپل نانو، مان،ی: سلیمواد از قب اشـاره نمـود کـه     هـا  یافزودن
مسـاحت و   زدانـه، یاز جمله نوع خاك، درصـد ر  يبه عوامل متعدد یها بستگ روش نیاز ا کیانتخاب هر
دارد.  يبهسـاز  نـه یمصالح و هز زات،ینوع تجه ،خاك مورد مطالعه يریپذ مقاومت و تراکم ،يعمق بهساز
 شیافـزا  ،يبـاربر  تیـ ظرف شیبـه افـزا   تـوان  یخاك وجود دارند که م يبهساز يبرا زین یاهداف متفاوت

 و کاهش نشست اشاره نمود. يریکاهش نفوذپذ ،يداریپا



 
 

 فصل دوم
 دار هاي مسئله شناسایی خاك

 مقدمه -2-1
وسـاز در شـهرها شـده     هاي اخیر رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی سبب افـزایش سـاخت   در سال

مشکالت فنی و مهندسی زیـادي  هاي عمرانی  هایی هستند که در پروژه دار، خاك هاي مسئله خاكاست. 
هـا، نشسـت    برداري آن، همچون ریـزش و یـا تـرك خـوردگی سـاختمان      در حین ساخت یا هنگام بهره
وجود آورد که نتیجه آن، تخریب موضعی و یا از بین رفـتن   تواند به ها می ناهمگون را براي پی ساختمان

پـایین  مقاومـت برشـی   و  بـاربري کـم  داراي خصوصیاتی مانند ظرفیـت   ها باشد. این خاك کل سازه می
د نها مان هاي موجود روي آن تواند سبب آسیب دیدن سازه دار می ئلههاي مس هستند. عدم بهسازي خاك

دار  هـاي مسـئله   . برخی از انواع مهـم خـاك  شود ...و هاي بلندمرتبه  ، ساختمانها ها، فرودگاه روسازي راه
باشـد کـه در    شـونده مـی   هاي متـورم  هاي روانگرا و خاك هاي واگرا، خاك هاي رمبنده، خاك شامل خاك
 ها پرداخته خواهد شد. ادامه به آن

 خاك رمبنده -2-2
شوند که تحت تنش یکسان، با افزایش درصد رطوبت میزان کـاهش   هایی یافت می در طبیعت خاك

منـاطق   ها کـه بیشـتر در نـواحی گـرم و خشـک و      گونه خاك دهند. این حجم بسیاري از خود نشان می
وابسـته   ، بیشـتر شده جادیا یرمبندگ زانیمهاي رمبنده موسوم هستند.  شوند، به خاك بیابانی یافت می

 طیتحت شـرا  افتهی لیتشک یلتیس يها رمبنده، نهشته يها خاك باشد. می خاك هیبه نسبت تخلخل اول
عوامـل اصـلی   هسـتند.   مستعد کاهش حجم قابل مالحظه در هنگام مرطوب شدن، خشک ییآب و هوا

بـاال   يال زانیـ %)، م60ریـ (ز نی%)، درجه اشباع پـائ 40از  شی، عبارتند از: تخلخل باال (بایجاد رمبندگی
 زشیـ با فرور یبادرفت يها نمونه یشدگ زدر آب (زمان با عیسر یشدگ %) و نرم90%، گاهاً تا 30از  شی(ب

هـا و بـاال آمـدن سـطح آب      لولـه  نشـت آب از  ،ینفـوذ آب سـطح   نیاسـت). بنـابرا   قهیدق1باال کمتر از 
 .گردد و رمبندگی خاك ادیز يها نشست وستنیوقوع پ به باعثممکن است  ینیزمریز

متفـاوت   رشـکل ییو تغ یزشـ یعمق تـوده ر  ،فیزیکی اتیخصوص ب،یاز لحاظ ترک ي رمبندهها  خاك
تـرین   . مهـم شـوند  یشـناخته مـ   زشیـ ر تیـ کم رطوبت، تخلخل باال و قابل يها هیبوده و عموما توسط ال

 ه،یـ اول درصـد رطوبـت  ها شامل وزن مخصوص خشک،  در آن زشیر لیپتانس یابیموثر در ارز يرهایمتغ
رمبنـده، حـذف    يها خاك روياحداث سازه  ي. براباشد یم یکنواختی بیدرصد رس، درصد ماسه و ضر

حـذف   لهیوسـ  بـه  یزشیو عمق توده ر ولد نظر و در طورخاك در سرتاسر منطقه م یزشیر اتیخصوص
و در اثـر   بودهها به رطوبت حساس  نوع از خاك نیاست. ا يخاك، ضرور زشیرطوبت و عوامل موثر بر ر
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 ب،یـ ترت نی. به اشود یها آغاز م آن زشیر فرایندشده و  جمدچار کاهش ح هیاول ايرطوبت محتو شیافزا
 نیممکن است ا رد،یانجام نگ یرمبنده به درست يها مشخصات تراکم و کنترل خاك ییچه شناسا چنآن

کـم و   یچه تراکم خاك تحـت چگـال   چنآن کهیطور هب، نشان دهند تیحساس وبتها به رط توده از خاك
 .شود یم جادیچگالش تحت رطوبت ا يبرا تیقابل نیشتریب رد،یگ قرارمتوسط  یخشک
 

 عوامل موثر بر میزان رمبندگی خاك -2-2-1
رمبنده شامل دانسیته نسبی، درصد ذرات تشـکیل دهنـده   هاي  عوامل تاثیرگذار در فروریزش خاك

خوردگی نمونه، درجه اشـباع اولیـه،    خاك، درصد رطوبت، دانسیته خشک، عوامل سیمانی کننده، دست
 شود. شود. در ادامه به تفصیل برخی از این عوامل پرداخته می اندرکنش شیمیایی آب و خاك می

 
 دانسیته نسبی

  خـاك  یدرصد رمبندگ نیدهد که ب ینشان م ،انجام شده هاي یشاز آزما دست آمده به جینتا یبررس
 )1-2(مختلـف در شـکل   يهـا  خـاك  يارتباط برا نیوجود دارد. ا یارتباط مشخص آن ینسب تهیو دانس

کمتـر شـود مقـدار     خـاك  ینسـب  تهیشود هر چه مقدار دانسـ  یکه مالحظه م يطور هنشان داده است. ب
 .خواهد شد شتریآن ب یدرصد رمبندگ

 
  (Sohby, 1987) كخا یرمبندگ زانیو م ینسب تهیدانس نیرابطه ب) 1-2شکل (

 
 درصد ذرات تشکیل دهنده خاك رمبنده

بـه   )،Sohby et al( و همکـاران  حبیصـ باشـند.   هاي رمبنده ترکیبی از ماسه، سیلت و رس مـی  خاك
 یرمبنـدگ  زانیـ ، در مو سـیلت  مختلف ذرات ماسـه  ينسبت درصدها ریتأث یشگاهیآزما یمنظور بررس

و درصد ثابت ذرات رس را در نظر  لتیمتفاوت از ذرات ماسه و س ياز خاك با درصدها یبیها ترک خاك
بـر   وتنیـ لونیک 15تـا   12خشـک خـاك در چهـار حالـت (     تهی% و دانس5خاك  هیرطوبت اول اند. گرفته
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مقدار  شیبا افزا ،) مشخص است2-2شکل(طور که از نمودار  مترمکعب) در نظر گرفته شده است. همان
 .ابدی یدرصد کاهش م 7تا  3 نیخاك ب یرمبندگ زانیکاهش مقدار ماسه م ای لتیس

 
  (Sohby, 1987)  خاك یبر رمبندگ لتیاز ذرات ماسه و س یمختلف ينسبت درصدها ریتأث) 2-2شکل (

 
افتد که  یاتفاق م یخاك در حالت یدهد که حداکثر مقدار رمبندگ ینشان م یشگاهیآزما يها یبررس

کـرد کـه    انیتوان ب یصورت م نیموضوع را به ا نیباشد. ا ینییمقدار رس نسبتاً پا يدارا يا خاك ماسه
توجـه بـه    بـا دارند و  یاساس ریهم تاث يو لغزش ذرات رو دنیدرجه گردگوشه بودن ذرات خاك در غلت

 يذرات ماسـه رو  دنیـ دار هسـتند، غلت  بتاً گوشهکه ذرات آن نس لتیگرد گوشه بودن ماسه در مقابل س
رس  یکه درصـد کمـ   یلتیو س يا ماسه يها خاك هم خواهد بود و در يرو لتیتر از ذرات س آسان ،هم

ذرات بـا   نیـ را برعهده دارنـد و باعـث اتصـال ا    لتیها نقش پوشاننده ذرات ماسه و س داشته باشند رس
 .فاقد رس باشند لتیو س يا است که خاك ماسه یدر حالت یرمبندگ زانیو حداکثر م شده یکدیگر
 

 خوردگی نمونه تاثیر دست
در  یاساسـ  ریتـأث  يریـ گ دهد که روش نمونـه  یگذشته نشان م يها دست آمده در دهه به هاي تجربه
ـ   يهـا  نمونـه  نیب ي،ا سهیمنظور مقا نیا يرمبنده دارد. برا يها رفتار خاك دسـت آمـده توسـط     هلـس ب
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 چگالی خشک
نسـبت   ناشـی از  نییپـا  یاسـت. چگـال   ریـ متغ نییتـا پـا   نییپا اریبس در محدودهخشک  یمحدوده چگال

گـرم بـر    55/1تا  34/1 نی) بنی(همانند لس پئور داریلس ناپا يا خشک توده ی. چگالباشد می یتخلخل و پوک
 يسـور ی֞منخـورده در   سـت لس د یکه چگال افتیدر )Clevenger, 1959( است. کلونجر ریمکعب متغ متریسانت

مصـالح   نیـ . هرگـاه ا ردقـرار دا  مترمکعبیگـرم بـر سـانت    36/1تا  2/1بوده و در محدوده  مقدار کمتر ֞ نیسیب
 د.رس یم زیمکعب ن متریگرم بر سانت 6/1تا  یو گاه افتهی شیافزا یچگال ،گرددمتراکم  ایمرطوب شده 

 
 نسبت تخلخل و پوکی

 47تـا   45از  یو پـوک 89/0تـا   81/0نسـبت تخلخـل از    نیچرمبنده در  يها از لس یدر مورد برخ
دست آمده است. مالحظـه   به 91/0تا  84/0نسبت تخلخل  ی،بیها در ل لس با بررسیاست.  ریدرصد متغ

توان همین محدوده را به عنوان محـدوده   و می باشند یبه هم م کیدست آمده نزد به ریگردد که مقاد یم
 ).Pye, 1995ها در نظر گرفت ( نسبت تخلخل لس

 
 خواص خمیري

 نیـ در ا يریـ خم تیاست، خاصـ  ریاز کم تا متوسط متغ يریخم تیخاص رمبنده لس يها در خاك
ـ    دریافتنـد  )Gibbs, 1969( بسیـ . گابـد ی یمـ  شیدرصد رس افزا شیها با افزا خاك در  یکـه حـدود روان

 ریاسـت. مقـاد   ریـ درصـد متغ  45تـا   یرسـ  يهـا  لس يبرا ییاستثنا ریدرصد و مقاد 35تا  25 هحدودم
 .باشد یمهاي رمبنده  براي لسدرصد  22تا  5 نیگزارش شده ب يریمشاخص خ

 
 حد روانی

کـه   یدرجـه رطـوبت   ي، از نظر وکردارائه  رمبنده خاكمخصوص  یاز حدروان يدیجد فیتعر، میگر
ذرات وجود نداشـته باشـد را    نیدهنده ب وندیپ يروین ید ولنخود را حفظ کن یعیحالت طب خاكذرات 
اگـر   نییبـا درصـد رس پـا    ،ها رمبنده، خصوصاً در لس يها در خاك یطورکل نامند. به یخاك م یحدروان

باشد باعث به هم خوردن اسکلت خـاك و از   کینزد یخاك به رطوبت خاك در حد روان یعیرطوبت طب
نشان دادند که اگر رطوبت خـاك   )Gibbs and Brar, 1969(و بارا  بسیگ شود. یرفتن استحکام آن م نیب
 خواهد شد. یوارده، دچار رمبندگ یباشد، خاك تحت بار خارج یاز رطوبت حدروان شیب

 
 مقاومت برشی

قابـل   یعـ یها در درصد رطوبـت طب  لس یمقاومت برش، انجام شده توسط کلونجر قاتیبراساس تحق
ضـرائب   يدارا ،یشـدگ  مانیذرات خاك و س یشدگ به علت قفل ها لس ،نییدر رطوبت پا. باشد یتوجه م

 يهـا  تهیخاك بـا دانسـ   یشدگ  مرطوب ریتأث )4-2(هستند. شکل شماره  یی) باالφو  C( یمقاومت برش
 .دهد یخاك نشان م یمقاومت برش يمختلف را بر پارامترها
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 )Bell, 2002تاثیر مرطوب شدگی خاك با دانسیته متفاوت بر روي پارامترهاي مقاومت برشی () 4-2شکل (
 

 مقاومت تک محوري
نشـده و   یکه خاك دچار هوازدگ یها در حالت لس يمحور تک يمقاومت فشار ،چیلوویبر طبق نظر م

 شـکل . رسد یبر متر مربع م وتنین لوید، به چند صد کنقرار داشته باش ینیرزمیز يها سطح آب يدر باال
لس دست نخورده  يها خاك w هیو درصد رطوبت اول qu يتک محور يمقاومت فشار نیارتباط ب) 2-5(

 .ابدی یخاك کاهش م يمقدار رطوبت خاك مقاومت فشار شیکه با افزا دهد یرا نشان م

 
 )Pye, 1995( دست نخورده يها لس يبرا wو درصد رطوبت  qu يتک محور يمقاومت فشار نیارتباط ب) 5-2شکل (

 یته باالدرصد رطوبت باال، دانس

 پایین، دانسیته پایین درصد رطوبت

 شده، دانسیته متوسطمرطوب
 شده، دانسیته پایینمرطوب
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