
  

 

 دانشکده مهندسي شهید نیکبخت، زاهدانلي مهندسي عمران، مکنگره  هفتمین
 7931ماه ارديبهشت 71و  71

  

1 

 

 بررسی اثر درصد ریزدانه خاک روی روانگرایی

 
 محمدحسن کرمی ،1محمد مرتضایی

 ، دانشگاه شاهددانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک -1
 استادیار دانشگاه شاهد -2

Mortezaee_m06@yahoo.com 

mkarami@shahed.ac.ir 

برای خاک بروی پتانسیل روانگرایی می باشد.  ریزدانهنشان دادن اثر درصد مقاله  هدف از این چکیده:
 PI،سپس اثر [1] پرداخته شده است شرایط در نظر گرفتن اثر ریزدانهبررسی  به در ابتدااین منظور 

واثر ریز دانه های پالستیک بر  [2]ی ودرصد رس روی پتانسیل روانگرایی ماسه حاوی ریز دانه بررس
 مطرح شده،از کلیه مطالب  جامع نتیجه چند . در نهایتآمده است [3]، [4] مقاومت روانگرایی ماسه اشباع

که با افزایش ریز دانه غیر چسبنده در خاکهای ماسه ای تا حدود  می شودمشاهده . استبیان گردیده 
، مقاومت برشی زهکشی نشده )مقاومت برشی حالت پایدار( به پایین ترین مقدار خود میرسد و با 53%

 .[5]% به باال مقاومت حالت پایدار روند افزایشی به خود می گیرد53از افزایش میزان ریز دانه 
 ریزدانه، روانگرایی، معیار مرزی، پالستیسیته کلمات کلیدي:

  مقدمه 
 گسیخته شدن زمین می باشد. گسیختگی زمین ممکن ،یکی از علل اصلی خرابیها در خالل زلزله 
و یا از دست دادن  زمین مساویحرکات غیر طبیعی ویا نا ،وجود ترکها و شکافهاست بواسطه ا

ست در زمین های ماسه ای بعلت ا ممکنمقاومت آن بوقوع بپیوندد. از دست دادن مقاومت زمین 
این پدیده که سیالن یا روان شدن خاک نامیده می  .افزایش فشار آب حفرهای اتفاق بیافتد

 حفره افزایش در فشار آب .در ماسه های غیر متراکم واشباع ممکن است بوقوع بپیوندد ،شود
 انجامدکامل مقاومت برشی خاک بی ل مقاومت برشی و حتی از بین رفتنست به تقلیا ای ممکن

پدیده روانگرایی از جمله حوادث بسیار مخرب بوده که ارزیابی مخاطرات آن در هر  .[6]
بعد از  رایی آن منطقه مشخص می شود.، بر اساس میزان پتانسیل و یا استعداد روانگمنطقه

تحقیقات گسترده ای روی روانگرایی ماسه های تمیز شروع  4691 ا ی ژاپن در سالزلزله نیگات
شد و تصور می شد که روانگرایی مختص ماسه تمیز بوده وافزایش ریز دانه باعث افزایش 

مطالعاتی که بعدا" روی خاکهای ماسه ای حاوی ریز  مقاومت خاک در برابر روانگرایی می شود.
نشان می داد ولی در بیشتر موارد گزارش شد  ، هرچند بعضا" نتایج متناقضی رادانه انجام شد

مطالعات وسیعی در حال حاضر  که افزایش ریز دانه پتانسیل روانگرایی را افزایش می دهد.
روی ماسه حاوی ریز دانه انجام می شود تا تاثیر پارامتر های مختلف روی رفتار زهکشی نشده 

اثر پارامترهای مختلف را روی  Perez و Georgiannou، shelly .و روانگرایی این خاکها معلوم شود
ریزدانه غیر خمیری را  تاثیر  Baziarو Naeini .رفتار زهکشی نشده ماسه رس دار بررسی کردند

در ادامه به اختصار به بررسی هر پارامتر پرداخته روی مقاومت حالت پایدار بررسی کردند. 
 شده و در انتها نتیجه گیری کلی آمده است.

 (شرایط در نظر گرفتن اثر ریزدانه1
باید یک سری شرایط مرزی کنترل شود که در صورت برای درنظر گرفتن اثر ریزدانه در یک خاک 

 صادق بودن آنها می توان اثر ریزدانه ها را در خاک منظور کرد 

 :معیارهای مرزی درتحلیل روانگرایی خاکهای ریزدانه(4-4

mailto:Mortezaee_m06@yahoo.com
mailto:Mortezaee_m06@yahoo.com
mailto:mkarami@shahed.ac.ir
mailto:mkarami@shahed.ac.ir


  

 

 دانشکده مهندسي شهید نیکبخت، زاهدانلي مهندسي عمران، مکنگره  هفتمین
 7931ماه ارديبهشت 71و  71

  

2 

 

محققین بسیاری بر روی تعیین معیارهای مرزی تشخیص استعداد روانگرایی خاک هایی که مقدار 
از این مطالعات  مواردیقابل توجهی ذرات ریزدانه دارند مطالعه نموده اند که در اینجا به 

 .سپس با یکدیگر مقایسه ونتیجه گیری می شود ،اشاره

 

 
 4655(معیار مرزی کاساگرانده4-4-4

البته  .محقق با توجه به اندازه ذرات و مقدار حد روانی،معیار مرزی خود راارائه نموداین 
( به LL<35هیچ گاه نمی توان از این معیار مرزی )وجود خاک ریز دانه و شرط  کهذکر نمود

 عنوان یک استاندارد مطلق و معیار مناسب برای قضاوت های روانگرایی استفاده کرد.
 
 )معیار چینی ها4696،انگ(معیار مرزی و4-4-2

ارزیابی جدی استعداد روانگرایی در خاک های ریز دانه اولین بار بر پایه اطالعات سایت 
با توجه  4696هایی که در آنها روانگرایی رخ داده بود صورت گرفت.بر همین اساس وانگ در 

ارائه داد. به زلزله هایی که در چین آمده بود و روانگرایی رخ داده بود معیار خود را 
طبق روش هر خاک ریزدانه که شرایط زیر را داشته باشد مستعد روانگرایی بوده در غیر این 

 صورت غیر مستعد است

≥LI %71مساوی کوچکتر یا میلیمتر  0..0.(درصدذرات ریزتر از 4  0.75 (4      Wc≤0.9LL (3         
LL≤ 35% (2        

 
   4665(معیار مرزی یود،4-4-5

به منظور یک ابزار پیش بینی مناسب دانست و در تحقیقاتش وی استفاده از معیار چینی ها را 
 Aوهمچنین در زیر خط  LL<35به این نتیجه رسید که خاک هایی دچار روانگرایی می شوند که 

 داشته باشند. PI<7یعنی 
 
 5..2(معیار مرزی سید و ادریس ،4-4-1

داد روانگرایی بوده  وخاک دارای استع PI<12و LL<37ی با این محققین ثابت کردند که خاک ها
 مورد آزمایش قرارگیرند. 9..2می بایست بر اساس روش سانکیو  PI<9>.4و LL<23> 53های با

 
 9..2یو ،( معیار مرزی بری و سانک4-4-3

با انجام آزمون های آزمایشگاهی و مقایسه آن با معیارهای  9..2بری و سانکیو در 
روانگرایی در خاک ریزدانه در یافتند که معیار چینی نمی تواند بعنوان معیار مناسبی به 

زیرا شرایط موجود در خاک ریز دانه را به منظور تحلیل روانگرایی در این خاک ها بکار رود 
خوبی نشان نمی دهد.همچنین معیار چینی در مورد زلزلهای مختلفی مانند زلزله کوجائلی 
ترکیه نتوانسته بود جواب صحیحی ارائه دهد و بسیاری از زمین هایی که طبق معیار چینی غیر 

ف دیگر با مطالعه نمودار خمیری مستعد برای روانگرایی بودند ،دچار روانگرایی شدند. از طر
کاساگرانده و مقایسه آن با مقیاس وانگ متوجه می شویم  وی هیچ اشارهای به خاک های الی با 

 نکرده است MLحد روانی پایین 
 
 مقایسه بعضی معیارها (4-2

ن استعداد روانگرایی خاک های ریزدانه هنوز ییبا وجود ارائه معیارهای مرزی مختلف برای تع
ر طراحان از معیار چینی استفاده می کنند ،ولی همان طور که اشاره شد این معیار برخی اکث

در ادامه یک .را غیر مستعد می داند در حالی که جزو خاک های مستعدندزدانه خاک های ری
کاساگرانده  با معیار وانگ همچنین معیار بری و سانکیو  با  معیار مقایسه اجمالی بین 

 صورت می گیرد.معیار وانگ  
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 :4696ووانگ 4655(مقایسه معیارهای مرزی کاساگرانده 4-2-4
،بمنظور تشخیص استعدادو پنانسیل روانگرایی خاکهای ریز دانه نخست  4696 طبق مطالعات وانگ

می بایست موقعیت آن خاک در نمودار کاساگرانده مشخص گردد. از طرف دیگر باید دارا بودن 
مربوط به   a-1،که نماد رسی بودن خاک می باشد نیز کنترل گردد. بطور مثال شکل   Cاندیس

شده اند از می باشد ونشان می دهد که محدوده هایی که دچار روانگرایی    4696مطالعات وانگ، 
آورده شده است. باتوجه به اینکه  b-1کردند که این معیار در شکل معیار مشخصی تبعیت می

همگی بر اساس اطالعات سایتهای کشور چین بوده است  4696گفته شده توسط وانگ،استاندارد های 
 این استاندارد به نام معیار چینی ها شناخته شد.

 

،معیار 1191نمودار کاساگرانده خاک های ریز دانه مورد مطالعه وانگ :1 شکل 
 در چینروانگرایی خاک های ریز دانه چینی ها،براساس زلزله های رخ داده 

 
اما همانطور که ذکر گردیدمعیار مرزی چینی ها در زلزله های مختلف نتوانست نتایج قابل 

بودند ولی در طی آزمون  LL>35بطور مثال برخی از نمونه های وانگ دارای  .قبولی نشان دهد
های آزمایشگاهی رفتاری در محدوده مستعد روانگرایی را از خود نشان دادند. با این وجود 

در این معیار نتایج قابل قبول تری را از خود نشان داده است بطوریکه خاک هایی  wc/LLشرط 
تعد تغییر شکل های بودند به عنوان خاک مستعد روانگرایی وهمچنین مس 0.85>(wc/LL)که دارای 

 قابل توجه شناخته شدند.
 
 ( چینی ها4696( با معیار وانگ )9..2(مقایسه معیارهای مرزی بری وسانکیو) 4-2-2

) معیارمعروف چینی ها(، دارای درصدهای 4696بیشتر خاکهای مورد آزمایش در مطالعات وانگ،
وی درک صحیح ومناسب برای خاک های با درصد  بنابراین معیار .درصد بودند 43رس کمتر از 

بر اساس محل های حاصله از زمین لرزه های  9..2. بری و سانکیو در باالتر رس را ندارند
چندین منطقه که با وجود رعایت معیار چینی ها دچار روانگرایی شده بودند وهمچنین با 

بق این معیار قابلیت روانگرایی . طانجام آزمونهای آزمایشگاهی به معیار جدیدی دست یافتند
باشد غیر معمول بوده ودر عوض گروهی از خاک  0.80>(wc/ LL)در خاک های ریز دانه ای که میزان 

، بویژه اگر شاخص خمیری (wc/LL>1.0را دارا هستند)نظیر ) wc/LL  (باالتر ها که نسبت های
پایینی نیز داشته باشند مستعدترین خاکها برای روانگرایی می باشند . بر اساس این نظریه 

یک مشخصه خوبی برای بیان قابلیت روانگرایی است  اما این معیار نباید بصورت یک  PIمعیار 
ین است که نباید شاخص مطلق در نظر گرفته شود. نکته حائز اهمیت که نباید فراموش گردد ا

( انتظار 42بطور مثال کمتر وبیشتر از عدد برای شاخص خمیری ) 45تا 44در محدوده میان 
ممکن است  PI<12داشت. از طرفی برخی خاکها حتی با  تغییر سریع در رفتار خاک ریز دانه

همیت نیز حائز امستعد روانگرایی نباشندزیرا در تشخیص ناحیه روانگرایی فاکتور های دیگری 
نسبت پیش تحکیمی  ،خاک ، نسبت تخلخلکانی های موجود در می باشند . بطور مثال می توان به 

 آزمایشگاهی ،سن و ... اشاره نمود. در چنین موارد ی قضاوت مهندسی که همراه با آزمونهای
 معیار تصمیم گیری قرار گیرد. باشد می تواند
مربوط به یک پروژه انجام شده )ترمینال جدید فرودگاه  مقایسه این دو معیار در ادامه جدول

 .( آمده استالمرد استان فارس
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 اسیل روانگراییتودرصد رس روی پ PI(بررسی اثر 2

تونیک زهکشی نشده فشاری، روی ماسه استاندارد ، یکسری آزمایشهای سه محوری مونوبدین منظور
از دو نوع رس با  ه است که در این آزمایششددرصد انجام  .5تا .با درصد ریز دانه از  494

پالستیسیته مختلف برای بررسی اثر شاخص خمیری روی رفتار زهکشی نشده وروانگرایی ماسه رس 
کیلوگرم بر سانتی متر  403و  4013. نمونه ها در دو وزن مخصوص خشک ه است دار استفاده شد

پاسکال برای تحکیم نمونه ها استفاده کیلو  ..1و..4مکعب ساخته شده و از دو فشار تحکیمی 
شده است . برای ساخت نمونه ها از روش تراکم مرطوب استفاده شد.با تحلیل نتایج ،تاثیر 

پس درصد رس و پالستیسیته روی رفتار زهکشی نشده و روانگرایی مورد ارزیابی قرار گرفته شد.
ش اندک درصد رس ، نمونه فقط از انجام آزمایشات فوق محقق به این نتیجه رسید که با افزای

رفتار انقباضی داشته و هیچ تمایلی به رفتار اتساعی از خود نشان نمیدهد در حالی که در 
ماسه تمیز وماسه با ریز دانه باال نمونه بعد از رفتار انقباضی اولیه رفتار اتساعی از 

ا افزایش درصد رس به ب ’e-pخود نشان می دهد. همچنین مشاهده شد که خط حالت بحرانی در فضای
سمت پایین حرکت میکند. در ذیل تاثیر عوامل مختلف روی رفتار خاک بررسی شده است که 

 عباتند از:
 
 دار : (تاثیر افزایش درصد رس روی رفتار زهکشی نشده ماسه رس2-4

به منظور بررسی تاثیر درصد رس روی رفتار زهکشی نشده ماسه حاوی ریز دانه ،نتایج بدست 
)الف  2،در شکل L -4..- 4013%ریز دانه از گروه.5%و 43%،3%،.ونه های دارای برای نمآمده 

شکل مذکور قابل مشاهده است، نمونه ماسه تمیز رفتار ر وب(آورده شده است. همانطوری که د
نیمه پایدار را تجربه می کند وتنش انحرافی بعد از افت موقت بعد از پیک،دوباره افزایش 

انحرافی  درصد رفتار بطور کلی تغییر می کند و تنش 3ا افزایش اندک رس تا پیدا می کند. ب
پیدا نمی کند و فقط رفتار نرم شوندگی با کرنش از خود نشان می  شبعد از پیک اولیه افزای

دهند. با افزایش بیشتر درصد رس مقدار افت بعد از پیک کاهش پیدا کرده و در نمونه حاوی 
نیمه پایدار بسیار جزئی قابل مشاهده می باشد .  در نمونه تار درصد رس ، دوباره رف .5

کیلو پاسکال قرار گرفته اند حالت نیمه پایدار در  ..1هایی که در معرض فشار تحکیمی 
(مسیر تنش همین نمونه ها را ب -2)  تر می باشد.شکل % بسیار محسوس.5نمونه با درصد رس 

نمونه بعد از رفتار انقباضی نشان می دهد. مسیر تنش نمونه ماسه تمیز نشان میدهد که 
اولیه ،رفتار اتساعی از خود نشان میدهدکه ناشی از فشار آب حفره ای منفی می باشد.در 

پایداری اولیه نتیجه تنش موثر در نمونه افزایش پیدا کرده و مقاومت نمونه بعد از تحمل نا
رفتار انقباضی داشته وهیچ صرفًا افزایش پیدا می کند . با افزایش اندک ریز دانه نمونه 

تمایلی به رفتار اتساعی از خود نشان نمی دهد ،تنش انحرافی بعد از نقطه پیک کاهش پیدا 
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با  .دمی کند وچون نمونه نمی تواند تنش انحرافی ثابتی را تحمل کند دچار ناپایداری می شو
همچنان نمونه فقط رفتار انقباضی از خود نشان می دهد ولی مقدار  ،افزایش بیشتر ریز دانه

%رس ، نمونه ناپایداری بسیار کمی .5بطوریکه در نمونه با . نا پایداری نمونه کمتر می شود
  را تحمل می کند.

 

                                                   
 دار افزایش درصد رس روی رفتار زهکشی نشده ماسه رس:تاثیر 2شکل 

 
 دار (تاثیر پالستیسیته روی رفتار زهکشی نشده ماسه رس2-2

%، در دو .5%،43%،3منحنی تنش کرنش ومسیر تنش نمونه ها با درصد رسهای  )الف وب( 5شکل
رم بر گ 403کیلو پاسکال و وزن مخصوص خشک اولیه یکسان  ..4گروه با تنش تحکیمی یکسان 
. با توجه به این مختلف می باشند را نشان می دهد PIرس با  سانتی متر مکعب که دارای دو

باال تنش انحرافی پیک کمتری  PIنمونه با  نمودار می توان دید که در درصد رسهای پایین،
بین دو نمونه بادو رس  ،این اختالف در تنش انحرافی پیک .پایین دارد  PIنسبت به نمونه با

مختلف، کم بوده و در بعضی از گروه ها این اختالف بسیار ناچیز است.با دقت در مسیر   PIبا 
باال کمتر بوده و  PI% می توان دید کاهش تنش موثر درنمونه با 3تنش نمونه با درصد رس 
. بنا براین نمونه حاوی  باال از خود نشان می دهد را در کرنش هایرفتار اتساعی بسیار کمی 

باال ناپایداری کمتری را تحمل کرده و در برابر روانگرایی و ناپایداری مقاومتر  PIرس با 
ختلف کمتر م PIمی باشد . با افزایش درصد رس اختالف در تنش انحرافی پیک بین دو نمونه با 

باال تنش انحرافی پیک بیشتری را تحمل می کند. همواره  PI % نمونه با.5شده و در درصد رس 
باال کمتر بوده و ناپایداری  PIدر نمونه با مقدار افت تنش انحرافی  ،در همه درصد رس ها

% نمونه با .5پایین تحمل می کند. به طوری که در درصد رس  PIکمتری را نسبت به نمونه با 
PI ده است، در حالی که نمونه باپایداری نشنا باال دچار هیچ PI پایین ناپایداری کمی را

 تحمل می کند.

                
 پالستیسیته روی رفتارزهکشی نشده ماسه رسدار:تاثیر 3شکل

 
 (بررسی حالت بحرانی2-5
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)الف(تغییرات مکان هندسی حالت بحرانی را با افزایش درصد رس نشان می دهد. می 1شکل
 به سمت پایین حرکت می کند. e-p'توان دید که با افزایش درصد رس نشان منحنی در فضای 

دیگران نیز  و Murthy .همچنین با افزایش درصد رس پراکندگی داده ها بیشتر می شود
برای ماسه حاوی ریزدانه غیر خمیری گزارش پراکندگی داده ها را با افزایش ریز دانه 

 خت با افزایش ریز دانه بیان کردند.داده ودلیل آن را در سخت بدست آوردن نمونه یکنوا
تغییرات زاویه اصطکاک حالت بحرانی با افزایش ریز دانه نشان داده شده  )ب(1در شکل 

همانطوری که در شکل می توان دید  نسبت تنش در حالت بحرانی بدست آمده است. است که از
بعد  و درصد افزایش پیدا می کند .4زاویه اصطکاک حالت بحرانی با افزایش درصد رس تا 

از آن کاهش می یابد. افزایش زاویه اصطکاک بحرانی با افزایش ریز دانه می تواند به 
در تحمل نیروی برش پایین، دانه های ماسه نقش اصلی را این دلیل باشد که در درصد رس 

ولی با افزایش  ،حضور کم رس باعث افزایش مقاومت برشی در حالت بحرانی می شود دارند.
 درصد رس از نقش ماسه در تحمل نیروی برشی کاسته شده وبه نقش رس افزوده می شود.

  هش می یابد.بنابراین در درصد های رس باال زاویه اصطکاک بحرانی کا
 

 
 

 : تغییرات مکان هندسی حالت بحرانی و زاویه اصطحکاک حالت بحرانی با افزایش درصد رس 4شکل 
 
 
 بررسی اثر ریزدانه های پالستیک بر مقامت روانگرایی ماسه اشباع(5
 

خاکهای مخلوط مانند ماسه های رسی، ماسه های سیلتی و سیلتهای رسی بیشتر از خاکهای 
به دلیل اینکه تصور می شد  سیلت وماسه تمیز در طبیعت یافت می شوند رس،خالص مانند 

ریز دانه ها و ماسه های حاوی ریز دانه مقامت روانگرایی بیشتری نسبت به ماسه های 
اما پس از روانگرایی  رفتار سیکلیک آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. تمیز دارند،

توجه بسیاری از محققان ین گونه خاکها به وقوع پیوست های متعددی که در اثر زلزله در ا
یکی از نمونه های بارز روانگرایی در خاکهای حاوی ریز دانه در  به این پدیده جلب شد.

بررسی هایی که پس از زلزله  وج ایران روی داد.آ-میالدی چنگوره 2..2ژوئن  22زله اثر زل
انه چسبیده می باشد. با توجه به اینکه % ریز د11که خاک محل حاوی  گرفت نشان دادصورت 

در مناطق شمال غربی و غربی کشور این نوع خاکها به وفور یافت می شوند، بررسی این 
 موضوع ضروری به نظر می رسد.

 
 تاثیر ریزدانه ها بر رفتار سیکلیک ماسه ها (5-4

انسان مانند سد از آنجاییکه بسیاری از ماسه های طبیعی و نهشته های ساخته شده به دست 
های باطله دارای درصد قابل توجهی ریز دانه چسبنده وغیر چسبنده می باشند، بررسی 

سال گذشته بطور گسترده ای  مورد توجه قرار  .2در طول  ن خاکهامقاومت روانگرایی ای
مروری بر تحقیقات انجام شده  گرفته است و اطالعات فراوانی در ادبیات فنی موجود است.

دهد که علیرغم مطالعات گسترده درباره نقش ریز دانه های غیر پالستیک بر رفتار نشان می
  سیکلیک ماسه ها، در ظاهر نتایج متناقصی بدست آمده است.

 
 (ریز دانه های غیر پالستیک5-2
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ر ریز دانه های با (نتایج آزمایشهای چانگ وهمکاران را به منظور بررسی اث3شکل )
ماسه ها انجام شده است را نشان می دهد. با  پتانسیل روانگراییبر  (PI=5پالستیسیته کم)

مقاومت روانگرایی  درصد،.4توجه به شکل در نسبت تخلخل ثابت با افزایش ریز دانه تا 
نیز با افزودن ریز دانه  محقق دیگری)دزفولیان( کمی کاهش و پس از آن افزایش می یابد.

 ید.های غیر پالستیک ماسه به نتیجه مشابهی رس
 

 : تاثیر ریزدانه های با پالستیسیته کم بر مقاومت روانگرایی ماسه ها5شکل 
 
 

 .3درصد به  .4کی( گزارش می دهند که با افزایش درصد سیلت از  امینی ور )دو محقق دیگ
دریافت که در نسبت تخلخل  . پیلتودرصد افزایش پیدا می کند .9رایی درصد، مقاومت روانگ

درصد مقاومت روانگرایی کاهش و پس از آن به آرامی  53مقدار سیلت تا ثابت با افزایش 
، با افزایش به این نتیجه رسید که در نسبت تخلخل ثابت اکسنای نیز افزایش می یابد.

درصد مقامت روانگرایی کاهش می یابد و پس از آن این روند  12ریز دانه غیر پالستیک تا 
 بر عکس می شود.

 
 پالستیک(ریز دانه های 5-5

را و کوسکی به این نتیجه رسیدند که رابطه مشخصی میان درصد رس ومقاومت اه ایشی
. اما افزایش پالستیسیته به افزایش مقامت روانگرایی منجر می شود گرایی وجود نداردروان

روی ر ( اما پرال وهمکاران با انجام آزمایش سه محوری ساده پیچشی سیکلیک ب9) شکل 
سبت تخلخل ثابت دریافتند که در صد رس در خاک مهمتر از پالستیسیته آن نمونه هایی با ن

است. داس و همکاران با آزمایش بروی نمونه های سیلت و رس در یافتند که با افزایش 
رس به ماسه پالستیسیته، مقامت روانگرایی افزایش می یابد. لینگ وبی نیز با اضافه کردن 

ایی را بررسی کردند. آنها دریافتند که با افزایش ریز وسیلت تغییرات مقاومت روانگر
% مقاومت روانگرایی کاهش و پس از آن افزایش می یابد.در این بررسی به 6مقدار رس تا 

  پالستیسیته رس اشاره نشده است.
 

 : افزایش مقاومت روانگرایی با افزایش شاخص پالستیسیته 6شکل  
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 رس ( بررسی پالستیسیته5-5-4
در طول چند دهه گذشته تحقیقاتی با هدف توسعه روشهای آزمایشگاهی برای مقایسه رفتار 
خاک های رسی در طول زلزله انجام شده است و تاثیر عواملی چون تاثیر تنش برشی سیکلی 
وفرکانس، تاثیر تنش برشی اولیه ی استاتیکی و تاثیر نسبت پیش تحکیم روی مقاومت 

 رسی شده است .روانگرایی خاکهای رسی بر
 .2نشان داد که ماسه های دارای بیش از  4695مطالعات صحرایی تاکیماسو ویوشیمی در سال 

 درصد رس روانگرا نمی شود.
همان طور  عالوه بر این را گزارش دادند.ای نیز چنین نتیجه  4695سید وهمکاران در سال 

به این نتیجه دست مطالعات آزمایشگاهی  هارا وکاسکی با انجام ایشی که در باال گفته شد
زایش پالستیسیته ریز دانه ها با افزایش مقاومت دوره ای یک رابطه قوی فیافتند که بین ا

 وجود دارد.
برای بررسی تاثیر پالستیسیته می توان از دو نوع رس با پالستیسیته کم )کائولینیت(و 

جام آزمایشاتی که روی ماسه)رس دار( پالستیسیته زیاد)بنتونیت( استفاده کرد. بعد از ان
 بابلسر انجام شد نتایج زیر بدست آمد: 

درصد مقاومت برشی حداکثر  .2با افزایش میزان کائولینیت در ماسه تا حدود   
کاهش وبا اضافه شدن بیشتر مقدار رس افزایش می یابد ولی هیچگاه به مقدار 

 ماسه تمیز نمی رسد.
 رفتار ماسه بسیار به ماسه سست شباهت دارد، در درصد های پایین کائولینیت 

یعنی مقاومت برشی آن در کرنش کمی به مقدار حداکثر رسیده و به تدریج از 
 مقاومت برشی کاسته شده تا به مقدار تقریبا" پایداری برسد

قی مانده با افزایش کائولینیت افزایش یافته که این افزایش تا حدود مقاومت با 
مت باقی مانده در درصدهای وبه کندی صورت گرفته واختالف مقادرصد کائولینیت  .2

درصد تا ماسه تمیز بسیار ناچیز بوده ولی با افزایش بیشتر رس شدت  .2کمتر از 
افزایش مقاومت باقیمانده بیشتر شده و مقدار آن از مقاومت باقی مانده ماسه 

 . تمیز فاصله می گیرد
سه رفتار فزایش درصد ریز دانه در مادر بنتونیت نیز مانند کائولینیت با ا 

تغییر رفتار در افزودن بنتونیت نسبت به  نمونه ها به تدریج تغییر می کند،
کائولینیت با سرعت بیشتری صورت می گیرد، که علت آن را می توان به پالستیسیته 

 باالی بنتونیت نسبت به کائولینیت نسبت داد.
 
 
 وانگرایی(بررسی تاثیردرصد رس بر مقاومت ر5-1

(نمودار تغییر مقاومت روانگرایی خاک را به ازای درصد های مختلف رس برای نسبت 9شکل )
(نشان می دهد. همانطور  M=7.5سیکل بار گذاری )زلزله با بزرگی  43تنش سیکلیک معادل با

درصد مقاومت روانگرایی کاهش می یابد اما پس  .5که مالحظه می شودبا افزایش درصد رس تا 
با توجه به مدل پیشنهادی توانا  درصد مقاومت روانگرایی شروع به افزایش می کند. .5از 

در فضای درصد قسمت اعظم ذرات رس  49با افزایش رس تا یاگام میتوان نتیجه گرفت که 
خالی بین دانه های ماسه وقسمت کمتری نیز بین دانه های ماسه قرار گرفته اندو باعث 

درصد ذرات رس عالوه بر اینکه  .5با افزایش درصد رس تا  خاک می شوند. سست شدن بافت
ماسه از یکدیگر  فضای خالی بین دانه های ماسه را پر کرده اند باعث جدا شدن دانه های

 رفتن هم شده اند. در این حالت رفتار نمونه بوسیله رس کنترل می شود. بطوریکه با باال
مقاومت روانگرایی نیز شروع به افزایش می کند. تعیین مقدار دقیق  درصد، .5درصد رس از 

 درصد رس دارد. برای توجیه .5تا  23ریز دانه حدی نیاز به آزمایشات بیشتردر محدوده 
در این شکل نمودار تغییرات نسبت تخلخل بین ( توجه کرد. 6این رفتار می توان به شکل )

دانه های ماسه ونسبت تخلخل بین ذرات رس ترسیم شده است. همانطور که مشاهده می شود در 
مقادیر کمتر از مقدار حدی با افزایش ریز دانه نسبت تخلخل بین دانه های ماسه زیاد می 

دیگر قسمت اعظم ذرات ریز دانه بدون اینکه نقشی در باربری مجموعه  شود. به عبارت
و قسمت کمتری نیز در بین  داشته باشند تنها فضای بین دانه های ماسه را پر میکنند

دانه های ماسه قرار می گیرند. بدین ترتیب مجموعه سست تر می شود و مقاومت روانگرایی 
ذرات رس کامال" دانه های  شتر از مقدار حدی،نمونه کاهش می یابد. اما در مقادیر بی

در این حالت ذرات رس  ماسه را احاطه کرده از تماس آنها با یکدیگر جلوگیری کرده اند.
رفتار مجموعه را کنترل می کنند و با افزایش مقدار ریز دانه نسبت تخلخل بین ذرات رس 

 گرایی نمونه میشود.نیز کاهش می یابد. این امر منجر به باال رفتن مقامت روان
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 بر حسب درصد رس. 5/9تغییر مقاومت تناوبی همپایه شده برای زلزله با بزرگی -9شکل
 

 تغییرات نسبت تخلخل بین دانه های ماسه و نسبت تخلخل بین ذرات رس بر حسب درصد رس-8شکل  
 

 نتیجه گیری 
می توان دریافت که الی ها از مقایسه معیار های گفته شده در بخش اول و جداول مربوطه (4

و همچنین رس های با پالستیسیته پایین در صورتیکه به حالت سست و اشباع در بیایند ممکن 
که این مساله بر خالف معیار وانگ در معیار بری و سانکیو  است مستعد روان گرایی باشند.

وه سانکیو عالدسته بندی خاک ها در معیار بری و 4با توجه به جدول  به وضوح آمده است.
که در آن حالت حتما یک دسته نیمه مستعد نیز دارد  ،بر دو دسته مستعد و غیر مستعد

باید خاک مناطق مختلف منطقه مورد مطالعه در الیه های عمقی متفاوت تحت آزمون های 
 آزمایشگاهی سیکلی قرار بگیرد.

 ([7] ی گفته می شودکه به آن درصد سیلت حد %53با افزایش اندک ریز دانه )تا حدود (2
ار ناپایداری می شود ولی با ر انقباضی بیشتر می شود ونمونه دچتمایل نمونه به رفتا
و در درصد رس باال، نمونه دوباره مقاومت خود را بدست می آورد  ،افزایش بیشتر ریزدانه

 نمونه دوباره رفتار اتساعی از خود نشان می دهد.
 پایین در برابر روان گرایی مقاوم تر است. PI باال نسبت به نمونه با PI(نمونه با 5
کاهش پیدا می کند ولی بعد از درصد  (2با افزایش درصد رس تنش انحرافی پیک )در شکل (1

 % نرخ کاهش تنش انحرافی پیک کمتر می شود.2رس حدود 
 می یابدذرات رسی، مقاومت روانگرایی نیز افزایش ( با افزایش پالستیسیته 3
( برای بررسی تاثیر ریز دانه های پالستیک بر مقاومت روانگرایی ماسه ها باید به دو 9

 پدیده به طور مجزا دقت شود:
 

الف(حضور ریزدانه در ماسه می تواند باعث تغییر در تمایل خاک به انبساط و انقباض در 
آب حفره ای و در  اثر اعمال تنش برشی گردد.این تغییر به نوبه خود به افزایش فشار

 نتیجه تغییر مقاومت روانگرایی منجر می شود
ب(رس موجود در نمونه بدلیل طبیعت چسبنده خود می تواند مقداری از این چسبندگی را به 

 و مقاومت روانگرایی را افزایش دهد دانه های ماسه اطراف خود منتقل کند 
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به  .ته بیشتری دارد زیادتر استستیسیریز دانه رسی پال(تاثیر چسبندگی در مواردی که 9
می توان نتیجه گرفت هر  ))ب(( همین دلیل با در نظر گرفتن هر دو مورد ))الف(( و

دوعامل روی مقاومت روانگرایی تاثیر گذارند و در واقع اندر کنش آنها افزایش و یا 
  کاهش مقاومت روانگرایی ماسه را تعیین می کند.
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