
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 52 شماره 1، سال 1399، صفحات 37 تا 52
DOI:   10.22060/ceej.2018.14598.5694

بررسی نقش دانه های ریز و درشت در مخلوط های خاکی با استفاده از روش اجزای مجزا

سجاد ذوقی، سید احسان سیدی حسینی نیا1 

1دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

درشت  فاز  به  غیرخمیری  ریزدانه  فاز  افزایش سهم  با  که  می شد  تصور  قباًل  ژئوتکنیک،  مهندسی  در  خالصه: 
نتایج  افزایش مقاومت برشی خاک و کاهش نسبت تخلخل کلی خاک می گردد، درصورتی که طبق  باعث  دانه 
آزمایشگاهی چنین نیست. در این مقاله با استفاده از روش اجزای مجزا، چندین نمونه خاک با مخلوط کردن دو 
نوع خاک مختلف با فاز درشت دانه و ریزدانه تهیه شده و بصورت دوبعدی تحت بارگذاری دومحوری قرار گرفتند. 
دانه های مورد استفاده بصورت دایروی در نظر گرفته شدند. بارگذاری نمونه ها تا رسیدن به حالت حد بحرانی ادامه 
یافت. بر طبق نتایج بدست آمده، پارامترهای مربوط به مشارکت سهم بخش های درشت دانه و ریزدانه بدست 
آمدند. بدین منظور، از شاخص های تماسی جایگزینی به نام نسبت تخلخل معادل محتوای درشت دانه و معادل 
محتوای ریزدانه استفاده شدند. بررسی نتایج شبیه سازی ها نشان از انطباق خوب با نتایج آزمایشگاهی موجود در 
ادبیات فنی دارد. محتوای ریزدانه آستانه برای مجموعه نمونه ها، که بیانگر نقش غالب یکی از دو فاز درشت دانه 
و ریزدانه است، بدست آمد. شبیه سازی ها در فضای دوبعدی نشان داد که می توان برای خاک های با درصدهای 
وزنی مختلف فاز درشت و ریز، به حالت حد بحرانی منحصر به خود رسید. اگر از تعریف نسبت تخلخل های معادل 
فاز درشت و ریز استفاده شود، می توان به یک خط بحرانی واحد برای مجموعه ای از خاک ها با درصدهای وزنی 
مختلف فاز درشت و ریز رسید. همچنین، در این مقاله، روند تغییرات پارامترهای سهم مشارکت دو فاز درشت و 

ریز بر حسب درصد ریزدانه بدست آمد.
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1- مقدمه
با  دانه ها  از  ترکیبي  صورت  به  خاك  موارد،  از  بسیاري  در 
دو  بصورت  را  آن  می توان  بطوری که  است،  مختلف  اندازه های 
از  که  دانه بندی  آن  کرد.  تعریف  ریز  و  درشت  مختلف  دانه بندی 
نظر وزنی غالب است، محتوای میزبان نام دارد و دانه بندی دیگر که 
این گونه  می شود.  گفته  مهمان  محتوای  است،  کمتر  وزنی،  نظر  از 
ترکیبات خاك، رفتاری به مراتب متفاوت  نسبت به خاك با محتوای 
میزبان نشان می دهند. به عنوان مثال، می توان به پدیده روان گرایی 

خاك ماسه ای اشاره کرد. در پدیده روان گرایی، در اثر باالرفتن فشار 
برشی  مقاومت  در  شدید  افت  مـؤثر،  تـنش  کاهش  و  حفره ای  آب 
ماسه  روان گرایی خاك  برابر  در  مقاومت  می آید.  بوجود  توده خاك 

ای، تابعی از درصد ریزدانه )مثال الی( در آن است.
مطالعات  اساس  بر  روان گرایی  روی  بر  اولیه  پژوهش های 
این  در گذشته   .]3 ,2[ بود  انجام گرفته  تمیز  ماسه  با  آزمایشگاهی 
اعتقاد وجود داشت که افزودن مصالح ریزدانه نظیر الی به ماسه باعث 
افزایش مقاومت در برابر روان گرایی بخاطر پرکردن منافذ بین محتوای 
درشت دانه می شود ]4-6[. ازطرف دیگر، در تحقیقات دیگر مشاهده 
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شد که خاکریزهای طبیعی و یا ساخته دست بشر که دارای مقادیر 
قابل توجهی محتوای ریزدانه در ترکیب با محتوای درشت دانه هستند، 
افت مقاومت برشی دارند ]7-9[. همچنین، در مطالعات آزمایشگاهی 
متعددی نشان داده شده است که اضافه شدن مقداری ریزدانه )الی( 
به فاز درشت دانه )ماسه( می تواند مقاومت برشی مخلوط را کاهش 
افزایش  خاك  مخلوط  برشی  مقاومت  بعد،  به  حد  یک  از  ولی  داده 
می یابد ]10-13[. در چنین خاك هایی، توجه به فضا و حفرات فعال 
و غیرفعال اهمیت پیدا می کند ]14, 15[. با توجه به توضیحات داده 
شده، می توان گفت که نمی توان مقاومت برشی و بطور کلی، رفتار 
خاك را صرفاً به درصد حجمی یا وزنی بخش ریز یا درشت دانه ربط 
داد، بلکه الزم است بصورت بهتری به نقش دانه های ریز و درشت در 

انتقال بار میان دانه ها توجه نمود.
بخوبی  بحرانی«  حالت  خاك  »مکانیک  اخیر،  سال های  در 
توانسته است رفتار خاك را در بارگذاری های مختلف توضیح داده 
و آن را پیش بینی کند. طبق مفهوم مکانیک خاك حالت بحرانی، 
و  تنش  اساس سطح  بر  که  پارامتر »حالت1«  اساس  بر  رفتار خاك 
نسبت تخلخل خاك تعریف می شود، مطالعه می شود. بدین صورت 
که حالت خاك تحت بارگذاری و در تغییرشکل های بزرگ، به یک 
حالت واحدی2 می رسد که به آن حالت حد بحرانی یا پایدار3 گویند. 
مطالعه رفتار خاك های ترکیبی در قالب مکانیک خاك حالت بحرانی 
نشان می دهد که متاسفانه، این حالت واحد قابل دست یابی نیست 
رسید.  واحدی  حالت  به  خاك،  کلی  تخلخل  نسبت  با  نمی توان  و 
تخلخل  »نسبت  نام  به  جایگزینی  شاخص  مشکل،  این  حل  برای 
 ,16[ گردید  معرفی  رس  با  ماسه  خاك  ترکیب  در  درشت دانه«4 
17[.  بعد از آن، محققان استفاده از این نسبت تخلخل را به همراه 
دانه های ریز غیرخمیری )الی( اضافه شده به ماسه گسترش دادند 
]18-23[. توانایاگام ]12[ پیشنهاد نمود که برای ماسه با محتوای 
محتوای  تخلخل  »نسبت  از  می توان  درصد   12 از  کمتر  ریزدانه 
برای  کرد.  استفاده  خاك  مخلوط  رفتار  توضیح  برای  درشت دانه« 
مقادیر محتوای دانه ها ریز بیشتر از 25 درصد، توانایاگام ]24, 25[ 
این نسبت تخلخل را به »نسبت تخلخل معادل درشت دانه«5 تغییر 

1  State 
2  Unique
3  Steady
4   Granular void ratio
5   Equivalent granular void ratio

دیگری  شاخص های  ریزدانه،  محتوای  بزرگتر  درصدهای  برای  داد. 
ریزدانه«7  ریزدانه«6 و »نسبت تخلخل معادل  مثل »نسبت تخلخل 

تعریف شد ]26[. 
شاخص ها،  این  تعریف  دلیل  شد،  اشاره  قباًل  که  همان طور 
بحرانی  حالت  خاك  مکانیک  قالب  در  خاك  رفتار  مطالعه  امکان 
کردن  اضافه  محدوده  شد،  اشاره  آن ها  به  که  مقاالتی  در  است. 
محتوای ریزدانه به درشت دانه تا حدود 30 یا 40 درصد بوده است 
لذا،  و  است  شده  توجه  ریزدانه  محتوای  بزرگتر  درصد  به  کمتر  و 
در  درشت دانه  و  ریزدانه  محتوای  تأثیر  بر  تا  است  الزم  همچنان، 
ترکیبات مختلف خاك ها مطالعه نمود. از طرف دیگر، نیاز است تا 
بین دانه ای  نیروی  انتقال  در  نقش  آن ها  و  بر هم  دانه ها  تأثیر  به 

توجه ویژه ای داشت.
هم اکنون، با رشد علوم و تجهیزات رایانه ای، می توان محیط 
بصورت  را  آن  مقیاس  بزرگ  رفتار  و  نمود  شبیه سازی  را  دانه ای 
است  روشی   (DEM8) مجزا  اجزای  روش  کرد.  مطالعه  ریزمقیاس 
نحوه  و  می شود  درنظرگرفته  جداگانه  بطور  دانه  هر  آن،  در  که 
نقش  می توان  درنتیجه،  و  می گردد  تعریف  هم  با  دانه ها  تماس 
دانه های ریز و درشت در انتقال بار و همچنین، رفتار توده خاك را 
مطالعه نمود. در زمینه مطالعه خاك های مخلوط با دو فاز درشت 
به  استفاده شده است.  اجزای مجزا  از روش عددی  ریزدانه  و  دانه 
تآثیر حفرات  انجام گرفته بر روی بررسی  عنوان مثال به مطالعات 
سختی  مقدار   ،]15[ ای  دانه  محیط  باربری  در  فعال  غیر  و  فعال 
مقاومتی  و  تماسی  خصوصیات  تآثیر  مخلوط]27[،  های  خاك 
تماس های بین دانه ای ]28[ و اندازه دانه ها و نقش اسکلت شکل 
یافته ]29[ اشاره می شود. در خصوص مطالعه خاك های مخلوط 
 ]30[ کریمی  و  لشکری  بحرانی،  حالت  خاك  مکانیک  قالب  در 
الی  همراه  به  ماسه ای  خاك  مخلوط  بعدی  سه  شبیه سازی  به 
زه کشی شده  رفتار  مجزا،  اجزای  روش  با کمک  آن ها  پرداختند. 
افزودن  اثر  که  دادند  نشان  و  کردند  مطالعه  را  مخلوط  خاك های 
آزمایش های  شبیه سازی  از  آمده  بدست  بحرانی  حالت  بر  ریزدانه 
رفتاری  الگوی  مشابه  کاماًل  مجزا  اجزای  روش  به  شده  زه کشی 
واقعی  نشده  زهکشی  محوری  سه  های  آزمایش  در  شده  مشاهده 

6   Interfine void ratio
7   Equivalent interfine void ratio
8  Discrete Element Method
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برای  فقط  را  ریزدانه  محتوای  آنها  که  نشان می شود  خاطر  است. 
کمتر از 30% در نظر گرفتند. 

انجام شده قبلی، نمونه ها بیشتر در حالتی  در تحقیقات عددی 
غالب  نقش  به  و کمتر  است  بوده  غالب  فاز درشت دانه  اند که  بوده 
فاز درشت دانه توجه شده است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش 
با  خاك  دو  ترکیب  بصورت  خاکی  مختلف  نمونه های  مجزا،  اجزای 
دانه بندی درشت و ریز شبیه سازی می شوند و پس از بارگذاری، رفتار 
مکانیکی نمونه ها مطالعه می شوند. در نمونه های خاکی، درصدهای 
مختلفی از ریزدانه )شامل صفر تا 100 درصد( با درشت دانه مخلوط 
می شوند. شبیه سازی ها در فضای دوبعدی انجام می گیرند و شکل 
هندسی دانه ها بصورت دایره در نظر گرفته می شوند. ابتدا هر نمونه 
خاك بصورت همه جانبه )از 50 تا 200 کیلوپاسکال( متراکم شده 
و سپس تحت بارگذاری انحرافی قرار می گیرند. بارگذاری تا رسیدن 
مقادیر  نمونه ها  رفتار  مقایسه  با  می یابد.  ادامه  بحرانی  حالت  به 
مشارکت  سهم  و  آمده  بدست  تخلخل  نسبت  مختلف  شاخص های 

دانه های درشت و ریز مطالعه می شوند.

و  درشت دانه  شامل محتوای  مخلوط های  دانه ای  ساختار   -2
ریزدانه

در شرایطی که یک توده خاك از دو فاز درشت دانه و ریزدانه 
قرار  غالب  فاز  تأثیر  تحت  خاك  توده  رفتار  باشد،  شده  تشکیل 
می گیرد. در این تحقیق، منظور از فاز، طبقه بندی دانه ها بر اساس 
و   ]1[ همکاران  و  توانایاگام  نظر  اساس  بر  است.  ریزی  و  درشتی 
گونه  این  رفتار  برای  کلی  دسته  سه   ،]25[ مارتین  و  توانایاگام 
خاك ها مطابق شکل 1 می توان تعریف کرد: در دسته اول، دانه های 
بر عهده  را  نیرویی  بار و تشکیل زنجیره  انتقال  درشت نقش اصلی 
حفرات  میان  در  درشت  دانه های  توسط  ریز  دانه های  و  دارند 
در  را می توان درنظرگرفت:  محبوس می شوند. سه حالت مختلف 
در  است  ممکن  که  هست  کم  آنقدر  ریزدانه  محتوای   ،)1( حالت 
ریزدانه،  زیادتر شدن محتوای  با  نباشند.  دانه های درشت  با  تماس 
دانه های ریز در تماس با دانه های درشت قرار گرفته )حالت 2( و با 
بیشتر شدن محتوای ریزدانه، ممکن است فاصله ای میان دانه های 
درشت ایجاد کنند )حالت 3(. در دسته دوم، محتوای ریزدانه نقش 
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شکل 1. طبقه بندی دانه ای خاک های دانه ای شامل دو فاز محتوای ریزدانه و محتوای درشت دانه )توانایاگام و همکاران ]1[(
Fig. 1. Soil classification based on different amount of coarse and fines content
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دانه های  که  صورت  بدین  دارد.  خاك  توده  کلی  رفتار  در  غالب 
غوطه ور  و  پراکنده  کاماًل  بصورت  ریز  دانه های  میان  در  درشت 
یا ممکن است  با هم ندارند )حالت 4( و  ارتباطی  قرار می گیرند و 
ارتباط کمی با هم داشته و در عمل، نقش تقویت محتوای ریزدانه 
را داشته باشند )حالت 5(. تمایز قرارگیری توده خاك در دسته اول 
و دوم بر اساس مقایسه مقدار درصد محتوای ریزدانه (fc) با درصد 
 cth cf f> ریزدانه آستانه (fcth) مشخص می شود، بطوری که اگر 
سوم  دسته  برعکس.  و  است  غالب  رفتار  بر  درشت دانه  محتوای 
و  درشت دانه  محتوای  که  است  شرایطی  به  مربوط  خاك  توده 
با  تماس  در  و  قرارگرفته اند  هم  کنار  در  ناهمگن  بصورت  ریزدانه 
این  در  نظر  مورد  خاکی  توده های  است  ذکر  شایان  هستند.  هم 
تحقیق، فقط به توده های همگن )دسته اول و دوم( می پردازد و 

دسته سوم خارج از محدوده این مقاله است.
و  ریز  دانه بندی  دو  با  خاك های  رفتار  مطالعه  برای  اخیراً 
شاخص های  خاك،  کلی  تخلخل  نسبت  به  توجه  بجای  درشت، 
محتوای  درصد  که  در شرایطی  است.  تعریف شده  دیگری  مختلف 
نقش  فقط  ریز  دانه های  بطوری که  باشد،  کم  خیلی  ریزدانه 
شکل  در  شده  داده  نشان   1 )حالت  باشند  داشته  را  پرکنندگی 
یا  درشت دانه«  محتوای  تخلخل  »نسبت  های  نام  با  شاخصی   ،)1
»نسبت تخلخل بین دانه ای برای محتوای درشت دانه« و یا »نسبت 
31-33[. چو   ,23  ,21-18 تعریف گردید ]12,  اسکلتی«  تخلخل 
و لئونگ ]34[ نشان دادند که همگی آن ها یکسان بوده، به طوری 
که نقش محتوای ریزدانه را در ساختار باربر خاك نادیده می گیرند. 
نسبت تخلخل محتوای درشت دانه (ec) به صورت زیر تعریف شده 

است ]12[:

1
c

c
c

e fe
f

+
=

−
 )1(

مقدار   cf و  مخلوط  کلی  تخلخل  نسبت   e باال  رابطه ی  در 
 )2( حالت های  برای  است.  اعشاری  صورت  به  ریزدانه  محتوای 
شده  اضافه  ریزدانه  محتوای   ،1 شکل  در  شده  داده  نشان   )3( و 
دو  این  در  گردد.  درشت  دانه های  میان  جدایی  باعث  می تواند 
قابل  درشت دانه  محتوای  تخلخل  نسبت  تماسی  شاخص  حالت، 
استفاده نبوده و باید تماس های مؤثر دانه های ریز در ساختار باربر 

خاك توسط پارامتری مناسب در نظر گرفته شوند. توانایاگام ]24, 
25[ نسبت تخلخل محتوای درشت دانه را مورد بازبینی قرار داد و 
( را به صورت  ( )c eq

e »نسبت تخلخل معادل محتوای درشت دانه« )
زیر ارائه کرد:

( ) ( )
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1 1
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در رابطه باال، b نشان دهنده سهم مشارکت محتوای ریزدانه در 
زنجیره های نیروی گذرنده از ساختار درشت دانه است. b=0 به این 
پشتیبانی  در  ریزدانه  محتوای  دانه های  از  یک  هیچ  که  است  معنا 
برابر  حالت  این  در  که  نمی کند  عمل  درشت دانه  محتوای  اسکلت 
این  به   b=1 می شود.   (ec) درشت دانه  محتوای  تخلخل  نسبت  با 
معناست که تمامی محتوای ریزدانه بطور مساوی با محتوای درشت 
دانه در اسکلت باربر خاك نقش فعال دارد و برابر با نسبت تخلخل 
کلی می شود. توانایاگام و همکاران ]1[ و توانایاگام و مارتین ]25[ 
به خط  0/25 می توان  با  برابر   b پارامتر  انتخاب  با  بیان کردند که 
الی دار،  ماسه ی  مخلوط  برای  )پایدار(  بحرانی  حالت  واحد  یک 
دست یافت. اما از آن جایی که نمی توان مقدار ثابتی برای پارامتر 
b در تمام درصد های مختلف محتوای ریزدانه ی اضافه شده در نظر 
برای  را   0/45 تا   0/2 از  دامنه ای   ]35[ همکاران  و  یانگ  گرفت، 
وزنی  درصد   30 تا   20 از  متغیر  ریزدانه  محتوای  برای   b پارامتر 
تجربی  رابطه ای  لو ]36[  و  نظر گرفتند. رحمان  مخلوط خاکی در 
(، محتوای  fc ( ریزدانه  مقدار محتوای  با   b پارامتر  تعیین  برای  را 
( و نسبت میان اندازه دانه های ریز و درشت ) thfc ریزدانه آستانه )

( ارائه کردند: χ

( / )1 exp .
rn

th

th

fc fc fcb m r
k fc

    
= −    

    
 )3(

 10 50 /D dχ = و   1/  r χ=  ، ( )0.251k r= − باال  رابطه  در 
اندازه   50d و  میزبان  دانه های درشت دانه  مؤثر  اندازه ی   10D است. 
به  مربوط  دانه بندی  نمودار  در  ریزدانه  محتوای  دانه های  میانگین 
هرکدام است. مقادیر m و n نیز توسط محققان یاد شده به ترتیب 

برابر با 0/3- و 1/0 معرفی شده اند. 
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نسبت  ریزدانه  محتوای  که  وقتی  و  مخلوط   دوم  دسته ی  برای 
تعریف  دیگری  پارامترهای  غالب می شود،  محتوای درشت دانه  به 
اثر  که  کرد  پیشنهاد   ]12[ توانایاگام   ،4 حالت  برای  شده اند. 
و »نسبت  نادیده گرفته شود  کلی  به  دانه های محتوای درشت دانه 

( را بصورت زیر تعریف کرد: fe تخلخل محتوای ریزدانه« )

f
c

ee
f

=  )4(

عنوان  به  درشت دانه  محتوای  آن،  در  که   )5( حالت  برای 
تا  باربر خاك عمل می کند، سعی شد  برای تقویت ساختار  عواملی 
بجای رابطه )4(، از پارامتر جدیدی با نام »نسبت تخلخل محتوای 
تخلخل  نسبت   ]25 ,24[ توانایاگام  شود.  استفاده  معادل«  ریزدانه 
تعریف   )5( رابطه  به صورت  را   ) ( )f eq

e ( معادل  ریزدانه  محتوای 
کرد:

( ) ( )1
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f eq
c
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ee
f

f
R

=
−

+
 )5(

50D تعریف شده است. منظور  / 50d dR بصورت  در رابطه باال، 
از D50، اندازه متوسط درشت دانه های میزبان است. 

3- شبیه سازی آزمون های دومحوری به روش اجزای مجزا
در این مطالعه، از روش اجزای مجزا برای شبیه سازی مطالعه رفتار 
خاك های مخلوط استفاده می شود. برای شبیه سازی ها از دو ماسه با 
منحنی های دانه بندی متفاوت برای ایفای نقش محتوای درشت دانه و 
محتوای ریزدانه استفاده شده است. شبیه سازی ها در فضای دو بعدی 
انجام گرفته است. به عبارت دیگر، فرض می شود که دانه های خاك 
بصورت دیسک دایروی هستند. در این مطالعه، بخش درشت دانه شامل 
دانه های با قطرهای متغیر بین 2/00 تا 3/35 میلی متر و شامل نه 
گونه دانه است. بخش ریزدانه از دانه های با قطرهای متغیر بین 0/426 
تا 0/8 میلی متر تشکیل شده است. برای ایجاد ترکیب های مختلف، 
درصدهای مختلف محتوای ریزدانه از صفر تا 100 درصد به محتوای 
درشت دانه اضافه شده و هر نمونه خاك شامل 3500 تا 4000 دانه 
دارد. منحنی های دانه بندی ترکیبات ایجاد شده نمونه ها در شکل 2 
نشان داده شده است. نسبت های اختالط نمونه ها بر حسب حجم 
نظر گرفتن  یکسان در  به  توجه  با  البته خاطرنشان می شود  است. 
برابر  )سنگدانه ها(  درشت  و  ریز  محتوای  دانه های  مخصوص  جرم 
وزنی  نسبت  با  برابر  وزنی  نسبت  مترمکعب،  بر  کیلوگرم   2500 با 
است. شبیه سازی ها با کمک یک کد رایانه ای با نام Ball انجام شده 
است. این کد با زبان برنامه نویسی فرترن نوشته شده است. فرم اولیه 
این کد اولین بار توسط کاندال ]37[ نوشته شده و در ادامه، توسط 
یا کنترل  برای تعیین و  8[ 38و39]9.  یافته است  ارتقا  افراد مختلفی 
از  نمونه،  هر  در  گرفته  شکل  درشت دانه  و  ریزدانه  محتوای  درصد 
تعداد دانه های تولید شده و حجم آن ها )در فضای دوبعدی، منظور 

مساحت دانه های دایروی است(، استفاده شده است.
نمونه های خاك تحت آزمون دومحوری فشاری بارگذاری شده اند. 
شکل 3 مراحل مختلف شبیه سازی آزمون دومحوری فشاری را برای 
یک نمونه با محتوای 70% ریزدانه و تحت فشار محصورشدگی 100 
کیلوپاسکال نشان می دهد. اولین مرحله شبیه سازی، ساخت و ایجاد 
نمونه اولیه است. این نمونه به شکل دایره و به قطر اولیه 44 میلی متر 
نمونه  اندازه  که  است  شده  انتخاب  اساس  این  بر  نمونه  قطر  است. 
با  باشد.  نداشته  تأثیری  نمونه  مکانیکی  رفتار  بر  نمونه  مرز  اثرات  و 
توجه به مراجع فنی آزمایشگاهی نظیر آزمون های برش مستقیم و 

 

سازی اجزای مجزاهای مورد استفاده در شبیهبندی نمونه: نمودار دانه2شکل   
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Fig. 2. Soil gradation curves for DEM samples
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سه محوری، نسبت قطر نمونه به قطر بزرگترین دانه بیشتر از 10 )در 
این مرحله، دانه های  انتخاب شده است. در  تا 14(  اینجا حدود 11 
می شوند.  چیده  دایروی  فضای  این  داخل  در  مشخص  دانه بندی  با 
برای ساخت و تولید یک نمونه، از الگوریتمی استفاده شده است که 
در آن، مکان اولیه قرارگیری دانه ها بصورت تصادفی انتخاب می شود 
و سپس، پراکندگی و توزیع قرارگیری دانه ها در داخل نمونه کنترل 
می گردد. بدین منظور، ابتدا دانه های درشت تر در داخل نمونه چیده 
شده و سپس، به ترتیب دانه های کوچکتر در میان حفرات دانه های 
درشت تر قرار داده می شوند. درنهایت، یک نمونه خاك بصورت توده 
به عدم تماس  با توجه  متراکم نشده شکل می گیرد )شکل 3-الف(. 
میان دانه ها و تشکیل یک توده شل، در مرحله دوم، نمونه تحت فشار 
همه جانبه مشخصی )مثال 100 کیلوپاسکال مطابق شکل 3-ب( از 
آخرین  عنوان  به  متراکم می گردد.  نمونه  مرز  به  نیرو  اعمال  طریق 
مرحله شبیه سازی، بارگذاری نمونه بصورت دومحوری انجام می شود. 
با  برابر  و   1-1 راستای  در  تنش  نگهداشتن  ثابت  با  مرحله،  این  در 
کرنش-کنترل  بصورت   2-2 راستای  در  نمونه  محصورشدگی،  فشار 
و  می شود  بارگذاری  قائم(،  راستای  در  مرز  جابه جایی  طریق  )از 
بدین صورت، نمونه تحت بارگذاری انحرافی قرار می گیرد. بارگذاری 
کرنش-کنترل بصورت اعمال جابه جایی در هر گام محاسباتی تعریف 
قطر  برابر   0/002 با  برابر  مطالعه  این  در  آن  مقدار  که  است  شده 

نموه در هر گام محاسباتی بوده است. این مقدار نرخ بارگذاری طوری 
انتخاب می شود که آشفتگی تغییرمکانی در نمونه ایجاد نشود و مقدار 
نسبت نیروی غیرمتعادل شده به نیروی کل وارد شده بر کل نمونه 
نمونه ها در  بیشتر نشود.  )مثاًل نسبت 0/001(  از یک حد مشخص 
شکل  مطابق  می شوند.  انجام  شده  –زه کشی  یافته  تحکیم  شرایط 
بیضی  به یک  تبدیل  بارگذاری  نوع  این  اثر  در  دایروی  نمونه  3-پ، 
متغیرهای  مراحل مختلف شبیه سازی، می توان  می شود. در حین 
11ε )نشان دهنده ی  11σ و  مختلف تنش و کرنش شامل مولفه های 
22ε )نشان دهنده  22σ و  مقدار تنش و کرنش در راستای افق( و 
مقدار تنش و کرنش در راستای قائم( در هر مرحله را بدست آورد. 
از:  عبارتند  مجزا  اجزای  روش  در  پارامترهای شبیه سازی  مهمترین 
سختی فنرهای تماسی برشی (ks) و عمودی (kn) و ضریب اصطکاك 
سطح تماس دانه ها با هم (m). مقدار سختی فنرهای برشی و عمودی 
 مثل هم و برابر با ks = kn = 109 N/m و ضریب اصطکاك برابر با

داخلی  دانه های  برای  ضرایب  این  شد.  گرفته  نظر  در   m = 0.5  
سطوح  برای  چسبندگی  است  ذکر  شایان  هستند.  یکسان  مرزی  و 
فنرهای  سختی  پارامترهای  مقادیر  است.  نشده  لحاظ  دانه ها  تماس 
تماسی و ضریب اصطکاك بر اساس پارامترهای سطح تماس دانه های 
انتخاب شده اند که در مراجع مختلف ]37-39[ در  ماسه کوارتزی 
روش اجزای مجزا استفاده می شود. خاطر نشان می شود که در مرحله 
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شکل 3. نمایش نمونه دارای 30% وزنی درشت دانه و 70% وزنی ریزدانه، )الف( مرحله اول ایجاد توده شل، )ب( توده متراکم شده در فشار همه جانبه 100 
کیلوپاسکال، )پ( توده برش یافته در آزمون دو محوری در کرنش 25 درصد در امتداد 2-2

Fig. 3. Sample containing 70 percent of fine content in different stages of DEM simulation: (a) loosely generated; (b) isotropically 
compacted; (c) biaxially-loaded assembly
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ساخت اولیه و تراکم نمونه ها، ضریب اصطکاك دانه ها برابر با صفر 
انتخاب شده تا نمونه ها تا حد امکان متراکم شوند.

همانطور که گفته شد، مرحله دوم شبیه سازی شامل اعمال تنش 
محصورشدگی و یا همه جانبه است. بدین صورت که بارگذاری و تعداد 
گام های محاسباتی آنقدر ادامه پیدا می کند که اوالً تنش در داخل 
مجموعه به مقدار مورد نظر برسد و دوم اینکه، تغییر حجم نمونه به 
 4 مطابق شکل  پله ای  بصورت  جانبه  همه  تنش  اعمال  برسد.  صفر 
انجام شده است. در این شکل مشاهده می شود که نمونه ها )با درصد 
محتوای ریزدانه برابر با صفر، 10، 20، 30، 40، 50، 70 و %100( 
تحت سه فشار همه جانبه مختلف )50، 100 و 200 کیلوپاسکال( 

متراکم شده و در پایان هر فشار، تغییرات حجم ناچیز شده است.
- 11σ ( انحرافی  تنش  نمودارهای  نمونه ها،  رفتار  بررسی  جهت 

( بر حسب کرنش قائم )کرنش در راستای 2-2(، تنش انحرافی  22σ

p’ = 11(، تغییرات نسبت تخلخل  22

2
σ σ+ بر حسب تنش میانگین )

کل (e) بر حسب کرنش قائم و تغییرات نسبت تخلخل کل بر حسب 
بررسی  و  رسم  جداگانه  صورت  به  مخلوط  هر  برای  میانگین،  تنش 
شده است. هر نمونه تحت سه تنش همه جانبه  50، 100 و 200 
کیلوپاسکال بارگذاری شده اند. با درنظرگرفتن هشت درصد اختالط 
مختلف، در مجموع 24 آزمون دومحوری شبیه سازی شده است. به 

عنوان مثال، شکل 5 مجموعه این چهار دسته نمودار را برای نمونه با 
محتوای ریزدانه 7% و برای سه تنش جانبه مختلف 50، 100 و 200 
همه  تنش  سه  با  آزمایش  انجام  دلیل  می دهد.  نشان  کیلوپاسکال 
جانبه مختلف، یافتن خط حالت بحرانی (CSL) برای هر نمونه بوده 
است که در دو فضای تنش انحرافی- تنش میانگین و نسبت تخلخل 
شرایطی  در  بحرانی  حالت  است.  حصول  قابل  میانگین  تنش  کلی- 
انحرافی و نسبت تخلخل  انتخاب شده است که تغییرات کلی تنش 
با تغییرات کرنش محوری ثابت باشد. با اینکه نوساناتی در نمودارها 

مشاهده می شود، مقدار متوسط نوسانات در نظر گرفته شده است. 

4- نتایج و بحث
با توجه به توضیحات شرح داده شده در بخش مقدمه مقاله، اولین 
با دانه بندی ریز و درشت پیش  نکته ای که در بحث ترکیب خاك 
است.  ریزدانه(  یا  و  دانه  درشت  )محتوای  غالب  فاز  یافتن  می آید، 

thfc بدین منظور، الزم است تا مقدار درصد محتوای ریزدانه آستانه )
( بدست آید. برای تعیین این حد دو روش در ادبیات فنی ارائه شده 
است. در روش اول، محتوای ریزدانه آستانه می تواند به وسیله نسبت 
تخلخل کلی نمونه ها در حالت بحرانی مورد محاسبه قرار گیرد. در 
گرفت،  قرار  استفاده  مورد   ]36[ لو  و  رحمان  توسط  که  روش  این 
با کمینه نسبت تخلخل کلی خاك در  برابر  محتوای ریزدانه آستانه 
( است. شکل 6 تغییرات نسبت تخلخل کلی در  cse حالت بحرانی )
درصد  اساس  بر  را  مختلف  مخلوط های  برای   ) cse ( بحرانی  حالت 
ریزدانه مشخص می کند. همان طور که در شکل 6  حضور محتوای 
مالحظه می گردد، مقدار محتوای ریزدانه آستانه بر اساس این روش 

برابر 40 درصد وزنی )و یا حجمی( بدست می آید.
در روش دوم که براساس جمع آوری اطالعات حاصل از آزمون های 
آزمایشگاهی مختلف بدست آمده و توسط رحمان و لو ]36[ به تکامل 

رسیده است، محتوای ریزدانه آستانه از رابطه )6( محاسبه می گردد:

( )
10.4

1 expthfc r
α βχ

 
= +  + − 

 )6(

β به ترتیب برابر با 0/5 و 0/13 پیشنهاد  α و  که در آن، مقادیر 
thfc با نسبت    در شکل 7 ارائه شده  شده است. نمودار تغییرات 
از تحقیقات تجربی  آزمایشگاهی حاصل  این شکل، مقادیر  است. در 

 
 خاکی در برابر تعداد چرخه های: تغییرات نسبت تخلخل کلی مخلوط 4شکل 
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مختلف [45-40 ,35 ,25 ,1] نیز نشان داده شده اند. همان طور که 
χ تا 5/5، محتوای ریزدانه آستانه  مشاهده می شود، با افزایش نسبت 
، مقدار  χ تا حد 30 درصد کاهش یافته و با افزایش بیشتر نسبت 
thfc تا 40% افزایش یافته و سپس ثابت می ماند. در تحقیق حاضر با 

، مقدار محتوای ریزدانه آستانه برابر با  χ = 10 50/D d داشتن 4.14=
thfc%38 بدست می آید. خاطرنشان می شود تحقیقات گذشته  =

بر اساس نتایج بر روی ماسه و در شرایط سه بعدی بوده، ولی نتیجه 
بدست آمده در این تحقیق، در فضای دو بعدی انجام شده است. با 
این حال، مقادیر بدست آمده از دو روش انطباق خوبی با هم دارند. در 
thfc%40 به عنوان محتوای ریزدانه آستانه  = این تحقیق، مقدار 

در نظر گرفته می شود. 
با یافتن حد محتوای ریزدانه آستانه، می توان گفت که نمونه های 
با درصد محتوای ریزدانه صفر، 10، 20، 30 و 40 درصد، جزء دسته 
اول توده های خاك قرار می گیرند که در آن ها، دانه های درشت نقش 
انتقال نیرو میان دانه های توده خاك را ایفا می کنند. در  اساسی در 
شکل 8، مقادیر مختلف تعریف های نسبت تخلخل در حالت بحرانی 
برای این نمونه ها را نشان می دهد. شکل 8-الف، مقدار نسبت تخلخل 
کلی نمونه ها را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، هر 
یک از نمونه ها بر روی یک خط بحرانی مختص بخود قرار گرفته اند 
همه  نمی توان  کلی،  تخلخل  نسبت  گرفتن  نظر  در  با  نتیجه،  در  و 
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Fig. 5. Changes in: (a) deviatoric stress with mean stress; (b) deviatoric stress with vertical strain; (c) void ratio with mean 
stress; (d) void ratio with vertical strain for assemblies containing 70 percent fines particles
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نمود.  بحرانی مطالعه  مکانیک خاك حالت  قالب  در  را  نمونه ها  این 
اگر از تعریف نسبت تخلخل محتوای درشت دانه (ec) مطابق رابطه 
)1( استفاده شود، همچنان مشاهده می شود که رسیدن به یک خط 
یادآوری  نیست.  امکان پذیر  نمونه ها  این  برای  بحرانی  حالت  واحد 
مطابق  دانه  درشت  محتوای  تخلخل  نسبت  از  استفاده  که  می شود 
رابطه )1( مربوط به حالتی است که درصد دانه های ریزدانه آنقدر کم 
است که فقط نقش پرکنندگی میان دانه های درشت را بازی می کنند. 
درنتیجه، انتظار می رود که با این معیار هم، نتوان به یک خط واحد 

حالت بحرانی رسید. درنتیجه، برای رسیدن به یک خط واحد حالت 
بحرانی، الزم است از تعریف نسبت تخلخل معادل درشت دانه )رابطه 
2( استفاده کرد. در این صورت، می توان مقدار پارامتر b را طوری 

 
 ها در حالت بحرانی با مقادیر مختلف محتوای ریزدانهنمونه: تغییرات نسبت تخلخل کلی 6شکل 
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تعیین نمود که همگی نمونه ها بر روی یک خط واحد حالت بحرانی، 
مطابق شکل 8-پ، قرار گیرند.

با  نمونه های  تمام  برای   (b) ریزدانه  محتوای  مشارکت  سهم 
فاز غالب درشت دانه با کمک محاسبه معکوس از رابطه )2( بدست 
می آید، بطوری که بتوان برای تمام این نمونه ها، به یک خط حالت 
این  نمونه های  برای  شده  محاسبه   b مقادیر  رسید.  واحد  بحرانی 
تحقیق در شکل 9 ارائه شده است. همان طور که مشاهده می شود، 
به سرعت رشد کرده و  تا 20درصد،  b در درصدهای ریزدانه  مقدار 
)حد   %40 ریزدانه  درصد  تا  تقریباً  سپس  و  می رسد   0/7 مقدار  به 
آستانه( ثابت می ماند. در همین شکل، مقدار پارامتر b که بر اساس 
رابطه تجربی رحمان و لو ]36[ )رابطه 3( محاسبه می شود، نیز ارائه 
با  بصورت خطی  تقریباً   )3( رابطه  که  مشاهده می شود  است.  شده 
درصد ریزدانه افزایش می یابد و در عین حال، مقادیر کمتری را نتیجه 
 b می دهد. برای بررسی بیشتر اختالف مشاهده شده، مقدار پارامتر

برای نتایج آزمایشگاهی مختلف در ادامه ارائه می شود.
آزمایشگاهی  آزمون های  از  برای چندین دسته   b پارامتر  مقدار 
 b مطابق شکل 10 محاسبه شده و برای هر دسته از آزمون ها، پارامتر
حاصل از رابطه )3( نیز ارائه شده است. همان طور که در شکل 10 
مشاهده می شود، اختالف میان آزمون های آزمایشگاهی موردنظر، 
در  است.  آزمایش ها  در  شده  بکارگرفته  دانه های  هندسی  شکل 
خصوص تقسیم بندی شکل دانه ها از نظر گردگوشگی یا تیزگوشگی، 
از معیار پاورز ]46[ استفاده شده است. بر این اساس، در آزمون های 

شکل  مطابق   ]44[ همکاران  و  رحمان  و   ]41[ همکاران  و  هوانگ 
ریزدانه  و  )ماسه(  درشت دانه  بخش  دو  هر  دانه ها  شکل  10-الف، 
آزمون های  در   ]35[ همکاران  و  یانگ  است.  بوده  تیزگوشه  )الی( 
و  درشت دانه(  محتوای  عنوان  )به  نیمه تیزگوشه  ماسه ی  از  خود 
استفاده  ریزدانه(  فاز  عنوان  )به  تیزگوشه  تا  نیمه تیزگوشه  ماسه ی 
کردند. توانایاگام و همکاران ]1[ از ماسه ای درشت با شکل دانه های 
نیمه گردگوشه و ماسه ریزتر با شکل دانه های تیزگوشه بهره گرفتند. 
درشت  دانه های  ]47[ شکل  همکاران  و  نیا  وحیدی  تحقیق های  در 
ریز  دانه های  شکل  و  بوده  متغیر  گردگوشه  تا  نیمه تیزگوشه  از 
که  گفت  می توان  نمودارها،  مقایسه  با  است.  بوده  نیمه تیزگوشه 
طبق  دارد.   b تغییرات  روند  در  مهمی  نقش  دانه ها  هندسی  شکل 
محتوای  با  خاك  برای   ]36[ لو  و  رحمان  تجربی  رابطه  مشاهدات، 
تطابق  ریزدانه(  و  درشت دانه  محتوای  دو  )هر  تیزگوشه  دانه های 
که  دانه  درشت  محتوای  هندسی  شکل  اگر  ولی  دارد.  خوبی  خیلی 
گردگوشگی  بسمت  دارد،  را  دانه ها  اسکلت  باربری  در  اساسی  نقش 
حرکت کند، روند افزایش پارامتر b افزایش یافته و درنتیجه، مقدار 
پارامتر b افزایش می یابد. این رفتار را می توان بدین صورت توضیح 
داد که با افزایش گردگوشگی دانه های درشت، قفل و بست کمتری 
میان دانه ها )نسبت به حالت تیزگوشگی( بوجود می آید و درنتیجه، 
سهم مشارکت دانه های ریز در کل توده افزایش می یابد. خاطر نشان 
می شود در تحقیق دیگری که قباًل توسط لشکری ]48[ انجام شده 
است، رابطه تجربی ارائه شده توسط رحمان و لو ]36[ )رابطه 3( بطور 
 b کامل تری مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. او نشان داد که مقدار

وابسته با شکل دانه های هر دو فاز درشت دانه و ریزدانه است.
رفتار  آستانه(،  از حد  )بیشتر  ریززدانه  افزایش درصد محتوای  با 
از  حالت،  این  در  می شود.  تعیین  ریزدانه  فاز  اساس  بر  خاك  توده 
مقدار   11 شکل  می شود.  استفاده  ریزدانه  بخش  تخلخل  نسبت 
میانگین  جانبه  همه  فشار  بر حسب  تخلخل  نسبت  مختلف  تعاریف 
در حالت بحرانی را برای نمونه های با درصد محتوای ریزدانه %50، 
70 و 100% را نشان می دهد. در شکل 11-الف نسبت تخلخل کلی 
نمونه ها نمایش داده شده اند. همان طور که انتظار می رود، برای هر 
دسته از نمونه ها، خط حالت بحرانی شکل گرفته است. ولی این دسته 
خطوط برهم منطبق نیستند. بجای نسبت تخلخل کلی، از »نسبت 
تخلخل بخش ریزدانه« )رابطه 4( استفاده می شود، طبق شکل 11-ب 

 

مقدار پارامتر   راتیی: تغ 9 شکل b ( 3)رابطه  [ 36] رحمان و لو   یآن با رابطه تجرب سهیحاضر و مقا   ق یتحق یبرا زدانهی ر  یبا درصد محتوا   
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Fig. 9. Comparison of b parameter between the values 
derived from equation (3) and DEM simulation
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مشاهده می شود که همچنان نمی توان یک خط بحرانی واحد تعریف 
کرد. بجای آن، از تعریف »نسبت تخلخل معادل بخش ریزدانه« طبق 
رابطه )5( استفاده می شود تا بتوان یک خط واحد حالت بحرانی را 
برای مخلوط های با درصد ریزدانه متفاوت تشکیل داد )مطابق شکل 
11-پ(. در رابطه )5(، با داشتن نسبت تخلخل حالت بحرانی برابر با 
حالت 100% ریزدانه و Rd = 4.88، مقدار ضریب m بدست می آید. 

در شکل 12، مقدار ضریب m برای هر دسته از نمونه ها نسبت 
به درصد ریزدانه نشان داده شده است. با فرض غالب بودن فاز ریزدانه 
برای نمونه در حالت آستانه (fcth = 40%)، مقدار m برای این نمونه 
نیز بدست آمده است. همان طور که مشاهده می شود، مقدار m از 

افزایش  به سرعت    fc = 70% تا درصد  (fcth) آستانه  0/37 در حد 
 fc = حالت  در  واحد  مقدار  به  سپس  و  می رسد   0/95 به  و  یافته 
برای  را   m متوسط ضریب  مقدار   ]26[ توانایاگام  %100  می رسد. 
چندین کار آزمایشگاهی برابر با 0/45، 0/55، 0/60 و 0/65 بدست 
نتایج  است. طبق  گرفته  نظر  در  ثابت  مقدار  محاسبات،  در  و  آورده 
بازه برای   m = 0.58 متوسط  مقدار  تحقیق،  این  در  آمده   بدست 

 fc = 40% ~ 70%  بدست آمده است. 

5- نتیجه  گیری
اجزای مجزا، مجموعه های  از روش  استفاده  با  تحقیق حاضر  در 

  

ریزدانه تیزگوشه   –)الف( درشت دانه تیزگوشه    

 

 

مقدار پارامتر  راتیی: تغ 10 شکل b ( 3)رابطه  [ 36] رحمان و لو   یآن با رابطه تجرب سهی مختلف و مقا قاتی تحق  یبرا زدانهیر  یبا درصد محتوا   
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شکل 10. تغییرات مقدار پارامتر b با درصد محتوای ریزدانه برای تحقیقات مختلف و مقایسه آن با رابطه تجربی رحمان و لو ]36[ )رابطه 3(
Fig. 10. Comparison of b parameter between the values derived from equation (3) and experimental studies
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خاکی مختلف شامل محتوای مختلف درشت دانه و ریزدانه تهیه شده 
و تحت بارگذاری انحرافی دو محوری قرار گرفتند. شبیه سازی عددی 
در فضای دو بعدی انجام شده و شکل هندسی دانه ها بصورت دایروی 
در نظر گرفته شد. بارگذاری تا رسیدن رفتار نمونه ها به حالت بحرانی 
ادامه یافتند. بارگذاری در شرایط زه کشی شده انجام شد. لذا، حالت 
تغییرحجم  و  ثابت  انحرافی  تنش  شرایط  به  رسیدن  با  بحرانی  حد 
هر  برای  بحرانی  حالت  خط  تشکیل  برای  شد.  داده  تشخیص  ثابت 
 200 و   100  ،50 جانبی  فشارهای  تحت  نمونه  هر  خاکی،  ترکیب 
کیلوپاسکال قرار گرفتند. ترکیب بکارگرفته شده شامل درصد حجمی 
)و یا وزنی( محتوای ریزدانه برابر صفر، 10، 20، 30، 40، 50، 70 و 
100درصد بوده است. برای هر ترکیب، خط حالت بحرانی در فضای 
نسبت تخلخل کلی و فشار همه جانبه میانگین تشکیل شد. مشاهده 
گردید که هر یک از ترکیبات، خط حالت بحرانی منحصر به فرد خود 

بررسی شرایط تشکیل خط  مقاله،  این  از  اند. هدف  داده  را تشکیل 
حالت بحرانی واحد برای تمام نمونه ها با استفاده از تعاریف جدیدتر 

نسبت تخلخل به روش اجزای مجزا بوده است.
در ابتدا، درصد ریزدانه آستانه که شاخصی برای نشان دادن رفتار 
غالب توسط فاز ریزدانه و درشت دانه است، با کمک دو روش مختلف 
از  سپس،  بودند.  منطبق  برهم  آمده  بدست  نتیجه  که  آمد  بدست 
برای  ترتیب  به  ریزدانه  و  درشت دانه  معادل  تخلخل  نسبت  تعاریف 
نمونه های با رفتار غالب فاز درشت دانه و ریزدانه استفاده شد و خط 

حالت بحرانی واحد برای هر دسته بدست آمد.
در حالتی که فاز درشت دانه غالب است، درصد مشارکت محتوای 
آزمایشگاهی،  نتایج  با  تعیین شد. مشابه   b پارامتر  به کمک  ریزدانه 
سهم  ریزدانه،  محتوای  وزنی  درصد  افزایش  با  که  مشاهده می شود 
مشارکت این بخش در باربری نیرویی نیز افزایش می یابد. همچنین، 

 

بر حسب   دانهز ی ر  ی)پ( نسبت تخلخل معادل محتوا زدانه،یر  ی)ب( نسبت تخلخل محتوا ،ی)الف( نسبت تخلخل کل راتییتغ   :11 شکل
.( است غالب زدانهی ر  فازاز حد آستانه ) شتر یب زدانهیبا درصد ر  یهانمونه یحالت بحران یبرا نیانگیم  تنش  
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شکل 11. تغییرات )الف( نسبت تخلخل کلی، )ب( نسبت تخلخل محتوای ریزدانه، )پ( نسبت تخلخل معادل محتوای ریز دانه بر حسب تنش میانگین برای 
حالت بحرانی نمونه های با درصد ریزدانه بیشتر از حد آستانه )فاز ریزدانه غالب است.(

Fig. 11. Variation of (a) traditional void ratio; (b) intergranular void ratio; (c) equivalent granular void ratio with mean 
effective stress at critical state for assemblies with fines particles more than threshold fines content
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فاز درشت دانه،  به شکل هندسی دانه های  با توجه  مشاهده شد که 
سهم مشارکت دانه های ریز نسبت به حالتی که دانه های درشت دانه 

تیزگوشه باشند، بیشتر است.
حالت  واحد  تشکیل خط  باشد،  غالب  ریزدانه  فاز  که  حالتی  در 
بحرانی با تعیین ضریبی با نام m امکان پذیر است. برخالف این که در 
کارهای گذشته، فقط یک مقدار متوسط برای آن در نظر گرفته شده 
است، در این مطالعه نشان داده شد که بسته به درصد وزنی ریزدانه، 
مقدار m وابسته به درصد محتوای ریزدانه است و بسته به آن، الزم 

است بصورت متغیر، تعیین شود.
دانه ای  محیط  شبیه سازی های  می شود  نشان  خاطر  درپایان 
مشاهده  به  توجه  با  است.  شده  انجام  دوبعدی  فضای  در  مقاله  این 
روندی مشابه میان نتایج این شبیه سازی ها با نتایج حاصل از نتایج 
رفتار  آزمایشگاهی، می توان گفت که شبیه سازی دوبعدی می تواند 
پیشنهاد  حال،  این  با  کند.  بیان  را  سه بعدی  حالت  مشابه  کیفی 
می شود که برای کارهای آتی، شبیه سازی ها بصورت سه بعدی نیز 
تکرار گردند تا نقاط قوت و ضعف و تفاوت میان روش های دو و سه 

بعدی آشکار گردد.
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