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چكيده
افزايش فشار آب حفرهاي در خاکريزها باعث کاهش تنشهاي متوسط موثر ميشود .اين در حالي است که تنش هاي عمودي
ناشي از وزن خاک اليه هاي بااليي ممكن است ثابت بماند و يا افزايش يابد .تحت اينگونه بارگذاري ،ماسههاي شل و خيلي شل
معموال کاهش حجم زيادي دارند و در شرايط اشباع ،اين کاهش حجم منجر به افزايش فشار آب حفرهاي و سپس گسيختگي
توده خاک تحت شرايط زهكشي ضعيف ميشود .در اين مقاله ،ناپايداري شيب هاي ماسهاي غير متراکم در اثر باال آمدن سطح
آب و افزايش فشار حفرهاي ،با استفاده از يک مدل آزمايشگاهي بررسي شده است .نتايج آزمايشها نشان داد که در حاليكه
دانسيته اوليه ،عامل اصلي کنترل کننده گسيختگي است ،عوامل ديگري نيز مانند نحوه ورود آب به خاکريز و توزيع فشار آب
حفرهاي بر نحوه گسيختگي موثرند.
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 -2مصالح مورد استفاده

روانگرايي يکي از پديده های مهم در مهندسي ژئوتکنيک
است که برای توصيف چند حالت مختلف ايجاد شده در خاکهای
ماسه ای بکار برده شده است .افزايش فشار آب حفرهای عامل
بسياری از گسيختگيهای ناشي از روانگرايي استاتيکي در شيب-
ها شناخته شده است .اين افزايش باعث کاهش تنشهای موثر
همه جانبه در خاک ميشود و اين در حاليست که بارهای قائم
ناشي از نيروهای گرانشي سربار ممکن است تقريبا ثابت باقي
مانده و يا در اثر مرطوب شدن خاک اليه های بااليي افزايش -
يابد .نتيجه اين امر اعمال مسير تنشي بر خاک خواهد بود که در
آن تنش برشي تقريبا ثابت مانده و يا افزايش مييابد ،ولي تنش
موثر متوسط بتدريج کم ميشود [.]4
مطالعات گذشته نشان داده است که خاکهای دانهای با
تراکم خيلي کم کاهش حجم قابل توجهي تحت اين مسير تنش
از خود نشان مي دهند و اين رفتار در خاک های اشباع مي تواند
سبب ايجاد فشار آب منفذی اضافي قابل توجه و در نتيجه
ناپايداری و ريزش آنها شود [ .]5نشانههای زيادی از اينگونه
ناپايداریها در عمل ديده شده ولي مطالعات انجام شده در اين
زمينه فقط در سال های اخير و بطور متفرقه بوده و بررسي کافي
اين رفتار با استفاده از مدلهای آزمايشگاهي بگونهايکه امکان
پيشبيني اينگونه لغزش ها را بوجود آورد انجام نشده است.
در اين تحقيق پديده گفته شده با استفاده از مدل
آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفته است .مصالح مورد استفاده
در اين تحقيق ماسه ريزدانه فيروزکوه است و آزمايشها بر روی
دو نمونه از اين ماسه با دانهبندی متفاوت انجام شده است.
مصالح به روش تراکم مرطوب در تانک آزمايش قرار داده شد
بگ ونه ايکه پس از قرارگيری در تانک به دانسيته پايين (نسبت
تخلخل باال) برسد .آزمايش های انجام شده نشان داد که باال
آمدن سطح آب باعث ناپايداری و گسيختگي شيب ساخته شده
از ماسه غير متراکم مي شود بگونهايکه پس از گسيختگي ،شيب
نهايي بسيار ماليم تر از شيب اوليه است .آزمايش ها همچنين
نشان داد که تراکم مصالح تشکيل دهنده شيب بر ميزان پتانسيل
ناپايداری آن در اثر باال رفتن سطح آب اثر زيادی دارد.

آزمايش ها بر روی ماسه محلي فيروزکوه به شماره های 161
و  151انجام شده است .مشخصات اين ماسهها در جدول ()1
ذکر شده و منحني دانه بندی آنها در شکل ()1نشان داده شده
است.
جدول ( :)1مشخصات ماسه فيروزکوه و خاکريزهاي ساخته شده
در آزمايش هاي اول و دوم
(خاکريز)
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شكل ( :)1منحني دانهبندي ماسه فيروزکوه (شماره  151و )121

ماسه شکسته فيروزکوه ،ماسهای سيليسي با دانهبندی يکنواخت
ميباشد[ .]1خاکريزهای آزمايش شده به روش تراکم مرطوب با
 2/5درصد رطوبت ساخته شدند .در اين روش ،پس از افزودن
رطوبت موردنظر ،خاک در اليه های افقي با ضخامت ثابت ريخته
شده و با يک تخته مسطح اندکي فشرده شدند تا تراکم (نسبت
تخلخل) موردنظر بدست آيد.
 -3رفتار ماسه فيروزکوه در آزمايش بارگذاري با تنش
تفاضلي ثابت
با توجه به آنکه باال آمدن سطح آب باعث مي شود که ماسه
تحت مسير تنشي شبيه به بارگذاری با تنش تفاضلي ثابت
قرارگيرد ،در اينجا رفتار ماسه فيروزکوه تحت اين مسير تنش با
استفاده از نتايج آزمايشگاهي مطالعه مي شود.
نمونه ای از نتايج حاصل از يک آزمايش با تنش تفاضلي ثابت
بر روی ماسه فيروزکوه (شماره  )151در شکل ( )2نشان داده

شده است [ .]6در اين آزمايش که در آن نمونه به روش
مرطوب تهيه شده و دارای دانسيته نسبي برابر  -%5است ،پس از
تحکيم نمونه تا تنش  252کيلوپاسکال (نقطه  )aتنش انحرافي
اعمال شده است ( aبه  .)bسپس با کاهش فشار همه جانبه در
حالي که تنش تفاضلي ثابت بود ،بارگذاری در مسير  bتا  cادامه
يافت .در طي اين مسير انبساط حجمي کمي در نمونه ديده شد
( مسير  bتا  cدر شکل  .))b( -2با رسيدن به سطح تنش معيني
( نقطه  ،)cکاهش حجم نمونه به ميزان قابل توجهي آغاز شد و
اين کاهش حجم تا نقطه  dکه نمونه به شرايط پايدار رسيد ادامه
يافت .همانطور که در شکل  (b) -2ديده مي شود اين مصالح
دربارگذاری در آزمايش با تنش تفاضلي ثابت ،کاهش حجم قابل
توجهي از خود نشان داده و بنابراين پتانسيل زيادی برای بوجود
آوردن فشار آب منفذی اضافي ،و بنابراين ناپايداری ناشي از آن
از خود نشان داده است.

()a

()b

()c
شكل ( )a( :)2مسير تنش تفاضلي ثابت )b( ،تغييرات نسبت تخلخل
با تنش موثر متوسط )c( ،تغييرات ارتفاع نمونه با تنش موثر متوسط
[ ]2

 -4آزمايش هاي انجام شده بر روي مدل خاکريز
در اين تحقيق تعداد  4آزمايش بر روی مدلهای خاکريز ساخته
شده در تانک آزمايش انجام شد .برای ساخت هر مدل،
خاکريزی در شش اليه انجام شد به طوری که پس از اتمام
ساخت خاکريز ،شيب آن به  44درجه در پاييندست رسيد.
هم چنين درصد رطوبت اضافه شده به ماسه در اين آزمايشها
 %2/5بوده است .پس از خاکريزی در هر اليه ،در آزمايش های
اول و دوم ،با استفاده از يک قطعه مسطح چوب به ضخامت
حدود  4سانتي متر و به شکل مستطيل به ابعاد  25در 15
سانتي متر ،اليه مورد نظر تحت فشار قرار گرفت .برای آنکه
ميزان تخلخل خاکريز در نقاط مختلف تقريبا يکسان باقي بماند،
اليه های زيرين کمتر ،و اليه های بااليي بتدريج بيش تر متراکم
شدند تا اثر تجمعي تراکم اليه های باالتر باعث تراکم بيشتر
اليه های زيرين نشود.
بعد از هر مرحله خاکريزی ،بر روی اليه ساخته شده
شيارهايي ايجاد شد تا با اليه جديد به اندازه کافي اتصال داشته
باشد.
نمای نهايي و ابعاد خاکريز ( برای آزمايش های اول و دوم)
در شکل ( )3نشان داده شده است .همان طور که ديده مي شود
عرض خاکريز در تاج آن برابر با  55سانتي متر است.
آزمايش های اول و دوم در تانک آزمايشي با عرض 52
سانتي متر و آزمايشهای سوم و چهارم در تانک آزمايشي با عرض
 55سانتي متر انجام شد .نمای خاکريز برای آزمايش های سوم و
چهارم در شکل ( )4نشان داده شده و برای اين آزمايش ها عرض
تاج  52سانتي متر درنظر گرفته شد.
نسبت تخلخل خاکريزها از روش برگشتي محاسبه شده و

در ساخت مدل خاکريز از تجربيات اکرسلي که آزمايش هايي را
بر روی نمونه های ذغال سنگ برای بررسي گسيختگي شيبها
انجام داد استفاده شد [.]5
همانگونه که از مقايسه شکل های ( )3و ( )4مي توان ديد،
در آزمايش های اول و دوم ،تمام سطح کف تانک پوشيده از
مصالح درشت دانه با نفوذپذيری زياد بوده و با ورود آب از مخزن
خارجي آب به درون مصالح درشت دانه ،تراز آب در تمام نقاط
کف تانک بطور هم زمان باال آورده شد .بدين ترتيب در حالي که
تراز آب در درون خاکريز باال مي رفت ،در جلو شيب خاکريز نيز
تراز آب باال رفته و فشار هيدروستاتيکي بر جلو شيب اعمال
مي نمود .ليکن در آزمايش های سوم و چهارم ،مصالح درشت
دانه فقط در بخش محدودی از کف تانک بطول  52سانتيمتر قرار
داده شد (شکل  )4به گونه ای که سطح آب فقط درون خاکريز
باال رفته و در جلو شيب فشار هيدروستاتيکي اعمال نمي شد.
در اينجا جزئيات آزمايش و مشاهدات انجام شده برای
آزمايش های  2 ،1و  4آورده شده است .در آزمايش  3برای
جلوگيری از باال آمدن آب از بخشي از کف تانک ،از پوشش
پالستيکي در اطراف مصالح درشت دانه استفاده شد و اين امر
باعث لغزش اين مصالح و ايجاد خطا در آزمايش شد .بنابراين
جزئيات اين آزمايش در اينجا نيامده است.

شكل (:)3

نماي نهايي و ابعاد خاکريز با شيب  44درجه در

آزمايش هاي اول و دوم

شكل (:)4

نماي نهايي و ابعاد خاکريز با شيب  44درجه در

آزمايشهاي سوم و چهارم

 -2آزمايش اول بر روي ماسه شماره  121فيروزکوه
پس از آماده شدن خاکريز ،پمپ آب روشن شده و با استفاده
از شير تنظيم آب ورودی ،دبي الزم که با استفاده از آزمايش های
قبل برای ايجاد سرعت مناسب باالرفتن آب در تانک مناسب
تشخيص داده شده بود بدرون تانک آزمايش هدايت شد .در ابتدا
ديده شد که سطح آب بصورت آرام و يکنواخت از پايين به باال
حرکت مينمايد .پس از آنکه سطح آب کمي در تانک باال آمد
(حدود  12سانتيمتر) تغيير رنگ آب و کدر شدن آن در ناحيه
جلو شيب ديده شد .هنگامي که تراز آب به حدود 22
سانتي متر باالتر از تراز پارچهگونه (اليه ژئوفيلتر ،شکل  )2رسيد،
نشست تاج خاکريز بهمقدار حدود يک سانتي متر رسيده بود.
اين نشست از ابتدای باال آمدن سطح آب آغاز شده بود.
همزمان با باال رفتن سطح آب ،ناحيه غرقاب شده به شيب
کمتری رسيده و در اين حال نشست تاج خاکريز بتدريج افزوده
ميشد .زمانيکه تراز آب به حدود  45سانتي متر باالی تراز
پارچهگونه رسيد ،گسيختگي واژگوني در خاک ناحيه باالی سطح
آب رخ داد و اين گسيختگي که ابتدا از محل شيب آغاز شد،
بتدريج بسمت عقب گسترش يافته و در نواحي ديگر خاک باالی
سطح آب ادامه يافت تا اينکه همه بخشهای خاک که باالی
سطح آب بود بکلي گسيخته شد .گفتني است که نشست تاج
خاکريز زماني که آب به تراز  41سانتي متر باالی تراز پارچه
گونه رسيده بود در حدود  3سانتي متر اندازه گيری شد .در
حالت کلي گسيختگيهای ديده شده ترکيبي از گسيختگي
صفحه ای و واژگوني بودند .در آزمايشي که پس از اتمام آزمايش
گفته شده (مرحله اول) برای بررسي اثر سرعت باال آمدن آب
انجام شد (مرحله دوم آزمايش اول) ،ديده شد که چنانچه سرعت
باال آمدن آب بيشتر باشد ( 122ميلي متر در دقيقه که حدود

 %52از مرحله اول بيشتر است) خاکريز پس از گسيختگي به
شيب ماليمتری ميرسد .تغييرات سطح آب داخل مخزن با زمان
در مرحله اول و دوم آزمايش اول در شکل ( )5نشان داده شده
است.

شكل ( :)2تغييرات سطح آب داخل مخزن با زمان در مرحله اول و
دوم آزمايش اول و آزمايش دوم

مدت زمان باال آمدن آب در تانک پيش از ساختن نمونه
برابر  12دقيقه بود .پس از ساخت نمونه زمان باال آمدن آب به
حدود  9دقيقه کاهش يافت که يکي از داليل آن وجود حجم
ماسه بود که بخشي از فضای تانک را پر مينمود .شکل()6
هندسه خاکريزی را قبل از آزمايش و پس از اتمام آزمايش های
مراحل اول و دوم نشان ميدهند.

درجه کاهش يافت .شيب پايداری مصالح در حالت خشک برابر
 34درجه است.
 -5آزمايش دوم بر روي ماسه شماره  151فيروزکوه
در ادامه تحقيقات ،آزمايش ديگری انجام شد که هدف آن
بررسي اثر دانه بندی و شرايط مرزی بر ناپايداری ماسه فيروزکوه
در اثر باال رفتن سطح آب بود .اين آزمايش بر روی ماسه کد
 161فيروزکوه که دارای دانه بندی ريزتری نسبت به ماسه با کد
 151است انجام شد [ .]5در اين آزمايش ،دانه بندی مصالح و
شرايط مرزی آزمايش اندکي نسبت به آزمايش اول تفاوت داشت
ولي نحوه خاکريزی مشابه آزمايش اول بوده و در شش اليه انجام
شد و ابعاد خاکريزی نيز مانند آزمايش اول بود (شکل .)3
برای بررسي اثر شرايط مرزی ،يک طرف تانک آزمايش به
گونهای که در شکل ( )5نشان داده شده است ،با ماسه مشابه
ماسهای که آزمايش بر روی آن انجام ميشود پوشانده شد .برای
پوشاندن شيشه با ماسه ابتدا يک اليه نازک چسب بر روی شيشه
پوشانده شد و ماسه بر روی اين اليه ريخته شد به گونه ای که
پوشش مناسبي از ماسه حاصل شد .برای جلوگيری از ايجاد
زبری ماندگار در جداره اصلي مخزن ،موارد گفته شده بر روی
يک اليه جديد از شيشه انجام شد تا پس از پايان آزمايش امکان
جداکردن آن از جداره اصلي وجود داشته باشد

شكل ( :)8تغيير شرايط مرزي

شكل ( :)5شيب پايين دست در انتهاي مراحل اول و دوم آزمايش اول

همان طور که ديده ميشود ،شيب خاکريز که در ابتدا 44
درجه بود ،پس از باال آمدن سطح آب در مرحله اول و گسيختگي
خاکريز ،به حدود  31درجه رسيد ،که در مرحله دوم به 23

مشابه آزمايش قبل ،برای ساخت نمونه ،خاکريزی در شش
اليه انجام شد به گونهای که پس از اتمام خاکريزی شيب آن به
 44درجه رسيد .همچنين درصد رطوبت اضافه شده به ماسه در
اين آزمايش نيز  %2/5بوده است .پس از انجام خاکريزی با توجه
به وزن مخصوص مصالح مورد استفاده و حجم خاکريز ساخته
شده ،نسبت تخلخل متوسط خاک برابر با  eav= 2/56برآورد
شد.
پس از آماده شدن خاکريز ،پمپ آب روشن شده و با استفاده

از شير تنظيم آب ورودی ،دبي الزم که با استفاده از
آزمايش های قبل برای ايجاد سرعت مناسب باالرفتن آب در
تانک مناسب تشخيص داده شده بود به درون تانک آزمايش
هدايت شد .در ابتدا ديده شد که سطح آب بصورت آرام و
يکنواخت از پايين به باال حرکت مينمايد ،پس از آن تغيير رنگ
آب وکدر شدن آن در ناحيه جلو شيب ديده شد .در مراحل اوليه
باال آمدن سطح آب ،از بخش پاييني شيب پايين دست خاکريز
(حدودا در پای شيب) خروج آب و پديده جوشش ديده شد
(شکل .) 8

جدول ( :)2ميزان نشست در طول آزمايش

ارتفاع آب از کف
مخزن (سانتي متر)
2
22
32
42
52
62

نشست تاج خاکريز
(سانتي متر)
2
2/6
1/25
1/55
2/2
2/5

زمان از شروع
آزمايش (ثانيه)
2
133
222
265
341
422
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شكل ( :)7جوشش در پايين دست خاکريز

مانند آزمايش اول ،در اين آزمايش نيز همزمان با باال رفتن
سطح آب ،ناحيه غرقاب شده به شيب کمتری ميرسيد و در اين
حال حجم خاک کاهش مييافت به گونهای که نشست تاج
خاکريز بتدريج افزايش مي يافت .ميزان نشست کلي در فاصله-
های زماني مختلف در جدول ( )2آورده شده است .برخالف
آزمايش اول ،در اين آزمايش گسيختگيهای ديده شده فقط
بصورت صفحهای اتفاق افتاد .همان گونه که قبال گفته شد ،يکي
از دو ديواره کناری تانک با ماسه پوشانده شده و سطح زبرتری در
آن ايجاد شد .مقايسه جابجايي های عمودی ايجاد شده در کنار
دو ديواره تانک نشان داد که تفاوت اين جابجايي ها کمتر از يک
سانتي متر بود و بنابراين اثر تفاوت زبری سطح ديواره های
کناری برای عرض تانک مورد آزمايش ناچيز ارزيابي شد .تغييرات
سطح آب با زمان در شکل ( )5نشان داده شده است.
پس از باال آمدن سطح آب و گسيختگي خاکريز ،شيب
پايداری به حدود  32درجه رسيد.

در آزمايش چهارم که روی ماسه فيروزکوه با شماره کد
 151انجام شد ميزان تراکم خاکريز ،مشخصات هندسي آن و
نحوه ورود آب به داخل مصالح نسبت به آزمايش های اول و دوم
متفاوت بود [ .]3در اين آزمايش سطح آب فقط درون خاکريز
باال آورده شد و فشار هيدروستاتيکي در جلوی خاکريز که در
آزمايش های اول و دوم وجود داشت ،حذف شد .خاکريزی مشابه
آزمايش های قبل در شش اليه انجام شد با اين تفاوت که تراکم
بر روی خاک انجام نشد و بنابراين خاکريز ساخته شده به نسبت
تخلخل بيش تری رسيد.
نمای نهايي و ابعاد خاکريز ساخته شده در اين آزمايش در
شکل ( )4نشان داده شده و ويژگيهای مهم آزمايش در جدول
( )3آورده شده است .نسبت تخلخل خاکريز از روش برگشتي
محاسبه شد.
جدول (:)3مشخصات خاکريز ساخته شده در آزمايش هاي سوم و
چهارم

وزن
نسبت
مصالح
تخلخل
بکار رفته
خاکريز
(کيلوگرم)

مصالح مورد
استفاده
کد 151
فيروزکوه

2/85

2/25 2/65 2/55

2/98

441

پس از آماده شدن خاکريز ،پمپ آب روشن شده و دبي الزم
که با استفاده از آزمايش های قبل برای ايجاد سرعت مناسب
باالرفتن آب در تانک تعيين شده بود بدرون تانک آزمايش
هدايت شد .در  5دقيقه اول ،خاکريز نشست نموده و در قسمت
اشباع شده کاهش حجم ميداد ،اما هيچ گونه گسيختگي در
خاکريز ديده نشد .ليکن در دقيقه پنجم ،خاکريز بصورت ناگهاني
گسيخته شده و از شيب  44درجه به شيب  25درجه رسيد

(شکل .)9
در انجام اين آزمايش ،برای کاهش اثر احتمالي نيروی زه بر
ايجاد گسيختگي ،سرعت باالآوردن آب به حداقل مقدار ممکن با
توجه به مشخصات پمپ مورد استفاده انتخاب شد و همانگونه که
در شکل ( )9ديده مي شود ،در زمان گسيختگي خاکريز در
دقيقه پنجم از شروع ورود آب ،سطح آب هنوز در درون خاکريز
بوده و از سطح خاک باالتر نرفته بود (خاک غرقاب نشده بود).

شكل ( :)9گسيختگي ناگهاني خاکريز

در ادامه باال آمدن سطح آب ،خاکريز دچار گسيختگي ديگری
شده و به شيب ماليم تری رسيد و در پايان پس از سرريز آب از
روی خاکريز ،شيب آن به  13درجه رسيد .نمای نهايي
خاکريز پس از گسيختگي و غرقاب شدن در شکل ( )12نشان
داده شده است.

شكل ( :)10نماي نهايي خاکريز با شيب  13درجه

 -7بحث و نتيجه گيري
مکانيزم های مختلفي مي تواند در ايجاد ناپايداری و گسيختگي

های ديده شده در اثر باالآمدن سطح آب نقش داشته باشد که
مهم ترين آنها عبارتند از:
مکانيزم اول :گسيختگي ناشي از کاهش حجم و افزايش فشار آب
ناشي از آن و درنتيجه کاهش تنش موثر و مقاومت برشي.
مکانيزم دوم :گسيختگي ناشي از اشباع شدن ماسه و کاهش
مکش در ماسه غير اشباع و درنتيجه کاهش مقاومت برشي آن.
مکانيزم سوم :گسيختگي ناشي از اعمال نيروی زه در جهت ايجاد
ناپايداری بيشتر در شيب.
با توجه به مشاهدات انجام شده در آزمايش های گفته شده در
اين تحقيق ،مي توان نتايج زير را بطور خالصه بيان نمود:
 بطور کلي در خاکريزهای ساخته شده از ماسه های شل وغير اشباع که تحت زاويه ای بيش از زاويه قرارگيری مصالح
ساخته شده اند ،در اثر باال آمدن سطح آب ناپايداری بوجود
مي آيد.
 در آزمايش های اول و دوم که خاک دارای تراکم بيش تریبوده و فشار هيدرواستاتيکي در جلو شيب وجود داشت ،باتوجه
به آنکه ماسه فيروزکوه با تراکم نسبي حدود صفر درصد ،در
آزمايش های تنش تفاضلي ثابت ،کاهش حجم چنداني از خود
نشان نميدهد [ ]1امکان پديد آمدن مکانيزم اول وجود نداشته و
به نظر مي رسد که مکانيزم اصلي کنترل کننده گسيختگي،
کاهش مقاومت خاک در اثر اشباع شدن و حذف مقاومت ناشي
از مکش و کشش سطحي ذرات خاک غير اشباع باشد (مکانيزم
دوم) .گفتني است که شيب نهايي خاکريز پس از گسيختگي در
اين آزمايش ها نزديک به زاويه قرارگيری مصالح بوده و اين
موضوع نيز مي تواند نشانه ای از کاهش مقاومت برشي خاک و
رسيدن زاويه آن به مقداری متناظر با زاويه اصطکاک داخلي
خاک در حالت اشباع يا خشک باشد .آزمايش های انجام شده بر
روی ماسه فيروزکوه نشان داد که زاويه قرارگيری اين خاک در
حالت خشک و اشباع بهم نزديک است.
گرچه در آزمايش های اول و دوم آب بطور يکنواخت باال آمده و
درنتيجه نيروی زه در جهت افقي بطرف پای شيب بوجود
نمي آيد ولي با افزايش سرعت باالآمدن سطح آب ،حرکت آب در
جهت ايجاد نيروی برکنش بيشتر صورت گرفته و شيب نهايي
خاکريز ماليم تر مي شود .بنابراين در اينجا مکانيزم سوم نيز
مي تواند نقش ثانوی در ناپايداری داشته باشد و باعث تفاوت
نتايج حاصل از حالت های اول و دوم در آزمايش اول باشد.
مقايسه نتايج آزمايش های اول و دوم نيز نشان داد که ماسه
درشت تر  ،151حتي در دانسيته نسبي يکسان با ماسه 161
کاهش حجم و نشست بيش تری داشته و گسيختگي آن نيز با
تخريب بيشتر و از نوع واژگوني همراه است.

در آزمايش چهارم که نسبت تخلخل بيشتر بوده و فشار
هيدرواستاتيکي در جلو خاکريز وجود نداشت ،کاهش حجم ماسه
و افزايش فشار آب حفره ای ناشي از آن ،آن گونه که در
آزمايشهای سه محوری با تنش انحرافي ثابت ديده شد مي تواند
بعنوان عامل اصلي گسيختگي مد نظر باشد (مکانيزم اول).
گفتني است که با توجه به جهت ورود آب به تانک و حرکت آن
در درون خاکريز ،نيروی زه نيز مي تواند نقشي در ناپايدارسازی
شيب داشته باشد .ليکن با توجه به نشست قابل توجه تاج
خاکريز و کاهش حجم زياد در خاک خيلي شل تشکيل دهنده
آن (که دارای دانسيته نسبي حدود  -%32بوده است) عامل اصلي
گسيختگي را مي توان مکانيزم اول دانست .آزمايش های بعدی
انجام شده که درآنها ابزارگذاری همراه با اندازه گيری فشار آب
در ضمن گسيختگي انجام شد [ ]2نشان داد که در زمان
گسيختگي خاکريزهايي با اين نسبت تخلخل ،افزايش قابل
توجهي در فشار آب منفذی ايجاد مي شود که اين امر نشانه ای
از وقوع مکانيزم اول است.
در هرحال برای تعيين دقيق تر مکانيزم اصلي کنترل کننده
گسيختگي در هر يک از حاالت ،استفاده از ابزارگذاری مناسب و
اندازهگيری فشار آب حفرهای در زمان حرکت ماسه و بررسي
تغييرات فشار آب حفرهای در هنگام گسيختگي و هم چنين
انجام تحليل های مناسب مي توانند کمک شاياني بنمايند و اين
موضوعات در تحقيقات بعدی مدنظر قرار گرفته است.
 -9تشكر و تقدير
تحقيق حاضر در قالب طرح پژوهشي شماره 86124/52
صندوق حمايت از پژوهشگران کشور انجام شده است .مولفين
مراتب قدرداني خود را از حمايت صندوق مذکور اعالم ميدارند
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