
 

 :های مکانیک خاکفرمول 

بپردازیم اما در ابتدا به بررسی  های مکانیک خاکفرمول  در این مقاله قرار است به مهمترین

 .ای خواهیم پرداختمفاهیم پایه

باشد که ارتباط تنگاتنگی با مباحثی از قبیل های اصلی علم ژئوتکنیک میسازی یکی از شاخهپی

 .تنش مؤثر، نشست آنی و تحکیم و همچنین مقاومت برشی خاک دارد

سازی، مطالب موردنیاز از مکانیک خاک را در به همین منظور پیش از وارد شدن به مباحث پی

 :کنیمارائه می« نکته مفید و کاربردی ۱۵»قالب 

های جامدشان و نیز رفتارشان در برابر رطوبت به شرح زیر ها بر اساس اندازه دانهخاک -1

 :شوندبندی میطبقه

 های جامد خاکبندی بر اساس اندازه دانهالف( طبقه

 هادرشت دانه 

 شن

 ماسه

 هاریز دانه: 

 الی

 رس

 بندی بر اساس رفتار خاک در برابر رطوبتب( طبقه

 ایهدان: 

 شن
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 ماسه

 الی

 )چسبنده )رس 

با توجه به کثرت قابل مالحظه ماسه و رس در طبیعت و نیز کاربردشان در مهندسی عمران 

ای، ماسه و از خاک ریزدانه، رس )نسبت به شن و الی(، در اکثر مواقع منظور ما از خاک دانه

 .است

ته و با کسب مقدار ای، تمایل به جذب آب داشهای دانهخاک چسبنده رسی برخالف خاک

 .آیدمشخصی آب، چسبناک شده و به حالت خمیری در می

البته باید بدانید که خاک رس بدون آب هم چسبندگی دارد ولی ماهیت آن، با چسبندگی حالت 

 .مرطوبش متفاوت است

است در حالیکه در حالت  الکترواستاتیک در حالت خشک چسبندگی رس ناشی از نیروهای جاذبه

 .چسباندمرطوب، آب لزج و چسبناک )آب جذب سطحی(، ذرات رس را به هم می

های جامد، آب و هوا تشکیل شده است که یک توده خاک در حالت کلی از سه بخش دانه -2

استفاده « دیاگرام سه فازی»برای نمایش این اجزاء در مکانیک خاک، از یک دیاگرام فرضی بنام 

 .کنیممی

 شکل به و باشدمی هم کنار در خاک ۂاین دیاگرام، یک حالت فرضی از نحوه قرارگیری اجزاء تود

 :زیر است

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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 :باشندبه شرح زیر می های مکانیک خاکفرمول  ترین تعاریف وزنی و حجمیمهم -3

 :های مکانیک خاکالف( روابط حجمی فرمول 

 

  

 

 :های مکانیک خاکب( روابط وزنی فرمول 

 

تواند به صورت خشک، نیمه اشباع یا یک توده خاک بسته به میزان آب موجود در خود، می -4

 .گویندهم می تر اشباع باشد که حالت نیمه اشباع را حالت

های حجم کل توده خاک( در حالتبرهمین اساس وزن مخصوص توده خاک )نسبت وزن خاک به 

 .گرددمذکور به صورت زیر مشخص می
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 (:الف( وزن مخصوص حالت خشک خاک )وزن مخصوص خشک

 

 (:ب( وزن مخصوص حالت تر خاک )وزن مخصوص تر

 

 (:ج( وزن مخصوص حالت اشباع خاک )وزن مخصوص اشباع

 

 :نویسیمدهیم و مینشان می Ys های جامد خاک را باوزن مخصوص دانه  :1تذكر 

 

شود، برابر است نشان داده می Gs های جامد خاک که باهمچنین طبق تعریف چگالی ویژه دانه

 :با

 

وری خاک توان وزن مخصوص غوطهدر حالت اشباع، عالوه بر وزن مخصوص اشباع می  :2تذكر 

 .را نیز به دست آورد

 .وری خاک تفاضل وزن مخصوص اشباع خاک و وزن مخصوص آب استوزن مخصوص غوطه

https://ostovarsazan.com/soil-mechanical-formulas/


 

 

به شکل  های مکانیک خاکفرمول  ترین روابط ترکیبی وزنی و حجمی دریکی از مهم :3تذكر 

 :زیر است

 

ها در مکانیک خاک، به صورت زیر خصوصترین فرمول روابط ترکیبی وزن مهمچنین مهم

 :باشندمی

 

های فرمول  از مباحث مهم و مورد توجه ها در یک پروفیل خاکمحاسبه مقادیر تنش -5

 .است مکانیک خاک

مدنظر  (σ) و تنش کل (u) ای، فشار آب حفره("σ) ثرؤدر یک نقطه از خاک، محاسبه تتش م

 .های جامد هستندهای جامد، آب و مجموع آب و دانهگیرند که به ترتیب مربوط به دانهقرار می

 :گرددثر بصورت زیر بیان میؤبرهمین اساس، اصل تنش م

 

ها، مطابق شکل زیر یک پروفیل خاک را در نظر بگیرید که تحت هیچگونه برای محاسبه تنش

 .بارگذاری خارجی نبوده و آب در آن حرکت نداشته باشد

https://ostovarsazan.com/soil-mechanical-formulas/


 

 :باشدبه شرح زیر می (A) ها برای نقطهدر این حالت مقادیر تنش

 

 

 

باشند، زیرا خاک قرار گرفته می Y2 =Ysat2 و Y1 =Ysat1  توجه کنید که در روابط باال

 .در زیر سفره آب زیرزمینی، اشباع است

 :پایین بیاید، در آن صورت خواهیم داشت( ۲حال اگر سطح آب زیرزمینی تا سطح خاک )

 

 

https://ostovarsazan.com/soil-mechanical-formulas/


 

 

 .استY2 =Ysat2  بوده وY1 =Yd1  یا Yt1 که در روابط باال

یابد و هرچه از با قرار گرفتن سربار بر روی خاک، مقدار تنش موجود در خاک افزایش می -6

 .محل اثر بار فاصله بگیریم، از تأثیر سربار کاسته خواهد شد

های مختلف ، بستگی به حالت(Δσz) شوداضافه تنش قائم ناشی از سربار که به خاک منتقل می

ثل روش بوسینسک و روش تقریبی دو به یک قابل های مختلفی مبارگذاری داشته و با روش

 .محاسبه است

های در زیر پی Δσz نظر از توضیحات مربوط به روش بوسینسک، محاسبهدر اینجا با صرف

 .کنیمای را با روش تقریبی دو به یک بیان مینواری، مستطیلی و دایره

خاک، با شیب خطی دو به شود که بار اعمال شده در سطح در روش تقریبی دو به یک فرض می

 .شوددر عمق خاک توزیع می( ۱و افقی  ۲یک )قائم 
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 q الف( بار نواری با شدت

 

 

 q ب( بار مستطیلی با شدت
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 q ای با شدتج( باربر دایره

 

 

در یک سطح وسیع روی خاک پخش شود، در آن  q توجه کنید که اگر یک بار گسترده به شدت

 .خواهد بود q برابر شدت بار وارده، یعنی Δσz صورت مقدار

 

شود و یا سطح سفره آب بارگذاری یا باربرداری می افتد )مثالا وقتی برای خاک اتفاقی می -7

ن خود، با تأخیر تحت کند(، خاک رس اشباع به علت نفوذپذیری پاییزیرزمینی در آن تغییر می

 .شودگیرد ولی ماسه که نفوذپذیری باالیی دارد سریعاا متأثر میتأثیر این اتفاقات قرار می
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در خاک رس اشباع بالفاصله بعد از بارگذاری، باربرداری یا تغییر سطح آب، تنش مؤثر تغییر نکرده 

ماند ولی در دراز مدت و پس از گذشت مدت مدیدی از این اتفاقات، تنش مؤثر تغییر و ثابت می

 .کندمی

و فرقی  این در حالی است که برای ماسه اصوالا رفتار دراز مدت و کوتاه مدت یکسان بوده

 .کندنمی

 :توان گفتبه عبارت دیگر می

 

ث خاکریز گیرد )مثل بنا شدن یک سازه بر روی آن با احداوقتی خاک تحت بارگذاری قرار می -8

 .کندشود و اصطالحاا نشست میو غیره(، فشرده می

 :در محاسبه نشست خاک معموالا سه نوع نشست مدنظر است

 نشست آنی )االستیک( -1

 نشست تحکیم اولیه -2

 تحکیم ثانویه )تراكم ثانویه( -3

 :باشندها به شرح زیر مورد توجه میها در انواع خاککه این نشست

 .دهدای مثل ماسه تنها نشست آنی )االستیک( رخ میهای دانهدر خاک: ایههای دانالف( خاک
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های رسی اشباع )و نزدیک به اشباع(، نشست آنی، در خاک: (های چسبنده )رسیب( خاک

های رس اشباع از نشست آنی در برابر نشست دهد که در خاکتحکیم اولیه و تحکیم ثانویه رخ می

 .گرددف نظر میتحکیم )اولیه و ثانویه( صر

شود و نشست تحکیم های رسی غیراشباع، نشست آنی محاسبه میاین در حالی است که در خاک

 .نداریم

 :باشدمحاسبه نشست آنی و نشست تحکیم اولیه به صورت زیر می -9

 : الف( نشست آنی )االستیک( از فرمول های مکانیک خاک

 

 Es ضریب پواسون خاک، μs عرض پی، B نیروی وارد بر پی تقسیم بر مساحت پی، q که در آن
 .ضریب تأثیر پی است Ip مدول ارتجاعی خاک و

 : ب( نشست تحکیم از فرمول های مکانیک خاک
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 :که در روابط

0e  و eƒ  باشندبه ترتیب نسبت تخلخل خاک در ابتدا و انتهای تحکیم می. 

0σ’ و σ’ƒ  به ترتیب تنش مؤثر اولیه و نهایی در وسط الیه رسی هستند که تنش مؤثر نهایی 

(σ’ƒ)  برابر مجموع تنش مؤثر اولیه (0σ’) و اضافه تنش مؤثر (Δσ‘) است. 

نیز تنش پیش تحکیمی )بیشترین تنش مؤثری که تاکنون رس تحمل کرده  (σ’c) در ضمن

 .باشداست( در وسط الیه رس می

 H. ضخامت اولیه نمونه است. 

mv ضریب تغییر حجم خاک رس است. 

cc و cs باشندبه ترتیب نشانه فشردگی و نشانه تورم خاک رسی می. 

شود که بیشترین تنش ک رسی گفته میالزم به ذکر است که خاک رس پیش تحکیم یافته به خا

 .قبل از بارگذاری باشد (’0σ) بیشتر از تنش مؤثر موجودش (σ’c) مؤثر تحمل شده توسط آن

 .گویندمی (OCR) را نسبت پیش تحکیمی (σ’c) (σ‘.) در این حالت نسبت

 .شود، بستگی به مقاومت خاک داردایمنی هر سازه که بر روی خاک بنا می -10

باشد که عبارت است از بیشترین تنش برشی منظور از مقاومت خاک، مقاومت برشی آن می

 .دهدمقاومی که خاک در برابر گسیختگی از خود نشان می
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توجه کنید که در لحظه گسیختگی، در امتداد یک صفحه در داخل خاک، قسمت باال و پایین 

 .های زیاد در خاک استیر شکلکنند که نتیجه آن بروز تغیصفحه نسبت به هم حرکت می

توان مقدار آن را با استفاده از ای قابل تعیین بوده و میمقاومت برشی خاک در امتداد هر صفحه

 :آورد دست به( کولمب –رابطه زیر )مور 

 

 

 .باشدتنش قائم در صفحه مورنظر می σ و است خاک برشی مقاومت …در رابطه باال 

C  و Φ  نیز پارامترهای مقاومت برشی خاک هستند و به ترتیب چسبندگی )نیروی چسب در

 .شوندواحد سطح( و زاویه اصطکاک داخلی خاک )زاویه اصطکاک در داخل خاک( نامیده می

 به کولمب –توجه کنید که اگر خاک اشباع بوده و تنش مؤثر حاکم باشد، در آن صورت رابطه مور 

 :آیدمی در زیر صورت

 

 .شود، پارامترهای مؤثر مقاومت برشی گفته میΦ‘ و c‘ که در این حالت به
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 :توان گفتها میدر مورد پارامترهای مقاومت برشی در انواع خاک -11

 ایانههای دالف( خاک

و مقاومت برشی خاک  (c=c’=0) ای مثل ماسه، چسبندگی برابر صفر استهای دانهدر خاک

 .شودتنها از طریق عامل اصطکاک تأمین می

 های رسیب( خاک

 :خاک رسی عادی تحکیم یافته

طور عادی تحکیم یافته است، چسبندگی برابر صفر در خاک رس اشباع که تحت اثر وزن خود به

ای، مقاومت برشی خاک تنها از طریق اصطکاک تأمین های دانهو مانند خاک (c’=0) بوده

 .شودمی

 :خاک رس چسبنده

در خاک رس چسبنده مثل رس غیراشباع یا رس اشباع پیش تحکیم یافته، اصطکاک و چسبندگی 

 .(c,Φ≠0) هر دو در تأمین مقاومت برشی خاک مشارکت دارند

 :خاک رس صرفا چسبنده

ک رس اشباع در شرایط زهکشی نشده بارگذاری و گسیخته شود، در آن صورت زاویه اگر خا

و چسبندگی خاک برابر مقاومت برشی آن خواهد  (Φ=0) اصطکاک داخلی آن برابر صفر شده

 .شد

 .گویندبه خاک رس اشباع در این شرایط، خاک رس صرفاا چسبنده می
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ز داخل خاک در نظر بگیریم، در آن صورت ا z اگر مطابق شکل زیر یک المان را در عمق -12

 .های وارد بر آن به صورت مقابل خواهد بودوضعیت تنش

 

کنیم شرایط طبیعی این المان را از ابتدای بارگذاری تا لحظه گسیختگی با یک حال سعی می

 .یمسازی کننمونه در آزمایشگاه مدل

در این حالت بایستی وضعیت نمونه در آزمایشگاه تا حد امکان با وضعیت المان در خاک مشابه 

 .باشد

 شودبرای این منظور مراحل زیر انجام می: 

 .گیردقرار می σ3 نمونه در آزمایشگاه تحت فشار همه جانبه :مرحله اول

σ3 باشدفشار جانبی خاک در طبیعت است که به علت عدم حرکت المان، برابر فشار سکون می. 
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قطر  ،Δσd را ثابت نگه داشته و با اعمال تنش قائم σ3 در این مرحله تنش افقی :مرحله دوم

 .دهیمدایره مور را افزایش می

 .شودتنش انحرافی گفته می ،Δσd به تنش قائم

 

خاک  Δσdƒ سرانجام به ازای ،Δσd با افزایش بیش از پیش تنش انحرافی :مرحله سوم

 .شودگسیخته می

 این حالت بیانگر وضعیتی است که دایره مور بر خط گسیختگی مور کولمب مماس شده و یک 
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 σƒ های گسیختگیهای آن، تنشفحه روی المان( به وجود آمده که تنشنقطه روی آن )یک ص
 .هستند δƒ و

 

 :باشدهای اصلی در لحظه گسیختگی به صورت زیر میرابطه بین تنش -13

 

 :نوشت های مکانیک خاکفرمول  توان رابطه فوق را به صورت زیر نیز از مجموعهکه می

 

 

 .است θ=45+Φ’/2 زاویه صفحه گسیختگی با صفحه تنش اصلی حداکثر، برابر :1تذكر 

های اصلی به صورت زیر های برشی و قائم در صفحه گسیختگی با تنشرابطه تنش :2تذكر 

 :است
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شود )چه در طبیعت و چه در وقتی خاک اشباع تحت بارگذاری قرار گرفته و گسیخته می -14

 :افتدآزمایشگاه(، در لحظه گسیختگی یکی از دو حالت زیر اتفاق می

ای در لحظه گسیختگی صفر رسد و اضافه فشار آب حفرههای جامد میتمام بار وارده به دانه (الف

 .است

ای دهد که ضمن امکان خروج آب از خاک، سرعت بارگذاری نیز به گونهاین حالت وقتی رخ می

 .ای عملی شوداضافه فشار آب حفره باشد که این خروج آب و صفرشدن

 .باشدبرقرار می« شرایط زهکشی نشده»مؤثر حاکم شده است و گوییم تنش در این حالت می

 

ای در به علت عدم امکان خروج آب از خاک و یا سرعت زیاد بارگذاری، اضافه فشار آب حفره (ب

 .برقرار است« شرایط زهکشی نشده»شود و لحظه گسیختگی صفر نمی

 بین را بار تفکیک و گرددمی اعمال خاک ۂدر این حالت با حاکمیت تنش کل، بار وارده به کل تود

 :داشت نخواهیم آب و جامد هایدانه
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بوده و  Φ=0 بر خاک رس اشباع در شرایط زهکشی نشده انجام شود، Δσd و σ3 اگر اعمال

 .خواهیم داشت

 

 

یعنی چسبندگی خاک در این حالت با مقاومت برشی آن برابر شده است که با ذکر شرایط 

با  (cu) گوییم و آن رامی« مقاومتی برشی زهکشی نشده »زهکشی نشده، چسبندگی خاک را 

 .دهیمنشان می

گفته  (qu) خواهد شد که به آن مقاومت تک محوری σ1=Δσd=2c اشد،ب σ3=0 حال اگر

 .شودمی

 :پس برای خاک رس اشباع در شرایط زهکشی نشده، پارامترهای مقاومت برشی عبارتند از

 

 با صورت، هر در ای اشباع، رفتار دراز مدت و کوتاه مدت تفاوتی نداشته وهای دانهدر خاک -15

 .از پارامترهای زهکشی شده مقاومت برشی استفاده کرد بایستی مؤثر، تنش حاکمیت

این در حالی است که در خاک رس اشباع، در کوتاه مدت فرصت زهکشی وجود نداشته و با 

 .کنیمحاکمیت تنش کل، از پارامترهای زهکشی نشده استفاده می

 

https://ostovarsazan.com/soil-mechanical-formulas/


 

مؤثر،  شود و با حاکمیت تنشبدیهی است با گذشت زمان، در خاک رس فرصت زهکشی ایجاد می

 .توان از پارامترهای زهکشی شده مقاومت برشی استفاده کردمی

 استوارسازان :گردآورنده
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