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چکيده
تا به امروز کلية محاسبات مربوط به تعيين مقدار محتوای آب موجود در بين ذرات خاک در
حالت غيراشباع براساس فرض دايروی بودن دانههای جامد خاک انجام گرفته است و با استفاده
از اين فرض ساده کننده بسياری از کميتهای ديگر نظير مکش ماتريسی و تنش مؤثر ناشی
از کشش آب اطراف ذرات نيز مورد بررسی قرار گرفته است .لکن در مقاله حاضر با فرض
بيضوی بودن دانههای خاک برای سه حالت مختلف از چيدمان ذرات بر روی هم ،مقدار
محتوای آب لنز به روش حجمی مورد محاسبه قرار گرفته است و نتايج بدست آمده با حالت
کروی ذرات مقايسه شده است .همچنين با تغيير کميتهايی نظير شعاعهای کوچک و بزرگ
ذرات بيضوی ،زاويه پرکنندگی ،شعاعهای لنز آب و مکش ماتريسی مقدار محتوای آب موجود
در بين ذرات مورد مطالعه قرار گرفته و منحنی مشخصة آب و خاک نيز در چندين حالت
ترسيم شده است .نتايج نشان میدهد که با افزايش زاوية پرکنندگی محتوای حجمی لنز برای
چينش افقی حدود  2تا  5برابر بيشتر از ساير حاالت است ،در حاليکه با تغيير نسبت شعاع
لنز ،اين مقدار برای چيدمان قائم بيشتر میباشد .همچنين مکش ماتريسی برای ذرات بيضوی
با شيب اندکی نسبت به تغيير محتوای حجمی مقدار خواهد يافت که اين موضوع برای نسبت
قطر دوبرابری ،با مکشی  4برابر بزرگتر بدست میآيد.

 -1مقدمه
شکل ذرات و نحوه چيدمان آنها در کنار هم نقش مهمی در
تعيين ميزان بسياری از خواص فيزيکی مواد متخلخل ايفا
میکند .رسانايی الکتريکی ،پخشودگی ،رسانش گرمايی و
ضريب هدايت هيدروليکی همگی وابسته به شکل و حفرات
شبکه تشکيل شده میباشند بهطوریکه خود تا حد زيادی
به هندسه ذرات در ماتريس محيط دانهها بستگی دارد
[ .]1-5همچنين مقدار زاويه اصطکاک داخلی ذرات با
اشکال متفاوت بوسيله آزمايش سهمحوری استاندارد توسط
شينوهارا و همکاران ( )2000مورد ارزيابی قرار گرفت [.]6
دودس ( )2003نيز اثر شکل و سختی ذرات بر رفتار خاک
را مورد مطالعه قرار داد [ .]7ليو و همکاران ( )2011اشکال
ذرات را با استفاده از روش تصاوير ديجيتالی به صورت عدد
تعريف کردند و کارايی مکانيکی ضرايب شکل را در مقاله
خود تشريح نمودند [ .]8بواسطة وجود اشکال مختلف از
ذرات در مواد ،بررسی تأثير شکل آن را بسيار دشوار است.

در بسياری از مطالعات بجای کروی بودن ذرات جامد خاک،
اشکال مختلفی برای ذرات به منظور بهبود مدلسازی
عددی جهت استفاده در محاسبات خاک غيراشباع پيشنهاد
شده است .برای اين منظور جوهانسون ( )2009از گلوله
های پالستيکی با شکلهای متفاوت (گرد ،قلبی و ستاره)
آغشته به موم استفاده کرد و نمونههايی را اجرا کرد .هر
چند اين روش میتواند نمونه سازگاری با شکل مشخص
حاصل نمايد ،اما عدم دستيابی به نمونههای سنگی و يا شن
و ماسه به دليل عملکردهای مختلف بين گلولههای
پالستيکی در اين مواد وجود خواهد داشت [ .]9همچنين
محاسبه و استفاده از ذرات چند ضلعی برای اولين بار توسط
باربوسا و قابوسی ( )1992و ماتوتيس و همکاران ()2000
ارائه شد .لذا با استفاده از ذرات با اشکال چند ضلعی میتوان
يک مدل فوق ايدهآل از رفتار ذرات بدست آورد که البته
کيفيت اين روش به شدت محاسباتی است [ 11و .]18
تينگ و همکاران ( )1993دريافتد که ذرات با شکل بيضی
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گرايش کمتری به دوران داشته و همچنين يک بردار نرمال
واحد به سمت بيرون دارند .بدين ترتيب آنها يک الگوريتم
عددی براساس روش المانهای مجزا ( )DEMبرای استفاده
از ذرات بيضوی شکل خاک در حالت دوبعدی تعريف کردند.
نتايج آزمايشات اعتبارسنجی نشان داد که در پيشبينی
رفتار مکانيکی خاک ،استفاده از روش اجزای مجزا برپاية
شکل بيضوی اجزا بسيار مشابه با نمونة واقعی خاک است،
اگرچه دانههای بيضوی شکل بهطور دقيق شکل واقعی
ذرات خاک را ارائه نمیکنند [ .]10از طرفی انتخاب شکل
بيضی برای سنگريزه و کنترل توزيع تنش برای تنظيم
بارگذاری ممکن است اثر قابل توجهی در گرايش آن به
شکستگی ايجاد نمايد ،بهطوریکه نتايج حاصل از اين
تحقيق توسط تويز و همکاران ( )2012بررسی و اعالم شد
[ .]21تينگ و همکاران ( )1995اثر تماس دوبعدی ذرات
بيضی شکل را نسبت به واکنش متقابل برهم مورد مطالعه
قرار دادند .نمونهها بهطور همسان متراکم شدند و سپس
بوسيلة فشار در دو راستا تحت برش قرار گرفتند .به منظور
دسترسی به مقدار نسبی چرخش و لغزش ،تغييرشکل محل
تماس به دو بخش تقسيم شد )1 :ناشی از دوران تک تک
ذرات و  )2به علت حرکت انتقالی ذرات بر روی هم .اين
تجزيه و تحليل نشان داد که دوران ذرات به علت حرکت
تماسی در اطراف ذرات دو مرتبه بيشتر از دوران ناشی از
حرکت انتقالی شمارش میشود [ .]21لين و اِن جی
( )1997نيز يک مدل جديد از ذرات در حالت سهبعدی را
براساس روش اجزای مجزا ارائه کردند ،لذا يک مطالعة
عددی بر روی رفتار مکانيکی ذرات هم اندازه بااستفاده از
اين روش توسط ايشان ارائه شد .با اين روش در خالل
آزمايش سهمحوری ،مقاومت برشی و اتساع بيشتر ،مدول
اينرسی بزرگتر و دوران کمتری برای ذرات مشاهده شد.
نتايج نشان داد که استفاده از ذرات غيرکروی در روش
المانهای مجزا برای بهبود شبيهسازی دانههای جامد خاک
غيراشباع ضروری است [.]16

تعيين محتوای آب لنز برای چند چيدمان مختلف از ذرات بيضوی در ...

شعاع داخلی  r2و شعاع خارجی  r1نشان داد .همانطور که
در شکل مشاهده میشود ،در محل تماس کمان لنز آب و
دايرة دانة خاک ،میتوان يک مماس رسم نمود بهطوریکه
شعاع ميانی  rبرآن عمود بوده و البته شعاع بيرونی لنز r1
نيز بر آن قائم خواهد شد .يعنی هر دو شعاع  rو  r1در
يک راستا قرار خواهند گرفت .لذا در اين حالت شعاع ميانی
 rبا راستای قائم زاوية  را میسازد و شعاع خارجی لنز
نيز با راستای افق ،زاوية  را خواهد ساخت.

شکل  :1حجم لنز آب اطراف ذرات کروی از دانههای خاک

الزم به توضيح است که مقدار مکش ماتريسی به کشش
سطحی  Tو مقادير شعاعهای  r1و  r2از هندسة لنز آب
بين ذرات با شعاعهای مساوی  ، Rبستگی دارد .البته از
قبل رابطهای برای کشش سطحی به صورت زير موجود
است ،که به مکش ربط دارد:
()1

 -2محاسبة محتواي آب ذرات كروي
در سادهترين حالت که از ذرات کروی بجای دانههای جامد
خاک استفاده میشود ،نحوة قرارگيری هر دو ذرة کروی بر
روی هم اهميتی نداشته و در هرصورت چيدمان ذرات در
تماس با هم مطابق شکل ( )1خواهد بود .لذا چنانچه لنز
آبی مابين اين دو ذره تشکيل شود ،میتوان آن را با دو
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Pa  Pw
1 1
  
 r1 r2 

Ts 

اولين بار داالوال ( ،)1943با شرط اينکه 0    85

باشد ،روابطی برای شعاعهای مشخصة لنز آب به صورت ()2
و ( )3ارائه نمود:
()2

1
) 1
cos 

(r1  R
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جهانگير

تبديل شده است که همگی قابل محاسبه هستند.

و همچنين:
r2  R tan   r1

()3

با جايگذاری مقادير فوق در رابطة ( )1از کشش سطحی،
میتوان به رابطهای برای مکش به شکل زير دست يافت:
()4

)Ts cos  (sin   2 cos   2
)R (1  cos  )(sin   cos   1

Pa  Pw 

همچنين داالوال نشان داد که حجم آب لنز  V1در صفحة
عمود بر ذرات کروی مرتبط با هم به صورت رابطه ()5
تخمين زده میشود:
()5

1



 1) 2 1  (   ) tan  
cos 
2



( Vl  2 R 3

که با استفاده از مقدار حجم موجود از يک دانة جامد کروی
به صورت  ، Vs  4 3 R3مقدار حجم آب لنز به شکل
رابطه ( )6نرماليزه خواهد شد:
()6

Vl 3 1



( 
 1) 2 1  (   ) tan  
Vs 2 cos 
2



لذا به راحتی میتوان مقدار درصد رطوبت خاک را با
استفاده از چگالی دانههای جامد Gs ،و نسبت تخلخلe ،
برای چينشهای مختلف از ذرات کروی در کنار هم بدست
آورد [ .]17درادامه چگونگی محاسبة محتوای آب در بين
ذرات به روش حجمی و به صورت تحليلی دنبال خواهد شد.

 -3محاسبة محتواي آب ذرات كروي به روش
محاسبة حجمي
مقدار مکش موجود در بين ذرات خاک ناشی از وجود
موئينگی و فشار آب جذبی میباشد .لذا يافتن مقدار آب
جذبی اطراف ذرات اهميت پيدا میکند .همانطوریکه در
شکل ( )1نشان داده شده است ،زاوية پرشدگی  میتواند
مقدار حجم آب لنز اطراف ذرات را به هندسة دانهها مرتبط
سازد .لذا زمانیکه زاوية  صفر باشد ،يعنی حجم لنز آب
بين دانهها صفر است و با افزايش مقدار اين زاويه ،مقدار
محتوای آب نيز زياد میشود.
برای محاسبة مقدار حجمی لنز آب موجود در اطراف ذرات
کروی از دانههای جامد خاک با شعاع معين ،میتوان مطابق
شکل ( )2حجم مورد نظر را به قطعاتی کوچکتر تقسيم
نموده و با محاسبة هرکدام به طور جداگانه ،حجم کلی
محتوای آب را بدست آورد .بنابراين همانطور که در شکل
زير مشاهده میشود ،محتوای آب لنز به سه حجم کوچکتر
مجله مدلسازی در مهندسی

شکل  :2حجم لنز آب اطراف ذرات کروی با شعاع مشخص

لذا حجم کلی لنز آب بهصورت رابطه ( )7بدست میآيد:
()7

V  V1  V2  V3

با استفاده از انتگرالگيری حجمی در جهت محور ها می
توان حجم را بهصورت رابطه ( )8محاسبه کرد:
()8

1



x2  2 

x 1  1  2  dx
  R  



x  r cos 



V1  2 R

x 0

برای محاسبة حجم بايستی ابتدا مساحت قطعة مورد نظر
با زاوية مرکزی را حساب نموده و انتگرال حجمی آنرا با
استفاده از فاصلة مرکز سطح اين قطعه تا مرکز ذرة جامد
کروی بدست آورد .مساحت اين قطعه برابر است با:
()9

) A2  r1 (2
2

برای بدست آوردن مرکز سطح مساحت اين قطعه میتوان
از نسبت گشتاور سطح به مساحت آن استفاده کرد .بدين
ترتيب با توجه به شکل میتوان نوشت:
()10

2 sin 2
d 2  r1
3
2

لذا حجم توسط چرخش مساحت قطعة مورد نظر حول
محور ها به صورت رابطه ( )11قابل محاسبه است:
()11

) V2  2A2 (r1  r2  d 2

حجم مثلث دورانيافته به دور دانة خاک V3 ،با استفاده از
چرخش مساحت مثلث بدست میآيد .لذا مساحت مثلث به
صورت رابطه ( )12محاسبه میشود:
()12

A3  r12 cos 2 sin 2
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همچنين فاصلة مرکز سطح مثلث از مرکز دانة جامد خاک
 d3بهصورت رابطه ( )13قابل بيان است:
()13

2
r1 cos 2
3

d3 

تقسيم نموده و با محاسبة هر کدام به طور جداگانه ،حجم
کلی محتوای آب را بدست آورد .بنابراين مطابق اين شکل،
محتوای آب لنز به سه حجم کوچکتر تبديل شده است که
هريک جداگانه قابل محاسبه هستند.

و درنتيجه حجم  V3با دوران مساحت مثلث حول محورها
به صورت رابطه ( )14بدست میآيد:
) V3  2 A3 (r1  r2  d3

و در نهايت حجم کلی محتوای آب اطراف ذرات کروی با
شعاع مشخص قابل محاسبه و ارزيابی خواهد بود.

 -4محاسبة محتواي آب ذرات بيضوي
برای محاسبة مقدار مکش در بين ذرات با شکل فضائی
بيضی ،فرض بر اين است که هر ذره از دانههای جامد خاک
دارای دو شعاع متفاوت است که مطابق شکل ( )3شعاع
بزرگتر  R1و ديگری  R2نامگذاری شده است .همچنين
نحوة قرارگيری هر دو ذرة بيضوی بر روی هم عمدتا در سه
حالت امکانپذير است .حالت اول زمانی است که هر دو ذره
در راستای شعاع کوچکتر بر روی هم قرار بگيرند (شکل
( .))3حالت دوم در صورتی اتفاق میافتد که هر دو ذره از
طرف شعاع بزرگتر بر هم سوار شوند و در حالت سوم اين
امکان وجود دارد که دو ذره به صورتی در کنار هم قرار
بگيرند که يکی با شعاع کوچکتر و ديگری با شعاع بزرگتر
در يک راستا بر هم نيرو وارد کنند (شکلهای ( )4و (.))5
اگرچه در واقعيت فرض بر بيضوی بودن ذرات با کمی خطا
مورد پذيرش است ،اما همواره اين حقيقت وجود دارد که
هر دو ذرهای که مورد تحليل قرار میگيرند لزوما دارای
شعاعهای يکسان در هردو راستا نمیباشند .بنابراين فرض
بر هم اندازه بودن ذرات بيضوی نيز از ديگر ملزومات در
انجام محاسبات مربوط به مکش آب و تعيين محتوای آب
لنز است .البته همانطورکه اشاره شد ،با کمی اغماض
کيفيت قرارگيری ذرات در کنار هم نيز به سه شيوه در نظر
گرفته شد ،که شايد در واقعيت تعدادی از حاالت را پوشش
ندهد.

 -5محاسبة محتواي آب ذرات بيضوي در راستاي
شعاع كوچکتر
برای محاسبة حجم لنز آب موجود در اطراف ذرات بيضوی
از دانههای جامد خاک در راستای شعاع کوچکتر ،میتوان
مطابق شکل ( )3حجم مورد نظر را به قطعاتی کوچکتر
مجله مدلسازی در مهندسی

شکل  :3حجم لنز تشکيل شدة آب اطراف ذرات بيضوی خاک
در راستای شعاع کوچکتر

معادلة ترسيم بيضی در فضای دوبعدی براساس شعاعهای
آن به صورت رابطه ( )15قابل بيان است:
2

2

 x   y 
    1
 R1   R2 

با استفاده از انتگرالگيری حجمی در راستای محورها می
توان حجم را به صورت رابطة ( )16محاسبه کرد:
1


2 2

x  
 
x 1  1  2 dx

R1  
 



x  r cos



x 0

V1  2R2

برای محاسبة حجم  V2بايستی ابتدا مساحت قطعة مورد
نظر با زاوية مرکزی  2را حساب نموده و انتگرال حجمی
آن را با استفاده از فاصلة مرکز سطح اين قطعه تا مرکز ذرة
جامد بيضوی بدست آورد .بنابراين مساحت قطعه موردنظر
برابر است با:
) A2  r1 (2
2

برای بدست آوردن مرکز سطح مساحت اين قطعه میتوان
از نسبت گشتاور سطح به مساحت آن استفاده کرد .بدين
ترتيب با توجه به شکل ( )3میتوان نوشت:
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2 sin 2
d 2  r1
3
2

()18

لذا حجم  V2توسط چرخش مساحت قطعة مورد نظر حول
محور  yها به صورت رابطة ( )19قابل محاسبه است:
()19

r sin 2 

V2  4 r12  r1  r2  1

3  


حجم مثلث دوران يافته حول دانة خاک  ، V3با استفاده از
چرخش مساحت مثلث به صورت رابطه ( )20محاسبه می
شود:
A3  r12 cos 2 sin 2

()20

همچنين فاصلة مرکز سطح مثلث از مرکز دانة جامد خاک
به طريق رابطه ( )21قابل بيان است:
2
r1 cos 2
3

()21

()25

) V3  2 A3 (r1  r2  d3

 -6محاسبة محتواي آب ذرات بيضوي در راستاي
شعاع بزرگتر
جهت محاسبة مقدار حجم لنز آب موجود در اطراف ذرات
بيضوی از دانههای جامد خاک در راستای شعاع بزرگتر،
میتوان مطابق شکل ( )4حجم مورد نظر را به قطعاتی
کوچکتر تقسيم نموده و با محاسبة هر کدام به طور
جداگانه ،حجم کلی محتوای آب را بدست آورد.
با استفاده از انتگرالگيری حجمی در راستای محور  yها
می توان حجم  V1را به صورت رابطه ( )23محاسبه کرد:
y  r sin 

2 y ( R1  x )dy

()23



y 0

r sin 2 

V2  4 r12  r1  r2  1

3  
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2
V3   r (r1  r2  r1 cos 2 ) sin 4
3
2
1

 -7محاسبة محتواي آب ذرات بيضوي در راستاي
شعاع بزرگ و كوچک
برای محاسبة حجم لنز آب موجود در اطراف ذرات بيضوی
از دانههای جامد خاک در راستای شعاع بزرگ و کوچک
بصورت توأمان ،بايد مطابق شکل ( )5حجم مورد نظر را به
قطعاتی کوچکتر تقسيم نموده و با محاسبة هر حجم،
ميزان محتوای آب لنز را بدست آورد.
بنابراين حجم کلی لنز آب به صورت رابطه ( )26بدست
میآيد:
()26

) V  (V1a  V2 a  V3a )  (V1b  V2b  V3b

با استفاده از انتگرالگيری حجمی در راستای محور  x1ها
میتوان حجم  V1aرا به صورت رابطه ( )27محاسبه کرد:

V1 

برای محاسبة حجم  V2بايستی ابتدا مساحت قطعة مورد
نظر با زاوية مرکزی  2را حساب نموده و انتگرال حجمی
آنرا با استفاده از فاصلة مرکز سطح اين قطعه تا مرکز ذرة
جامد بيضوی بدست آورد .از اينرو حجم  V2با چرخش
مساحت قطعة مدنظر حول محور  xها مطابق رابطة ()24
قابل محاسبه است:
()24

حجم مثلث دوران يافته به دور دانة جامد خاک V3 ،با
استفاده از چرخش مساحت مثلث بدست میآيد .درنتيجه
حجم  V3مطابق رابطة ( )25با دوران مساحت مثلث حول
محور  xها به صورت رابطة ( )25بدست میآيد:

d3 

و در نتيجه حجم  V3به صورت زير با دوران مساحت مثلث
حول محور  yها بدست میآيد:
()22

شکل  :4حجم لنز تشکيل شدة آب اطراف ذرات بيضوی خاک
در راستای شعاع بزرگتر

()27

2 y1 ( R1  x1 )dy1

y  r sin 1



y 0

1
2

V1a 

حجم  V1bنيز مشابه انتگرال فوق حول محور  x2ها بدست
خواهد آمد:
()28

2 y2 ( R2  x2 )dy2

y  r sin  2



y 0

1
2

V1b 

برای محاسبة حجم  V2aبايستی ابتدا مساحت قطعة مورد
نظر با زاوية مرکزی  1را حساب نموده و انتگرال حجمی
آن را با استفاده از فاصلة مرکز سطح اين قطعه تا مرکز ذرة
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جامد بيضوی بدست آورد .لذا حجم  V2aتوسط چرخش
مساحت قطعة مورد نظر حول محور  x1ها به صورت رابطة
( )29قابل محاسبه است:
()29


2r sin 1 
V2 a  2 r12  r1  r2  1
 1
3 1 


تا حدود  0.075افزايش میيابد .لذا در مقايسه با ذرات
کروی افزايش زاوية  باعث کاهش در مقدار محتوای
حجمی آب میشود ،که اين به دليل تغيير هندسه ذرات
است.

همچنين حجم  V2bبا دوران مساحت قطعة موردنظر حول
محور  x2ها به صورت رابطه ( )30محاسبه میشود:
()30


 2



2r sin 2
V2b  2 r12  r1  r2  1
3 2


حجم مثلث دورانيافته به دور دانة جامد خاک  ، V3aبا
استفاده از چرخش مساحت مثلث فوقانی در شکل ()5
بدست میآيد .لذا حجم  V3aبا دوران مساحت مثلث حول
محور  x1ها به صورت رابطه ( )31بدست میآيد:
()31

2
V3a   r12 (r1  r2  r1 cos 1 ) sin 21
3

حجم مثلث دورانيافته پيرامون دانة جامد  ، V3bبا استفاده
از چرخش مساحت مثلث تحتانی حول محور  x2ها به
صورت رابطه ( )32بدست میآيد:
()32

2
V3b   r12 (r1  r2  r1 cos 2 ) sin 22
3

و در نهايت با مشخص شدن احجام ،حجم کلی محتوای آب
اطراف ذرات بيضوی در راستای شعاع بزرگ و کوچک نيز
محاسبه خواهد شد.

شکل  :5تشکيل شدة آب اطراف ذرات بيضوی خاک در حالت
شعاع بزرگ و کوچک در راستای هم
Relationship between filling angle and gravimetric water content
0.4
)Spherical Particle (R=5 m
)Ellipsoidal Particle (R1=5 m,R2=1 m

0.35

)Ellipsoidal Particle (R1=5 m,R2=1 m
0.3

 -8ارزيابي تغييرات محتواي آب لنز به ازاي

0.2
0.15

افزايش زاوية پركنندگي
در اين قسمت مقدار محتوای آب لنز اطراف ذرات برای
حاالت مختلف نسبت به افزايش زاوية پرکنندگی مورد
بررسی قرار گرفته است .لذا با ثابت نگاه داشتن دو شعاع
 R1و  ، R2میتوان با تغيير چيدمان ذرات ،تغييرات حجم
لنز را جستجو نمود .لذا مطابق شکل ( ،)6در حالت کلی
فارغ از هندسة ذرات با افزايش مقدار زاوية پرکنندگی،
مقدار محتوای حجمی لنز افزايش میيابد .بنابراين شکل
برای ذرات دايروی ،تغييرات محتوای آب لنز از مقدار صفر
در    0به مقدار  0.1در زاوية    45میرسد .با
توجه به شکل اين مقدار برای ذرات بيضوی که در راستای
شعاع کوچکتر بر روی هم قرار گرفتهاند ،از حداقل مقدار
مجله مدلسازی در مهندسی

Volumetric Water Content

)Ellipsoidal Particle (R1=5 m,R2=1 m

0.25

0.1
0.05

45
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35
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)Filling Angle (deg.

15

10
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0

0

شکل  :6محتوای حجم لنز آب اطراف ذرات بيضوی درمقابل
افزايش زاوية پرکنندگی

همانطورکه در شکل ( )6مشاهده میشود ،مقدار محتوای
حجمی آب لنز اطراف ذرات بيضوی در راستای شعاع بزرگتر
با افزايش زاوية پرکنندگی  ، به نسبت ذرات بيضوی که
در راستای شعاع کوچکتر بر هم قرار دارند ،رشدی در
حدود دو برابر دارد .علت اين امر نحوة قرارگيری ذرات
بيضوی بر روی هم در دو حالت مختلف است که به نظر
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)Variation of Matric Suction vs. Volumetric Water Content (R1=50 m

میرسد در چيدمان دوم به لحاظ هندسی ،مقدار حجم
ساخته شدة حفرات بيشتر از حالتی است که ذرات از سمت
شعاع کوچک خود بر روی هم قرار دارند .همچنين با افزايش
زاوية  ، مقدار محتوای حجمی لنز اطراف ذرات بيضوی
در حالتیکه يک ذره در راستای شعاع کوچک بر روی ذره
ای در راستای شعاع بزرگتر قرار گيرد نيز افزايش میيابد،
اما روند اين افزايش مقداری ما بين دو چيدمان قبلی می
باشد.

1.89

 =4
1.87

مجله مدلسازی در مهندسی
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شکل  :7تغييرات مکش ماتريسی ذرات بيضوی درمقابل افزايش
محتوای آب لنز ( ) R1  5 m

با توجه به شکل ( )7مشاهده میسشود که مقادير مکش
ماتريسی برای حاالت مختلف از ذرات خاک غيراشباع،
مقداری مثبت بدست آمده است .لذا به راحتی میتوان
دريافت که شعاع خارجی لنز از شعاع داخلی آن کوچکتر
انتخاب شده است (  .) r1  r2در شکل ( )8نيز تغييرات
مکش ماتريسی برای مقدار کوچکتری از شعاع  R1در مقابل
محتوای آب ترسيم شده است ،اما روند تغييرات مکش
مشابه شکل ( )7میباشد .ولی با مقايسه دو شکل ( )7و ()8
میتوان فهميد که با کاهش مقدار شعاع بزرگتر از ذرات
بيضوی ،مقدار مکش ماتريسی بسيار بزرگتر خواهد شد.
بنابراين میتوان گفت که اعمال مقادير مکش برای شعاع
های کوچکتر بسيار الزم به نظر میرسد.
)Variation of Matric Suction vs. Volumetric Water Content (R1=5 m

 =4

3

2

10

10

 =2
1

10

)Matric Suction (kPa

به طور کلی برای لنز آب با شعاعهای  r1و  ، r2مقدار مکش
ماتريسی به زاويه تماس آب و خاک  ، بستگی ندارد .لذا
درمجموع سه رژيم متفاوت برای مقدار فشار ua  uw
امکان دارد که به مقادير  r1و  r2وابستهاند:
الف) اگر  r1  r2باشد ،مقدار فشار آب کاهش میيابد ،لذا
مکش ماتريس مقداری مثبت خواهد داشت.
ب) چنانچه  r1  r2برقرار شود ،هيچ تغيير فشاری در
سطح مشترک آب و هوا اتفاق نمیافتد .بهعنوان مثال
هنگامی که ماسه در آستانة اشباع شدن قرار میگيرد،
چنين حالتی رخ میدهد.
ج) زمانیکه  r1  r2اتفاق افتد ،فشار آب افزايش يافته و
درنتيجه مقدار مکش منفی میشود .اين مورد بيشتر زمانی
اتفاق میافتد که حفرهای بزرگ در بين ذرات خاک وجود
داشته باشد.
همانطور که در شکل ( )7مشخص میباشد تغييرات مکش
ماتريسی برای نسبتهای متغيری از شعاع ذرات به ازای
افزايش محتوای آب اطراف دانهها توسط سه دسته منحنی
ترسيم شده است .لذا در حالت کلی با افزايش مقدار
محتوای آب لنز ،مقدار مکش ماتريسی کاهش میيابد .دليل
اين امر اين است که با افزايش  ، مقدار حجم آب لنز
اطراف ذرات افزايش يافته و درنتيجه مقدار مکش کم می-
شود .همچنين با افزايش پارامتر    R1 R2که منجر به
تغيير هندسة ذرات از شکل دايروی به بيضوی میشود،
مقدار مکش نيز افزايش میيابد .عالوه بر اين شکل زير
جهت بررسی کيفيت کشش سطحی بر تغييرات مکش،
برای سه مقدار متفاوت از آن ترسيم شده است .بنابراين
مشاهده میشود که با افزايش مقدار کشش سطحی ،مکش
ماتريسی نيز در تمامی حاالت افزايش يافته است ،که البته
با استفاده از رابطة ( )1قابل دريافت میباشد.

10

 =2

-1

 -9منحني مشخصة آب و خاک
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شکل  :8تغييرات مکش ماتريسی ذرات بيضوی درمقابل افزايش
محتوای آب لنز ( ) R1  5 m

به طور کلی در مورد ذرات کروی در خاکهای غيراشباع با
افزايش محتوای آب لنز اطراف ذرات جامد ،مقدار مکش
ماتريسی بوجود آمده به طور محسوسی کاهش میيابد .لذا
مطابق شکلهای ( )7و ( )8در مورد ذرات کروی به ترتيب
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Volumetric Water Content with Different radius r2 (Ts =71.7910-6kPa), R1=75 m
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شکل  :9تغييرات محتوای آب لنز درمقابل نسبت شعاعها

 -10ارزيابي تغييرات محتواي آب در مقابل تغيير
نسبت شعاعهاي لنز
يکی از روشهای اعمال تغيير در مقدار محتوای آب لنز
ايجاد تغييرات در مقادير شعاعهای لنز آب با شرط ثابت
نگهداشتن ابعاد ذرات است .مطابق شکل ( ،)9با افزايش
نسبت شعاعهای لنز  ، r2 r1برای حالتی که ذرات به صورت

مجله مدلسازی در مهندسی

Volumetric Water Content with Different radius r2 (Ts =71.7910-6kPa), R1=75 m
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با شعاع ثابت  50و  5ميکرومتر ،با تغيير زاوية پرکنندگی
 ، مقدار محتوای لنز افزايش میيابد و به دنبال آن مکش
از يک مقدار حداکثر روند نزولی خواهد يافت .به همين
ترتيب در شکلهای ( )7و ( ،)8با افزايش مقدار محتوای آب
لنز اطراف ذرات بيضوی در راستای شعاع کوچکتر ،مقدار
مکش ماتريسی توليدشده بين ذرات به طرز چشمگيری
کاهش میيابد ،به طوری که اين کاهش مقدار به ازای
افزايش  0.3برابری محتوای آب لنز در حدود 105
کيلوپاسکال خواهد بود .و چنانچه ذرات جامد خاک به شکل
بيضوی فرض شده و در راستای شعاع بزرگتر بر روی هم
قرار بگيرند ،از آنجا که مقدار مکش محاسباتی مثبت خواهد
شد ،با افزايش محتوای آب ،از بزرگی مکش کاسته شده و
به سمت مقادير کم پيش خواهد رفت .بنابراين تغييرات
مقدار مکش نسبت به محتوای آب لنز بر طبق شکلهای
( )7و ( )8برای ذرات بيضوی در راستای شعاع بزرگتر
ترسيم میشود ،که البته اين تغييرات روند بسيار کندی را
دارا است .الزم به توضيح است که تغيير مقدار محتوای آب
براساس تغيير شعاعهای لنز آب اطراف ذرات میباشد و
ناشی از دگرگونی هندسی ذرات نيست .لذا منحنیهای
ترسيم شده در شکلهای ( )7و ( )8برای شعاع بزرگتر
ثابت و شعاع کوچکتر متغير در ذرات بيضوی حاصل شده
است.

افقی بر روی هم قرار دارند ،مقدار محتوای آب افزايش می-
يابد که اين روند صعودی برای مقادير کوچک از  r1بسيار
شديدتر نيز میباشد .اما روند تغييرات محتوای آب برای
ذرات بيضوی که به صورت قائم بر روی هم قرار دارند ،با
افزايش نسبت شعاعهای لنز نزولی خواهد بود .البته اين
رفتار متفاوت در دو حالت به سبب محدوديت ايجاد شده
در تغيير مقدار برای شعاعهای لنز با توجه به هندسة
چيدمان ذرات بيضوی بر روی هم میباشد .به طور مثال در
حالتی که ذرات به صورت افقی بر روی هم قرار دارند در
واقع از سمت شعاع کوچکتر برهم سوار شدهاند و لذا
افزايش شعاع  r2نسبتا امکانپذير است .اما در حالت ديگر
چون شعاع  r2در جهت شعاع کوچک  R2قرار دارد،
افزايش آن با محدوديت مواجه خواهدشد.
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شکل  :10تغييرات افزايش محتوای آب لنز در مقابل تغيير
نسبت شعاعهای لنز برای حالت سوم از چيدمان ذرات بيضوی

الزم به توضيح است که منحنیهای موجود در شکل ()9
برای شعاع بزرگتر بيضی با مقدار  R1  75 mرسم شده
است .نکتة قابل توجه در اين شکل آن است که مقدار
حداقل محتوای آب لنز در حالت چيدمان قائم با حداکثر
مقدار در چيدمان افقی در يک نقطه به هم میرسند ،که
علت اين امر مشابه شدن هر دو حالت با افزايش نسبت
شعاعهای لنز میباشد.
همچنين با توجه به شکل ( )10تغييرات محتوای آب نسبت
به افزايش شعاع  r2برای حالتی که ذرات بيضوی در دو
راستای شعاع بزرگ و کوچک برروی هم قرار دارند ،آورده
شده است .مطابق حالت قبلی از چيدمان ذرات بيضوی که
به صورت قائم بر روی هم قرار گرفته بودند ،در اين مورد
نيز با افزايش نسبت شعاعهای لنز  r2 r1مقدار محتوای
آب کاهش میيابد ،اما مقادير آن نسبت به حالت مذکور
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قبلی کاهش يافته است ،که به علت نزديکی چيدمان در
حالت سوم به هر دو حالت قبلی است.

 -11ارزيابي تغييرات محتواي آب لنز در مقابل
تغيير نسبت شعاع ذرات بيضوي
يکی ديگر از روشهای افزايش و يا کاهش مقدار محتوای
آب لنز تشکيل شده در محل تماس بين هر دو ذره از خاک
غيراشباع ،اعمال تغيير در مقادير شعاعهای ذرات میباشد.
در حالتی که دانههای جامد خاک بصورت بيضوی فرض
شوند ،با افزايش در مقدار شعاع کوچک  R2نسبت به مقدار
ثابت  R1میتوان مقادير مختلفی از محتوای آب را بدست
آورد .لذا مطابق شکل ( ،)11در حالتی که ذرات بيضوی از
سمت شعاع کوچکتر بر روی هم قرار گرفتهاند ،با افزايش
شعاع  R2مقدار محتوای آب لنز نيز طبيعتا افزايش می
يابد .اما در حالتی که ذرات بيضوی در راستای شعاع بزرگتر
در کنار هم قرار دارند ،مقدار محتوای آب با افزايش شعاع
 R2به طور قابل مالحظهای کاهش میيابد.
همچنين در حالتی که ذرات در راستای دو شعاع بزرگ و
کوچک برروی هم قرار دارند ،کاهش در مقدار محتوای آب
لنز مشابه با حالت دوم بوده و حاصل از افزايش در مقدار
شعاع کوچک  R2است .نکتة قابل توجه ديگر در شکل
( )11همگرايی منحنیهای هر سه حالت در يک نقطه است.
و اين بدين معناست که مقدار محتوای آب برای ذرات کروی
به چيدمان دانهها بر روی هم بستگی ندارد.
)Volumetric Water Content with Different radius R2 ,(R1=75 m
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است .برای اين کار نحوة قرارگيری ذرات بيضوی بر روی
هم به سه حالت مختلف که بيشترين احتمال وقوع را دارند،
در نظر گرفته شد و کليه محاسبات برای هر کدام به طور
مجزا انجام گرفت .سپس با استفاده از روابط بدست آمده
مقدار محتوای آب اطراف ذرات نسبت به تغييرات شعاعهای
لنز ،زاوية پرکنندگی ،مکش ماتريسی و نسبت شعاع ذرات
مورد بررسی قرار گرفته و برای هرکدام از حاالت چيدمان
ذرات در کنار هم نمودارهايی ارائه شده است .به عنوان يک
نتيجه مشاهده شد که برای حداکثر زاويه پرشدگی هر دو
ذره در حالت اشباع خاک ،محتوای حجمی آب برای
چيدمان افقی ذرات بيضوی بيش از  5برابر چيدمان قائم
بدست میآيد ،که اين امر ناشی از افزايش حجم لنز خارجی
آب در اين حالت میباشد .اما اين موضوع برای افزايش
نسبت شعاع  r2 r1کامال عکس نتيجه میدهد .يعنی با
افزايش نسبت مذکور حجم آب لنز حدود  5برابر برای
چيدمان قائم بيشتر از حالت افقی است که در مورد چيدمان
ترکيبی حدود  50درصد افت حجم وجود دارد .همچنين
مطابق منحنی مشخصة آب و خاک بدست آمده مشاهد شد
که با تغيير نسبت شعاع خود ذرات از حالت کروی به
بيضوی ،مکش ماتريسی بين دانهها چند ده برابر تغيير کرده
و با افزايش حجم لنز آب ،اساسا هيچ تغيير ناگهانی برای
کاهش مکش ديده نمیشود .هرچند اين مطلب با فرض
ذرات بزرگتر برای خاک غيراشباع به طور کامل برای ذرات
کروی نيز صدق خواهد کرد که علت در مشابهت حجمهای
اضافه شده به آب ميان بافتی است .بنابراين با توجه به اينکه
فرض دايروی بودن ذرات خاک بسيار سادهکننده است،
پيشنهاد ارائه شده در فرض ذرات به صورت دانههای بيضوی
و نتايج حاصل شده در اين مقاله افق تازهای را پيش روی
محاسابان ميکرومکانيک قرار خواهد داد تا بدين ترتيب با
در نظر گرفتن درصدی از هر حالت ،نمونة واقعیتری از
ذرات در خاک غيراشباع مدلسازی شود.
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شکل  :11تغييرات افزايش محتوای آب لنز به ازای افزايش
نسبت شعاع ذرات بيضوی
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در اين مقاله با فرض بيضوی بودن دانههای جامد ،مقدار
محتوای لنز آب تشکيل شده در محل تماس هر دو ذره از
خاک غيراشباع با استفاده از روش حجمی محاسبه شده
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