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 مقذمٍ: 

دغ اص دبيٝ ٌزاسي  ثٝ ػٙٛاٖ ٔلبِح ػبخشٕب٘ي اػشفبدٜ وشدٜ اػز. 1ا٘ؼبٖ اص صٔبٟ٘بي دٚس اص ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي

 ٘مؾ ػٕذٜ اي سا ايفب ٕ٘ٛد. 2ٔىب٘يه خبن،  سٛػٝ ثٝ ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ثيـشش ؿذ، وٝ دس ايٗ صٔيٙٝ سشصاليػّٓ 

ؿٙبخز سفشبس ٚ خلٛكيبر دليك ٔلبِح خبوي ٚ ػٍٙشيضٜ اي ثٝ ػٙٛاٖ ٔلبِح ػبخشٕب٘ي اكّي ، دس دشٚطٜ ٞبي 

ثٝ حؼبة ٔي آيذ. ايٗ ٔؼئّٝ اص يه ػظيٕي ٕٞچٖٛ ػذٞبي خبوي ٚ ػٍٙشيضٜ اي أشي ضشٚسي ٚ اػشٙبة ٘بدزيش 

عشف ثب ٔالحظبر فٙي ٚ ايٕٙي دشٚطٜ ٞب ٚ اص عشف ديٍش ثب ٔؼبئُ الشلبدي عشح ٔشسجظ ثٛدٜ اػز ٚ چٝ ثؼب كشف 

 ٚلز ٚ ٞضيٙٝ وبفي دس ؿٙبخز سفشبس ٔلبِح ثبػض افضايؾ ضشيت اعٕيٙبٖ ٚ كشفٝ ػٛيي الشلبدي عشح ٔي ٌشدد.

ػبصٜ دغ اص ؿٙبخز خلٛكيبر ٚ ٚيظٌي ٞبي ٔحُ عشح ، ٔؼئّٝ ؿٙبخز سفشبس ٚ ثٙبثشايٗ لذْ اَٚ دس عشاحي ٞش 

 خلٛكيبر ٔلبِح ٔٛسد اػشفبدٜ اػز.

ثؼيبسي اص ػذٞبي ػٍٙشيضٜ اي ػبخشٝ ؿذٜ دس دٞٝ ٞبي لجُ ، ثب اِٟبْ اص سفشبس خبوٟبي ثذٖٚ ٔٛاد چؼجٙذٜ 

ف دس سىِٙٛٛطي  ، ٌبٔي ػذيذ دس ؿٙبخز أب ثب ٌؼششؽ ػّْٛ ٟٔٙذػي ٚ ديـشفز ؿٍش عشاحي ٚ ٔحبػجٝ ؿذٜ اػز.

طسف سش سفشبس ايٗ ٔلبِح عجيؼي ثشداؿشٝ ؿذٜ اػز، ثٝ ٘حٛي وٝ أشٚصٜ ػبخشٕبٖ ثضسٌششيٗ ػذ ٞبي د٘يب ثب اسسفبع 

 دس سبػيىؼشبٖ اص ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي اػز. 4ٚ ػذ سٌٚبٖ 3ٔشش ٘ظيش ػذ ٘ٛسع 300ثيؾ اص 

دسكذ حؼٕي آٖ سا دبسٜ  50اص %٘ٛع خبوشيض اػز وٝ ثيؾ ػذ ػٍٙشيضٜ اي ػذي اص  ICOLD 5عجك سؼشيف

ٔلبِح  6ػٍٟٙبي حبكُ اص ٔؼذٖ ػًٙ يب حبكُ اص حفبسي يب لّٜٛ ػًٙ ٞب ي عجيؼي سـىيُ دٞذ. عجك سؼشيف ِذغ

اػز ٚ  10آٖ وٕشش اص % mm5اػز وٝ دسكذ ٔلبِح سيض سش اص  mm13ػٍٙشيضٜ اي ٔلبِحي ثب لغش ثضسٌشش اص 
                                                           

1
 RockFill 

2 
Terzaghi 

3
 Nurce  

4
 Rogun 

5 ICOLD(International Commission on Large  Dams)  کشور سازنده سد را در بر می گیرد.هدف وجودی آن ،  78سازمانی غیر دولتی ولی با نفوذ است که

 گیرد. ارتقای تبادالت عقیده و تجربه در تمام زمینه های طراحی ، ساخت و بهره برداری از سدها است که مالحضات محیط زیستی را نیس در بر می

6
Leps 



ػٍٙشيضٜ اي سا اص ٔلبِح خبوي ٔشٕبيض ٔي ػبصد، لبثّيز صٞىـي آصاد ٔلبِح ػٍٙشيضٜ آ٘چٝ وٝ ٔلبِح 

 (Gharavy, 1996).ايؼز

 ثب اػشفبدٜ ٚػيغ اص ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ، ٌبٟٔبي صيش دس ػبِٟبي اخيش ثشداؿشٝ ؿذٜ اػز:

 سٛػٝ ثٝ ٘مؾ ؿىؼز رسار دس سفشبس ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي  -

 ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ٚ اسسجبط آٖ ثب خلٛكيبر ٚ سفشبس ٔبوشٚػىذئغبِؼبر ٔيىشٚػىذي ػبخشبس  -

 اخز ٘شبيغ ٟٔٓ دس ٔذَ وشدٖ ٔلبِح دسؿز دا٘ٝ -

 وِٕٛت -دسن ٚيظٌي ٞبي غيش خغي ساثغٝ ٔٛس -

ٔغبِٝ آصٔبيـٍبٞي ثش سٚي سفشبس ٚ خٛاف ٔىب٘يىي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ، اص ػّٕٝ ٔمبٚٔز ثشؿي ٚ ؿىُ  -

 بر ادٚٔشش ٚ ػٝ ٔحٛسي دزيشي ٚ ٕٞچٙيٗ آصٔبيـ

 افضايؾ دا٘ؾ دس صٔيٙٝ سبطيش آة ثش سٚي سفشبس ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي -

 –ديـشفز دس لٛا٘يٗ ثٙيبدي ٕٞشاٜ ثب سىٙيه ٞبي ػذدي ٔٙبػت وٝ ثبػض ٔٛفميز دس ديؾ ثيٙي سفشبس سٙؾ  -

 وش٘ؾ ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ٌـشٝ اػز.

 ؿىُ ٞبي ػبصٜ ٞبي ػٍٙشيضٜ اي ا٘ؼبْ آصٔبيـبر دس ٔحُ ٚ ٔب٘يشٛس وشدٖ سغييش  -

 

ٌيشد وٝ ٔؼيشي سا ثشاي  كٛسر وّي دس غبِت ٔىب٘يه ٔحيظ ديٛػشٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس ٔي سفشبس ٔىب٘يه خبن ثٝ

ٞبي سفشبسي ٔٙغجك ثب عجيؼز ٔخشق ٔٛاد ، فشاٞٓ وشدٜ اػز. ثب دس ٘ظش ٌشفشٗ خلٛكيبر  فشِٔٛٝ وشدٖ ٔذَ

ي  دزيش ثبؿٙذ سب ثشٛا٘ٙذ ثب ثبصٜ ي وبفي ا٘ؼغبف ا٘ذاصٜ ٞبيي وٝ ثٝ اٚالً ٔذَ ؿٕبس ٔٛاد، ضشٚسي اػز وٝ ٌٛ٘بٌٖٛ ثي

ثذػز آٔذٜ اص  ػظيٕي اص ٔٛاد عجيؼي ٔٙغجك ٌشد٘ذ، ٔغبِؼٝ ؿٛ٘ذ ٚ طب٘يبً ضشٚسي اػز سب سٚؿي ثشاي سؼييٗ دبسأششٞبي 

 (Hicher,et.al.2008 ) .ٔٛاد ٔفشٚم سؼييٗ ؿٛد



ٞبي ٔشٙٛع  سٛاٖ ثٝ ٔذَ ػٙٛاٖ ٔظبَ ٔي  ؿٛد، ثٝ ٞبي سفشبسي ثيبٖ ٔي يٗ ػغح اص ٔذَؿٙبػي سٛػظ چٙذ سفشبس ٔٛاد صٔيٗ

ي خٕيشي ثشاي اغّت  ٞبي دبيٝ اص ػّٕٝ : ٞيذشاالػشيه، ٞيذٛاالػشيه، ا٘ذٚچٛس٘يه ٚ سٚاثظ خٕيشي اؿبسٜ وشد. ٔذَ

ٚػيّٝ  شبس ٔٛاد طئٛسىٙيىي ثٝٞبي اخيش، ٔـخق وشدٖ سف ٌيشد. دس ػبَ ٔٛاد طئٛسىٙيه ثؼيبس ٔٛسد اػشفبدٜ لشاسٔي

ػٙٛاٖ يىي اص ٔٛضٛػبر فؼبَ سحميمبسي دس ٔىب٘يه ػبٔذار ؿذٜ اػز. ديـشفشٟبي ػّٕي دس ايٗ  ٘ظشيٝ خٕيشي، ثٝ

عٛس دليك سفشبسخبن سا سحز ٔؼيشٞبي ثبسٌزاسي وّي،  ٞبي سفشبسي صيبدي وٝ ثٝ ا٘ذ ثٝ ٌؼششؽ ٔذَ صٔيٙٝ، ٔٙؼش ؿذٜ

 (Chen,et.al. 1994) ا٘ذ. ٔٛسد ثشسػي لشاس دادٜ

اي ٚ ػبصٌبسي ثب ا٘ٛاع  دزيشي راسي، لبثّيز ػزة ثبالي ا٘شطي ِشصٜ اي ثٝ ػّز ؿىُ ٞبي ػٍٙشيضٜ اػشفبدٜ اص ػذ

ي حُٕ خبن ٚ ػًٙ ٚ ٕٞچٙيٗ اػشفبدٜ  اي افضايؾ يبفشٝ اػز. اػشفبدٜ اص ٚػبيُ ديـشفشٝ ػبصٜ ٞب ، ثٝ عٛس فضايٙذٜ   دي

بخز ايٗ ٘ٛع ػذٞب سا الشلبدي وشدٜ اػز.ثٙبثشايٗ ٘يبص ثٝ ؿٙبخز ثٟشش ٔلبِح خبوي اص ٔلبِح ٔٛػٛد دس ٔٙغمٝ، ػ

ي  ي ٘ظشيٝ ٞبي غيشخغي ثش دبيٝ ٔٙظٛس سٛكيف سفشبس ٔلبِح ػٍٙشيض ٔؼٕٛالً اص ٔذَ ػٍٙشيض ضشٚسي اػز. ثٝ

ٔٙظٛس اػشفبدٜ اص ٝ ٞبيي ث ؿٛد. دس حبَ حبضش، سالؽ ا٘ذ اػشفبدٜ ٔي االػشيه وٝ ثب ؿشايظ ٔٛػٛد سٚص سػب٘ي ؿذٜ

ثيٙي سفشبس ٔلبِح ػٍٙشيض دس حبَ ا٘ؼبْ  ٔٙظٛس ديؾ ي االػشٛدالػشيه ثٝ ي ٘ظشيٝ ٞبي سفشبسي ديـشفشٝ، ثشدبيٝ ٔذَ

ٞبي ٔٛسد ٘يبص ٔلبِح ػٍٙشيض ثشاي اٍِٛٞبي خٕيشي ثب اػشفبدٜ اص ا٘ؼبْ آصٔبيؾ ثشسٚي ٔلبِح ػٍٙشيض   اػز. طبثز

اي سحز سبطيش ػٛأّي چٖٛ ٔـخلبر رسار،  آيٙذ. سفشبس ٔلبِح دا٘ٝ ذػز ٔيٞبي ٔخشّف ث ٔذَ ؿذٜ دس ا٘ذاصٜ

صيبد ٔلبِح   ثبؿذ. ػالٜٚ ثش ايٗ ػٛأُ، دس ٔٛسد حؼٓ ي رسار ٔي سشويت ٚ چيذٔبٖ رسار ٚ ٕٞچٙيٗ حذاوظش ا٘ذاصٜ

 ي ؿىؼز رسار ثؼيبس سؼييٗ وٙٙذٜ اػز. ػٍٙشيض، ٔؼئّٝ

ؼيٓ ٔي ؿٛ٘ذ. ػٍٙذا٘ٝ ٞبي ؿىؼشٝ اص عشيك ؿىؼشٗ لغؼبر ػٍٙي ػٍٙذا٘ٝ ٞب ثٝ دٚ ٘ٛع عجيؼي ٚ ؿىؼشٝ سم

ثضسي دس ا٘ذاصٜ الؿٝ ػًٙ، لّٜٛ ػًٙ ٚ ؿٗ دسؿز ٚ سيض سٟيٝ ٔي ؿٛد ٚ اغّت سيض ٌٛؿٝ ٞؼشٙذ وٝ ػٕٛٔبً اص 

عشيك ا٘فؼبس يب ػًٙ ؿىٗ ثذػز ٔي آيٙذ. أب ػٍٙذا٘ٝ ٞبي عجيؼي اص ٘ٛع ٔلبِح سػٛثي ا٘ذ وٝ ثلٛسر اليٝ يب 



دس ٘شيؼٝ فشآيٙذ سػٛثٍزاسي دس آثشفز ٞب، دسيبچٝ ٞب ٚ سٚدخب٘ٝ ٞب ؿىُ ٔي ٌيش٘ذ ٚ ايٗ ٔلبِح ثٝ دِيُ  ػذػي

حُٕ ثٝ ٚػيّٝ ػشيبٖ آة ٚ ػبئيذٜ ؿذٖ ثٝ يىذيٍش ػٕٛٔبً ٌشد ٌٛؿٝ ا٘ذ.اص ديذ وّي دا٘ٝ ٞبي ٌشد ٌٛؿٝ داساي 

سيض ٌٛؿٝ ثٛدٜ ٚ داساي اكغىبن داخّي اكغىبن داخّي وٕشش ثٛدٜ ٚ ثٟشش سٚي ٞٓ ٔي ِغض٘ذ ٚ ٔلبِح ؿىؼشٝ 

ثيـششي اػز اِجشٝ ايٗ ٔٛسد ٕٔىٗ اػز سحز سبطيش ػٛأّي ٔب٘ٙذ ٔٙـب ٚ ػٙغ ػٍٙذا٘ٝ ٚ صاٚيٝ اكغىبن داخّي 

 ثشػىغ ػُٕ ٕ٘بيذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

فلُ دْٚ

يیژگی َاي كلی ي خًاظ مصالح سذَاي 

سىگریسٌ اي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقذمٍ:  1 -2

ثخؾ اثشذا وّيبسي ساػغ ثٝ ػذٞبي ػٍٙشيضٜ اي ٚ خبوي آٚسدٜ ؿذٜ ٚ ػذغ ثٝ ؿشح سفشبس ٚ خٛاف  دس ايٗ

 . ٔىب٘يىي ٔلبِح دسؿز دا٘ٝ ٚ ػٍٙشيضٜ اي دشداخشٝ ٔي ؿٛد

اي ٚ ػبصٌبسي ثب ا٘ٛاع  دزيشي راسي، لبثّيز ػزة ثبالي ا٘شطي ِشصٜ اي ثٝ ػّز ؿىُ ٞبي ػٍٙشيضٜ اػشفبدٜ اص ػذ

ي حُٕ خبن ٚ ػًٙ ٚ ٕٞچٙيٗ اػشفبدٜ اص  اي افضايؾ يبفشٝ اػز. اػشفبدٜ اص ٚػبيُ ديـشفشٝ ثٝ عٛس فضايٙذٜ،  ػبصٜ ٞب  دي

 ٔلبِح ٔٛػٛد دس ٔٙغمٝ، ػبخز ايٗ ٘ٛع ػذٞب سا الشلبدي وشدٜ اػز.

ٚ ٞبي ػًٙ )ٔلبِح ػٍٙشيض ٌٛؿٝ داس(  ي ػذٞبي ػٍٙشيض ٔؼٕٛال يب اص ا٘فؼبس سٛدٜ ٔلبِح ٔٛسد ٘يبص ثشاي ثذ٘ٝ

آيذ. سفشبس ٔلبِح ػٍٙشيض سحز سبطيش  يب ثب ثشداؿز ٔلبِح اص ثؼشش سٚدخب٘ٝ )ٔلبِح ػٍٙشيض ٌشدٌٛؿٝ( ثذػز ٔي

ٞبي ٚاسدٜ لشاس داسد.آصٔبيؾ ٚ  ٞب ٚ ؿشايظ سٙؾ ثٙذي، ا٘ذاصٜ ٚ ؿىُ دا٘ٝ ٞب، دا٘ٝ ػٛأّي چٖٛ سشويجبر ٔؼذ٘ي ػًٙ

ثبؿذ.ػذ ثشاي سبٔيٗ آة  اي ٔي ٚ عشاحي ػذٞبي ػٍٙشيضٜ ػبصي سفشبسي ٔلبِح ػٍٙشيض ديؾ ٘يبص اكّي سحّيُ ٔذَ

دس أٛس وـبٚسصي ،سبٔيٗ آة آؿبٔيذ٘ي ، كٙؼز ،سِٛيذ ثشق ،ػٌّٛيشي اص ػيُ ٚ عغيبٖ سٚدخب٘ٝ ،سٙظيٓ دثي 

ٞش وذاْ اص ايٗ ٔٛاسد اكَٛ .سٚدخب٘ٝ ،دشٚسؽ ٔبٞي ٚ ثشاي سغزيٝ ٔلٙٛػي ػفشٜ ٞبي آة صيش صٔيٙي ثٝ وبس ٔي سٚد

ػذٞب سا ٔي سٛاٖ ثش اػبع ٘حٜٛ اػشفبدٜ ،خلٛكيبر ٞيذسِٚيىي ،٘ٛع ٔلبِح ٚ اسسفبع .شثٛط ثٝ خٛد سا داسدعشاحي ٔ

 :ثٝ ؿىُ صيش سمؼيٓ ثٙذي ٕ٘ٛد

 

 :تر اساس وحًٌ استفادٌ سذ َا تٍ سٍ گريٌ زیر تقسيم می ضًوذ( الف   

ثشاي رخيشٜ آثٟبي اضبفي دس صٔبٖ ػيُ ٚ عغيبٖ سٚدخب٘ٝ ٚ اػشفبدٜ آة دس صٔبٖ وٓ آثي ٔٛسد  :1ٔخض٘ي -1

 .اػشفبدٜ داسد

                                                           
1

  Storage Dam  



 سٟٙب ا٘حشافي ػذ : ثشاي وٙششَ ػغح آة سٚدخب٘ٝ ٚ سػب٘ذٖ آة ثٝ ٔحُ ٔٛسد ٘ظش ثٝ وبس ٔي سٚد.1ا٘حشافي -2

 .ٌشدد ٞذايز ٘ظش ٔٛسد ٔؼيشٞبي ثٝ آة سب آٚسد ٔي ثبال وبفي ا٘ذاصٜ ثٝ سا آة ػغح

سبخيشي )ثبصداس٘ذٜ ( : ثشاي ػٌّٛيشي اص ثشٚص ػيُ ٚ عغيبٖ ،سغزيٝ ٔلٙٛػي ػفشٜ ٞبي آة صيش صٔيٙي ٚ  -3

 وبٞؾ سػٛثبر دس ػشيبٖ سٚدخب٘ٝ ثٝ وبس ٔي سٚد.

 ب( دستٍ تىذي سذَا تر اسا س خصًصيات َيذريليکی :

 ٔؼبص ثبؿذ.ثٝ ػذي اعالق ٔي ؿٛد وٝ ػجٛس آة اص سٚي آٖ :ػشسيضي -1

غيشػشسيضي: آة ثٝ ٚػيّٝ ػبصٜ ٞبي ا٘شمبَ اص داخُ ثذ٘ٝ ػجٛس ٔي وٙذ دس ايٗ ٘ٛع ػذ ٞب ػجٛس آة اص سٚي -2

 .ػذ ٔؼبص ٕ٘ي ثبؿذ

 ج( دستٍ تىذي تر اساس مصالح:

  2ػذ ٞبي خبوي -1

3ػذ ٞبي دبسٜ ػٍٙي يب ػٍٙشيضٜ اي  -2
 

  4ػذ ٞبي ثشٙي -3

 

                                                           
1
 Diversion Dam 

2 
Earth-Fill Dam 

3 
Rockfill Dam 

4 
Concrete Dam 



 

 

 سـذ َاي سىـگریسٌ اي: -2-2

دسكذ حؼٕي آٖ سا دبسٜ ػٍٟٙبي حبكُ اص ٔؼذٖ ػًٙ يب  50ػذي اص ٘ٛع خبوشيض اػز وٝ ثيؾ اص 

 دس وبِيفش٘يب دس ثبس اِٚيٗ ثشاي ػذٞب ٌٛ٘ٝ ايٗ.حفبسي يب لّٜٛ ػًٙ ٞب ٚ خشد ؿذٌي ٞبي عجيؼي سـىيُ دٞذ 

 ٔـخق صيش ػذٞب ثلٛسر ٌٛ٘ٝ ثيؼشٓ ايٗ لشٖ چٟبسْ دٞٝ سب ٌشفشٙذ، لشاس اػشفبدٜ ٘ٛصدٞٓ ٔٛسد لشٖ اٚاػظ

 :ؿذ٘ذ ٔي

 دس ٘فٛر لبثُ غيش سٚيٝ ػذ؛ يه ثبسثش اػىّز ٚ ثذ٘ٝ اكّي ثخؾ ثٝ ػٙٛاٖ ػؼز ػٍٙشيض لؼٕز يه "

 "دٚ ايٗ ثيٗ ا٘شمبِي لؼٕز يه ٚ آة ػٕز

 دس سٛا٘ذ ٕ٘ي اي عشٜ يب ػُٕ لٛػي ٞيچٍٛ٘ٝ ٚ ثبؿذ ٔي آة ٘يشٚي ٔمبثُ دس ٔمبْٚ ػبُٔ ػٍٟٙب ٚصٖ

 ٚس ٕ٘ٛد غٛعٝ يب ٔشعٛة ثبيذ ػبخشٕبٖ دسخالَ سا ػٍٙشيض وٝ ٔؼشمذ٘ذ اوظشاً.ثبؿذ ٔؤطش ػذٞب ٌٛ٘ٝ ايٗ

 .ثؼُٕ آيذ ٚسؼٟيُ سؼشيغ سبدسأش٘ـؼز

سؼـبسيف ٔشفبٚسي ثشاي ٔلبِح ػٙـٍشيضٜ اي اسائٝ ؿذٜ اػز .عجك سؼـشيف سشصالي ٚ ده ، ػٙـٍشيض خبوشيضي 

اػز. عجك  اػز وٝ اص لغؼبر ػًٙ ػب ِٓ ثٝ دػز آٔذٜ اص حفبسي سُٛ٘ ٚ ػش سيض اص وٜٛ ٞب سـىيُ ؿذٜ

ٔيّي ٔشش اػز وٝ دس كذ ٔلبِح سيض سش  13( ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي، ٔلبِحي ثب لغش ثضسٌشش اص 1973سؼشيف ِذغ)

ػٍٙشيض سا اص ٔلبِح خبوي ٔشٕبيض ٔي ػبصد ،لبثّيز  % ٔي ثبؿذ ٚ آ٘چٝ وٝ ٔلبِح10ٔيّي ٔشش آٖ وٕشش اص  5اص 

 (Gharavy 1996) صٞىـي آصاد ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي اػز.

 

 اوًاع سذَاي سىگریسٌ اي: -2-2-1

آة ثٙذ يه ػذ ػٍٙشيضٜ اي يه غـبء ٘بسشاٚا . يىي اص اػضا اكّي ػذٞبي ػٍٙشيضٜ اي، آة ثٙذ ٔي ثبؿذ 

ثٝ ٔٙظٛس آة ثٙذي ثذ٘ٝ ػذ، ٔلبِح ٔخشّفي اص ػّٕٝ .دس سٚي دٛػشٝ ثبالدػز ٚ يب دسٖٚ ثذ٘ٝ ػذ ٔي ثبؿذ

  .ٖ ٘بْ ثشدخبن، ثشٗ، فٛالد، چٛة ٚ آػفبِز سا ٔي سٛا



 

 

 ٚ ٚػظ دس يب ٔشوضي ٞؼشٝ اػز. لجالً آٔذٜ دذيذ ٔشوضي ٞؼشٝ ٔحُ عشح دس سغييشاسي اخيش ػبِٟبي دس

ثيٙب  حبِز اخيشاً ِٚي ؿذ ٔي ػبخشٝ ؿيت يب ٚ ػٍٙشيض سٚي ثش اي ٔبيُ دٛػشٝ ثلٛسر يب ٚ ػٕٛدي ثلٛسر

 ثشاثش ؿيجي داساي ٚ ثٛدٜ ٔشوض دس ٞؼشٝ ٔحُ وٝ ٌزاؿز ٘بْ ٔبيُ آ٘شا ٔيشٛاٖ وٝ ؿٛد ٔي ٌشفشٝ ٘ظش دس ثيٙي

  .ثبؿذ ٔي

 

  

 

 ئشوض ٞؼشٝ: ع ُ،ئب ٞؼشٝ: ة داس، ٝيسٚ:اِف يا ضٜيػٍٙش ئؼِٕٛ يٞب خيس  -1 -2-ؿىُ
 

 يیژگی َاي سذ َاي خاكی ي سىگریسٌ اي: -2-2-2

لبثُ سٛػٟي داس٘ذ وٝ ٕٞچٙبٖ ػجت ثبلي ػذ ٞبي خبوي ٚ ػٍٙشيضٜ اي ٘ؼجز ثٝ ا٘ٛاع ػذٞب ثشسشي ٞبي 

 .ٔب٘ذٖ آٟ٘ب ثٝ ػٙٛاٖ غبِت دس كٙؼز ػذ ػبصي ؿذٜ اػز

 

 



 

 

 :مسایاي استفادٌ از ایىگًوٍ سذ َا 

لبثّيز ا٘غجبق ثب ا٘ٛاع ثؼيبس ٌؼشش دٜ اي اص دي ٞب ،ٔـشُٕ ثش ػًٙ ٞبي ػخز ثب ظشفيز ثبسثشي صيبد سب  -  

 .ش ٚ ٘شْدي ٞبي خبوي ثب سشاٚايي وٓ ٚسشاوٓ دزي

اػشفبدٜ اص ٔلبِح ٚ ٔٛاد عجيؼي دس ٔحُ ، وٝ ٘يبص ثٝ ا٘شمبَ يب ٚاسدار ٔمبديش صيبدي اص ٔلبِح ػبخشٝ  -  

 .ؿذٜ يب ػيٕبٖ ثٝ ػبخشٍبٜ سا ثٝ حذالُ ٔي سػب٘ذ

عشاحي خبوشيض ٞب اص ٘ظش لبثّيز اػشفبدٜ اصٔٛاد ٚ ٔلبِح ٌٛ٘بٌٖٛ دس ٔٙبعك داخّي ٔشٙبػت ،داساي  -  

 .زيشي صيبد اػزا٘ؼغبف د

 .ػٕذسب افضايؾ ٞضيٙٝ ٞب ي ػّٕيبر خبوشيضي ٘ؼجز ثٝ ثشٗ داساي آًٞٙ سؿذ ثؼيبس وٕششيؼز

اص ٚيظٌيٟبي ػذ ٞبي ػٍٙشيضٜ اي ،ٔي سٛاٖ ثٝ ٔمبٚٔز ثشؿي اكغىبوي صيبد ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ثشاي  -  

 .ػبخز ؿيشٚا٘ي ٞبي ثب ؿيت ثيؾ اص ػذ ٞبي خبوي اؿبسٜ وشد

ثّيز ٘فٛر ثبالي ايٗ ٔلبِح ، ٔـىالر ٘بؿي اص فـبس آة حفشٜ اي اضبفي دس ايٗ ػذ ٞب ثٝ ػّز لب -  

 .ٚػٛد ٘ذاسد

دس ػذٞبي ػبخشٝ ؿذٜ اص خبوٟبي اؿجبع ٚ غيش چؼجٙذٜ ،دس اطش صِضِٝ ٞبي لٛي ، افضايؾ فـبس آة  -  

شٗ ٘فٛر دزيشي ثبال ثشاي ٔٙفزي ػبُٔ اِٚيٝ سخشيت ايٗ ٌٛ٘ٝ ػبصٜ ٞبػز،ثٙبثشايٗ ػذ ٞبي ػٍٙشيضٜ اي ثب داؿ

 .ٔٙبعك صِضِٝ خيض ٔٙبػت سش٘ذ

 

  : معایة سذ َاي سىگریسٌ اي 

ضؼف ثبِمٜٛ ٔلبِح دس ٔمبثُ سٌٚزسي آة ٚ ثٝ احشٕبَ لٛيشش ثشٚص خؼبسر يب فشٚدبؿي دس كٛسر  - 

 .ٚلٛع آٖ

 .آػيت دزيشي دس اطش ٘ـؼز دٟٙبٖ ٚ فشػبيؾ دسٚ٘ي ػذ يب دي  - 

 



 

 

 تررسی زميه ضىاسی مصالح خاكی سىگریس: -2-3

ٞبي يىذبسچٝ ٚ ػبِٓ  ٞبي ٔخشّف اص ٘ظش صٔيٗ ؿٙبػي، ػٕٛٔب ػًٙ ثب سٛػٝ ثٝ ٔـخلبر ػٕٛٔي ػًٙ 

ٞب وٙششَ  ا٘ذ، ٔـشٚط ثش آ٘ىٝ ٔمبٚٔز ثٝ ٞٛاصدٌي آٖ ٞبي ػٍٙشيض ٔٙبػت آرسيٗ ٚ دٌشٌٛ٘ي ثشاي ػبخز ػذ

طش ا٘فؼبس دس حيٗ اػشخشاع ثٝ لغؼبر يب ٚسلٝ ٞبي ٘بصن سجذيُ ٔي ٞب وٝ ثش ا ؿٛد. ٔؼٕٛال آٖ ٌشٜٚ اص ػًٙ

آٞه ٘يض دس كٛسر ٔششاوٓ ثٛدٖ ٚ  ٞبي سػٛثي ٔب٘ٙذ ػًٙ ٚ ػًٙ ؿٛ٘ذ، ٔٙبػت ٘يؼشٙذ. ثشخي اص ػًٙ

ثشخٛسداسي اص ٔمبٚٔز فـبسي ٚ ٔمبٚٔز وبفي ٘ؼجز ثٝ ٞٛاصدٌي، ثشاي وبسثشد دس ػبخز ػذٞبي ػٍٙشيض 

 ٗ ػًٙ ٞبي ٔغّٛة ثشاي احذاص ايٗ ػذٞب سا ٔي سٛاٖ ثٝ ؿشح صيش ثش ؿٕشد:ا٘ذ. ثٙبثشاي ٔٙبػت

 

 َاي آرریه: سىگ -1

 (3ٚ الٔيُ 2، ا٘فيش٘يّٛ 1ديٛسيز )ٔٛاسد ثىبس سفشٝ : ػذ ٞبي آٔجٛوبِٛ -1-1

 (6ٚ فٛسسب٘ب 5، آٍ٘بر 4آ٘ذصيز )ٔٛاسد ثىبس سفشٝ : ػذٞبي ٔذٔٛ٘يـٗ-1-2

 (8، دبسادال 7ػذٞبي ػبِز اػذشيًٌٙشا٘يز )ٔٛاسد ثىبس سفشٝ: -1-3

 ( 11ٚ وٌٛبس 10، سٚ٘ذ ثبر 9ثبصاِز )ٔٛاسد ثىبس سفشٝ: ػذٞبي ثشّٚ٘ي-1-4

 ٌبثشٚ -1-5

 

 

                                                           
1
 Ambukalo 

2
 Infiernillo 

3
 Lamiel 

4
 Mudmountain 

5
 Angat 

6
 Fortuna 

7
 Salt Spring 

8
 Paradela 

9
 Brownlee 

10
 Round Butte 

11
 Cougar 



 

 

 َاي دگرگًوی: سىگ-2

 (1ٌٙيغ )ٔٛاسد ثىبس سفشٝ: ػذٞبي ٌذبسچ-2-1

 (4ٚ ػب٘ب  3، اوٛػٛ٘جٛ 2وٛاسسضيز )ٔٛاسد ثىبس سفشٝ: ػذٞبي فٛسٔبع-2-2

 ٞبي سػٛثي ػًٙ -3

 (7خبِٚٓ ٚ  6، چيؼٛاػٗ 5آٞه ٔششاوٓ )ٔٛاسد ثىبس سفشٝ: ػذٞبي دسثٙذي خبٖ ػًٙ-3-1

 (8ػًٙ ٔششاوٓ )ٔٛاسد ثىبس سفشٝ: ػذٞبي ٔب٘ؼيب ٔبػٝ -3-2

 (10ٚ ايٙفش٘يّٛ 9خٛسدٜ )ٔٛاسد ثىبس سفشٝ: ػذٞبي ٘شظاَ ويشي ٌٍّٙٛٔشاي ٔششاوٓ ٚ ػٛؽ -3-3

ٞبي ػٍٙشيض  ي ػذ ٛاد ٔٙفؼشٜ خشد ؿذٜ ٚدس ػبخز ثذ٘ٝٞبي ػٍٙيِ يىذبسچٝ وٝ سٛػظ ٔ ػالٜٚ ثش سٛدٜ

ي عجيؼي ٔٙبػت ٔب٘ٙذ ٔخّٛط ؿٗ ٚ لّٜٛ ػًٙ وٝ ػٕٛٔب  ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ، ػبيش ٔلبِح دسؿز دا٘ٝ

وٙٙذ ٘يض ثذيٗ ٔٙظٛس ٔٙبػجٙذ. دس ايٗ خلٛف  ٌزاسي ٔي ٞب ثٝ كٛس ٔخشّف سػٛة دس ثؼشش آثشفشي سٚدخب٘ٝ

اؿبسٜ وشد وٝ ثب ٔلبِح اخيش ػبخشٝ  15ٚ سأٍب٘ب 14، اٚسٚٚيُ 13،٘بسن 12ٚ ٌِٛيالع11ي يبوبٔجٛ سٛاٖ ثٝ ػذٞب ٔي

 ا٘ذ. ؿذٜ

ٚسلٝ، ػٕٛٔب ثشاي ػبخز ػذٞبي ػٍٙشيض ٔٙبػت ٘يؼشٙذ. ػًٙ ٞبيي -ػًٙ ٞبي ٘شْ، خشد ؿٛ٘ذٜ ٚ ٚسلٝ

ش ٔب٘ٙذ ػًٙ الي، آٞه ٌچي يب ٔشخّخُ ٚ ػًٙ سػٛثي ٘شْ ٚ سؼضيٝ دزي اي ٚ ػًٙ ٔب٘ٙذ ؿيُ، ؿيؼز ٚسلٝ

ؿٛ٘ذ. ثب ايٗ ٚػٛد ثشخي  ػًٙ، ػٕٛٔبً ثشاي ػبخز ػذٞبي ػٍٙشيض ٔغّٛة سّمي ٕ٘ي ػًٙ سع ٚ ٌُ

                                                           
1 
Gepatsch 

2
 Furmas 

3
 Akosonbo 

4
 Cethana 

5
 Derbendikhan 

6
 Chicoasen 

7
 Khao Laem 

8
 Mangia 

9
 Netzahualcoyoti 

10
 Infiernillo 

11
 Yacambu 

12
 Golillas 

13
 Narek 

14
 Oroville 

15
 Ramgana 



 

 

ػًٙ دس ػذ  ٚ اػشفبدٜ اص ٔبػٝ ػًٙ ٚ ٌُ 1سؼشثيبر ٌزؿشٝ، اص ػّٕٝ اػشفبدٜ اص ؿيؼز دس ػبخز ػذ وبٍ٘شٚ 

 (Fionn Dunne,et,al.2005) .دٞذ ػذ ٔبٍ٘شٚ، أىبٖ ٚػٛد ٔٛاسد اػشظٙب اص ايٗ لبػذٜ سا٘ـبٖ ٔي

، چٙب٘چٝ سٛدٜ لغؼبر ػٍٙي دغ اص ٔشعٛة ؿذٖ آ٘مذس ٔمبْٚ ثبؿٙذ وٝ ثشٛا٘ٙذ ٚصٖ   2وٛن ثٙبثش ثش ٘ظش

ٞبي ػٍٙشيض ٔٙبػت  سا سحُٕ وٙٙذ ٚ خشد ٘ـٛ٘ذ، ػٕٛٔبً ثشاي ػبخز ػذ سٗ 10غّشه آالر ػبخشٕب٘ي ٚ  ٔبؿيٗ

آالر خشد ؿذٜ ٚ خبكيز صٞىـي آصاد خٛد سا ثٝ دِيُ  خٛاٞٙذ ثٛد. اِجشٝ چٙب٘چٝ ٔلبِح سحز سبطيش ٚصٖ ٔبؿيٗ

ٖ ثب سؼجيٝ ٔمذاس صيبد ٔلبِح سيضدا٘ٝ اص دػز ثذٞٙذ، ٞٙٛص أىبٖ اػشفبدٜ اص آٖ ٞب ٔٙشفي ٘جٛدٜ ٚ ٕٔىٗ اػز ثشٛا

 .ي يه ػيؼشٓ ػذاٌب٘ٝ ي صٞىـي ٔشـىُ اص ٔلبِح ٔغّٛة، اص آٖ ٞب اػشفبدٜ وشد

 

 مىاتع قرضٍ  مصالح سىگریسٌ اي: -2-4

ثشاي ثٝ حذالُ سػب٘يذٖ ٞضيٙٝ ٞبي ػبخز ػذ ثبيذ ثب كشفٝ سشيٗ ٔلبِح لبثُ دػششػي ؿبُٔ ٔلبِح ثذػز 

آٔذٜ اص ٌٛد ثشداسي دي ػذ، ػش سيض، سّٟٛ٘بي ا٘حشاف ٚ سخّيٝ وٙٙذٜ ٞب، وب٘بِٟب، ٘يشٌٚبٟٞب، ػبدٜ ٞبي دػششػي 

 ٚ ديٍش ٔلبِح ػٙجي اػشفبدٜ الصْ كٛسر ٌيشد. 

ثغ ايٗ ٘ٛع ٔلبِح ثخؾ ػٕذٜ اي اص حؼٓ وُ ثذ٘ٝ ػذ سا دس ثش ٌيشد، سأطيش ػٕذٜ دس كٛسسيىٝ حؼٓ ٔٙب

اي ثش عشاحي ػذ خٛاٞذ داؿز. خٛاف ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي سا ٔي سٛاٖ ثش اػبع ويفيز  ػًٙ ٔبدس ٚ 

ٞٛاصدٌي ٚ خشدؿذٌي آٖ ثشآٚسد ٕ٘ٛد، ٞش چٙذ وٝ خشدؿذٌي ػًٙ ثٝ سٚؽ ا٘فؼبس ٘يض ثؼشٍي داسد. ٔيضاٖ 

ثٛدٖ ا٘جبؿشٝ ٞبي ٔلبِح ثش اػبع سٛصيغ دا٘ٝ ثٙذي ٚ سشويت وب٘ي ؿٙبػي ايٗ ٔلبِح ٔـخق ٔي ؿٛد.  ٔٙبػت

 سٛصيغ دا٘ٝ ثٙذي ػٍٟٙبي خشد ؿذٜ ثذػز آٔذٜ اص سُٛ٘ سبثؼي اص ا٘ذاصٜ ػغح ٔمغغ سُٛ٘ ٘يض ٔي ثبؿذ.

ٞب، سٛصيغ دا٘ٝ ثٙذي، اص آ٘ؼب وٝ اػشحىبْ ٚ سشاوٓ دزيشي ثخؾ ػٍٙشيضٜ اي )دٛػشٝ( ثؼشٍي ثٝ ؿىُ دا٘ٝ 

ثبيؼشي ٔحُ ػًٙ ثشداسي ،ٔـخلـــبر ِيشِٛٛطيىي،ا٘ذاصٜ رسار،سٙؾ ٚ ٔمـبٚٔز ٞش لغؼٝ ٔؼـضاي ػًٙ داسد
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 Ashok)دس ػبيي اص سـىيالر ا٘شخبة ؿٛد وٝ ثٟششيٗ ويفيز ٔلبِح حبكُ اص ػٍٙجشداسي سا سحٛيُ دٞذ. 

K. Gupta 2009) 

يب ٌٙبيغ ٞب داساي ثّٛوٟبي ػٍٙي ثب ويفيز ٟٔٙذػي ثبال ٔي سـىيالر ٌشا٘يشي، آ٘ذصيشي، ٌبثشٚئي ٚ 

ثبؿٙذ، ؿيُ ٞب ٚ ؿيؼز ٞب ٔب٘ٙذ ؿيّٟبي سػي، ؿيؼز ٞبي ٔيىبيي ٚ فيّيز ٞب اص ػّٕٝ  ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ثب 

ويفيّز دبييٗ ٔي ثبؿٙذ ٚ غبِجبً ؿشايظ الصْ ثشاي اٞذاف ػذ سا سأٔيٗ ٕ٘ي وٙٙذ. اص ٔٙبعك ٞٛاصدٜ ػٍٟٙب دس ٞش 

 ٘ٛع سـىيالر ػٍٙي ثبيذ كشفٙظش ٕ٘ٛد. 

يب ثيـشش ثشاي اػشفبدٜ دس ػذ  Mpa 30*ثٝ ػٙٛاٖ يه لبػذٜ ػٕٛٔي، ٞش لغؼٝ ػٍٙي ثب اػشحىبْ فـبسي 

 سضبيز ثخؾ اػز.

ثش اػبع ٘شبيح ثذػز آٔذٜ ،ٌؼيخشٍي دس سٛدٜ ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي دس ٔمبيؼٝ ثب ٔلبِح سٚدخب٘ٝ اي )دس 

ؿىّٟبي ثضسٌششي اسفبق ٔي افشذ. ايٗ ٚيظٌي يىي اص ٘ىبر ٔظجز خبوشيضي ٞبي ػبخشٝ ؿشايظ يىؼبٖ( دس سغييش 

. ظشفيز ثبسثشي سٛدٜ ٔلبِح سٚدخب٘ٝ اي ثٝ ؿىُ ؿذٜ اص ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ثٛيظٜ ثشاي ٔٙبعك صِضِٝ خيض اػز

مذاس سيض دا٘ٝ ظشفيز ثبسثشي دا٘ٝ ٞب ٚ ثٝ ٔمذاس صيبدسشي ثٝ دا٘ٝ ثٙذي ٔلبِح ٚاثؼشٝ ثٛدٜ ٚ دس ايٗ ٔلبِح ثب سغييش ٔ

سٛدٜ ٔلبِح سغييشار ٘ؼجشبً ثضسٌي ٔي وٙذ؛ دس حبِي وٝ دس ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ػالٜٚ ثش اطش دا٘ٝ ثٙذي ٚ ثيؾ اص 

آٖ، ٔمبٚٔز ٚ ػخشي ػٍٙذا٘ٝ ٞب سؼييٗ وٙٙذٜ ظشفيز ثبسثشي ٚ ؿىُ دزيشي سٛدٜ ٔلبِح ٔي ثبؿذ. ثٙبثشايٗ ايٗ 

اي ػخز ٚ ٔمبْٚ ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح ٘شْ ٚ وٓ ٔمبٚٔز ثيـشش ثٛدٜ ٚ ؿىُ دزيشي  ظشفيّز ثبسثشي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ

 آٖ وٕشش اػز.

دذيذٜ ؿىؼز رسار وٝ ثٝ ػّز خشد ؿذٖ ػٍٙذا٘ٝ ٞب دس اطش سٙؾ ٞبي ايؼبدؿذٜ دس ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي 

ٔمبٚٔز وٓ ثٝ ثٛػٛد ٔي آيذ، سأطيش صيبدي سٚي سفشبس ايٗ ٔلبِح داسد. ايٗ دذيذٜ دس ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ثب 

ٔمذاس صيبدسشي سٚي ٔي دٞذ ٚ ثبػض وبٞؾ ظشفيز ثبسثشي ٚ صاٚيٝ اكغىبن داخّي ٔلبِح ؿذٜ ٚ اص عشف 

 ؿىُ دزيشي ٚ ايؼبد سغييش ؿىّٟبي ثضسٌشش ثٝ ٍٞٙبْ ٌؼيخشٍي ٔي ؿٛد. ؾديٍش ٔٛػت افضاي

 



 

 

 خًاظ عمًمی سىگذاوٍ َا: -2-5

سخّخُ ٞبي ٔشفبٚر ٚ اثؼبد ٔخشّف اعالق ٔي ؿٛد اص  ٔحيظ ػٍٙذا٘ٝ اي )ػٍٙشيضٜ اي( ثٝ ٔحيظ ػٍٙي ثب

 ايٗ ٔحيظ ثٝ ػّز داسا ثٛدٖ خٛاف صيش دس ٟٔٙذػي ػٕشاٖ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.

اِف( لبثُ دػششع ثٛدٖ حشي ثشاي دٚسسشيٗ ٔٙبعك وٝ اِجشٝ دس ا٘شمبَ آٖ ثشاي فٛكُ دٚسدػز الشلبد 

 عشح ثبيؼشي ٔذ ٘ظش لشاس ٌيشد.

 ٖ ليٕز آٟ٘ب ة( ثب دٚاْ ٚ دبييٗ ثٛد

 ع( داؿشٗ خبكيز صيبد ثشاي ا٘ؼغبف دزيشي

 د( داؿشٗ سخّخُ صيبد ثشاي صٞىـي 

 ٚ( دبيذاسي ػٍٟٙب دس اطش ٚصٖ آٟ٘ب

 

 داوٍ تىذي سىگذاوٍ َا: -1 -2-5

ٔؼٕٛالً ػًٙ اص يه ٔؼذٖ ػًٙ ا٘شخبة ؿذٜ ٚ دغ اص ا٘فؼبس، ػش٘ذ ٚ دا٘ٝ ثٙذي ٔي ؿٛد. ٘ٛع دا٘ٝ ثٙذي 

ثٝ وبسثشد آٟ٘ب داسد. ثغٛسيىٝ دس ػذٞبي خبوي سغييشار ٚػيغ دس اثؼبد دا٘ٝ ٞب سشػيح دادٜ ٔي  ػٍٙذا٘ٝ ٞب ثؼشٍي

ؿـٛد صيشا دا ٘ٝ ٞـبي وٛچىـشش خبِـي ثيٗ دا٘ٝ ٞبي ثضسٌشش سا دش ٚ لبثّيز ثبسثشي افضايؾ ٚ ٘ـؼز ػبصٜ وبٞؾ 

 ٔي يبثذ.

 

 جىس سىگُا: -2 -2-5

فٛلب٘ي ػجٝ صٔيٗ )ِيشٛػفش( اص ػٍٟٙبي آرسيٗ وٝ اوظشاً ٌشا٘يز ٚ ثبصاِز ٔي  ويّٛٔشش 10دسكذ اص  95

ثبؿٙذ سـىيُ ؿذٜ اػز. ثميٝ آٖ ػٍٟٙبي سػٛثي ٚ خلٛكبً ػٍٟٙبي ؿيؼشي، ٔبػٝ ػًٙ ٚ ػًٙ آٞه ٚ 



 

 

دسكذ  60ثؼضي ػٍٟٙبي سػٛثي ٚ يب دٌشٌٛ٘ي ديٍش ٔي ثبؿذ. سشويت ػٍٟٙب ثغٛس ٔيبٍ٘يٗ ػجبسسٙذ اص 
2SiO  ٚ
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 اػز.  

 *ثٙبثشايٗ لؼٕز اػظٓ ػٍٟٙب اص سشويجبر ػيّيغ ٔي ثبؿذ.

 

 داوسيتٍ وسثی سىگُا: -3 -2-5

( ثشاي ػٍٙشيضٜ وبسثشد داسد ٘ٝ ثشاي ػًٙ ٚ ٔمذاس آٖ ػجبسر اص ٘ؼجز ػشْ ػًٙ ثٝ ػشْ Sدا٘ؼيشٝ ٘ؼجي )

ٞؼشٙذ ٚ اص لٛيششيٗ ػٍٟٙب  2/3سب  9/2دا٘ؼيشٝ ٘ؼجي ثيٗ ٕٞبٖ حؼٓ آة. ػٍٟٙبيي ٔب٘ٙذ ثبصاِز ٚ ٌبثشٚ داساي 

 داس٘ذ. 8/2سب  5/2ٔي ثبؿٙذ. ػٍٟٙبيي ٔب٘ٙذ ٌشا٘يز ٚ ٔشٔش دا٘ؼيشٝ ٘ؼجي ثيٗ 

 

 تخلخل درجٍ اضثاع ي وسثت پًكی سىگُا: -4 -2-5

( ػجبسسؼز اص حؼٓ فضبي خبِي دس ٚاحذ حؼٓ ٔحيظ ػٍٙذا٘ٝ اي. ٔمذاس سخّخُ ثشاي ٔحيظ nسخّخُ )

 15دسكذ اػز ِٚي دس ٔحيظ ٞبي ػٍٙذا٘ٝ اي سيضدا٘ٝ، سشاوٓ صيبد ثٛدٜ ٚ سخّخُ سب  40ٙٛاخز ػٍٙذا٘ٝ اي يى

ط ثٝ خُّ ٚ فشع دسؿز اػز ٚ آة ٔٛػٛد دس آٖ دس اطش ٘يشٚي طمُ سخّيٝ دسكذ ٘يض ٔي سػذ. سخّخّي وٝ ٔشثٛ

خُّ ٚ فشع آٖ دسؿز اػز، وُ سخّخُ ثشاثش ثب ٔي ؿٛد سا سخّخُ ٔؤطش ٔي ٌٛيٙذ. دس ٔحيظ ػٍٙذا٘ٝ اي وٝ 

 سخّخُ ٔؤطش اػز.

 

 مقايمت سىگُا: -5 -2-5

وّي ػٍٟٙبي آرسيٗ سيضدا٘ٝ اص ٔمبٚٔز فـبسي ػًٙ ثؼشٝ ثٝ ٘ٛع ٚ ؿشايظ آٖ سغييش ٔي وٙذ. ثغٛس 

ػٍٟٙبي سػٛثي لٛي سش٘ذ. ٔمبٚٔز ايٗ ٘ٛع ػٍٟٙب دس ٔمبثُ ػبيؾ ٚ ؿىؼشٝ ؿذٖ دس اطش سغييشار ػٛي ٚ يب 

ػٍٙشيضٜ ثٝ ػّز ػغح سٕبع ٘ؼجشبً ا٘ذن ثيٗ لغؼبر اص ٔمبٚٔز ػًٙ  زثبسٌزاسي ٔىشس ٘يض ثيـشش اػز. ٔمبٚٔ



 

 

ٜٛ لشاس ٌيشي دا٘ٝ ٞبي آٖ ثؼشٍي داسد. ضشيت اكغىبن ػغٛح وٕشش اػز. ٔمبٚٔز ثشؿي ػٍٟٙب ثٝ ٘ح ذػبٔ

 1ِٚي ٔمبٚٔز ثشؿي ػٍٙشيضٜ ٕٔىٗ اػز ثٝ ػّز لفُ ٚ ثؼز ٔشغيش اػز 20سب  6/0سٕبع كبف ػًٙ ثيٗ 

 ؿذٖ دا٘ٝ ٞب ثيـشش ثبؿذ. 

 

 درجٍ سختی سىگُا: -6 -2-5

اػز ٚ ٞشچٝ ايٗ  ٔشغيش 10سب  1آٖ ثيٗ ػذد دسػٝ ػخشي ػجبسسؼز اص ٔمبٚٔز دس ثشاثش خشاؽ وٝ ٔمذاس 

 ٔمبٚٔز ثيـشش ؿٛد، دسػٝ ػخشي ٘يض ثيـشش ٔي ؿٛد.

 

 رفتار مکاويکی مصالح: -7 -2-5

سفشبس ٔىب٘يىي خبن، يؼٙي ساثغٝ ثيٗ ٘يشٚٞبي ٔؤطش ثش يه سٛدٜ خبوي ٚ سغييش ٔىبٖ اػضاء ٔلبِح. اص آ٘ؼب 

اسسجبط سغييش ؿىّٟب ثب ٘يشٚٞبي ٔؤطش  وٝ خبن يه ٔحيظ دا٘ٝ اي اػز، خٛاف ٔىب٘يىي آٖ يؼٙي چٍٍٛ٘ي

ٚاسدٜ ثش آٖ، ثؼشٍي ثٝ ٔـخلٝ ٞبيي چٖٛ سخّخُ، ٘فٛر دزيشي، عجيؼز اسلبَ ثيٗ دا٘ٝ ٞب ٚ سشاوٓ دزيشي 

خبن داسد. يه سٛدٜ خبوي ٔب٘ٙذ ٕٞٝ ٔٛاد ػبٔذ سب حذ ٔؼيٙي دس ثشاثش ٘يشٚٞبي خبسػي ٔمبٚٔز ٔي وٙذ ٚ دس 

ٔؼيٗ سؼبٚص وٙذ خبن ٌؼيخشٝ ٔي ؿٛد. ٌؼيخشٍي خبن ٔؼٕٛالً اص ٘ٛع كٛسسي وٝ ايٗ ٘يشٚٞب اص آٖ حذ 

 ٌؼيخشٍي ثشؿي اػز ٚ ٔمبٚٔز ٔبوضيٕٓ خبن دس ثشاثش ايٗ ٌؼيخشٍي، ٔمبٚٔز ثشؿي ٘بٔيذٜ ٔي ؿٛد.

 

 مقايمت ترضی: -8 -2-5

اٟ٘بي ٔمبٚٔز ثشؿي خبوٟب ػبُٔ ٟٕٔي دس ثؼيبسي اص ٔؼبئُ ٟٔٙذػي طئٛسىٙيه اص ػّٕٝ دس دبيذاسي ؿيشٚ

ػذٞبي خبوي ٚ خبوشيضٞب ٔي ثبؿذ. ٔمبٚٔز ثشؿي خبن، ٔمبٚٔز خبن دس ٚاحذ ػغح آٖ اػز يؼٙي 
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ٔمبٚٔشي وٝ خبن ٔي سٛا٘ذ ثشاي سبة آٚسدٖ دس ثشاثش ٌؼيخشٍي ٚ ِغضؽ دس أشذاد ٞش كفحٝ دِخٛاٜ دس داخُ 

وِٕٛت سبثغ  ،1776 دس ػبَ خٛد داؿشٝ ثبؿذ. Qf :سا ثٝ كٛسر صيش سؼشيف وشد 

 tanC                                                                                                                         (1-2) 

ايٗ ٔؼبدِٝ، ا٘شطي ٚاسدٜ ثش صاٚيٝ اكغىبن داخّي اػز. ضشيت چؼجٙذ ٌي ٚ  Cوٝ دس ايٗ ساثغٝ 

خبن سٛػظ ثبس خبسػي، ٞٓ ثشاي غّجٝ ثش اكغىبوي ٔبثيٗ رسار خبن، ٚ ٞٓ ثشاي ٔٙؼجظ وشدٖ خبن دس 

ٔمبثّٝ ثب فـبس ٔحذٚد وٙٙذٜ ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌيشد. دا٘ٝ ٞبي خبن اص ٘ظش ؿىُ،خيّي ثي ٘ظٓ ٚ ثي لبػذٜ ٚ 

1ض٘ذ. ايٗ سفشبس،ا٘جؼبطثشاي ايٙىٝ ِغضؽ سخ دٞذ ثبيذ سٚي ٞٓ ثّغ
٘بٔيذٜ ٔي ؿٛد. ثٙبثشايٗ صاٚيٝ اكغىبن   

 داخّي خبن سا ٔي سٛاٖ ثٝ كٛسر صيش ثيبٖ وشد:

  u                                                                                                                                       
(2-2)                                                                                                                               

 اطش لفُ ٚ ثؼز ثيٗ دا٘ٝ اي اػز. صاٚيٝ اكغىبن ِغضؽ ٔبثيٗ ػغٛح وب٘ي ٞب ٚ  uدس ايٗ ساثغٝ 

صاٚيٝ اكغىبن داخّي خبوٟبي دا٘ٝ اي ثب ٔيشاٖ سشاوٓ خبن سغييش ٔي وٙذ. سشاوٓ چٍبِشش خبن، ٔمذاس 

 .ثضسٌششي سا ثٝ د٘جبَ داسد 

ثب افضايؾ سشاوٓ خبن،  يه خبن ٔـخق طبثز ثبلي ثٕب٘ذ، ٔمذاس  ثشاي u( اٌش -2ساثغٝ )* دس 

 افضايؾ ديذا ٔي وٙذ. صيشا دس خبن ٔششاوٓ سش ٘يشٚي ثيـششي ثشاي غّجٝ ثش لفُ ٚ ثؼز ثيٗ دا٘ٝ اي الصْ اػز.

 

-- مقايمت ترضی مصالح سىگریسٌ اي: 

ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي سيض ٌٛؿٝ ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح ٌشد ٌٛؿٝ داساي صاٚيٝ اكغىبن داخّي ثيـششي ٞؼشٙذ.  

ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ٔخلٛكبً صٔب٘ي وٝ ثب سشاوٓ ػٍٙيٗ ٔششاوٓ ؿذٜ ثبؿٙذ ػٕٛٔبً داساي ٔمبٚٔز ثشؿي صيبد 

آٖ إٞيز داؿشٝ ثبؿذ، ِٚي ٞؼشٙذ. اٌشچٝ ٔمبٚٔز ثشؿي ٔي سٛا٘ذ دس ساثغٝ ثب فـبس خبن ٚ ٔـخلبر ثبسثشي 
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 Dilation 



 

 

سؼييٗ  ساثغٝ ٔٛػٛد ثيٗ ٔمبٚٔز ثشؿي ٚ دبيذاسي ؿيت إٞيز اكّي ػذٞبي ػٍٙشيضٜ اي سا ٔـخق ٔي وٙذ.

ٔمبٚٔز ثشؿي ثش ػب وبس ٔـىّي اػز،ثٙبثشايٗ ايٗ سأويذ سٚي ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔمبٚٔز آصٔبيـٍبٞي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي 

يٝ ٔمبٚٔز ثشؿي صٞىـي ؿذٜ وٝ صاٚيٝ اكغىبن داخّي ٞٓ اػز وٝ ٔؼذداً ثبصػبصي ٚ ٔششاوٓ ؿذٜ اػز. صاٚ

 ٘بٔيذٜ ٔي ؿٛد،اص ٘شبيغ يه آصٔبيؾ ػٝ ٔحٛسي ثلٛسر صيش ثيبٖ ٔي ؿٛد.

1 1 3

1 3

sin
 


 


  

   
                                                                                                                        

(3-2) 

'وٝ دس آٖ 

1  ٚ'

3 .سٙؾ ٞبي ٔحٛسي ٚ ٕٞٝ ػب٘جٝ دس ِحظٝ ؿىؼز اػز 

*دس ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي فشم ٔي ؿٛد وٝ دس سٙؾ ٞبي دبييٗ ٞيچ چؼجٙذ ٌي ٚػٛد ٘ذاسد 0C .

دزيشي ثؼشٍي داسد ٚ اص ايٗ سٚ سبثؼي اص دا٘ؼيشٝ ٘ؼجي، سشاص ٔمبٚٔز ثشؿي صٞىـي ؿذٜ سب حذ صيبدي ثٝ ا٘جؼبط 

 سٙؾ ٞب ٚ سبسيخچٝ سٙؾ ٞب ٚ ؿشايظ وش٘ؾ دس آصٔبيؾ اػز.

آصٔبيـبر ػٝ ٔحٛسي فـبسي، وش٘ؾ ٔؼغح   1ثشاي ؿٙبػبيي ٔمبٚٔز ثشؿي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي، ٔبسػبَ

 cmادٜ اػز. لغش دػشٍبٜ ػٝ ٔحٛسي ٚ ػٝ ٔحٛسي وــي سا سٚي ٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي ٞبي ٔشفبٚر ا٘ؼبْ د

وِٕٛت ثشاي ٕٞٝ آصٔبيـبر ظبٞشاً اص ٔجذأ ػجٛس وشد. صاٚيٝ اكغىبن ثشاي -ؿذٜ ثٛد.دٛؽ ٔٛس ا٘شخبة 113

3/5فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ وٕشش اص  cmKg  ٜدسػٝ سغييش وشد، وٝ ثب افضايؾ فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ ثٝ عٛس  55سب  35دس ٔحذٚد

3/25ٔحؼٛع وبٞؾ يبفز. دس فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ  cmKg ،  دسػٝ ٚ  40ثشاي اغّت ٔلبِح لٛي دس حذٚد

 ثذػز آٔذ. دسػٝ 30ثشاي ٔلبِح ضؼيف سش دس حذٚد 

اد وٝ دس فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ وٓ، دا٘ؼيشٝ داخّي يب دٛوي ٕ٘ٛ٘ٝ، ػبُٔ ٔؤطش اكّي سٚي ٕٞچٙيٗ ٔبسػبَ ٘ـبٖ د

ٔمبٚٔز ثشؿي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي اػز ٚ ايٗ ثٝ ػّز ا٘جؼبط دزيشي اػز، وٝ سأطيش صيبدي سٚي ٔمبٚٔز ثشؿي 

                                                           
1
 Marsal 



 

 

ٖ،وبٞؾ دا٘ٝ ٞبي دسؿز خبن داسد.چٙب٘چٝ ٔشٛػظ ػبيض دا٘ٝ ٞبي ٔلبِح افضايؾ يبثذ ،دس يه سشاوٓ يىؼب

 (Varadarajan, et al, 2003)سا ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿز. 1سخّخُ اِٚيٝ

ٔمبٚٔز ثشؿي ٔلبِح ٔششاوٓ ػٍٙشيضٜ اي سب حذ صيبدي سحز سأطيش ٔمبٚٔز رسار ثٝ وبس سفشٝ دس ٔلبِح 

ٝ ثب اػشفبدٜ اص ؿٗ ٞبي عجيؼي ٚ ٞٓ ا٘ذاصٜ ٌشد ٌٛؿٝ ٚ ؿىؼشٝ ٌٛؿٝ داس دس فـبس ٕٞ  2اػز. ٔٛسسٛ ٚ ايـي

ػب٘جٝ وٓ 
3/2 cmKg  ثيبٖ وشد٘ذ وٝ ٔلبِح ؿىٙٙذٜ سيض ٌٛؿٝ ٔمبٚٔز وٕششي ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح ٌشد ثب ،

ٞٓ چٙيٗ سحميمبر ٚاساداساػبٖ ٚ ٕٞىبساٖ ،ٔمبٚٔز ثيـشش ٔلبِح ٌشد ٌٛؿٝ سا ٘ـبٖ  ؿىؼشٍي وٕشش، داس٘ذ.

 داد  ٘ـبٖ داد.

دس خبوشيض ٞب سبسيخچٝ سٙؾ ٞب اغّت خيّي ػبدٜ ٞؼشٙذ ٚ اغّت خبوشيض ٞب سشاوٓ ٘شٔبَ داس٘ذ. دس حبِز 

ٔششاوٓ دٛؽ ٌؼيخشٍي ثٝ كٛسر ٔٙحٙي ثٛدٜ دس حبِي وٝ دس حبِز غيش ٔششاوٓ دٛؽ سمشيجب خغي خٛاٞذ ثٛد 

خبوٟبي دسؿز دا٘ٝ ثب افضايؾ فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿذٜ دس آصٔبيـبر صٞىـي ؿذٜ  ٚ ٕٞچٙيٗ 

 وبٞؾ ٔي يبثذ. 

 

 عًامل مًثر در مقايمت ترضی مصالح سىگریسٌ اي: -3-5-1

ػٙغ ػٍٟٙب ، سيض ٌٛؿٝ ٌي ،لغش ثضسٌششيٗ ػٍٙذا٘ٝ ٞب ،آة ٔٛػٛد ،دسػٝ سشاوٓ ،فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ ٔٛطش، 

،سخّخُ ،دس كذ خشد ؿذٌي  اص ػّٕٝ ػٛأُ ٞٛاصدٌي،ٚيظٌي ٞبي ٔشثٛط ثٝ سغييشؿىُ دزيشي ،٘فٛر دزيشي 

 سبطيش ٌزاس ثش ٔمبٚٔز ػبصٜ ػٍٙشيضٜ اي ٞؼشٙذ. 

 

 

 

 
                                                           

1
 Initial Void Ratio 

2
 Morto & Ishi 



 

 

 الف( داوٍ تىـذي:

دا٘ٝ ثٙذي خٛة ٔٛػت وبٞؾ فضبٞبي خبِي سحز سشاوٓ ٔٙبػت ٔي ؿٛد.دس ايٗ ٔيبٖ ٘ؼجز لغش 

دزيشي ٔلبِح ؿٗ ٚ ٔبػٝ اي ٚ يب ثضسٌششيٗ دا٘ٝ ثٝ وٛچىششيٗ دا٘ٝ ثؼيبس سؼييٗ وٙٙذٜ اػز.ٔمبٚٔز ٚ سشاوٓ 

 خشدٜ ػٍٙي ثٝ ٔمذاس صيبدي سحز سبطيش ٔـخلبر ػًٙ ٔبدس اػز .

عجك سحميمبر خٛد اظٟبس داؿشٙذ وٝ ثب افضايؾ لغش ػٍٙذا٘ٝ ٞب لبثّيز   1ٚ ده سشصالي 1984ػبَ دس 

بدي سا ثش سٚي آصٔبيـبر ػٝ ٔحٛسي صي 2ٚ ٌيجغ ِٞٛشض 1956ػبَ فـشدٌي ٔلبِح ٘يض افضايؾ ٔي يبثذ. دس 

ٔلبِح ؿٗ ٚ ٔبػٝ سٚد خب٘ٝ اي اسائٝ وشد٘ذ ،وٝ ثش عجك آٖ ٘شيؼٝ ٌشفشٙذ وٝ ثب افضايؾ ٔمذاس ؿٗ سب حذ 

 ٔـخلي ٔمبٚٔز ٔلبِح ثبال سفشٝ ٚ دغ اص آٖ طبثز ٔب٘ذٜ يب وبٞؾ ٔي يبثذ.

ثٙذي يىٙٛاخز ثيؾ اص دا٘ٝ ٞبي ثب لغش ثضسٌشش ثيؾ اص ٔٛاد سيض دا٘ٝ لبثّيز فـشدٌي داس٘ذ. ٔلبِح ثب دا٘ٝ 

ٔلبِح خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ)ثب دا٘ٝ ثٙذي ٌؼششدٜ (، ثب ٕٞبٖ اثؼبد ػٍٙذا٘ٝ، خشد ؿذٜ، ثٙبثش ايٗ ٔلبِح ثب دا٘ٝ 

ثٙذي ٌؼششدٜ  ظشفيز ثبسثشي ثيـششي داس٘ذ. سفبٚر ثيٗ حذاوظش ثبس لبثُ اػٕبَ ثٝ يه سٛدٜ ػٍٙشيضٜ اي اص 

ح ثب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز ،ثب افضايؾ سٙؾ ٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝ افضايؾ ٔي ٔلبِح خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ ٘ؼجز ثٝ ٔلبِ

ٌؼيخشٍي ٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز دس سٙؾ ٞبي ثبال ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي ٌؼششدٜ دس سغييش  يبثذ.

 ؿىُ ٞبي ثضسٌششي اسفبق ٔي افشذ.

 25ي ٔلبِح ػٍٙشيض ٜ اي ثيؾ اص ،اٌش ضشيت يىٙٛاخشي ٔٙحٙي دا٘ٝ ثٙذ 1976ثش اػبع ٔغبِؼبر ٔبسػبَ   

ثبؿذ ،سخّخُ افضايؾ ٔي يبثذ.دس ٔلبِح خٛة دا٘ٝ  CU  <1 > 25ثبؿذ ،سخّخُ وبٞؾ ٔي يبثذ ٚ دس حبِي وٝ 

ٔبسػبَ ٘ـبٖ داد وٝ  1973ؿذٌي صاٚيٝ اكغىبن ثيـشش اػز.دس ػبَ ثٙذي ؿذٜ ثٝ ػّز وٓ ثٛدٖ ٔيضاٖ خشد 

 , Gharavy)ثيـشش اص ٔلبِح يىٙٛاخز اػز  دسػٝ 4ٜ صاٚيٝ اكغىبن دس ٔلبِح خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذ

.  دس ٔلبِحي وٝ ٔٙحٙي دا٘ٝ ثٙذي آٟ٘ب ،ٌؼششدٌي وٕششي داس٘ذ ،صاٚيٝ اكغىبن ٔلبِح ٘ؼجز ثٝ  (1996
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2
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ٞٓ چٙيٗ آصٔبيـبر  (Fumagalli, 1969)ٔلبِح خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ ثب آًٞٙ ثيـششي وبٞؾ ٔي يبثذ.

 5ٔيّي ٔشش ، 5دسكذ رسار وٛچىشش اص  40سب  30دسؿز دا٘ٝ ثب ٘ـبٖ دادٜ اػز وٝ صاٚيٝ اكغىبن ٔلبِح 

سيض دا٘ٝ اص ٘ظش ٔمبٚٔشي ٚ  دسكذ 40سب  30دسػٝ ثيـشش اص ٔلبِحي اػز وٝ سيض دا٘ٝ ٘ذاس٘ذ.دس وُ ٔلبِح ثب 

٘ٝ ،خشدؿذٌي افضايؾ ٔي يبثذ .  ٔبسػبَ سٛكيٝ ثبوبٞؾ سيض دا (Vutsel,1983)ؿىُ دزيشي ٔٙبػت سش٘ذ

سب  200% ٚ ثيـيٙٝ لغش ٔلبِح 10ٔيّي ٔشش وٕشش اص  2/0ٔلبِح ػذ ػٍٙشيض دسكذ رسار  وٛچىشش اص ٕ٘ٛد وٝ دس 

ثبؿذ.ٔمبيؼٝ ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ٔخشّف، ٘شيؼٝ ٌيشي  15ٚ ضشيت يىٙٛاخشي ٔلبِح ٘يض ثيؾ اص   ٔيّيٕشش 300

ثش ايٗ وٝ ٔلبِح خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ ٚ ٌشد ٌٛؿٝ ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح ٌٛؿٝ  ٔجٙي 1965بَ وبػبٌشا٘ذٜ سا دس ػ

 .(Marachi et al.1972)داس ثب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز ثٟشش ثٛدٜ  ٚ ثشاي ػذٞبي ٔشسفغ ٔٙبػت سش٘ذ سبئيذ ٔيىٙذ

 

 ب( مقايمت مصالح خردٌ سىگی:

ػٍٙشيضٜ اي اػز. ٔمبٚٔز رسار سا ٔي سٛاٖ  ٔمبٚٔز ػٍٙذا٘ٝ ٞب اص ػٛأُ سبطيش ٌزاس دس سفشبس ٔلبِح

ٔشٙبظش ثب ٘يشٚيي وٝ ثش ػغح سٕبع دٚ رسٜ ٚاسد ؿذٜ ٚ ثبػض خشد ؿذٌي رسار ٔي ؿٛد دا٘ؼز. ٔلبِح ٔخشّف 

سحز سٙؾ ٔـبثٝ ،خشدؿذٌي ٔخشّفي داس٘ذ ،ثٙبثش ايٗ خشد ؿذٌي ٔلبِح سبثؼي اص ٔمبٚٔز ٔلب ِح اػز.عي 

بٚٔز ػًٙ ػبِٓ دس ا٘ٛاع ٔخشّف ثٝ ػُٕ آٔذٜ اػز، فشَٔٛ صيش وٝ سٛػظ  ثشسػيٟبي ٔخشّفي وٝ دس ٔٛسد ٔم

 اسائٝ ؿذٜ خٛد ٔجٙبي سئٛسيه ٘يض دس ثش داسد، ثخٛثي ٔمبٚٔز ػًٙ سا ثيبٖ ٔي داسد. 1ٞٛن ٚ ثشاٖٚ

2'

331 . cc sm                                                                                              (4-2)  

ٔمبٚٔز فـبسي سـه ٔحـٛسي ٔـي ثبؿـذ. ثـشاي ػـًٙ        cدبسأششٞبي ٚاثؼشٝ ثٝ ٘ٛع ػًٙ ٚ   m ٚsوٝ دس آٖ 

دس ٘ظش ٌشفشٝ ٔي ؿٛد ٚ ساثغٝ فٛق ثشاي سٛدٜ ػًٙ خشدٜ ؿذٜ  0sٚ ثشاي ػًٙ وبٔالً خشد ؿذٜ 1sػبِٓ 

 ثٝ ساثغٝ ػبدٜ سش صيش سجذيُ ٔي ٌشدد:

331 .  cm                                                                                                              (5-2)  
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سٛدٜ ػًٙ خشد ؿذٜ دسػب داساي ٔمبٚٔز ٔشفبٚسي ٘ؼجز ثٝ خشدٜ ػًٙ خبوشيضي ٚ ٔششاوٓ ؿذٜ اص ٕٞبٖ 

جؼبً ػًٙ خشد ؿذٜ ػٙغ ٔي ثبؿذ. صيشا وٝ ٘حٜٛ لشاسٌيشي ػٍٙذا٘ٝ ٞب ٚ ٘مبط اكغىبوي ٔشفبٚر اػز ٚ ع

دسػب )دس كٛسر يىؼبٖ ثٛدٖ دا٘ٝ ثٙذي ٚ ٘جٛدٖ ٔٛاد سػي ٚ سيضدا٘ٝ ٞب( ٔمبٚٔز ٘ؼجشبً ثيـششي داسد. اص ٘ظش 

خلٛكيبر ٔمبٚٔشي ٚ اػشحىبْ ػًٙ ٚ سأطيش آٖ ثش ٔمبٚٔز ثشؿي سٛدٜ ٞبي ػٍٙشيضٜ اي ٚ ٘يض اػشحىبْ آٖ دس 

لٛف ػٍٟٙبي آرسيٗ ثيشٚ٘ي اص ٚيظٌي ٞبي ٔمبٚٔشي ٔمبثُ ػٛأُ ػٛي ٚ فشػبيؾ، ػٍٟٙبي آرسيٗ ٚ ثخ

ثباليي ثشخٛسداس٘ذ ٚ دغ اص آٖ ثٝ سشسيت ػٍٟٙبي دٌشٌٛ٘ي سٛدٜ اي، ػٍٟٙبي سػٛثي دٌشٌٖٛ ؿذٜ، ػٍٟٙبي 

 آٞىي ٚ ٔبػٝ ػٍٟٙبيي وٝ ثٝ خٛثي ػيٕب٘ي ؿذٜ ا٘ذ، دس دسػبر ثؼذي ٔمبٚٔشي لشاس داس٘ذ.

 

 ج(  تراكم :

ثب خشدؿذٌي ٘مبط سٕبع ٚ آسايؾ ٔؼذد ػًٙ ٚ اػضاء خشد ؿذٜ دس اسسجبط سشاوٓ ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي 

ؿذٜ ثبػض افضايؾ سشاوٓ ٔي ؿٛد. ِشصا٘ذٖ ٔلبِح ػٍٙشيض  َاػز؛ ٚ دس ٘شيؼٝ ي ايٗ اطش، افضايؾ سٙـٟبي اػٕب

ثبػض لشاس ٌشفشٗ ٔشست رسار دس سٛدٜ ٚ دس ٘شيؼٝ ػجت ايؼبد سشاوٓ ٔي ٌشدد. افضايؾ سعٛثز ٕٔىٗ اػز 

 بِح ٔٙـأ ػًٙ سا ػؼز وٙذ ٚ ٔٛػت خشد ؿذٌي آٟ٘ب ؿٛد.ٔل

سشاوٓ دزيشي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ٔؼٕٛالً سحز ؿشايظ يه ثؼذي ٚ دس يه دػشٍبٜ ادٚٔشش ا٘ذاصٜ ٌيشي 

ٔي ؿٛد ٚ سغييش ؿىُ يه ػبصٜ ػٍٙشيضٜ اي دس ٘شيؼٝ سغييش سٙؾ ٞب يب سعٛثز ٔٛػٛد اغّت ٔشثٛط ثٝ سفشبس 

وٝ ٔي سٛا٘ذ دس يه آصٔبيؾ ادٚٔشش ٔٙبػت ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿٛد. ثشاي آصٔبيؾ سٚي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي اػز 

 ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي وٝ ؿبُٔ دا٘ٝ ٞبي دسؿز ٞؼشٙذ ٚػبيُ آصٔبيؾ ثب اثؼبد ثضسي ٔٛسد ٘يبص اػز.

( ثشاثش ٘ؼجز D( سٛكيف ٔي ؿٛد.  )D) 1ػخشي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ثٛػيّٝ دبسأشش ٔذَٚ دٌشؿىّي

افضايؾ سٙؾ لبئٓ اػٕبَ ؿذٜ    ٓثٝ افضايؾ وشؽ لبئ، v .اػز 
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وش٘ؾ ٔؼٕٛالً غيش خغي اػز ٚ ٔمذاس ٔذَٚ دٌشؿىّي ٘ٝ سٟٙب ثؼشٍي ثٝ دا٘ؼيشٝ داخّي ٚ  -*ساثغٝ سٙؾ

 سٙؾ ٘يض اسسجبط داسد. سعٛثز ٔٛػٛد دس ٔلبِح داسد ثّىٝ ثٝ سشاص سٙؾ ٞب ٚ سبسيخچٝ
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 د(  ضکست ررات:

ثغٛس وّي خشد ؿذٖ اػضاء سـىيُ دٞٙذٜ خبوشيضٞبي ػٍٙشيضٜ اي، دس اطش سٙؾ ٞبي ٚاسدٜ يىي اص 

ر دا٘ٝ ثٙذي ٟٕٔششيٗ دذيذٜ ٞبيي اػز وٝ ثٝ عٛس آؿىبس دس سٛدٜ ٞبي ػٍٙشيض ثٝ چـٓ ٔي خٛسد. ؿىؼز رسا

 & Brauns)سا سغييش دادٜ ٚ ثٝ عٛس ٔحؼٛع ٔـخلٝ ٞبي سغييش ؿىُ ٚ ٔمبٚٔز ثشؿي ٔلبِح اطش ٔي ٌزاسد

Kopst , 1991 ) اػضاء سـىيُ دٞٙذٜ ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ٕٔىٗ اػز ثب يىذيٍش ٔشفبٚر ثبؿٙذ ٚ ثشخي اص .

يُ ؿذٜ ثبؿذ. دا٘ٝ ٞبي ػًٙ ٔؼٕٛالً ػٍٙذا٘ٝ ٞب ٕٔىٗ اػز اص چٙذيٗ وب٘ي ثب خٛاف ٔىب٘يىي ٔشفبٚر سـى

ثشاثشٔمبٚٔز وــي آٟ٘بػز. ٕٞچٙيٗ ػٍٙذا٘ٝ ٞب  4ثشاثش، يب ثيـشش اص  4ؿىٙٙذٜ ٞؼشٙذ ٚ ٔمبٚٔز فـبسي آٟ٘ب 

ٕٔىٗ اػز دس اطش ٞٛاصدٌي داساي سشن ٚ سخّخُ ثبؿٙذ. ايٗ ٔٛاسد دسػٝ ديچيذٌي دشٚػٝ ؿىؼز سا ثب دس 

ٞذ. دس يه سٛدٜ دا٘ٝ اي، سٙؾ ٞب اص ػغٛح سٕبػي دا٘ٝ ٞب ثٝ يىذيٍش ٘ظش ٌشفشٗ عجيؼز ٔلبِح ٘ـبٖ ٔي د

ا٘شمبَ ٔي يبثذ. ثٝ ػالٜٚ دبسأششٞبي آٔبسي ٘يشٚٞبي سٕبػي ٚ ٞٙذػٝ ٘ب ٔٙظٓ ػبخشٕبٖ دا٘ٝ ٞب ٚ ػغح سٕبع، 

 ٕٔىٗ اػز ديـٍٛيي حبِز سٙؾ ٞب دس دسٖٚ اػضاء خبن سا غيش ٕٔىٗ ػبصد.



 

 

 

 ل مُمی كٍ تر ريي ضکسته داوٍ َا مؤثروذ، عثارتىذ از:تطًر خالصٍ می تًان گفت عًام

 فـبس ػب٘جي 

 دا٘ٝ ثٙذي خبن 

 ٔشٛػظ ا٘ذاصٜ ٚ ؿىُ دا٘ٝ ٞب 

 ُسخّخ 

 ػٙغ دا٘ٝ ٞب 

  دا٘ؼيشٝ ٘ؼجي 

 ُ٘ؼجز سخّخ 

 ثيـيٙٝ ا٘ذاصٜ رسار 

 ٔؼيش سٙؾ ٔٛطش 

  ٚػٛد يب ػذْ ٚػٛد آة 

وٝ ثش اطش فـبسٞبي ػب٘جي ثضسي ٚ اػٕبَ سٙؾ  ثٝ عٛس ٔظبَ دس ساثغٝ ثب دا٘ٝ ثٙذي، ٔغبِؼبر ٘ـبٖ دادٜ اػز

ثشؿي دس دا٘ٝ ثٙذي يه خبن خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ سغييش وٛچىي ايؼبد ؿذٜ اػز، ثٙبثشايٗ دس ايٗ چٙيٗ 

خبوي دس ٔمبيؼٝ ثب يه خبن يب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز، وبٞؾ ثؼيبس وٕي دس ٘ؼجز سٙؾ ٞبي اكّي دس ؿىؼز 

 ايؼبد ٔي ؿٛد.

 



 

 

  : 1فري ریسش -2-6

ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي غيش اؿجبع ثب سشاوٓ ضؼيف دس ٍٞٙبْ اِٚيٗ آثٍيشي ٔؼشؼذ فشٚ سيضؽ ٞؼشٙذ. ايٗ 

ٔٛضٛع ثب ٘شٔي ٚ وبٞؾ ٔمبٚٔز رسار ػًٙ دس اسسجبط اػز. سأطيش آثٍيشي سٚي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي غيش 

 اؿجبع سا ٔي سٛاٖ ثب يه آصٔبيؾ ادٚٔششي سؼييٗ ٕ٘ٛد.

ز اص ٘ـؼز ٔلبِح خبوي يب ػٍٙشيضٜ اي سحز ثبس ٚلشي وٝ ٔلبِح خيغ ثٙبثشايٗ فشٚ سيضؽ ػجبسر اػ

ٔي ؿٛ٘ذ. يىي اص دبسأششٞبيي وٝ سأطيش ٚيظٜ اي سٚي سغييش ؿىّٟبي دغ اص ػبخز ػذ داسد، ٞٛاصدٌي ٔلبِح 

 ,Justo)اسفبق افشبدٜ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ايٗ ٔٛضٛع اػز. 2ػٍٙشيضٜ اي خيغ ؿذٜ اػز.آ٘چٝ دس ػذ ػٗ ٌبثشيُ

1991) 

ش يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي سا دس يه ادٚٔشش ثبسٌزاسي وٙيٓ ٚ سب صٔب٘ي وٝ ٘ـؼز ػٕالً اسفبق ٔي اٌ

وٙيٓ ٔـبٞذٜ خٛاٞيٓ وشد وٝ ٘ـؼز ٞبي لبثُ سٛػٟي دس اطش غشلبة  3افشذ كجش وٙيٓ ٚ ثؼذ ٕ٘ٛ٘ٝ سا غشلبة

 (Marsal,1973)وشدٖ ٕ٘ٛ٘ٝ سخ ٔي دٞذ.

بسي آة، دسٖٚ سٛدٜ ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ثشاي سػيذٖ ثٝ حبِز ايٗ ٔٛضٛع ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ ػُٕ سٚغٙى

دبيذاس سش، ِغضؽ ثٛػٛد ٔي آٚسد.ٕٞچٙيٗ ٔٛلؼي وٝ آة سحز فـبس ثٝ يه سٛدٜ ػٍٙشيضٜ اي اؿجبع سضسيك ٔي 

ؿٛد ٞيچ ٘ـؼز اضبفي سا دس آٖ ثٛػٛد ٕ٘ي آٚسد.ثشاي سشاوٓ ػٍٙشيضٜ ٞبي سحز فـبس دس ػذٞبي ػٍٙشيضٜ 

4ٜ ٔي ؿٛد وٝ ثبػض وبٞؾ ػذا ؿذٌي دا٘ٝ ٞباي اص آة اػشفبد
ٔي ؿٛد. ايٗ سٚؽ دا٘ؼيشٝ اليٝ ٞبي ٔششاوٓ  

 سا افضايؾ داد. 5ؿذٜ دس خبوشيض آصٔبيؾ ػذ ٔٛ٘ز ػيٙغ
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2
 San Gobriel 

3
 Flooding 

4
 Segregation 

5
 Mont Cenis 



 

 

 خسش: -2-7

دس ٟٔٙذػي ط٘ٛسىٙيه ٘ـؼز ٞبي ٚاثؼشٝ ثٝ صٔبٖ ٔؼٕٛالً ٕٞشاٜ فشآيٙذ سحىيٓ اػز. دس ايٙؼب سفشبس ٘ـؼز 

،ثٝ ٔٙظٛس ِغضا٘ذٖ رسار ثشاي ثٛػٛد آٔذٖ سشاوٓ ثيـشش، ٔي سٛا٘ذ اص حفشٜ ٞبي خبن ثٛػيّٝ ٘ؼجشي وٝ آة 

سحز يه ٌشاديبٖ ٞيذسِٚيىي، ػشيبٖ يبثذ ٔحبػجٝ ٔي ؿٛد.سحىيٓ ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ثب خبوٟب ٔشفبٚر اػز؛ 

د )ثٝ ػّز ايٗ ثٝ دِيُ دسؿشي رسار، أىبٖ صٞىـي ٚ ٌٛؿٝ داس ثٛدٖ رسار اػز وٝ سحز ثبسٞبي سٕبػي صيب

سغييش ؿىّٟبي فـبسي ثضسي( خشد ٔي ؿٛ٘ذ. دغ اص سىٕيُ يه ػبصٜ ػٍٙشيضٜ اي ٚ دبيبٖ سغييشار ػغح آة، 

 سغييشار سٙؾ ٞبي ٟٕٔي دس خبوشيض ٚ فٛ٘ذاػيٖٛ آٖ سخ ٔي دٞذ.

سب  70صٔبٖ ثشاي  -ييش ؿىّٟبي ديؾ سٚ٘ذٜ ٔشحذثب خضؽ دس سٙؾ ٔؤطش طبثز اسفبق ٔي افشذ. ساثغٝ ٘ـؼزسغ 

ػبػز دسحبِز سشاوٓ ػشيغ ثٝ ؿىُ ؿجٝ ٍِبسيشٕي اػز. ايٗ ٔشحّٝ اص دشٚػٝ  24دسكذ وُ سشاوٓ دس  80

٘ـؼز ثٝ ػٙٛاٖ خضؽ ؿٙبخشٝ ؿذٜ ٚ راسبً ؿجيٝ سشاوٓ طب٘ٛيٝ سػٟب اػز ـ اٌشچٝ ٕٔىٗ اػز ٔىب٘يضْ آٖ خيّي 

 1ذر خيّي ٟٔٓ اػز. وبسِغٔشفبٚر ثبؿذ ـ  آ٘بِيض خضؽ، ثشاي آ٘بِيض ػبثمٝ ٘ـؼز يب سخٕيٗ ٘ـؼز دساص ٔ

  ٝصيش سا  ثشاي سخٕيٗ ٘ـؼز خضؿي اسائٝ ٕ٘ٛدٜ اػز:ساثغ 
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LogHaS                                                                                                       (6-2) 

S  ٘ـؼز سبع ػذ ػٍٙشيضٜ اي ثٝ اسسفبعH  ٖاػز وٝ ثيٗ دٚ صٔب
2t  ٚ

1t  ثؼذ اص دبيبٖ دٚسٜ ػبخز ػذ اسفبق ٔي

 افشذ.

ثٛػيّٝ ادٚٔشش دس آصٔبيـٍبٜ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔي ؿٛد وٝ ٔؼٕٛالً ٔمذاس صيبدي وٛچىشش اص ٔمذاس ٔـبٞذٜ  aٔمذاس  

 ؿذٜ دس ٔحُ اػز.
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 درصذ رطًتت: -2-8

ٔلبِح ثبػض وبٞؾ ٔمبٚٔز فـبسي سه ٔحٛسي ٔلبِح ػٍٙشيض ٜ اي ٔي ٌشدد.ٔغبِؼبر اؿجبع ؿذٖ 

٘ـبٖ ٔي دٞذ ٔلبِحي وٝ ثٝ كٛسر خـه ٔششاوٓ ؿذٜ ا٘ذ دغ اص سش ؿذٖ سغييش ؿىُ ٞبي ( 1977) ٔبسػبَ

 صيبدي اص خٛد ٘ـبٖ ٔي دٞٙذ.ٔبسػبَ ػبُٔ وبٞؾ ٔمبٚٔز سا ،وبٞؾ ٔمبٚٔز ػٍٙذا٘ٝ ٞب دا٘ؼز. 

 دس وبٞؾ ٔمبٚٔز ثيـشش ثٝ ٚاػغٝ افضايؾ سشن ٞبي ٔٛيي اػز.سبطيش آة 

ٚ ٔلبِح ٌُ % 29دغ اص سش ؿذٌي ،ٔلبِح ٌشا٘يشي خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ سب ( 1969ٖ )عجك ٔغبِؼبر ديٍٛ

1ػًٙ
 (Gharavy 1996) لبثّيز فـشدٌي ديذا وشد٘ذ. %100سب  

ٍٙذا٘ٝ ٞب وبٞؾ يبفشٝ ٚ خشد ؿذٌي ، دس حيٗ سش ؿذٖ ٔمبٚٔز ػ(1979) عجك سحميمبر ٘ٛثبسي ٚ دا٘ىٗ

 3ٚ ِذـغ ()  2ٚ ثــبسسٗ(1959ٔٛسيـغ  ) افضايؾ ٔي يبثذ.عجك سحميمبر سشصالـــي ،

 .ٔمذاس صاٚيٝ  اكغىبن داخّي دس حبِز اؿجبع ثٝ ٔشاست اص حبِز خـه وٕشش اػز 

 

 كروص گسيختگی در مصالح سىگریسٌ اي: -2-9

ثؼيبس وٕشش اص وش٘ؾ ٞبي ٔـبٞذٜ   Kpa 69 سٙؾ ٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝ وٕشش اصوش٘ؾ ٔحٛسي دس سؼّيٓ ثشاي 

 اػز. Kpa 69ؿذٜ دس سٙؾ ٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝ ثيؾ اص  

دس ٔلبِح خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ ٔششاوٓ ،وش٘ؾ ٞب ثؼيبس وٕشش اص ٔلبِح ػؼز ثذ دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ اػز . 

 kpa 117ِشي اػز وٝ سٙؾ ٕٞٝ ػب٘جٝ وٕشش اص حب ثشاثش 3سب  2حذٚد وش٘ؾ سؼّيٓ دس سٙؾ ٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝ ثبال 

اػز.ايٗ سغييش دس وش٘ؾ دس ٔؼبئُ ٔشثٛط ثٝ دبيذاسي ؿيشٚا٘ي ٞب إٞيز داسد صيشا وش٘ؾ ٞبي ثضسٌي ثبيذ 
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 Mudstone 
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 Barton &Kjaernsli  

3
 Leps 



 

 

ثؼيغ ؿٛ٘ذ سب ٔمبٚٔز ثشؿي ٔلبِح دس ػٕك ثؼيغ ؿٛد .ٚ ايٗ وش٘ؾ ٞب ثضسي سش اص وش٘ؾ ٞبي حذ سؼّيٓ 

 .(Leps.1970) ض ٔي ثبؿٙذٔلبِح  دس اليٝ ٞبي ػغحي خبوشي

وش٘ؾ ٞبي ٔحٛسي ٚ حؼٕي ثب افضايؾ سٙؾ ٕٞٝ ػب٘جٝ ثب آًٞٙ وبٞـي افضايؾ ٔي يبثٙذ.ايٗ سغييش،دس  

 (Inderaranta,et al 1993).ثؼيبس ا٘ذن اػز Mpa48/4سٙؾ ٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝ ثيؾ اص

ػٍٙذا٘ٝ ٞب لبثّيز ٚ ده عجك سحميمبر خٛد اظٟبس داؿشٙذ وٝ ثب افضايؾ لغش  سشصالي 1984َ دس ػب

 فـشدٌي ٔلبِح ٘يض افضايؾ ٔي يبثذ

ٖ ٔي دٞذ ٔلبِحي وٝ ثٝ كٛسر خـه ٔششاوٓ ؿذٜ ا٘ذ دغ اص سش ؿذٖ سغييش ٘ـب 1977بَ ٔغبِؼبر ٔبسػ

 ؿىُ ٞبي صيبدي اص خٛد ٘ـبٖ ٔي دٞٙذ.

داد وٝ ا٘ذاصٜ رسار دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ سبطيشي دس ٔمذاس وش٘ؾ  ٘ـب1969َٖ ديٍٖٛ دس ػب

 ٌؼيخشٍي ٘ذاسد.

دسكذ ثشاي سٙؾ  2 سغييش ؿىُ ٞبي ٔحٛسي دس ٍٞٙبْ ؿىؼز دس آصٔبيـبر ػٝ ٔحٛسي فـبسي اص حذٚد

2/1ٕٞٝ ػب٘جٝ  cmKg  دسكذ ٚ ثيـشش ثشاي ٕٞٝ ػب٘جٝ  10سب
2/25 cmKg سغييش ٔي وٙذ 

ثب افضايؾ سٙؾ دٚس ٌيش ، وش٘ؾ ٔحٛسي ٚ حؼٕي دس حيٗ ٌؼيخشٍي افضايؾ ٔي يبثذ ،وٝ ايٗ افضايؾ دس 

 سٙؾ ٞبي ثبال ٘بچيض اػز.

سفشبس سٙؾ ـ وش٘ؾ يه إِبٖ خبن سحز ثبسٌزاسي ،ٔشبطش اص دسػٝ خشد ؿذٌي رسار ٔي ثبؿذ.دس فـبس 

ػٝ ٔحٛسي، خشد ؿذٌي ،وبٞؾ حؼٓ ٔلبِح سا افضايؾ ٔي دٞذ ٚ ٘شخ اسؼبع سا وبٞؾ يه ثؼذي ٚ يب فـبس 

 (Hardin,1984)ٔي دٞذ.

 :تررسی تغييرات زايیٍ اصطکاک داخلی در مصالح سىگریس -2-11

سحميمبر ٔشؼذدي ػٟز ا٘ذاصٜ ٌيشي صاٚيٝ اكغىبن ِغضؿي ثشاي وب٘يٟبي وٛاسسض، فّذػذبر ٚ وّؼيز 

ٚ « ثشْ َٚ»وٝ ثخؾ ػٕذٜ خبوٟبي ٞٓ ا٘ذاصٜ الي داس ٚ ثضسٌشش اص آٖ سا سـىيُ ٔي دٞذ، ا٘ؼبْ ٌشفشٝ اػز. 



 

 

سب  سمشيجي ّي سيض دس دأٙٝ ثشاي وٛاسسض ثب ػغٛح صثش ٚ خي utanٔـخق وشد٘ذ وٝ « ديىي»

 داس٘ذ. دس ٘شيؼٝ ٔمذاس  لشاسu  ديش  دسػٝ لشاس ٔي ٌيشد. ٞٛسٖ 27سب  17دأٙٝ ثشاي وٛاسسض دس ٚ

 ػٟز ؿشايظ اؿجبع ثذػز آٚسدٜ ا٘ذ. utanٔمبديش سا ثشاي 

 ثشسػي صاٚيٝ اكغىبن داخّي ثشاي ٔلبِح ٔخشّف  -- 1ػذَٚ

 ٘ٛع ٔبدٜ ٔؼذ٘ي
utan  degu 

 24 0.45 وٛاسسض

 38 0.77 فّذػذبر

 34 0.68 وّؼيز

 

*صاٚيٝ اكغىبن داخّي خبوٟبي دا٘ٝ اي ثب ٔيضاٖ سشاوٓ خبن سغييش ٔي وٙذ. سشاوٓ چٍبِشش خبن ٔمذاس 

 .ثضسٌششي سا ثٝ د٘جبَ داسد 

 *ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي سيض ٌٛؿٝ ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح ٌشد ٌٛؿٝ داساي صاٚيٝ اكغىبن داخّي ثيـششي ٞؼشٙذ

3/5*عجك سحميمبر ٔبسػبَ صاٚيٝ اكغىبن ثشاي فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ وٕشش اص  cmKg  55سب  35ٔحذٚدٜ دس 

وٝ ثب افضايؾ فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ ثٝ عٛس ٔحؼٛع وبٞؾ ٔي يبثذ. دس فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ  دسػٝ سغييش ٔي وٙذ

3/25 cmKg ،  دسػٝ 30دسػٝ ٚ ثشاي ٔلبِح ضؼيف سش دس حذٚد  40ثشاي اغّت ٔلبِح لٛي دس حذٚد 

 اػز

ثيـشش اص  دسػٝ 4دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ ٔبسػبَ ٘ـبٖ داد وٝ صاٚيٝ اكغىبن دس ٔلبِح خٛة  1973ػبَ دس 

 . (Gharavy1996)ٔلبِح يىٙٛاخز اػز 

دسكذ رسار  40سب  30آصٔبيـبر ٘ـبٖ دادٜ اػز وٝ صاٚيٝ اكغىبن ٔلبِح دسؿز دا٘ٝ ثب ٞٓ چٙيٗ 

 اص ٔلبِحي اػز وٝ سيض دا٘ٝ ٘ذاس٘ذ دسػٝ ثيـشش 5ٔيّي ٔشش ، 5وٛچىشش اص 



 

 

( ٔمذاس صاٚيٝ  اكغىبن 1970(ٚ ِذـغ  )1981ثــبسسٗ   )(ٚ 1959ٔٛسيـغ )عجك سحميمبر سشصالـــي ،

 داخّي دس حبِز اؿجبع ثٝ ٔشاست اص حبِز خـه وٕشش اػز.

( ٘ـبٖ داد وٝ دس آصٔبيـبر ػٝ ٔحٛسي لغش ثضسي دس فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ Marachi,et,al.1972ٔبساچي )

2/200 cmKg  افضايؾ يه دسكذ ٔمذاس دٛوي، ٔمذاس  وبٞؾ ٔي دٞذ. عجك سحميمبر   دسػٝ 5/0سا

(Varadarajan,et,al, 2003) 

ٔمذاس صاٚيٝ ٔمبٚٔز ثشؿي دس ٔلبِح ٌشد ٌٛؿٝ ثب افضايؾ ػبيض رسار افضايؾ ٔي يبثذ ثش خالف آ٘چٝ دس  

ٞبي ػٍٙشيضٜ اي ثب لغش س آصٔبيؾ ثشسٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ،د 1973ٚ چبسِض  1969ؿذ.سبٔض  ٔٛسد ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ٔـبٞذٜ

mm 300  ٜ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ صاٚيٝ اكغىبن دس ٔلبِح ثب ثيـيٙٝ ا٘ذاصٜ رس mm 75  ،2 %  ثيـشش ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح

 .(Charles & Watts ,1980) ٔي ثبؿذ mm 10ثب ثيـيٙٝ لغش 

دس  سا ثب افضايؾ ا٘ذاصٜ رسار ٘ـبٖ داد. ٘يض وبٞؾ ٔمذاس  (Marachi .et al,.1972)ٔبساچي

وٕشش اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثب  دسػٝ 4سب  3ايٙچ صاٚيٝ ٔمبٚٔز ثشؿي  6حذاوظشرسٜ آصٔبيـبر ٚي دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثب لغش 

 ثذػز آٔذ. ايٙچ 5/0لغش 

صيبد ؿذٜ ٚ دس  ثب افضايؾ ػبيض دا٘ٝ ٞب دس ٔلبِح ٌشدٌٛؿٝ ٔمذاس  (Gupta.2009)عجك سحميمب ر 

ثش اػبع آصٔبيؾ ثش سٚي ٔلبِح  (Marachi, et al.1969)وبٞؾ ٔي يبثذ.  φٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ٔمذاس 

 ا٘فؼبسي ٘شبيؼي ٔـبثٝ سا ػٙٛاٖ وشدٜ اػز.

3ٚ سا٘ؼيز ػبٌبس 2ٚ سيذبيٕٛخ 1اعالػبر ثذػز آٔذٜ اص ٔلبِح ػٝ ػذ ساٍ٘ب٘ذي
٘يض ٔغبثك ؿىُ صيش  

  (Venkatachalam1993) .سا ثب افضايؾ ػبيض رسار ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ φافضايؾ 
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 يداخّ اكغىبن ٝيصاٚ ٔمبثُ دس ٔلبِح ضيػب حذاوظش شارييسغ -2 -2-ؿىُ

 

 :تا ثير ضکل ررات در مصالح سىگریسٌ اي - 2-11

 ٔشفبٚر ٚ سٛػظ افشاد ٌٛ٘بٌٖٛآصٔبيـبر ػٝ ٔحٛسي ثش سٚي ٔذِٟبي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي دس ػبِيبٖ 

 (Marsal 1967; Vesic and Clough 1968; Fumagalli 1969; Marachi 1972; 

Thiers and Donovan 1981; Venkatachalam 1993; Gupta 2000 and Abbas, 2003) 

ش ثٝ ٔٙظٛس ٔغبِؼٝ ٚ ؿٙبخز سفشبسسٙؾ ٚ وش٘ؾ ٔلبِح ا٘ؼبْ ؿذٜ، وٝ ٘شيؼٝ آٖ سفشبس غيش خغي ٚ غي

دس ػذٞبي ػٍٙشيضٜ اي ٔلبِح حبكُ اص ا٘فؼبس يب وف سٚدخب٘ٝ دس دٛػشٝ ػذ ٞب  .االػشيه ٔلبِح ثٛدٜ اػز 

ٔلبِح حبكُ اص ا٘فؼبس اغّت ثٝ كٛسر ٌٛؿٝ داس ٚ ٔلبِح ػٕغ آٚسي ؿذٜ اص ثؼشش سٚدخب٘ٝ . اػشفبدٜ ٔي ؿٛد

 ٞب رسار ٌشد ٌٛؿٝ ٔي ثبؿٙذ.

 .ي اعالػبر دٚ ػذ خبوي اعالػبر ػبِجي سا ػٙٛاٖ وشدٜ اػزثب ثشسػ (Ashok K. Gupta, 2009)ٌٛدشب 

 

 :ٍتررسی وتایج آزمایطات تر ريي مصالح گرد گًض 

 .دس يه ػبيض ٔـخق، وش٘ؾ ٔحٛسي ثب افضايؾ فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ افضايؾ ديذا خٛاٞذ وشد 

 .ٔمذاس وش٘ؾ ٔحٛسي ثب افضايؾ ػبيض رسار سب حذي افضايؾ ديذا خٛاٞذ وشد 

  ٔـخق، ٔمذاس وش٘ؾ حؼٕي ثب افضايؾ فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ  افضايؾ ٔي يبثذدس يه ػبيض. 



 

 

 .ٔمذاس وش٘ؾ حؼٕي ثب افضايؾ ػبيض دا٘ٝ ٞب افضايؾ ٔي يبثذ 

 .ٔمذاس ضشيت دٛاػٖٛ ثب افضايؾ ػبيض رسار وبٞؾ ٔي يبثذ 

 

 :ٍتررسی وتایج آزمایطات تر ريي مصالح تيس گًض 

 ٚ دغ اص آٖ اسؼبع سا دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي سيض ٌٛؿٝ  سغييشار حؼٕي دس ثخؾ اثشذايي ثشؽ فـشدٌي

 ٘ـبٖ داد٘ذ.

 .ٔمذاس وش٘ؾ ٔحٛسي دس ٌؼيخشٍي ثب افضايؾ فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ ٚ ػبيض دا٘ٝ ٞب افضٚدٜ ٔي ؿٛد 

 .ٔمذاس وش٘ؾ حؼٕي ثب افضايؾ سٙؾ ٕٞٝ ػب٘جٝ صيبد خٛاٞذ ؿذ 

 .ٔمذاس وش٘ؾ حؼٕي ثب افضايؾ ػبيض دا٘ٝ ٞب وبٞؾ خٛاٞذ يبفز 

  ضشيت دٛاػٖٛ ٘يض ثب افضايؾ ػبيض رسار وبٞؾ خٛاٞذ يبفز.ٔمذاس 

 

  تا تررسی دادٌ َاي تذست آمذٌ از مصالح دي وًع  سذ سىگریسٌ اي تًسط

(Gupta,2009)   :ٍمی تًاويم وتيجٍ گيري كىيم ك 

  ٚ دس ٞش دٚ ٘ٛع ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ٚ ٌشد ٌٛؿٝ ٔمذاس وش٘ؾ ٔحٛسي ثب افضايؾ ػبيض رسار

 افضايؾ ديذا وشد.فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ 

 .٘شخ افضايؾ وش٘ؾ ثب فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ ثشاي ػبيض ٞبي ٔخشّف يىؼبٖ ثٛد 

 .وش٘ؾ ثشاي ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ثيـشش اص ٔلبِح ٌشد ٌٛؿٝ ثذ ػز آٔذ ٕٛ٘ 

 .دس وُ ٔمذاس وش٘ؾ ٔحٛسي ايؼبد ؿذٜ دس ٔلبِح ٌشد ٌٛؿٝ ثيـشش اص ٔلبِح ٌٛؿٝ داس ثٛد 

 Marachi) ٚ (Sudhindra,et,al,1986,87,91)ٚ(Gupta,1980)٘شبيغ ثذػز آٔذٜ اص 

,et,al,1969) اؿبسٜ ثٝ ايٗ ٔٛضٛع داس٘ذ وٝ وش٘ؾ ٔحٛسي دس ٌؼيخشٍي ثب افضايؾ فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ افضايؾ



 

 

خٛاٞذ يبفز. ٘شبيغ آصٔبيـبر ا٘ؼبْ ؿذٜ ثش سٚي ٔلبِح ػذ سيذبيٕٛخ ٌضاسؽ ؿذٜ سٛػظ 

(Vankatachalam,1993) ٔ ٖي داسد.٘شبيغ ٔـبثٟي سا ثيب 

 

 فطار َمٍ جا وثٍ در آزمایطات سٍ محًري: – 2-12

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ثشسػي ؿذ اطش فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ سٚي صاٚيٝ ٔمبٚٔز ثشؿي دس آ٘بِيض دبيذاسي ؿيجٟبي خبوي ٚ 

ػٍٙشيض ثؼيبس ٟٔٓ اػز ٚ يىي اص ػٛأُ ٟٕٔي وٝ ثٝ عٛس ٔؼشميٓ سٚي ؿىؼشٗ دا٘ٝ ٞب دس يه سٛدٜ خبوي ٚ 

 ٌزاسد فـبس ػب٘جي دس حيٗ ا٘ؼبْ آصٔبيـبر ػٝ ٔحٛسي اػز.ػٍٙشيض اطش ٔي 

ٔغبِؼبر ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ دس آصٔبيؾ ػٝ ٔحٛسي صٞىـي ؿذٜ ،صاٚيٝ اكغىبن ثب افضايؾ سٙؾ ٕٞٝ 

 .(Inderaranta et al.1993) ػب٘جٝ وبٞؾ ٔي يبثذ

ثٝ عٛسي وٝ سشاص سأويذ ٔي ؿذ وٝ آصٔبيـبر ػٝ ٔحٛسي دس فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ صيبد ا٘ؼبْ ؿٛد دسٌزؿشٝ 

« ػيذ»ٚ « چٗ»ٚ « ٔبسچي»ٚ  1973« ٔبسػبَ)»ٍٔب دبػىبَ اػٕبَ ٔي ؿذ  5/4سب  5/2سٙؾ ٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝ ثيٗ 

1972. ) 

ٚ « وبسع»ٔمبٚٔز ثشؿي ٔلبِح ػٍٙشيض، دس سٙؾ ٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝ خيّي دبييٗ سش اػز. ثٟششيٗ حبِز  

ٔشش، حذاوظش ٕٔىٗ سٙؾ ٞبي  50ضٜ اي ثٝ اسسفبع ٌضاسؽ داد٘ذ وٝ دس يه ػذ ػٍٙشي 1980دس ػبَ « ٚاسغ»

ٍٔب دبػىبَ  ٕ٘ي سػذ. ثٙبثشايٗ ثٝ ٔٙظٛس ثشسػي دبيذاسي ػذٞبي  4/0لبئٓ سٚي ػغح ٌؼيخشٍي ثحشا٘ي ثٝ 

ٔلبِح ػٍٙشيض دس فـبس ػب٘جي دبييٗ سب  ػٍٙشيض، ؿٙبػبيي ٚ ٔغبِؼٝ سفشبس ٔمبٚٔشي ٚ سغييش ؿىُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثضسي

ٌؼيخشٍي ؿيت يه ػذ ػٍٙشيضٜ اي ٔؼٕٛالً ثب سٙؾ ٞبي لبئٓ ٘ؼجشبً دبييٗ اسسجبط داسد ٚ ٔشٛػظ الصْ اػز. 

ٔمبٚٔز ثشؿي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ثبيؼشي دس فـبسٞبي ػب٘جي اػٕي اسصيبثي ؿٛد.  دس فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ ثبال ديٍش 

 دذيذٜ ٞب ٔظُ خشدؿذٌي ؿذيذ اػضاء ٔي سٛا٘ذ ٔـبٞذار آصٔبيـٍبٞي سا ديچيذٜ وٙذ. 



 

 

يميٙبً حشي دس فـبسٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝ دبييٗ، ثٝ ػّز ايٙىٝ سٙؾ ٞب دس ٘مبط سٕبع ثيٗ دا٘ٝ ٞبي خبف ٔي سٛا٘ذ 

ثٝ ٔمبٚٔز خشدؿذٌي ثشػذ، ؿىؼز دا٘ٝ ٞب ٔي سٛاٖ اسفبق ثيبفشذ. ثب ايٗ ٚػٛد ٔلبِح ػٍٙشيض دس فـبس ٕٞٝ 

 شاص سٙؾ ٞب لبثُ ٔالحظٝ ٌشدد.ػب٘جٝ وٓ ٔي سٛا٘ذ اسؼبع يبثذ ٚ ؿذر خشدؿذٌي دا٘ٝ ٞب ثب افضايؾ س

خٛاف ٔخشّفي  (Varadarajan ,et al . 2003 & Brauns.1991)دس سحميمبر ثذػز آٔذٜ اص 

 ثشاي ٔلبِح ػٍٙشيض يش ؿٕشدٜ ؿذٜ اػز ، اص ػّٕٝ:

 سفشبس سٙؾ ـ وش٘ؾ آٟ٘ب غيش خغي ٚ غيش االػشيه ٚ ٚاثؼشٝ ثٝ سٙؾ اػز.-1

يؾ حذاوظش سٙؾ ا٘حشافي ،وش٘ؾ ٔحٛسي ٚ وش٘ؾ حؼٕي دس افضايؾ دس سٙؾ ٕٞٝ ػب٘جٝ ٔٛػت افضا -2

 ٌؼيخشٍي خٛاٞذ ؿذ.

 دس يه فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ طبثز افضايؾ ػبيض رسار ٔٛػت افضايؾ وش٘ؾ حؼٕي خٛاٞذ ؿذ.-3

دس فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ ثبال ظشفيز ثبسثشي ٔلبِح ثب خشد ؿذٌي وٙششَ ٔي ٌشدد وٝ افضايؾ فـبس ٕٞٝ  -4

ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿذٜ ثش سٚي ٔلبِح  ذ وبٞؾ ظشفيز ثبسثشي سا ثٝ ٕٞشاٜ داؿشٝ ثبؿذ،ػب٘جٝ دس ٟ٘بيز ٔي سٛا٘

 دسؿز دا٘ٝ، ثب افضايؾ سٙؾ ٕٞٝ ػب٘جٝ وبٞؾ ٔي يبثذ.

 ،kp3 ( ثش سٚي ػًٙ آٞه ٔششاوٓ ،دس سٙؾ ٕٞٝ ػب٘جٝ 1971دس آصٔبيؾ ا٘ؼبْ ؿذٜ سٛػظ ثيالْ )

4/58  ٝسٙؾ ٕٞٝ ػب٘ج ٚkp10 ٚ9/36 ثٛدٜ اػز،ٚ دس سٙؾ ٞبي ثبال سش اصkp 400 وبٞؾ ٖچٙذا

 لبثُ سٛػٝ ٘يؼز ٚ سبطيش ا٘ذاصٜ رسار ٚ سٛصيغ دا٘ٝ ثٙذي لبثُ اغٕبم اػز

غيش  kp 500دس ػبيي ديٍش ٘يض ٔحممبٖ ثيبٖ داؿشٙذ وٝ دٛؽ ٌؼيخشٍي ثشاي سٙؾ ٕٞٝ ػب٘جٝ وٕشش اص 

 وِٕٛت لبثُ لجَٛ اػز.-،ٔؼيبس سؼّيٓ خغي ٔٛس MP 5/1خغي اػز ٚ ثشاي سٙؾ ٞبي ثيؾ اص 

(Inderaranta et  al, 1993) 

 

 



 

 

 

 تٍ ضرح زیر خالصٍ می ضًد:*تٍ طًر كلی تاثيرات تىص دير گير تر رفتار مصالح سىگریسٌ اي 

ثب افضايؾ سٙؾ دٚس ٌيش ،خشد ؿذٌي افضايؾ ٔي يبثذ ٚ صاٚيٝ اكغىبن ٚ سغييشار حؼـٓ سا ٘يـض سحـز سـبطيش      -

 لشاس ٔي دٞذ.

 ثب افضايؾ سٙؾ دٚس ٌيش ،صاٚيٝ اكغىبن وبٞؾ ٔي يبثذ ِٚي دس سٙؾ ٞبي ثبال ايٗ سبطيشار ٘بچيض اػز. -

وش٘ؾ ٔحٛسي ٚ حؼٕي دس حيٗ ٌؼيخشٍي افضايؾ ٔي يبثذ ،وـٝ ايـٗ افـضايؾ دس    ثب افضايؾ سٙؾ دٚس ٌيش ،  -

 سٙؾ ٞبي ثبال ٘بچيض اػز.

ثب افضايؾ سٙؾ دٚس ٌيش ، اطش دا٘ؼيشٝ اِٚيٝ ٔلبِح وبٞؾ ٔي يبثذ.دس سٙؾ ٞبي ٕٞـٝ ػب٘جـٝ ثؼـيبس ثـبال ، سفشـبس       -

 ٔلبِح ٔششاوٓ ٚ ػؼز ٔـبثٝ اػز.

وٓ اسؼبع ٔي يبثٙذ ٚ ٔلبِح دس سٙؾ دٚسٌيش ثبال سغييشار حؼٓ ا٘مجبضي دس سٙؾ دٚس ٌيش دبييٗ ٔلبِح ٔششا -

 .داس٘ذ
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ٔشش  ٔي سػيذ. ثشسػي  150حذاوظش اسسفبع ػذٞبي خبوي عشح ؿذ ٜ دس اسٚدب ٚ أشيىب ثٝ  1960دٞٝ دس  

اػشحىبْ وّي خبوشيض سا ٘ـبٖ ٔي اثؼبد ٚ ػضئيبر ايٗ ػذٞب سٛػظ ٔحممبٖ ٚ عشاحبٖ اطش ٔمبٚٔز دا٘ٝ ٞب دس 

دٞذ. دس آٖ صٔبٖ ثشاي ؿٙبػبيي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي، ثشخي آصٔبيـبر ػٝ ٔحٛسي لغش ثضسي ٚػٛد داؿز ٚ 

ثضٚدي ثؼذ اص اصٔبيـبر اِٚيٝ، ٔحممبٖ ثٝ اطشار ؿىؼز رسار سٚي ٔمبٚٔز ثشؿي ٔلبِح دسؿز دا٘ٝ آٌبٜ 

 ؿذ٘ذ.

مبر آصٔبيـٍبٞي ثب فـبس ثبال دس ٟ٘بيز ثٝ ثحض دس ٔٛسد حميمشب ٔي سٛاٖ ثيبٖ داؿز وٝ سٕبْ سحمي

 Becker, 1972; Hardin, 1985; Murphy, 1987; Colliatؿىؼشٍي رسار ٔٙشٟي ؿذٜ ا٘ذٕٞچٖٛ

Dangus et al., 

1988; Fukumoto, 1990; Hagerty et al., 1993; Lade et al., 1996; Daouadji and 

Heicher 1997 



 

 

حذٚدي وٝ آصٔبيـبر ػٝ ٔحٛسي وٛچه ٔؼّشف دبسأششٞبي ػٍٙشيض ٚالؼي اػز ثشاي ٟٔٙذع عشاح دس ثش 

ٔلبِح ػٍٙشيض اص إٞيّز ثؼيبس صيبد ثشخٛسداس اػز. دس ايٗ ٔٛسد اعالػبر ثؼيبس ٔحذٚدي دس دػز آٚسد 

ٚ  12، 8/2ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي  اػز. ٔبساچي ٚ ٕٞىبساٖ ايٗ ٔؼئّٝ سا ثب ا٘ؼبْ آصٔبيـبر ػٝ ٔحٛسي صٞىـي ؿذٜ سٚي

ايٙچي اصٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي ٚ ؿىُ دا٘ٝ ٞبي ؿجيٝ ثٝ ٔلبِح اكّي ٔٛسد ثشسػي لشاس دادٜ ٚ سبطيش اثؼبد ثش  36

وشد٘ذ. ٔؼئّٝ ٔٛسد ثشسػي ديٍش، ؿىؼشٍي دا٘ٝ ٞب  سٚي ٔـخلٝ ٞبي ٔمبٚٔز ٚ سغييش ؿىُ ػٍٙشيض سا ٔغبِؼٝ

ه ٔؼئّٝ ػٙجي دس سٛدٜ ٞبي ػٍٙشيضٜ اي، ثّىٝ ثٝ ػٙٛاٖ يىي اص ٔؼبيُ ثٛد. ٔؼئّٝ ؿىؼز دا٘ٝ ٞب، ٘ٝ ثٝ ػٙٛاٖ ي

اكّي ٚ ٟٔٓ ٔغشح دس خبوشيضٞبي ػٍٙشيضٜ اي ٔغشح ٔي ؿٛد، وٝ سؼييٗ وٙٙذٜ سفشبس سٛدٜ ٔلبِح دس ثشاثش 

ثبسٞبي ٚاسدٜ اػز. ثٝ عٛس وّي ٞذف ايٗ ثخؾ عشح ٚ ثشسػي دذيذٜ ؿىؼز رسار ٚ اطش آٖ سٚي سفشبس 

 ػٍٙشيضٜ اي ثب سٛػٝ ثٝ ٔغبِؼبر ا٘ؼبْ ؿذٜ سٛػظ ٔحممبٖ ٔي ثبؿذ.خبوشيضٞبي 

 

1تعریف پذیذٌ ضکست ررات -2-13-1
 : 

( دس ٔٛسد خبوٟبي ٔبػٝ اي ٔغشح ؿذ ٚ ثش اػبع 1948سشصالي ٚ ده )خشد ؿذٌي اِٚيٗ ثبس سٛػظ 

ٝ ثب افضايؾ ػٕك، و ٌضاسؽ آٟ٘ب دس ٔغضٜ ٞبي ٌشفشٝ ؿذٜ اص خبن دس حفبسي ٞبي چبٜ ٞبي ٘فز ،ٔـبٞذٜ ؿذ

 رسار سيض سش ٚ ٌٛؿٝ داس سش ٔي ؿٛ٘ذ وٝ ايٗ دِيّي ثش افضايؾ ٔيضاٖ خشد ؿذٌي ثب افضايؾ ػٕك اػز.

خشد ؿذٌي دس اثشذا ثٝ كٛسر  ٔٛضؼي ٚ دس ٔحُ سٕبع رسار سخ ٔي دٞذ،وٝ ثب ؿىؼز رسار سيض سش 

ي اص سٙؾ ٞبي ا٘حشافي ٘يض ثيـشش ٔي ثيـشش ادأٝ ٔي يبثذ.خشد ؿذٌي ٚلشي سخ ٔي دٞذ وٝ سٙؾ ٞبي سٕبػي حش

 ؿٛ٘ذ.

ثٝ عٛس وّي خشد ؿذٖ اػضاء سـىيُ دٞٙذٜ خبوشيضٞبي ػٍٙشيضٜ اي، دس اطش سٙؾ ٞبي ٚاسدٜ يىي اص 

ٟٕٔششيٗ دذيذٜ ٞبيي اػز وٝ ثٝ عٛس آؿىبس دس سٛدٜ ٞبي ػٍٙشيض ثٝ چـٓ ٔي خٛسد. ؿىؼز رسار، دا٘ٝ ثٙذي 

                                                           
1
 Particle breakage 



 

 

ٔـخلٝ ٞبي سغييش ؿىُ ٔلبِح اطش ٔي ٌزاسد؛ ٕٞچٙيٗ ٕٔىٗ اػز  سا سغييش ٔي دٞذ ٚ ثٝ عٛس ٔحؼٛع سٚي

 .( Brauns & Kopst , 1991) سٚي ٔمبٚٔز ثشؿي ٔلبِح اطش ثٍزاسد.

ٟٕٔششيٗ ٚيظٌي ٞب ٚ ٔـخلٝ ٞبي سفشبس ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ٕٞچٖٛ سٙؾ ـ وش٘ؾ ،سغييشار حؼٕي ، 

 ٙؾ  ٞبي ٔخشّف ثؼشٍي داسد.فـبس ٔٙفزي ٚ سغييشار ٘فٛردزيشي ثٝ خشد ؿذٌي ٔلبِح سحز س

 

 تررسی اثر ضکست داوٍ َا ريي رفتار مصالح: -3-13-2

 الف( تىص َمٍ جاوثٍ:

دذيذٜ ؿىؼز رسار سحز سبطيش ا٘ذاصٜ رسار ٚ فـبس ٕٞٝ  (Varadarajan ,et,al.2003)عجك سحميمبر 

 ػب٘جٝ اػز.

  (Lee & Farhoomand 1967)ٚ فشٞٛٔـٙذ ،ِـي 1948ده عجك ثشسػـي ٞـبي سشصالـي ٚ  

ٚ ػبيشيٗ دس سحميك ثش سٚي سفشبس ٔبػٝ ٞب دس فـبس دبييٗ ، رسار ٌٛؿٝ داس ثيـشش اص رسا ر  1936ا٘ذٜ ٚوبػبٌش

سار ٌشد ٌٛؿٝ داساي لبثّيز فـشدٌي ثؼيبس وٕشش ٚ ٔمبٚٔز ثيـششي دس ديٍش خشد ٚ ٔششاوٓ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ر

ر ثيٗ سفشبس ٔبػٝ ٌشد ٌٛؿٝ ٚ ٌٛؿٝ داس وٕشش احؼبع ٔي ٔمبثُ خشد ؿذٌي ٔي ثبؿٙذ.دس فـبس ٞبي ثبال سفبٚ

 ؿٛد.

 (Marsal,1976)، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ػٍٙشيضٜ اي(Leslie,1963)آصٔبيـبر ػٝ ٔحٛسي فـبسي سٚي ؿٗ ٞب

٘ـبٖ داد٘ذ وٝ دا٘ٝ ثٙذي ٔلبِح دا٘ٝ اي دس  (Lee & seed ,1976)ٚ ٔبػٝ ٞب دس فـبسٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝ صيبد

 ّز ؿىؼز دا٘ٝ ٞب سغييش ٔي وٙذ.عَٛ ٔشحّٝ ثبسٌزاسي ثٝ ػ

ديـٟٙبد وشد٘ذ وٝ آصٔبيؾ ػٝ ٔحٛسي سٚي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ٕٞيـٝ ثبيؼشي ثٛػيّٝ « وبػز»ٚ « ثشاٖٚ»

اػٕبَ ثبسٞبي ٔشحّٝ اي )٘شخ وش٘ؾ طبثز( ا٘ؼبْ ؿٛد. آٟ٘ب ٕٞچٙيٗ ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ ايٗ ٔلبِح ثٝ فبكّٝ صٔب٘ي 

ش سغييش سٙؾ ٘يبص داس٘ذ. ايٗ دذيذٜ ثيـشش ٔشثٛط ثٝ ايٗ ٚالؼيّز اػز وٝ لبثُ ٔالحظٝ اي ثشاي ٚاوٙؾ ٘ؼجز ثٝ ٞ



 

 

ٞش سغييش ؿىُ وّي يه ٕ٘ٛ٘ٝ ػٍٙشيضٜ اي، ٘شيؼٝ اطشار ؿىؼز دا٘ٝ ٞب اػز )ٚ ٘ٝ اطشار ِغضؽ ٚ ػُش 

 خٛسدٌي( ٚ ثذيٟي اػز وٝ سٛػؼٝ سغييش ؿىّٟب ٘يض ثٝ فبكّٝ صٔب٘ي ٘يبص داسد.

بن سحز ثبسٌزاسي ،ٔشبطش اص دسػٝ خشد ؿذٌي رسار ٔي ثبؿذ.دس فـبس سفشبس سٙؾ ـ وش٘ؾ يه إِبٖ خ

يه ثؼذي ٚ يب فـبس ػٝ ٔحٛسي، خشد ؿذٌي ،وبٞؾ حؼٓ ٔلبِح سا افضايؾ ٔي دٞذ ٚ ٘شخ اسؼبع سا وبٞؾ 

 (Hardin,1984)ٔي دٞذ

٘ـبٖ داد وٝ ثيـششيٗ خشد ؿذٌي دس آصٔبيؾ ػٝ  ،1963ٚ ٞبَ ٚ ٌٛسدٖٚ  1966سحميمبر ثيـبح ٘شبيغ 

 .  ٔحٛسي دس ِحظٝ ٚلٛع ثشؽ اػز ٘ٝ دس فـبس ٕٞؼبٖ

خشد ؿذٌي دس خبوٟبي دا٘ٝ اي فشآيٙذي   (Lee & Farhoomand 1967)عجك ٘شبيغ ِي ٚ فشٞٛٔٙذ

 بثذ.آ٘ي ٘يؼز ٚ دس ٔذر صٔب٘ي ٔـبثٝ صٔبٖ ٚلٛع ٘ـؼز طب٘ٛيٝ دس سع ٞب ثب ٘شخ وبٞـي ادأٝ ٔي ي

حشي دس خبوشيضٞبي خٛة ٚ خبوشيضٞبي ػيالثي، اغّت لّٜٛ ػٍٟٙبي دسؿز دس عَٛ آصٔبيؾ ٚ دس فـبس 

ٔغبِؼٝ سفشبس  1968دس ػبَ « ثشاٖٚ»ٕٞٝ ػب٘جٝ ٘ؼجشبً وٓ ٔي ؿىٙذ. دس ؿٙبػبيي ٞبي سحّيّي ا٘ؼبْ ؿذٜ ثٛػيّٝ 

٘يشٚٞبي  ٜ ٔٙظٓ، ا٘ؼبْ ٌشديذ. ثشاٖٚ اطشٔىب٘يىي سٛدٜ ٞبي دا٘ٝ اي ثٛػيّٝ ٔذِٟبي ؿجيٝ سٛدٜ ٞبي ا٘جبؿشٝ ؿذ

سٕبع ثحشا٘ي دس ايٗ ٘ٛع آ٘بِيض سا ٔؼشفي وشد ٚ ٘ـبٖ داد وٝ اٌش دس آصٔبيؾ ػٝ ٔحٛسي، فـبس ػب٘جي اص ٔمذاس 

ٔـخلي وٝ ثٛػيّٝ ٔمبٚٔز رسار سؼييٗ ٔي ؿٛد ثيـشش ؿٛد، دس ايٗ كٛسر ٘ؼجز سٙؾ ٞبي ثحشا٘ي ثٝ ٔمذاس 

ايؼبد سفشبس ؿىٙٙذٜ دس ٔلبِح، سٛدٜ ثٝ وبس سفشٝ ثشاي ا٘ؼبْ ايٗ آصٔبيـبر، اص وشٜ  صيبدي وبٞؾ ٔي يبثذ. ػٟز

 ٞبي ؿيـٝ اي ػبخشٝ ؿذٜ ثٛد.

ٔحممبٖ صيبدي دس خلٛف ٚلٛع دذيذٜ خشدؿذٌي ٔلبِح دس سٙؾ ٞبي ثبال سحميك وشدٜ ا٘ذ.حبَ آ٘ىٝ 

يظٌي ٞبي ويـفي ٔلبِح اػز .ثٙبثش ايٗ دذيذٜ دس سٙؾ ٞبي دبييٗ ٘يض سٚي ٔي دٞذ ٚ سبثؼي اص خلٛكيبر ٚ ٚ

٘شيؼٝ ٌيشي ٔبسػـبَ، ٟٕٔششيٗ ػـبُٔ سبطيش ٌـزاس دس ٔمبٚٔز ثشؿـي ٚ لبثّيز فـشدٌي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي 

 ،دذيذٜ ؿىؼز رسار سحز سٙؾ دٚس ٌيش ٚ يب ا٘حشافي اػز.



 

 

٘ؼجز سٙؾ  دس ٔحذٚدٜ فــبسٞبي ػب٘جي وٓ، ٔمبٚٔز سٛدٜ دس اطش اكغـىبن حبكُ اص ثشخٛسد رسار يب

ٞبي ٟ٘بيي طبثز وٙششَ ٔي ؿٛد. )ثش عجك يه صاٚيٝ اكغىبن داخّي طبثز(. ثيؾ اص يه فـبس ٔحفظٝ ٔؼيٗ، 

ظشفيز ثبسثشي سٛدٜ ٔششاوٓ ؿذٜ فمظ ثٝ ٚػيّٝ ؿىؼز رسار وٙششَ ٔي ؿٛد ٚ دس ٘شيؼٝ ثب افضايؾ فـبس ػب٘جي 

دا٘ٝ اي وٛثيذٜ ؿذٜ ثٛػيّٝ ٞش دٚ دبسأشش  ثٙبثشايٗ ٔمبٚٔز يه سٛدٜ٘ؼجز سٙؾ ٞبي ٟ٘بيي وبٞؾ ٔي يبثذ. 

  .اكغىبن ٚ ِغضؽ يب ثٛػيّٝ ؿىؼز ٚ فشٚسيضؽ وٙششَ ٔي ؿٛد وٝ ثشاحشي ٔي سٛاٖ اص يىذيٍش سفىيه وشد

 

 

 ئحٛس ػٝ ؾيآصٔب دس( ٕششيّئ 6 سب 3) ىٙٛاخزي يوٛاسسض سفشبس3 -2-ؿىُ

 وش٘ؾ ٚ وش٘ؾ حؼٕي -٘ؼجز سٙؾ -( ٚ سٛػؼٝ ؿىؼشٍي، ةtanٔمبٚٔز ثشؿي ) -ِفا

 

ٔٛلؼي وٝ آصٔبيـبر سلبدفي سٚي سٛدٜ ٞبي دا٘ٝ اي وٛثيذٜ ؿذٜ ا٘ؼبْ ٔي ٌيشد، خظ ٔشصي ثيٗ سفشبس 

اكغىبوي ٚ ؿىؼشٍي ٘بدذيذ ٔي ؿٛد. ايٗ ٔٛضٛع دس ؿىُ دبييٗ ديذٜ ٔي ؿٛد وٝ ٔظبِي اص ٘شبيغ آصٔبيـبر 



 

 

ٔيّي ٔشش( اػز وٝ دس ٔحذٚدٜ ٌؼششدٜ اي اص فـبس ٔحفظٝ  6سب  3وٛاسسض يىٙٛاخز )ٔحٛسي سٚي يه ؿٗ  ػٝ

 ا٘ؼبْ ؿذٜ اػز.

ؿىُ ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ دس سشاص سٙؾ ٞبي ٔخشّف، چٍٛ٘ٝ ٘ؼجز سٙؾ ٞبي ٔبوضيٕٓ وبٞؾ ٔي يبثذ ٚ 

دأٙٝ ؿىؼز رسار افضايؾ ٔي يبثذ. دس ؿىُ ٕٞچٙيٗ سغييشار سٙؾ وش٘ؾ حؼٕي ثب افضايؾ سشاص سٙؾ ٞب 

ؾ ٞبي ثشؿي ٚ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. سٙؾ ٞبي ثضسٌشش وش٘ؾ ٔحٛسي ثيـششي سا داس٘ذ ٚ سػيذٖ ثٝ ٔبوضيٕٓ سٙ

دا٘ؼيشٝ وٛثيذٜ ؿذٜ ثيـشش، ثبػض سحٕيُ فـبس حؼٕي دس عَٛ ثشؽ ٔي ؿٛد.سغييش ؿىُ ٞبي ٔحٛسي دس ٍٞٙبْ 

دسكذ ثشاي سٙؾ ٕٞٝ ػب٘جٝ  2ؿىؼز دس آصٔبيـبر ػٝ ٔحٛسي فـبسي اص حذٚد 
3/1 cmKg  دسكذ ٚ  01سب

ثيـشش ثشاي ٕٞٝ ػب٘جٝ 
2/25 cmKg يش ٔي وٙذ.سغي 

ٔبسػبَ ٘شيؼٝ ٌشفز وٝ سغييش ؿىُ ٞبي ثضسي ثٝ ػّز خشد ؿذٌي دا٘ٝ ٞب ٚ دس ٘شيؼٝ سغييش آسايؾ رسار 

اسفبق ٔي افشذ. ٕٞچٙبٖ وٝ سٛػظ ٔبسػبَ ٚ ػبيشيٗ ثحض ؿذٜ اػز، دذيذٜ وبٞؾ ٔمبٚٔز ثشؿي ثب افضايؾ 

اػز. ايٗ اسسجبط ثٝ خٛثي دس ؿىُ صيش  فـبس ػب٘جي ثٝ ؿىؼشٗ ٚ سمؼيٓ ؿذٖ دا٘ٝ ٞبي ٔٛػٛد دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٔشسجظ

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز.



 

 

 

 ثيٗ ٘ؼجز سٙؾ ٞبي اكّي دس ٌؼيخشٍي دا٘ٝ ٞبي ػًٙ ٚ ضشيت ؿىؼشٍي  اسسجبط -4-2ؿىُ 

 

ػّز ؿىؼشٗ دا٘ٝ ٞب ٚ وبٞؾ ٘ؼجز سٙؾ ٞبي اكّي دس ٌؼيخشٍي ثش اطش افضايؾ فـبسٞبي ػب٘جي، فـبس 

اسلبَ دا٘ٝ ٞب ثٝ يىذيٍش اػز. ايٗ ٘يشٚٞب ثب افضايؾ ا٘ذاصٜ دا٘ٝ ٞب ٚ ضشيت ثؼيبس صيبد ثيٗ دا٘ٝ اي دس ٔحُ 

يىٙٛاخشي افضايؾ ٔي يبثذ. ٕٞچٙيٗ خبن ثب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز ثيـشش اص خبن خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ خشد ٔي 

ز ثٝ ؿٛد. سفبٚر ثيٗ حذاوظش ثبس لبثُ اػٕبَ ثٝ يه سٛدٜ ػٍٙشيضٜ اي اص ٔلبِح خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ ٘ؼج

 ٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز، ثب افضايؾ سٙؾ ٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝ افضايؾ ٔي يبثذ.

1ٔمذاس 
gB  ٝثب افضايؾ ػبيض رسار ٚ فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ افضايؾ ٔي يبثذ.سبويذ ٔي ؿٛد وٝ سبطيش فـبس ٕٞٝ ػب٘ج

٘شخ افضايؾ ؿىؼشٍي ثب افضايؾ فـبس ٕٞٝ ثش سٚي ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ثيـشش اص ٔلبِح ٌشد ٌٛؿٝ اػز، ثؼجبسسي 

ػب٘جٝ دس ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ثيـشش اػز.ٔمذاس  ؿىؼشٍي دس فـبس ٞبي ثبال دس ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ثيـشش اص ٔلبِح 

 ٌشد ٌٛؿٝ ثذػز آٔذٜ ،ثشػىغ دس فـبس ٞبي دبييٗ ٔيضاٖ ؿىؼشٍي دس ٔلبِح ٌشد ٌٛؿٝ ثيـشش اػز.

(Varadarajan, et al. 2003) 

                                                           
1
 Breakage Factor 



 

 

وٝ اعالػبر سٕبْ ٔلبِح دس ثيٗ دٚ ٔشص ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ لشاس ٌشفشٝ اػز. اص  ( ديذٜ ٔي ؿٛد4 -2ؿىُ )دس 

اعالػبر ثذػز أذٜ اص ؿىُ ٔي سٛاٖ ٘شيؼٝ ٌيشي وشد وٝ ٔمبٚٔز ٔلبِح ثب افضايؾ ؿىؼشٍي وبٞؾ يبفشٝ ٚ 

 ٕٞچٙيٗ ٔمذاس ٘ؼجز سٙؾ ٞب ثشاي ٔمذاس ثبالي ؿىؼشٍي ثٝ ٔمذاس طبثشي ٔيشػذ.

 

 ثيٗ رساسي ٔحبػجٝ ؿذٜ ثشاي ثشخي اص ٔلبِح ٘يشٚٞبي -2-2-َٚ ػذ 

 لغش ٔؼبدَ سخّخُ ٘ٛع ٔلبِح

 )ػب٘شي ٔشش(

سؼذاد ٔشٛػظ سٕبع 

 دس ٞش دا٘ٝ

سؼذاد سٕبع دس 

 ٞش ٔشش ٔشثغ

٘يشٚي ثيٗ رساسي 

 )ويٌّٛشْ(

 ٔبػٝ

 ػٍٙشيضٜ

5/0 

7/0 

02/0 

20 

6 

7 

106 x 97 

7/39 

4-10x 79/1 

400 

 

 

ٔبسػبَ فـبس ثيٗ دا٘ٝ اي سا ثشاي ٔبػٝ ٚ ٔلبِح ػٍٙي ثشاي فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ   
2/1 cmKg    ٔمبيؼٝ ٕ٘ٛد

 وٝ دس ػذَٚ

( ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز ٘يشٚي ثيٗ رسار ثٝ عٛس 2-2چٙب٘چٝ دس ػذَٚ)( ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز.2-2)

( سفشبس سشاوٕي ػٝ ٘ٛع ٔخشّف اص ٔلبِح دا٘ٝ اي سا 5-2ؿىُ)ٔيّيٖٛ ثشاثش ٔبػٝ ٞب اػز.  2ٔشٛػظ ثشاي ػٍٟٙب 

 دس آصٔبيؾ ػٝ ٔحٛسي سحز فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ ٘ؼجشبً وٓ ٘ـبٖ ٔي دٞذ.

ٔيّي ٔشش( سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ. ٔمبٚٔز  6سب  3دس ؿىُ خظ ثبسيه سٛدش سفشبس ؿٗ وٛاسسضي يىٙٛاخز )

ٔي دٞذ. )دس اطش ِغضؽ ٚ آسايؾ ٔؼذد  ٔلبِح ثؼذ اص دسكذ وٕي اص وش٘ؾ حؼٕي ٚ ثب اسؼبع حؼٕي سخ

رسار( خغٛط ضخيٓ سٛدش سفشبس ٔلبِح ػيالثي ثب دا٘ٝ ثٙذي خٛة سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ، دس ؿىُ ديذٜ ٔي ؿٛد وٝ 

 % ٔٙٛط ثٝ سػيذٖ ثٝ ٔمبٚٔز ثشؿي ٟ٘بيي اػز.10وش٘ؾ ٔحٛسي ثيؾ اص 



 

 

 15ش٘ؾ ٔحٛسي ثيؾ اص خظ چيٗ ضخيٓ ٘ـبٖ دٞٙذٜ آصٔبيؾ سٚي ٔلبِح ٌٙبيغ يىٙٛاخز اػز وٝ و  

% ٕٞچٙبٖ سغييش ؿىُ 10دسكذ ٞٙٛص ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٔمبٚٔز ثشؿي ٟ٘بيي ٕ٘ي سػذ ٚ ثب سشاوٓ حؼٕي ديٛػشٝ ثيؾ اص 

 ٔي دٞذ.

*ايٗ ٔمبيؼٝ ثٝ ٚضٛح ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ سفشبس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي دس عَٛ آصٔبيؾ ػٝ ٔحٛسي 

ؿٛد. دس ؿىُ  ديذٜ ٔي ؿٛد وٝ حشي سػٛثبر سٚدخب٘ٝ اي ثيـشش ثٛػيّٝ اطشار ؿىؼشٍي ٔلبِح وٙششَ ٔي 

 ثبس ٔي ؿىٙٙذ. 6خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ وٝ اص ٞٓ ػذا ؿذٜ ا٘ذ دس ٔٛلغ ثشؽ دس فـبس ٔحفظٝ وٕشش اص 

 

 ب(  اوذازٌ ررات:

عجك سحميمبر ٔمذاس صاٚيٝ ٔمبٚٔز ثشؿي دس ٔلبِح ٌشد ٌٛؿٝ ثب افضايؾ ػبيض رسار افضايؾ ٔي يبثذ ثش 

آ٘چٝ دس ٔٛسد ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ٔـبٞذٜ ؿذ.الصْ ثٝ روش اػز وٝ ثش اػبع ٕٞيٗ سحميمبر سفشبس ٔلبِح خالف 

 . (Varadarajan,et,al, 2003)ٌشد ٚ سيض ٌٛؿٝ ثب سغييشار ػبيض ٔشٕبيض اص يىذيٍش اػز.

لفُ ٚ چٙب٘چٝ ٔشٛػــظ ػبيض ٔلبِح دا٘ٝ اي افضايؾ يبثذ،ثب وبٞؾ ٘ؼجز سخّخُ دس سشاوٓ طبثز افضايؾ 

ثؼز ثيٗ رسٜ اي ثذػز خٛاٞذ آٔذ.أب اص عشفي افضايؾ ػبيض رسار ػجت افضايؾ خشد ؿذٌي ٘يض خٛاٞذ ؿـذ 

  (Lamb & Whitman1969).وٝ دِيــــُ آٖ افـضايـؾ ٘يشٚٞبي سٕبػي دس ٚاحذ ػغح اػز



 

 

 

  ٚ ؿذٜ يثٙذ دا٘ٝ خٛة يوٛاسسض يا سٚدخب٘ٝ سػٛثبر ، سفشبس -4 -2-ؿىُ

 (1991ػٍٙشيضٜ ي دسؿز دا٘ٝ ٌٙبيغ دس آصٔبيـبر ػٝ ٔحٛسي )ثشاٖٚ  ٔلبِح

 

ٞشچٙذ ثب افضايؾ لفُ ٚ ثؼز ثيٗ رسار ٔمبٚٔز افضايؾ ٔي يبثذ ِٚي افضايؾ خشدؿذٌي ػجت وبٞؾ 

ٔمبٚٔز ثشؿي خٛاٞذ ؿذ.ػٕٛٔبً ٔمبٚٔز ٔلبِح ػٍٙشيض سحز سأطيش ؿىؼز رسار لشاس داسد. ٔلبِح ثب 

ذٌي صيبد ٔؼٕٛالً ٔمبٚٔز ثشؿي وٕششي داس٘ذ دس كٛسسيىٝ ٔلبِح ثب ؿىٙٙذٌي وٓ ٔمبٚٔز ثشؿي ؿىٙٙ

ثيـششي سا ٘ـبٖ ٔي دٞٙذ.ثٝ عٛس وُ ٔلبِح آثشفشي افضايؾ دس صاٚيٝ ٔمبٚٔز ثشؿي سا ثب افضايؾ ػبيض ثٝ ٕٞشاٜ 

وبٞؾ صاٚيٝ ٚ دس ٔلبِح ا٘فؼبسي Venkatachalam, 1993). (Sudhindra, et, al, 1991&داس٘ذ

 . (Marachi, et, al 1972) ثٛد ٔمبٚٔز ثشؿي ثب افضايؾ ػبيض رسار ٕٞشاٜ خٛاٞذ

 



 

 

 

 سغييش دا٘ٝ ثٙذي ٔلبِح دسؿز دا٘ٝ دس عَٛ ٔذر، آصٔبيؾ -5 -2-ؿىُ

 ػٝ ٔحٛسي )دا٘ٝ ثٙذي ٌٙبيغ ٚ سػٛثبر سٚدخب٘ٝ اي لجُ ٚ ثؼذ اص آصٔبيؾ(

 

ٌٛؿٝ ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح ػٍٙشيض ٌٛؿٝ داس وٕشش ٔؼشؼذ ؿىؼز ٞؼشٙذ. ٘شبيغ آصٔبيـبر رسار ؿٗ ٌشد 

ثشؽ ٔؼشميٓ وٝ سٚي ٔلبِح ػٍٙشيض ثبصاِز ثٛػيّٝ ٘ي ثُ ا٘ؼبْ ؿذ ٘ـبٖ داد وٝ اٌش ا٘ذاصٜ رسار خبن افضايؾ 

ثٙذي ؿذٜ ػٕالً يبثذ ٔمبٚٔز ثشؿي ٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز وبٞؾ ٔي يبثذ، أب دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي خٛة دا٘ٝ 

 سغييش ٔمبٚٔز ثشؿي ٘بچيض اػز.

اطش ا٘ذاصٜ دا٘ٝ ٞب سٚي ٔمبٚٔز ثشؿي ديچيذٜ اػز. ٔؼٕٛالً چٙب٘چٝ ا٘ذاصٜ رسار افضايؾ يبثذ ٔمبٚٔز ثشؿي 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔششاوٓ وبٞؾ ٔي يبثذ. ايٗ ٔٛضٛع ثؼذ اص ا٘ؼبْ آصٔبيؾ ػٝ ٔحٛسي ثب چٙذيٗ ٘ٛع ٔلبِح ثب دا٘ٝ 

( سٛػظ ٔبسٚا ٚ ٕٞىبساٖ ٘شيؼٝ ٌشفشٝ ؿذ. ثٝ ٞش حبَ اعالػبر 1972ٔشفبٚر دس ػبَ )ثٙذي ٔٛاصي ٚ 

ٔيّي ٔشش ثذػز ٔي  200سب  5آصٔبيـٍبٞي اص ٔمبيؼٝ آصٔبيـبر سٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي ثب حذاوظش ا٘ذاصٜ دا٘ٝ ٞب ثيٗ 

 1000بوضيٕٓ ا٘ذاصٜ آيٙذ، دس كٛسسيىٝ ثشاي ديؾ ٌٛيي ٞبي ٔحّي ٕٔىٗ اػز ٘يبص ثٝ دا٘ؼشٗ سفشبس اػضاء ثب ٔ

 ٔيّي ٔشش يب ثضسٌشش ثبؿذ.



 

 

ا٘ذاصٜ رسار ، ثٝ ػّز سغييش دس سخّخُ ٚ افضايؾ ػغح سٕبع ٚ سٙؾ ايؼبد ؿذٜ ٔي سٛا٘ذ ٔمبٚٔز ثشؿي ٚ 

 سغييش ؿىُ دزيشي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي سا سحز سبطيش لشاس دٞذ.

سي ثيبٖ وشد٘ذ وٝ ثب افضايؾ ( سشصالي ٚ ده ثب ا٘ؼبْ  يه ػشي آصٔبيـبر فـبسي ػٝ ٔح1948ٛدس ػبَ)

سحميمبر ِٞٛشض ٌٚيجغ ثش سٚي ؿٗ ٚ  1956لغش ػٍٙذا٘ٝ ٞب لبثّيز فـشدٌي ٔلبِح ٘يض افضايؾ ٔي يبثذ.دس ػبَ 

ٔبػٝ سٚدخب٘ٝ اي )ٌشد ٌٛؿٝ( ٘ـبٖ داد وٝ ثب افضايؾ ٔمذاس ؿٗ سب حذ ثٟيٙٝ ٔمبٚٔز ٔلبِح ثبال سفشٝ ٚ اص حذي 

ٔب٘ذ. ايٗ ٔٛضٛع ثب سحميمبر ثٝ ثؼذ وبٞؾ يبفشٝ يب طبثز ٔي 

 .٘يض سغبثك داسد 

 σ׳2 40 ثشاي   20(ثيبٖ وشد وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي ثب لغش 1965ٔبسػبَ دس ػبَ) 

 ثب دا٘ٝ ثٙذي يىؼبٖ سحُٕ ٔي وٙٙذ.  113دسكذ ثيـشش اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثب لغش  20سب  7ٔمبٚٔز ثشؿي حذٚد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (Marachi ,et,al.1972) خّيخالكٝ اي اص ثشػي ٞبي سبطيش ا٘ذاصٜ رسار ثش صاٚيٝ اكغىبن دا -3-3-ػذَٚ 

ٚ ٘ٛع  ثيـيٙٝ ا٘ذاصٜ رسار ٔشػغ

 آصٔبيؾ

 ٘شيؼٝ

Bishop 1948 In 4/1-1 ٓا٘ذاصٜ رسار سبطيشي ثش صاٚيٝ اكغىبن داخّي  ثشؽ ٔؼشمي

 ٘ذاؿز

Lewis 1956 In 4/1 ٓثشؽ ٔؼشمي  .ثب افضايؾ ا٘ذاصٜ رسار افضايؾ ٔي يبثذ 

Vallerga,et.al.1957 In 2/0 ا٘ذاصٜ رسار سبطيشي ثش صاٚيٝ اكغىبن داخّي  ػٝ ٔحٛسي

 ٘ذاؿز

Rowe 1962 mm 1   ِغضؽ اكغىبوي  .ثب وبٞؾ ا٘ذاصٜ رسار وبٞؾ ٔي يبثذ 

Leslie 1963 In ثشؽ ػٝ ٔحٛسي  .ثب وبٞؾ ا٘ذاصٜ رسار افضايؾ ٔي يبثذ 

Kirkpatrick 1967 mm2 ثشؽ ػٝ ٔحٛسي  ثب وبٞؾ ا٘ذاصٜ رسار افضايؾ ٔي يبثذ 

Marsal 1965 In  8 ثشؽ ػٝ ٔحٛسي  ثب وبٞؾ ا٘ذاصٜ رسار افضايؾ ٔي يبثذ 

 

٘ـبٖ داد وٝ ا٘ذاصٜ رسار دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ سبطيشي دس ٔمذاس وش٘ؾ 1969ديٍٖٛ دس ػبَ 

دس آصٔبيؾ ثشسٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي (Charles & Watts ,1980)، 1973ٚ چبسِض  1969ٌؼيخشٍي ٘ذاسد.سبٔض 

 % mm 75  ،2 ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ صاٚيٝ اكغىبن دس ٔلبِح ثب ثيـيٙٝ ا٘ذاصٜ رسٜ  mm 300ػٍٙشيضٜ اي ثب لغش 

 .ٔي ثبؿذ mm 10ثيـشش ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح ثب ثيـيٙٝ لغش 



 

 

سا ثب افضايؾ ا٘ذاصٜ رسار ٘ـبٖ داد.دس آصٔبيـبر  ٘يض وبٞؾ ٔمذاس  (Marachi .et.al,.1972)ٔبساچي

 ايٙچ 5/0لغش اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثب  دسػٝ وٕشش 4سب  3ايٙچ صاٚيٝ ٔمبٚٔز ثشؿي  6حذاوظشرسٜ ٚي دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثب لغش 

 ثذػز آٔذ.

 

-13-3- عًامل مؤثر تر ضکست داوٍ َا: 

اػضاء خبن سـىيُ دٞٙذٜ ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ٕٔىٗ اػز ثب يىذيٍش ٔشفبٚر ثبؿٙذ ٚ ثشخي اص دا٘ٝ ٞب 

ٕٔىٗ اػز اص چٙذيٗ وب٘ي ثب خٛاف ٔىب٘يىي ٔشفبٚر سـىيُ ؿذٜ ثبؿذ. دا٘ٝ ٞبي ػًٙ ٔؼٕٛالً ؿىٙٙذٜ 

ٙيٗ دا٘ٝ ٞبي ػًٙ ٕٔىٗ وــي آٟ٘بػز، ٕٞچ ثشاثش ٔمبٚٔز 4ثشاثش يب ثيـشش اص  4ٔمبٚٔز فـبسي آٟ٘ب هستند و 

اػز دس اطش ٞٛاصدٌي داساي سشن ٚ سخّخُ ثبؿٙذ. ايٗ ٔٛاسد دسػٝ ديچيذٌي دشٚػٝ ؿىؼز سا ثب دس ٘ظش 

ٌشفشٗ عجيؼز ٔلبِح ٘ـبٖ ٔي دٞذ. دس يه سٛدٜ دا٘ٝ اي، سٙؾ ٞب اص ػغٛح سٕبػي دا٘ٝ ٞب ثٝ يىذيٍش ا٘شمبَ ٔي 

ػي ٚ ٞٙذػٝ ٘بٔٙظٓ ػبخشٕبٖ دا٘ٝ ٞب ٚ ػغح سٕبع، ٕٔىٗ اػز ديـٍٛيي حبِز ثٝ ػالٜٚ دبسأششٞبي آٔبسي ٘يشٚٞبي سٕب. يبثذ

از  ؿذٌي سبثؼي ( ثيبٖ داؿز وٝ خشد1965سٙؾ ٞب دس دسٖٚ اػضاء خبن سا غيش ٕٔىٗ ػبصد.ٔبسػبَ دس ػبَ )

. حشي دس سٙؾ ٞبي  Leps(1970) اػز ٘يشٚي ٔيبٍ٘يٗ ثيٗ رسار ٚ ٔمبٚٔز فـبسي سه ٔحٛسي ػًٙ شدت

(خشد ؿذٌي ػٍٙشيض ثٝ 1973ػبَ )ٔغبثك سحميمبر ٔبسػبَ دس  دبييٗ ٘يض خشد ؿذٌي رسار سٚي ٔي دٞذ.

ػٙغ ػًٙ ٚ ٘ٛع وب٘ي ٞبي سـىيُ دٞٙذٜ آٖ ٚاثؼشٝ اػز .وٝ خٛد لبثّيز فـشدٌي ٚ سغييش ؿىُ سا سحز 

  (Saboya & Byrne1993).سبطيش لشاس ٔي دٞذ

 

 
 
 
 

 



 

 

می تًان گفت عًامل مُمی كٍ تر ريي ضکسته داوٍ َا مؤثروذ عثارتىذ  *تٍ طًر خالصٍ

 از:

فـبس ػب٘جي: ثٝ عٛس وّي ثٙب ثش آ٘چٝ سب وٖٙٛ ثيبٖ ٌشديذ ،افضايؾ فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ اغّت ػجت وبٞؾ  - 1

 ٔمبٚٔز حذاوظش لبثُ سحُٕ آٟ٘ب خٛاٞذ ؿذ وٝ دِيُ آٖ ثٝ دذيذٜ ؿىؼز رسار ٔٙؼٛة ٔي ؿٛد.

خبن : سحميمبر ٘ـبٖ داد وٝ ٔمبٚٔز ثشؿي ٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز ثؼيبس سحز سبطيش  دا٘ٝ ثٙذي -2

ا٘ذاصٜ رسار ٚ خشد ؿذٌي ٔلبِح لشاس داس٘ذ ،أب ٔيضاٖ  سبطيش دس ٔمبٚٔز ثشؿي، دس ٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي ٌؼششدٜ 

ح خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ ٘ؼجز ثٝ وٕشش اػز. سفبٚر ثيٗ حذاوظش ثبس لبثُ اػٕبَ ثٝ يه سٛدٜ ػٍٙشيضٜ اي اص ٔلبِ

 ٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز، ثب افضايؾ سٙؾ ٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝ افضايؾ ٔي يبثذ.

ٔشٛػظ ا٘ذاصٜ دا٘ٝ ٞب: ثٝ كٛسر يه ٘شيؼٝ وّي ٔي سٛاٖ ثيبٖ وشد وٝ افضايؾ ا٘ذاصٜ رسا ر ثب وبٞؾ  -3

 دؿذٌي سا ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿز.سخّخُ ػجت افضايؾ لفُ ٚ ثؼز رسٜ اي ؿذٜ اص عشفي افضايؾ ؿىؼز ٚ خش

1ُ دا٘ٝ ٞب :ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ؿى -4
حبكُ ا٘فؼبس ػٍٟٙبي ثضسي ٞؼشٙذ ،داساي سشن ٞب ٚ ِجٝ  وٝ اغّت 

ٞبي ضؼيف ثٛدٜ ٚ دس ٔمبثُ دذيذٜ ؿىؼز رسار ٔمبٚٔز وٕششي داس٘ذ.عجك سحميمبر ٔمذاس خشد ؿذٌي 

 ثيـشش خٛاٞذ ثٛد.   2ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ دس حيٗ ثشؽ ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح ٌشد ٌٛؿٝ

ٔيضاٖ سخّخُ:وبٞؾ ٔيضاٖ سخّخُ ثٝ عٛس وُ ػجت افضايؾ سشاوٓ ،لفُ ٚ ثؼز ثيٗ رسٜ اي ٚ افضايؾ  -5

خشد ؿذٌي خٛاٞذ ؿذ.وبٞؾ سخّخُ دس ٔلبِح ٔششاوٓ دذيذٜ اسؼبع سا ثٝ د٘جبَ خٛاٞذ داؿز.

ليبع ثب ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ػٙغ دا٘ٝ ٞب : ثٝ عٛس وُ ٔلبِح آثشفشي اغّت ٌشد ٌٛؿٝ ثٛدٜ ٚ دس  -6

 )ا٘فؼبسي( ٔمبٚٔز ثٟششي دس ٔمبثُ ؿىؼز داس٘ذ.

                                                           
1
 Angular 

2
 Rounded 



 

 

: دس يه ػٍٙشيض ٔششاوٓ ػغح سٕبع دا٘ٝ ٞب ثيـشش ثٛدٜ دس ٘شيؼٝ سٙؾ دس ٘مبط (Dr)چٍبِي ٘ؼجي -7

سٕبع وٕشش خٛاٞذ ثٛد ٚ ٕٞچٙيٗ أىبٖ ِغضؽ رسار ٚ ثٝ سجغ آٖ فـشدٌي ٚ لبثّيز خشد ؿذٌي وبٞؾ ٔي 

 يبثذ.

 

-13-4- فاكتًر ضکست مارسال: 

خشد ؿذٌي دس حيٗ ثبسٌزاسي يه ٕ٘ٛ٘ٝ خبن ثب ٔمب يؼٝ ٔٙحٙي دا٘ٝ ثٙذي لجُ ٚ ثؼذ اص ثبسٌزاسي  ٔمذاس

ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔي ؿٛد .دس ايٗ ساػشب ٔـىُ ا٘شخبة سٚؿي اػز وٝ ثٝ عٛس ٔٙبػت خشد ؿذٌي ٔلبِح سا سحز 

 يشي ٔلبِح ػجٛسي اص يه اِه ٔـخق اػز.دٛؿؾ لشاس دٞذ. يىي اص سٚؽ ٞبي ٔؼَٕٛ ا٘ذاصٜ ٌ

% ٔلبِح اِٚيٝ سٚي آٖ ثبلي ٔي ٔب٘ٙذ.ٚي دس 100( دسكذ ػجٛسي اص اِىي سا ا٘شخبة وشد وٝ 1963ِؼّي) 

% ٔلبِح اص آٖ ػجٛس ٔي 90( ثب اكالح ٘ظشيٝ خٛد دسكذ افضايؾ ػجٛسي اص اِىي سا ا٘شخبة وشد وٝ 1975ػبَ) 

دس كذ ػجٛسي اص يه اِه ٔـخق ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔي ؿٛد. ثٝ ٔٙظٛس دس  (افضايؾ1965وٙٙذ. دس سٚؽ ٔبسػبَ)

دػز داؿشٗ ٘ـب٘ٝ اي ثشاي ؿىؼز دا٘ٝ ٞب دس ٔذر آصٔبيؾ ػٝ ٔحٛسي سٚي ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي ٔبسػبَ 

-سا سؼشيف وشد،وٝ ثيبٍ٘ش سٕبيُ ٔلبِح ثٝ ؿىؼشٝ ؿذٖ سحز ثبس اػز. ثٝ ؿىُ ) gBدبسأشش ؿىؼز دا٘ٝ ٞب 

ثيٗ دسكذ  kwٔٙحٙي دا٘ٝ ثٙذي اِٚيٝ ٚ ٟ٘بيي ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. اخشالف  (-7( ٍ٘بٜ وٙيذ. دس ؿىُ )7

اِه ٔـبثٝ آٖ لؼٕز سػٓ ؿذٜ اػز وُ ٔحذٚد ثٝ ٞش لؼٕز اص اػضاء دا٘ٝ ٞب دس لجُ ٚ ثؼذ اص آصٔبيؾ دس ثشاثش 

ٞب ثبيذ كفش ثبؿذ؛ kw)لؼٕز دبييٗ ؿىُ(.  ػٕغ ػجشي
gB ثشاثش ػٕغkw  .ٞبي ٔظجز ثش حؼت دسكذ اػز

ٔمذاس
gB .دسكذ ٚص٘ي دا٘ٝ ٞبي ػبٔذي اػز وٝ سحز ؿىؼز لشاس ٔي ٌيش٘ذ 

*
gB.ثٝ ؿذر ٘يشٚٞبي سٕبػي ٚاثؼشٝ اػز وٝ ثٝ عٛس ٔؼىٛع ثب سؼذاد ػغٛح سٕبع ساثغٝ داس٘ذ 

*
gBؼشٝ اػز.سا ٕ٘ي سٛاٖ يىي اص ٚيظٌي ٞبي ٔلبِح ثٝ حؼبة آٚسد صيشا ثٝ سٙؾ ٕٞٝ ػب٘جٝ ٚاث 

 ثشاي وٙششَ سٛصيغ ا٘ذاصٜ دا٘ٝ ٞب ثؼذ اص آصٔبيؾ، فبوشٛسٞبي صيبدي ٚػٛد داس٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ:

 ا٘ذاصٜ اِٚيٝ دا٘ٝ ٞب، دا٘ٝ ثٙذي، ؿىُ دا٘ٝ ٞب، دسكذ دٛوي.



 

 

 سا ثيبٖ ٔي وٙذ. Bgػذَٚ صيش ٘يض ٘حٜٛ ٔحبػجٝ 

 (Gupta-2009) فبوشٛس ؿىؼز ٔبسػبَ Bg ٘حٜٛ ٔحبػجٝ - -4ػذَٚ

 

 

-13-5- ارزیاتی ميسان ضکست داوٍ َا: 

چٙب٘چٝ روش ٌشديذ ثٝ ٔٙظٛس دس دػز داؿشٗ دبسأششي وٝ ثشٛاٖ ثٛػيّٝ آٖ ٔمـذاس ؿىؼـشٍي دا٘ـٝ ٞـب سا دس اطـش      

ثبسٌزاسي سا اسصيبثي وشد فبوشٛس ؿىؼز ٔبسػبَ ثٝ ػٙٛاٖ يىي اص ايٗ دبسأششٞب ٔؼشفي ٌشديذ. فبوشٛس ؿىؼـز  

سغييشار ٔٙحٙي دا٘ٝ ثٙذي دس لجُ ٚ ثؼذ اص آصٔبيؾ ثٝ سشسيجي وٝ ٌفشٝ ؿذ ػذدي اسائٝ ٔـي وٙـذ   ٔبسػبَ ثش اػبع 

 وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ وّٕي ٔيضاٖ ؿىؼز دا٘ٝ ٞب ٔي ثبؿذ.

ػالٜٚ ثش فبوشٛس ؿىؼز ٔبسػبَ 
gB    فبوشٛسٞبي ديٍشي ٞٓ سٛػظ ٔحمميٗ ا٘ذاصٜ ٌيشي سغييشار دا٘ـٝ ثٙـذي دس

اطش ؿىؼز رسار ٔؼشفي ٚ ثٝ وبس ثشدٜ ؿذٜ ا٘ذ. سفبٚر ثيٗ لغش ٔؤطش اِٚيٝ ٚ لغش ٔؤطش ٟ٘بيي دا٘ـٝ ٞـب، ٘ــبٖ ٔـي     

دٞٙذ وٝ فبوشٛس ؿىؼز ٔبسػبَ ثٝ ػض دس ٔمبديش وٛچه 
gB  ػٕالً ٔشٙبػت ثب ، fi dd 1010   اػزid10   لغـش

ٔؤطش اِٚيٝ دا٘ٝ ٞب ٚ 
fd10

لغش ٔؤطش ٟ٘بيي دغ اص ا٘ؼبْ آصٔبيؾ ٚ ثبسٌزاسي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔي ثبؿذ. ؿىؼـز دا٘ـٝ ٞـب     

ٔي سٛا٘ذ ثٛػيّٝ سغييش ٔٙحٙي دا٘ٝ ثٙذي يب ثٛػيّٝ ٘ؼجز 
f

i

d

d

15

ديــٟٙبد ؿـذ اسصيـبثي     1960وٝ سٛػظ ِي دس ػبَ  15



 

 

دس ا٘شٟبي آصٔبيؾ ٞٓ، ثشاي ٔمبيؼٝ ٔيضاٖ ؿىؼشٍي دا٘ٝ ٞب دس عَٛ آصٔـبيؾ ثـٝ    50dؿٛد.ٕٞچٙيٗ ٔمذاس سغييش 

وبس سفشٝ اػز ايٗ سغييش سا ٔي سٛاٖ ثب ٘ؼجز 
f

i

d

d

15

 ٘ـبٖ داد. 15

 

 

 سغييشار دس سٛصيغ دا٘ٝ ثٙذي ثٝ ػّز ؿىؼز رسار )ٔبسػبَ(  -- 6-ؿىُ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلُ ػْٛ

وتایج  زميه ضىاسی ، داوٍ تىذي يآزمایص سٍ 

 تسرگ مقياس محًري

 

 

 

 

 

 



 

 

 يیژگی َاي زميه ضىاسی مصالح:  -3-1

ثٛدٜ ٚ ػٙغ دٛػشٝ صٔيٗ اص ػًٙ ػبخشٝ ؿذٜ ٔغبِؼٝ ػًٙ ٞب ثٝ ايٗ ػّز وٝ ٔٛاد اِٚيٝ ي ٔلبِح ػٍٙي 

اػز ٚ ؿبٞذ ٌزؿز ػٕش عٛال٘ي صٔيٗ ٔي ثبؿذ. ٕٞٛاسٜ ٔٛسد سٛػٝ ثٛدٜ اػز. ػًٙ يىي اص لذيٕي سشيٗ 

ٔلبِح اػز وٝ ثـش اص ثذٚ ص٘ذٌي ثشاي سٟيٝ ٚػبيُ ٚ ػبخشٗ ػبخشٍبٜ ٞبي ٟٔٓ ثٝ وبس ٔي ٌشفشٝ ٚ اص ايٗ حيض 

ز اػز. ػًٙ ٞبي ٔٛػٛد دس وشٜ صٔيٗ ثٝ دٚ عشيك ثٝ ٚػٛد أذٜ ا٘ذ. يب ثٝ وٝ چٝ ٔمبٚٔشي داسد حبئض إٞي

ٚػيّٝ آسـفـبٖ ٞب اص اػٕبق صٔيٗ ثش سٚي صٔيٗ دشسبة ؿذٜ ٚ ػشد ؿذٜ ا٘ذ ٚ ػًٙ ٞبي آرسيٗ ثيشٚ٘ي سا ثٝ 

فـبس عجمبسي  ٚػٛد اٚسدٜ ا٘ذ، ٚ يب دس اطش سٝ ٘ـيٗ ؿذٖ اػؼبْ ٔحَٛ يب غّشبٖ ٚ يب ؿٙبٚس دس سٝ دسيبٞب ٚ دس اطش

فٛلب٘ي ثٝ ػًٙ سجذيُ ٌـشٝ ٚ دغ اص چيٗ خٛسدٖ ٚ خبسع ؿذٖ اص آة ٞب دس دػششع ثـش لشاس ٌشفشٝ ا٘ذ وٝ ثٝ 

 ػًٙ ٞبي سػٛثي ٔؼشفٙذ.

 سٛكيف صٔيٗ ؿٙبػي ٞش يه اص ٔلبِح ٔٛسد ثشسػي دس ايٗ سحميك ثٝ ؿشح صيش اػز:

آٖ خبوؼششي سيشٜ ٚ ػجض يب لشٔض اػز ٚ دس اطش آ٘ذصيز ػًٙ آسـفـب٘ي ثيشٚ٘ي سيض ثّٛسيٗ اػز وٝ سً٘  -

 ػشد ؿذٖ ػشيغ ٔبٌٕب سـىيُ ؿذٜ ا٘ذ.

ثبصاِز اص ٘ٛع ػًٙ ٞبي آرسيٗ ثيشٚ٘ي اػز. داساي ثبفز سيضدا٘ٝ ٚ ٔششاوٓ اػز. ثشخي اص ثبصاِز ٞب داساي  -

ػيبٜ ٔشٕبيُ ثٝ  ثبفز حفشٜ اي ٔي ثبؿٙذ. ثبصاِز اص فّذػذبر وّؼيٓ داس سـىيُ ؿذٜ اػز. سً٘ ايٗ ػًٙ اص

 خبوؼششي يب ػجض سب ػيبٜ سغييش ٔي وٙذ.

 ػًٙ سػٛثي آٚاسي ثؼيبص دا٘ٝ سيض ٔشـىُ اص دا٘ٝ ٞبي سػي داساي سٛسق.-

دِٚٛٔيز ػخز سش ٚ ػٍٙيٗ سش اص ػًٙ آٞه اػز ٚ اص ٘ظش صٔيٗ ؿٙبػي ػًٙ سػٛثي غيش آٚسي ٔحؼٛة  -

دسيب ٚ يب ثٝ ػّز ؿىُ ػًٙ آٞه ثش اطش فشايٙذ ٔي ؿٛد، سـىيُ آٖ يب ثٝ كٛسر سٝ ٘ـؼز ٔؼشميٓ اص آة 

 دِٚٛٔيشي ؿذٖ اػز. 

 ٔحُ، ػٙغ ٚ ؿىُ ػٍٙذا٘ٝ ٞبي ايٗ سحميك لبثُ ٔـبٞذٜ ٔي ثبؿذ. 1-3ػذَٚ دس 



 

 

 ٔـخلبر ػٍٙشيضٜ ٞبي ٔٛسد آصٔبيؾ -1-3ػذَٚ

 ٘بٍٔزاسي ٘ٛع دا٘ٝ ثٙذي ؿىُ ػٍٙذا٘ٝ ػٙغ ػٍٙذا٘ٝ ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔحُ

 SH-F-1 ٌؼششدٜ ٌٛؿٝ داس  ؿيُ ـ دِٚٛٔيز ػذ ؿٟش ثيؼبس ؿٟش ثيؼبس

ٔلبِح 

سٚدخب٘ٝ 

 اي

 ٌشد ٌٛؿٝ ثبصاِز حبؿيٝ ػفيذسٚد

 R-F-2 ٌؼششدٜ

 R-U-3 يىٙٛاخز

ٔلبِح 

 وٛٞي
 ٌشد ٌٛؿٝ آ٘ذصيز  سٚدثبس

 K-F-4 ٌؼششدٜ

 K-U-5 يىٙٛاخز

  

 ٔحُ ثشداؿز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اسائٝ ؿذٜ اػز. 3-3ٚ 2-3ٚ  1-3دس ؿىُ ٞبي 

 

  SH-F-1 ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٕ٘ٛ٘ٝ -1-3 ؿىُ

 

 



 

 

 

 R-U-3و  R-F-2 ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي -2-3ؿىُ 

 

 

 K-U-5و  K-F-4ٞبي  ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٕ٘ٛ٘ٝ -3-3ؿىُ 

 

 داوٍ تىذي ي ضریة ضکستگی:   -3-2

دا٘ٝ ثٙذي ٔلبِح يىي اص ٟٕٔششيٗ ػٛأّي اػز وٝ ثش سٚي ٔمبٚٔز ٚ لذسر ثبسثشي آٖ ٞب سبطيش داسد. ٚ 

ايٗ دا٘ٝ ثٙذي ثب ا٘ؼبْ آصٔبيؾ دا٘ٝ ثٙذي ٚ سػٓ ٔٙحٙي آٖ سؼييٗ ٔي ؿٛد. دا٘ٝ ثٙذي ٔٙبػت ٔلبِح ؿٙي ثب سٛػٝ 

ذٜ ٚ ا٘ذاصٜ دسؿز سشيٗ دا٘ٝ ٔلبِح سؼييٗ ٔي ثٝ ػٛأُ ٔشؼذدي وٝ دس دشٚطٜ ٔٛسد ٘يبص اػز. سؼؼيٗ ٚ اسصيبثي ؿ



 

 

ؿٛد. ثشاي ٞش ٔٛسد حذٚدا دا٘ٝ ثٙذي ٞبيي ٔٙبػت سٛػظ آييٗ ٘بٔٝ ٞبي فٙي ٔـخق ٔي ؿٛد وٝ ٔؼٕٛال ثٝ 

كٛسر دٚ ٔٙحٙي حذي اػز وٝ ٔٙحٙي دا٘ٝ ثٙذي ٔلبِح ػٍٙي ثبيذ ثيٗ ايٗ دٚ ٔٙحٙي ٚ حشي االٔىبٖ دس 

 د. ٚػظ ٚ ثٝ ٔٛاصار آٖ ٞب لشاس ٌيش

ٔيّيٕشش(سد ٔيـٛد، لؼٕز سيضدا٘ٝ ٚ آٖ چٝ وٝ ثش  0.075) 200ثخـي اص ٔلبِح ؿٙي وٝ اص اِه ؿٕبسٜ 

سٚي ايٗ اِه ٔي ٔب٘ذ لؼٕز دسؿز دا٘ٝ ٔلبِح ٘بٔيذٜ ٔي ؿٛد ٔلبِح ؿٙي چٖٛ داساي ٔٛاد چؼجٙذٜ )ليش 

،دسؿز دا٘ٝ، خلٛكيبر ِزا ٘ٛع دا٘ٝ ثٙذي آٖ ٞب ثٝ خلٛف دسكذ ٔٛاد سيضدا٘ٝ ،ػيٕبٖ ،آٞه( ٘يؼشٙذ،

دس ايٗ سػبِٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي خٛة  خٕيشي ٚ ٔيضاٖ سشاوٓ ٘مؾ ٟٕٔي دس سؼييٗ ٔمبٚٔز ايٗ ٘ٛع ٔلبِح ايفب ٔي وٙذ.

دا٘ٝ ثٙذي ٔفشٚم ٔي ثبؿذ.

 

 

 SH-F-1دا٘ٝ ثٙذي ٔلبِح  ٕ٘ٛ٘ٝ -4-3ؿىُ 

 



 

 

 

 R-U-3و  R-F-2دا٘ٝ ثٙذي ٔلبِح  ٕ٘ٛ٘ٝ -5-3ؿىُ 

 

 K-U-5و  K-F-4دا٘ٝ ثٙذي ٔلبِح  ٕ٘ٛ٘ٝ -6-3ؿىُ 

ٞذف اص ا٘ؼبْ آصٔبيؾ دا٘ٝ ثٙذي سؼييٗ دسؿشي خبن ٚ ثذػز آٚسدٖ ٘ؼجز دسكذ ٚص٘ي ثٝ يىذيٍش 

ٔي ثبؿذ. ثب ا٘ؼبْ ايٗ آصٔبيؾ اص ٔيضاٖ ٚػٛد رسار ثب اثؼبد ٔخشّف ٔغّغ ٔي ؿٛيٓ ٚ ٔي سٛا٘يٓ سٚي ٔٙبػت يب 



 

 

دس ايٗ سػبِٝ اص دٚ ٘ٛع دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز ٚ ٌؼششدٜ ثش سٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اػشفبدٜ  .٘بٔٙبػت ثٛدٖ خبن ٘ظش دٞيٓ

(2-3ؿذٜ اػز.) ػذَٚ 

 ٔـخلبر دا٘ٝ ثٙذي ٔلبِح -2-3ػذَٚ

 Cu Cc D50 ٘بْ ٕ٘ٛ٘ٝ

1-SH-F 22.22 0.11 4..1 

2-R-F 23.3. 0.00 ..23 

3-R-U 3.11 1.32 3.02 

4-K-F 22.12 0.11 4.14 

5-K-U 3.42 1.34 3.14 

 

 

 

 دا٘ٝ ثٙذي ٌؼششدٜ -1-3ٕ٘ٛداس 
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 يىٙٛاخز ٕ٘ٛداس دا٘ٝ ثٙذي -2-3ٕ٘ٛداس 

خشد ؿذٌي ٚ سغييش دا٘ٝ ثٙذي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دغ اص آصٔبيؾ دس اطش دٚ ػبُٔ كٛسر ٔي ٌيشد، يىي دس اطش وٛ ثيذٖ ٚ 

٘شبيغ ثذػز آٔذٜ اص دا٘ٝ  سشاوٓ دس ٍٞٙبْ ثبصػبصي اِٚيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ ديٍشي دس اطش ثبسٌزاسي ثٝ ٍٞٙبْ آصٔبيؾ.

ثٙذي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دغ اص سشاوٓ ٚ ثبصػبصي اِٚيٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي وٝ سحز سٙؾ ٕٞٝ ػب٘جٝ وٓ لشاس داؿشٙذ ، 

٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ سغييش دا٘ٝ ثٙذي خشد ؿذٖ ػٍٙذا٘ٝ ٞب ثش اطش سشاوٓ  خيّي ٔمذاس وٕي ثٛدٜ ٚ ػٕذٜ خشدؿذٌي 

ضشايت ؿىؼز ٔلبِح دس  1بْ ثبس ٌزاسي ثٛدٜ اػز. دس ػذَٚ  ؿٕبسٜ رسار دس اطش سٙؾ ٞبي ٚاسدٜ دس ٍٞٙ

 ٞش يه  اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اسائٝ ؿذٜ اػز.

ٔيضاٖ خشد ؿذٌي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب -3-3ػذَٚ

ٕٝ٘ٛ٘ Confining Stress (MPa) 

0.05 0.1 0.3 0.5 0.7 

1-SH-F 
5.1 6.3 8.5 10.8 15.2 

2-R-F 
1.6 2 4.5 5.7 7 

3-R-U 
2.1 2.7 5.6 6.8 8.1 

4-K-F 
4.5 5 6.2 7.5 9.3 

5-K-U 
5.2 6 1.5 9.1 10.4 
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 : تسرگ مقياس تست سٍ محًريوتایج   -3-3

ٕٞبٖ عٛس وٝ ثيبٖ ؿذ، ايٗ آصٔبيؾ ثشاي سؼييٗ دبسأششٞبي ثشؿي خبن ٔي ثبؿذ، دبسأششٞبيي وٝ دس ٔذَ 

ٔمبٚٔز ثشؿي دس دػشٍبٜ ػٝ ٔحٛسي سفشبسي ثٝ كٛسر ٔؼشميٓ ٚ يب غيش ٔؼشميٓ ٚػٛد خٛاٞٙذ داؿز. دس ٚالغ 

سبثؼي اص سٙؾ ٞبي اػُٕ ؿذٜ، ٔذر صٔبٖ سحىيٓ، ٘شخ وش٘ؾ ٚ سبسيخچٝ ثبسٌزاسي ٞبي ديـيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اػز. 

آصٔبيؾ ػٝ ٔحٛسي ٘ؼجز ثٝ آصٔبيؾ ٞبي ديٍش سٚؽ ديچيذٜ سش ٚ لبثُ اػشٕبدسشي ثشاي سؼييٗ ٔمبٔٛر ثشؿي 

آصٔبيؾ ثشؽ ٔؼشميٓ خبن ثٝ اػجبس اص ٔحُ دسص ثيٗ دٚ لؼٕز خبن ٞب ٔي ثبؿذ ٚ دِيُ آٖ ايٗ اػز وٝ دس 

 ػؼجٝ ٌؼيخشٝ ٔي ؿٛد. ِٚي دس آصٔبيؾ ػٝ ٔحٛسي خبن اص ٔحُ ضؼيف سشيٗ كفحٝ خٛد ٌؼيخشٝ ٔي ؿٛد.

 ايٗ آصٔبيؾ ثٝ ػٝ ٘حٛ ا٘ؼبْ ٔي ٌيشد:

 (CDدس حبِز سحىيٓ يبفشٝ صٞىـي ؿذٜ ) .1

 (CUدس حبِز سحىيٓ يبفشٝ صٞىـي ٘ـذٜ ) .2

 (UUسحىيٓ ٘يبفشٝ صٞىـي ٘ـذٜ ) دس حبِز .3

ايٗ آصٔبيؾ ثب فـبسٞبي ػب٘جي ٘خشّف ا٘ؼبْ ٔي ؿٛد، دٚايش ٔٛٞش ثش ٞش وذاْ ثش ٞش وذاْ اص آصٔبيؾ ٞب دس 

يه دػشٍبٜ ٔخشلبر سشػيٓ ؿذٜ ٚ دٛؽ ايٗ دٚايش سػٓ ٔي ؿٛد ، ؿيت ايٗ خظ صٚايٝ اكغىبن داخّي 

دس ايٗ سػبِٝ ٘يض ثشاي آٖ وٝ ٘شبيغ ثٝ كٛسر حميمي ٚ ثش خبن ٚ ػشم اص ٔجذا، آٖ چؼجٙذٌي خبن ٔي ثبؿذ. 

 كٛسر ٌشفشٝ سب ٔٛاسد صيش ا٘ذاسٜ ٌيشي ؿٛ٘ذ: CDاػبع آ٘چٝ دس عجيؼز ٚػٛد داؿشٝ ثش اػبع سٚؽ 

 وش٘ؾ ـسفشبس سٙؾ  .1

 سفشبس سغييشار حؼٕي  .2



 

 

  تررسی كلی آزمایصCD: 

وش٘ؾ حؼٕي ٕ٘ٛ٘ٝ اػشٛا٘ٝ اي ؿىّي وٝ  ـٞذف اص ا٘ؼبْ ايٗ آصٔبيؾ سؼييٗ ٔمبٚٔز ٚ ٔٙحٙي ٞبي سٙؾ 

صٔبيؾ، ثشاي آٖ وٝ ثشٛاٖ آاص خبن ٞبي چؼجٙذٜ ٚ ثبصػبصي ؿذٜ دس ؿشايظ اؿجبع سٟيٝ ٔي ؿٛد. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي 

دبسأششٞبي ٔٛسد ٘ظش سا دليك سش ثذػز آٚسد. ثبيذ ثٝ كٛسر ٕٞؼبٖ سحىيٓ ؿذٜ ٚ سحز ثبسٌزاسي فـبسي ثب 

ثذيٟي اػز وٝ چٖٛ ثشاي سحىيٓ، صٞىـي ٕ٘ٛ٘ٝ صٞىـي ٔي ؿٛد.  ٘شخ طبثز وش٘ؾ ٔحٛسي ثذػز آيٙذ.

دسكذ سعٛثيز ٕ٘ٛ٘ٝ ي خبن دس ايٗ ٔشحّٝ وبٞؾ ٔي يبثذ ٚ ثبيذ ثشاي ايٗ ؿشايظ، ٕ٘ٛ٘ٝ اؿجبع ٌشدد. دبيبٖ 

سحىيٓ دس ٞش آصٔبيؾ ٍٞٙبٔي اػز وٝ خشٚع آة اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٔشٛلف ٔي ٌشدد ٚ صٔبٖ سحىيٓ ثٝ ٔمذاس ثبس 

يض ٘فٛردزيشي خبن ثؼشٍي داسد. دس ايٗ آصٔبيؾ، ثٝ ايٗ ػّز وٝ ٕٔىٗ اػز صٔبٖ سحىيٓ سحٕيُ ؿذٜ ٚ ٘

عٛال٘ي ثبؿذ. ثشاي سبٔيٗ فـبس ػِّٛي وٝ ٔٛػت سحىيٓ ٔي ٌشدد، سشػيحب ٔي سٛاٖ اص يه ػيؼشٓ سبٔيٗ فـبس ثش 

ص ػذْ سغييش، ػيبَ دسٖٚ اػبع ػشٛ٘ي اص ػيٜٛ اػشفبدٜ ٕ٘ٛد، صيشا ايٗ ػيؼشٓ سبٔيٗ فـبس ٔي سٛا٘ذ ثب عٕيٙبٖ ا

ػَّٛ سا ثغٛس ٘بٔحذٚد سحز فـبس طبثز ٍ٘ٝ داسد. ايٗ دػشٍبٜ ٕٞچٙيٗ، ثبيذ ظشفيز دزيشفز سغييش ػيبَ دسٖٚ 

ػَّٛ سا ثغٛس ٘بٔحذٚد سحز فـبس طبثز ٍ٘ٝ داسد. ايٗ دػشٍبٜ ٕٞچٙيٗ ، ثبيذ ظشفيز سغييش حؼٓ ٕ٘ٛ٘ٝ )ثٝ ػّز 

 صٞىـي دس حيٗ سحىيٓ( سا داؿشٝ ثبؿذ.

  تررسی دستگاٌ آزمایصCD: 

ٔي دٞذ .ثب  سا ٘ـبٖ kpaسحُٕ فـبس ػَّٛ آصٔبيؾ ػٝ ٔحٛسي، ثب ظشفيز ٔٙبػت اثؼبد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ 

 والٞىي وٝ اػضاي الصْ ثشاي ٚسٚد ػٙجٝ ي ثبسٌزاسي لبئٓ، ٚ ؿيش سخّيٝ ٞٛا اص ػَّٛ دس آٖ سؼجيٝ ؿذٜ اػز.



 

 

 

ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ي ٔٛسد ٘ظش ثبؿذ ٚ دس ٔشوض ػغح ثباليي ،  والٞه ٞبي ثباليي ٚ دبييٙي ثبيذ ثب اثؼبد ٔٙبػت

يه فشٚ سفشٍي ٘يٓ وشٚي ثشاي لشاس ٌشفشٗ ػٙجٝ ي ثبسٌزاسي سٚي آٖ سؼجيٝ ؿذٜ ثبؿذ. ايٗ دٚ لغؼٝ يىي ثش 

 سٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ديٍشي دس صيش آٖ لشاس دادٜ ٔي ؿٛد.

ٝ عٛسيىٝ ثٝ لغش ٔؼبدَ ٕ٘ٛ٘ٝ سٟيٝ غـبي الػشيىي اػشٛا٘ٝ اي ثب عفيٗ آصاد ٚ ثٝ لغش ٔٙبػت سٟيٝ ؿذٜ، ث

ٌشديذٜ اػز. ايٗ غـبء ثشاي ػٌّٛيشي اص ٘فٛر آة دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي ثبؿذ. ٕٞچٙيٗ ضخبٔز ايٗ غـبء ٘جبيذ ثيؾ اص 

اليٝ  3دبسٌي غـبٞب اص دسكذ لغش ٕ٘ٛ٘ٝ ثبؿذ ٞش چٙذ ثٝ ػّز سيض ٌٛؿٍي ػٍٙذا٘ٝ ٞب ٚ فـبس ثبال ٚ أىبٖ  1

 يٗ غـبء سٛػظ اسيًٙ دبيٝ ٚ والٞه ٔشلُ ٚ آة ثٙذي ٔي ٌشدد.غـبء اػشفبدٜ ٌشديذٜ اػز. ا

ٔحٛسي اص ٘ٛع ػه ٞبي ديچي ثب ٔٛسٛس اِىششيىي ٔي ثبؿذ. سؼٟيضار ٕٞيٗ عٛس ، سؼٟيضار ثبسٌزاسي 

 ٘ظش دس ٌؼيخشٍي ي ِحظٝ دس ٔحٛسي ثبس 0.14ا٘ذاصٜ ٌيشي ثبس لبئٓ ٘يضع اص ٘ٛع ػَّٛ ثبس ٞيذسِٚيىي ٚ ثب دلز 

 .ٛدث ؿذٜ ٌشفشٝ



 

 

سا سحُٕ ٔي ٕ٘ٛد. ايٗ  kpaػَّٛ ػٝ ٔحٛسي ٘يض ٕٞبٖ عٛس وٝ ٔغشح ٌشديذ سب ظشفيز فـبس 

ػَّٛ ؿبُٔ يه ثخؾ فٛلب٘ي ٚ يه ثخؾ سحشب٘ي اػز وٝ سٛػظ يه دٛػشٝ اػشٛا٘ٝ اي ٔشلُ ؿذٜ ا٘ذ ٚسق 

فٛلب٘ي ٘يض داساي ٔؼشاي سخّيٝ ي ٞٛا ثٛدٜ ، سب دس صٔبٖ دش ؿذٖ ػَّٛ، ٞٛا اص آٖ ٔؼشا ثيشٖٚ سا٘ذٜ ؿٛد. ٚسق 

اخُ ػَّٛ ٚ ٔؼشايي ديٍش ثشاي اسلبَ ثبال ٚ دبييٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٔٙظٛس سحشب٘ي ٘يض داساي ٔؼشايي ثشاي ٚسٚد ػيبَ ثٝ د

 صٞىـي ٚ اؿجبع ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي ثبؿذ.

ٔيّٝ ي ثبسٌزاسي ٔحٛسي، اص ٔيبٖ ٚسق فٛلب٘ي ػجٛس وشدٜ ٚ آة ثٙذي ٔيّٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي كٛسر ٌشفشٝ اػز 

 اي ِحظٝ دس ٔحٛسي ي٘يشٚ 4 0.1فٛلب٘ي وٕشش اص وٝ سغييشار ٘يشٚي ٔحٛسي ثٝ ػّز اكغىبن اٖ ثب ٚسق 

 ٕٞيٗ ثٝ ثبؿذ ٘ظش كشف لبثُ اٖ دس ؿذٜ ايؼبد ػب٘جي خٕؾ ثبسٌزاسي، عي دس ٕٞچٙيٗ ٚ ثبؿذ ٌؼيخشٍي

 ٌشديذٜ اػز. اػشفبدٜ ٞبيي ثؼز اص خبعش

سؼٟيضار ا٘ذاصٜ ٌيشي سغييش حؼٓ ثشاي ا٘ذاصٜ ٌيشي حؼٓ آة ٚسٚدي ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ يب خشٚػي اص آٖ ثٝ دلز 

 عشاحي ٌشديذٜ اػز ٚ ػٕال ثٝ كٛسر ثٛسسي ٔي ثبؿذ.      4

سؼٟيضار ا٘ذاصٜ ٌيشي سغييش ؿىُ لبئٓ ٕ٘ٛ٘ٝ، ػٕٛٔب ثش اػبع ػبثؼبيي ٔيّٝ ي ثبسٌزاسي ثش سٚي والٞه 

. ؿٛد ٌيشي ا٘ذاصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ي اِٚيٝ عَٛ 0.254ػبثؼبيي ثبيذ ثب دلز حذالُ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔي ؿٛد. ايٗ 

 .ثشداؿز دس سا ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚيٝ عَٛ 204دٜ لبثّيز ا٘ذاصٍٞيشي سؼييٗ ؿىُ سا سب حذالُ سؼٟيضار ٔٛسد اػشفب

دبيٝ ٚ والٞه ثٝ ٌٛ٘ٝ اي عشاحي ؿذٜ ا٘ذ وٝ لبثّيز صٞىـي اص دٚ ا٘شٟبي ٕ٘ٛ٘ٝ سا فشاٞٓ وٙٙذ ايٗ دٚ 

دس سٕبع ثب ػًٙ  لغؼٝ اص ٔٛاد كّت ، ٘فٛر ٘بدزيش ٚ ٔمبْٚ دس ثشاثش خٛسدٌي ػبخشٝ ؿذٜ ا٘ذ. ػغح ايٗ دٚ لغؼٝ

ٞبي ٔشخّخُ ، ٔؼغح ٚ داساي ػغح ٔمغغ دايشٜ اي ؿىُ ٔي ثبؿذ. ثبس ٔحٛسي ٘يض ثش اػبع ٚصٖ والٞه ٚ 

 ػًٙ ٔشخّخُ اكالح ٌشديذ.



 

 

ػًٙ ٞبي ٔشخّخُ ٘يض ثٝ سؼذاد دٚ ػذد ٚ دايشٜ اي ؿىُ ٚ كّت ، دس دٚ عشف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشاي صٞىـي آٖ 

 ٞب سمشيجب ثب ضشيت ٘فٛر دزيشي ٔبػٝ سيض ثشاثش ٔي ثبؿذ. لشاس دادٜ ؿذٜ اػز .ضشيت ٘فٛر دزيشي آٖ

ؿيش آالر  ٘يض ثؼيبس ٚ ٟٔٓ ٔي ثبؿٙذ، اص آٖ ػٟز وٝ سغييش حؼٓ ٘بؿي اص ثبص ٚ ثؼشٝ وشدٖ ؿيشٞب ٔي سٛا٘ذ 

ثبػض خغب دس ا٘ذاصٜ ٌيشي، سغييش حؼٓ ٚ فـبس ٔٙفزي ؿٛد. ثٝ ٕٞيٗ ػّز، ايٗ ؿيش آالر ثبيذ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثبؿٙذ 

 .دس حيٗ وبس وشدٖ، وٕششيٗ سغييش حؼٓ سا ايؼبد ٕ٘بيٙذوٝ 

 :ثش سٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب CDحٜٛ ا٘ؼبْ سؼز ٘

سٟيٝ ٌشيذٜ ا٘ذ ٚ mm302اسسفبعٚ  mmا٘ذاصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ : ٕ٘ٛ٘ٝ آصٔبيؾ ثٝ كٛسر اػشٛا٘ٝ ٚ ثب لغش 

لغش ٕ٘ٛ٘ٝ  6/1ثبيذ  آصٔبيؾ حذاوظش لغش ٕ٘ٛ٘ٝاثؼبد ٕ٘ٛ٘ٝ ٘يض دس ؿىُ روش ٌشيذٜ اػز. ٚ ثش اػبع اػشب٘ذاسد 

 ٔيّيٕشش ثبيذ ثبؿذ. 25ثبؿذوٝ ثب ايٗ احشؼبة  حذاوظش لغش ٕ٘ٛ٘ٝ 

وبس ٌزاؿشٗ ٚ اؿجبع ٕ٘ٛ٘ٝ : غـبي الػشيىي اص ٘ظش ٞش ٌٛ٘ٝ ػٛساخ سيض ثشسػي ؿذ ٚ دس ػٝ اليٝ ثشاي 

ديذ٘ذ ٚ ٔيّٝ ي سبٔيٗ ٔمبٚٔز سٟيٝ ٌشديذ. ػًٙ ٞبي ٔشخّخُ ٚ ِِٛٝ ٞبي صٞىـي ثب ػجٛس آة يب ٞٛا وٙششَ ٌش

ثبسٌزاسي لجُ اص اؿجبع ٕ٘ٛ٘ٝ چٙذيٗ ثبس سب ٔشحّٝ سٕبع ثب والٞه دبييٗ آٚسدٜ ؿذ سب اص ٔحٛسي ثٛدٖ ٚ اػشمشاس 

 ٔٙبػت ٔيّٝ ثش سٚي والٞه اعٕيٙبٖ حبكُ ٌشدد.

ػز. ٞذف اص اؿجبع ٕ٘ٛ٘ٝ ، دش وشدٖ سٕبْ ٔٙبفز ٕ٘ٛ٘ٝ ثب آة ، ثذٖٚ فـشدٖ يب ٔشٛسْ وشدٖ ٘بخٛاػشٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ا

اِجشٝ اؿجبع ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب ػٛؿب٘ذٖ ػًٙ ٞبي ٔشخّخُ دس آة ٚ ػجٛس آة ػيؼشٓ ديؾ اص لشاس دادٖ ٕ٘ٛ٘ٝ كٛسر 

ٌشفز، وٝ ايٗ وبس ثٝ ػّز دسؿز دا٘ٝ ثٛدٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ اؿجبع ػشيغ آٖ ٞب يه سٚص ثٝ عَٛ ا٘ؼبٔيذ. ثب ايٗ سٚؽ 

 آٔذ. ثذػزKN/m3دا٘ؼيشٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب لجُ آصٔبيؾ دس حذٚد 

ا٘ؼبْ آصٔبيؾ: لجُ اص آصٔبيؾ ثبيذ دلز وشد وٝ سؼٟيضار اػٕبَ ثبس لبئٓ، سؼٟيضار ا٘ذاصٜ ٌيشي ثبس لبئٓ 

ٚ ػَّٛ ػٝ ٔحٛسي ٞٓ ساػشب ثبؿٙذ سب اص اػٕبَ ثبس ػب٘جي ثٝ ٔيّٝ ثبسٌزاسي دس حيٗ آصٔبيؾ ػٌّٛيشي ؿٛد. دس 



 

 

ٕ٘ٛ٘ٝ خبسع ؿٛد ٚ ثبس ػب٘جي دس ٔمذاس خٛد  ايٗ آصٔبيؾ ثبس ػب٘جي ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚاسد ؿذٜ ٚ ٔٙشظش ٔب٘ذٜ سب آة

فيىغ ؿٛد، ػذغ ٌيغ ٞب سا كفش وشدٜ ٚ الذاْ ثٝ ثبسٌزاسي لبئٓ ٔي وٙيٓ دس ايٗ صٔبٖ ٞش ٔمذاس آة اص ٕ٘ٛ٘ٝ 

خبسع ؿٛد ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿذٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ وش٘ؾ حؼٕي ٌزاسؽ ٔي ؿٛد. ػشػز ثبسٌزاسي ٘يض دس عَٛ 

بٖ الصْ ثشاي ثشؽ يبفشٗ ٕ٘ٛ٘ٝ سحز آصٔبيؾ ايؼبد ؿٛد ٚ ايٗ ػشػز ثشاثش آصٔبيؾ ثبيذ عٛسي سٙظيٓ ؿذ وٝ صٔ

0.76mm/min .سٙظيٓ ٌشديذ 

ثشداؿز ٕ٘ٛ٘ٝ: دغ اص دبيبٖ ثبسٌزاسي ثشؿي، ثبس ٔحٛسي ثشداؿشٝ ؿذٜ ٚ فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ ثٝ كفش سػب٘ذٜ ؿذ٘ذ 

ثشاي ػزة آة ػًٙ ٞبي ٔشخّخُ  دس حبِشي وٝ ؿيش صٞىـي ثؼشٝ ثٛد، ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ػشػز ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ صٔبٖ

سا ٘ذاؿشٝ ثبؿذ، اص دػشٍبٜ ػٝ ٔحٛسي ثشداؿشٝ ؿذ. غـبي الػشيىي اص ٕ٘ٛ٘ٝ ػذا ؿذٜ ٚ دسكذ سعٛثز وُ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 آصٔبيؾ ػٝ ٔحٛسي آٔذٜ اػز. ٘شبيغ حبكّٝ اص 12-3اِي  3-3ٕ٘ٛداسٞبي . دس ٞب ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿذ٘ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 گستردٌدر داوٍ تىذي  وتایج تست سٍ محًري 



 

 

اِف ـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔلبِح ؿٟش ثيؼبس اص ٘ٛع سيض ٌٛؿٝ ؿيُ ـ دِٚٛٔيشي ثب دا٘ٝ ثٙذي ٌؼششدٜ سحز سٙؾ ٞبي ٕٞٝ 

 ٘ـبٖ  4-3ٚ 3-3ٍٔبدبػىبَ ثبسٌزاسي ؿذٜ ا٘ذ. سفشبس ايٗ ٔلبِح دس ٕ٘ٛداس ٞبي 0.7ٚ 0.5، 0.3، 0.1، 0.05ػب٘جٝ

%  سخ ، ٌؼيخشٍي دس وش٘ؾ ٔحٛسي حذٚد MPa 0.05دس ٕ٘ٛ٘ٝ سحز سٙؾ  .دادٜ ؿذٜ اػز

% ، دس ٕ٘ٛ٘ٝ ، ٌؼيخشٍي دس وش٘ؾ ٔحٛسي حذٚد MPa 0.1اػز دس ٕ٘ٛ٘ٝ سحز سٙؾ دادٜ 

دسوش٘ؾ سمشيجي  MPa 0.5سٙؾ دٚسٌيش  % ٚ دس، دس وش٘ؾ حذٚدMPa 0.3سحز سٙؾ 

دٚسٌيش  %  ، دس سٙؾMPa 0.7  دسوش٘ؾ سمشيجيٜسفبٚراػز.  % سخ داد 

 ٔشغيش اػز.+% سب  -%حؼٓ دس ٔحذٚدٜ 
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 ومًدار كروص محًري ترحسة تىص اوحرافی 

 SH-F-1ومًوٍ 

0.1 MPa 

0.5 MPa 

0.3 MPa 

0.1MPa 

0.05 MPa 

-0.004

-0.002

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

V
o
l.

 S
tr

a
in

 (
%

) 

Axial Strain (%) 

  ومًدار كروص محًري ترحسة كروص حجمی

 SH-F-1ومًوٍ 

 

0.1 MPa 

0.5 MPa 

0.3 MPa 

0.1 MPa 

0.05 MPa 



 

 

ـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔلبِح سٚدخب٘ٝ اي اص ٘ٛع ٌشد ٌٛؿٝ آ٘ذصيشي ثب دا٘ٝ ثٙذي ٌؼششدٜ سحز سٙؾ ٞبي ٕٞٝ  ة

٘ـبٖ  6-3ٚ 5-3ٞبي ٕ٘ٛداسٍٔبدبػىبَ ثبسٌزاسي ؿذٜ ا٘ذ. سفشبس ايٗ ٔلبِح دس  0.7ٚ 0.5، 0.3، 0.1، 0.05ػب٘جٝ

دادٜ اػز دس  % سخ0.2، ٌؼيخشٍي دس وش٘ؾ ٔحٛسي حذٚد MPa 0.05دس ٕ٘ٛ٘ٝ سحز سٙؾ  .دادٜ ؿذٜ اػز

دس ، MPa 0.3ٕ٘ٛ٘ٝ سحز سٙؾ % ، دس 0.5، ٌؼيخشٍي دس وش٘ؾ ٔحٛسي حذٚد MPa 0.1ٕ٘ٛ٘ٝ سحز سٙؾ 

دسوش٘ؾ  MPa 0.7سٙؾ دٚسٌيش  دس% ، 4.5دسوش٘ؾ سمشيجي  MPa 0.5دس سٙؾ دٚسٌيش  % 2ٚحذٚدوش٘ؾ 

 .ٔشغيش اػز +%2.9سب +% 0.4حؼٓ دس ٔحذٚدٜ  سفبٚر% سخ دادٜ اػز. 5سمشيجي 
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  ومًدار كروص محًري ترحسة كروص حجمی
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 ومًدار كروص محًري ترحسة تىص اوحرافی

 R-F-2ومًوٍ 
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، 0.05وٛٞي اص ٘ٛع ٌشد ٌٛؿٝ ثبصاِشي ثب دا٘ٝ ثٙذي ٌؼششدٜ سحز سٙؾ ٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝع ـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔلبِح 

٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ  8-3ٚ 7-3ٞبي ثبسٌزاسي ؿذٜ ا٘ذ. سفشبس ايٗ ٔلبِح دس ٕ٘ٛداسٍٔبدبػىبَ  0.7ٚ 0.5، 0.3، 0.1

دادٜ اػز دس ٕ٘ٛ٘ٝ % سخ 0.8، ٌؼيخشٍي دس وش٘ؾ ٔحٛسي حذٚد MPa 0.05دس ٕ٘ٛ٘ٝ سحز سٙؾ  .اػز

وش٘ؾ  ، دسMPa 0.3سحز سٙؾ % ، دس ٕ٘ٛ٘ٝ 2، ٌؼيخشٍي دس وش٘ؾ ٔحٛسي حذٚد MPa 0.1سحز سٙؾ 

دسوش٘ؾ سمشيجي  MPa 0.7دس سٙؾ دٚسٌيش  % ،5سمشيجي دسوش٘ؾ  MPa 0.5% ٚ دس سٙؾ دٚسٌيش 3حذٚد

 اػز. ٔشغيش -% 7.1سب  -%1.2حؼٓ دس ٔحذٚدٜ  سفبٚر% سخ دادٜ اػز. 5.5
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  ومًدار كروص محًري ترحسة كروص حجمی
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 ومًدار كروص محًري ترحسة تىص اوحرافی 

 K-F-4ومًوٍ 
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 در داوٍ تىذي یکىًاخت وتایج تست سٍ محًري 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔلبِح سٚدخب٘ٝ اي اص ٘ٛع ٌشد ٌٛؿٝ آ٘ذصيشي ثب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز، سحز سٙؾ ٞبي ٕٞٝ ـ اِف 

 10-3ٚ 9-3ٍٔبدبػىبَ ثبسٌزاسي ؿذٜ ا٘ذ. سفشبس ايٗ ٔلبِح دس ٕ٘ٛداس ٞبي 0.7ٚ 0.5، 0.3، 0.1، 0.05ػب٘جٝ

دادٜ  % سخ0.5حذٚد ، ٌؼيخشٍي دس وش٘ؾ ٔحٛسي MPa 0.05دس ٕ٘ٛ٘ٝ سحز سٙؾ  .دادٜ ؿذٜ اػز ٘ـبٖ

 MPaدس ٕ٘ٛ٘ٝ سحز سٙؾ  % ،1.1، ٌؼيخشٍي دس وش٘ؾ ٔحٛسي حذٚد MPa 0.1اػز دس ٕ٘ٛ٘ٝ سحز سٙؾ 

 MPa 0.7سٙؾ دٚسٌيش  % ، دس4دسوش٘ؾ سمشيجي  MPa 0.5سٙؾ دٚسٌيش  % ٚ دس3.2حذٚد، دس وش٘ؾ 0.3

 اػز. ٔشغيش +%2.35سب+% 0.3ٔحذٚدٜ حؼٓ دس  سفبٚردادٜ اػز.  % سخ4.2سمشيجي  دسوش٘ؾ
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  ومًدار كروص محًري ترحسة كروص حجمی
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 ومًدار كروص محًري ترحسة تىص اوحرافی
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ٝ ثٙذي يىٙٛاخز، سحز سٙؾ ٞبي ٕٞٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔلبِح وٛٞي اص ٘ٛع ٌشد ٌٛؿٝ ثبصاِشي ثب دا٘ـ اِف 

 12-3ٚ 11-3ثبسٌزاسي ؿذٜ ا٘ذ. سفشبس ايٗ ٔلبِح دس ٕ٘ٛداس ٞبئٍبدبػىبَ  0.7ٚ 0.5، 0.3، 0.1، 0.05ػب٘جٝ

% سخ دادٜ 0.1، ٌؼيخشٍي دس وش٘ؾ ٔحٛسي حذٚد MPa 0.05دس ٕ٘ٛ٘ٝ سحز سٙؾ  .٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز

 MPaدس ٕ٘ٛ٘ٝ سحز سٙؾ  % ،2.2ٌؼيخشٍي دس وش٘ؾ ٔحٛسي حذٚد  ،MPa 0.1ٙؾ اػز دس ٕ٘ٛ٘ٝ سحز س

 MPa 0.7سٙؾ دٚسٌيش % ، دس 5.5دسوش٘ؾ سمشيجي  MPa 0.5دٚسٌيش  % ٚ دس سٙؾ3.8، دس وش٘ؾ حذٚد0.3

 ٔشغيش اػز. +%2.2%+ سب حؼٓ دس ٔحذٚدٜ  سفبٚر% سخ دادٜ اػز. 5.8دسوش٘ؾ سمشيجي 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 11-3ٕ٘ٛداس

 

 12-3ٕ٘ٛداس

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

V
o
l.

 S
tr

a
in

 (
%

) 

Axial Strain (%) 

  ومًدار كروص محًري ترحسة كروص حجمی
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 ومًدار كروص محًري ترحسة تىص اوحرافی 
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 ٘شيؼٝ ٌيشي 4-1

 ٚ آ٘ذصيشي ثٝ ٔشاست ثيـشش اػز ٔيضاٖ خشد ؿذٌي دس ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ دِٚٛٔيشي ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح ثبصاِشي -1

 ٘شخ افضايؾ ؿىؼشٍي دس ٔلبِح ضؼيف سش ؿيُ ـ دِٚٛٔيشي ثيـشش اص ٔلبِح ثبصاِشي ٚ آ٘ذصيشي اػز. -2

  ٘شخ افضايؾ ؿىؼشٍي دس ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ثيـشش اص ٔلبِح ٌشد ٌٛؿٝ ثذػز آٔذ.  -3

ػٙغ ٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي ٌؼششدٜ ٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز ، ٔيضاٖ خشدؿذٌي ثيـششي  ٘ؼجز ثٝ ٕٞبٖ  -4

 داس٘ذ.

 ثب افضايؾ سٙؾ ٕٞٝ ػب٘جٝ دس سٕبٔي آصٔبيـبر ، ٔيضاٖ خشد ؿذٌي افضايؾ ٔي يبثذ.  -5

 ٔلبِح ٘شْ سش صٚد سش ثٝ سٙؾ حذاوظش خٛد ٔي سػٙذ. -6

 ثب افضايؾ سٙؾ ٕٞٝ ػب٘جٝ، ٔلبِح، وش٘ؾ ٞبي ثضسٌششي سحُٕ ٔي وٙٙذ.  -7

٘ؾ ٞبي ثبالسشي ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي ٌؼششدٜ  ثٝ سٙؾ حذاوظش ٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز دس وش -8

 ٔي سػٙذ.

ثٝ عٛس وُ دس ؿشايظ يىؼبٖ، ٔلبِح ػخز سش ٔمبٚٔز ثشؿي ثيـششي داس٘ذ ٚ ثب افضايؾ سٙؾ دٚس ٌيش ايٗ  -9

 اخشالف دس ٔمبٚٔز ثشؿي ثيٗ ٔلبِح ػخز ٚ ٘شْ، ثٝ دِيُ إٞيز يبفشٗ خشدؿذٌي ثيـشش ٔي ؿٛد.

ثب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي ٌؼششدٜ وٕششيٗ ٔيضاٖ سٙؾ ا٘حشافي لبثُ سحُٕ ٔلبِح  -10

سا داسا ٞؼشٙذ ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ٚ ٌشد ٌٛؿٝ ثب ػٍٙذا٘ٝ ٞبي ػخز ٚ ٔمبْٚ سش ٔيضاٖ ثبسثشي ثيـششي سا اص 

 خٛد ٘ـبٖ ٔي دٞٙذ.

 ٝ ػٕز فـشدٌي حؼٕي ٔيُ ديذا ٔي وٙٙذ.ثب افضايؾ سٙؾ ٕٞٝ ػب٘جٝ اسؼبع ٔلبِح وٓ ؿذٜ ٚ ٔلبِح ث -11

ٔلبِح ثب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز ثٝ ػّز ثبال ثٛدٖ ٔيضاٖ خشد ؿذٌي دچبس اسؼبع ٘ـذٜ ٚ فمظ دچبس فـشدٌي  -12

 حؼٕي ٔي ؿٛ٘ذ.



 

 

ٔمذاس وش٘ؾ حؼٕي دس ٌؼيخشٍي ثب افضايؾ فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ ثشاي ٞش دٚ ٘ٛع ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ٚ ٌشد  -13

 ٌٛؿٝ افضايؾ ٔي يبثذ..

بٚر ثيٗ حذاوظش ثبس لبثُ اػٕبَ ثٝ يه سٛدٜ ػٍٙشيضٜ اي اص ٔلبِح خٛة دا٘ٝ ثٙذي ؿذٜ ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح سف  -14

 ثب دا٘ٝ ثٙذي يىٙٛاخز، ثب افضايؾ سٙؾ ٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝ افضايؾ ٔي يبثذ.

ٔمذاس وش٘ؾ حؼٕي دس ٌؼيخشٍي ثب افضايؾ فـبس ٕٞٝ ػب٘جٝ ثشاي ٞش دٚ ٘ٛع ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ٚ ٌشد  -15

 يؾ ٔي يبثذ.ٌٛؿٝ افضا

ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ٚ ٌشد ٌٛؿٝ ثب ػٍٙذا٘ٝ ٞبي ػخز ٚ ٔمبْٚ سش ٔيضاٖ ثبسثشي ثيـششي سا اص خٛد ٘ـبٖ ٔي  -16

 دٞٙذ.

ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ داساي سشن ٞب ٚ ِجٝ ٞبي ضؼيف ثٛدٜ ٚ دس ٔمبثُ دذيذٜ ؿىؼز رسار ٔمبٚٔز وٕششي  -17

ٌٛؿٝ  ثيـشش خٛاٞذ ثٛد ،دس ٘شيؼٝ ٔلبِح  داس٘ذ ٚ  ٔمذاس خشد ؿذٌي ٔلبِح سيض ٌٛؿٝ ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح ٌشد

 ػٍٙشيض ٌشدٌٛؿٝ ٘ؼجز ثٝ ٔلبِح ػٍٙشيض ٌٛؿٝ داس وٕشش ٔؼشؼذ ؿىؼز ٞؼشٙذ.

 ثب افضايؾ سٙؾ دٚس ٌيش ،خشد ؿذٌي افضايؾ ٔي يبثذ ٚ سغييشار حؼٓ سا ٘يض سحز سبطيش لشاس ٔي دٞذ. -18

افضايؾ ٔي يبثذ ،وٝ ايٗ افضايؾ دس ثب افضايؾ سٙؾ دٚس ٌيش ، وش٘ؾ ٔحٛسي ٚ حؼٕي دس حيٗ ٌؼيخشٍي   -19

 سٙؾ ٞبي ثبال ٘بچيض اػز.

دس سٙؾ دٚس ٌيش دبييٗ ٔلبِح ٔششاوٓ اسؼبع ٔي يبثٙذ ٚ ٔلبِح دس سٙؾ دٚسٌيش ثبال سغييشار حؼٓ ا٘مجبضي  -20

 داس٘ذ.

 

 

 

 



 

 

 ديـٟٙبدار ثشاي سحميمبر آسي: 4-2

 صٔيٙٝ ٔـبثٝ داس٘ذ، آٚسدٜ ؿذٜ اػز:دس ادأٝ ثشخي اص ديـٟٙبدار ثٝ ٔحمميٙي وٝ سٕبيُ ثٝ دظٚٞؾ دس 

ثب سٛػٝ ثٝ وٓ ثٛدٖ دادٜ ٞبي آصٔبيـٍبٞي، ا٘ؼبْ آصٔبيؾ ثش سٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ديٍش اص ٔلبِح ػٍٙشيضٜ اي  -1

 سٛكيٝ ٔي ٌشدد. 

 ا٘ؼبْ آصٔبيؾ ادٚٔشش ثضسي ٔميبع  ثش سٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ايٗ دظٚٞؾ ٚ ٔمبيؼٝ دادٜ ٞب. -2

ٞضيٙٝ ٞبي آصٔبيـٍبٞي ٚ ٕٞچٙيٗ وٕجٛد أىب٘بر آصٔبيؾ ٞبي اسائٝ ٔذَ سفشبسي دليك ثٝ ػٟز وبٞؾ  -3

 ثضسي ٔميبع.

 ثشسػي سبطيش وبٞؾ يب افضايؾ ػبيض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثش سٚي ػٛاة ٞبي حبكّٝ. -4
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