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 بررسی ارتباط سرعت موج تراکمی با خواص فیزیکی و مکانیکی خاک
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 چکیده

 148میکرون تا  57بندی بین ابعاد نمونه خاک از سایت ژئوفیزیک دانشگاه یزد تهیه و هر یک از این سه نمونه در هشت طبقه سه

دارد حجم خاک زیادی مورد نیاز است، تعریف شرایط بهینه برای تست تراکم در میکرون تقسیم شد. چون در تست تراکم استان

-سانتی 6/7ضربه در هر الیه تراکم( در قالبی با قطر  3قالبی با حجم کمتر ضروری شد. پس از تعیین شرایط بهینه برای تست تراکم )

ها گیری شد که یکی از این رطوبتو در سه رطوبت اندازهنمونه  44ها، مقدار سرعت موج در گیری رطوبت بهینه نمونهمتر و اندازه

های این دو روش در سه انرژی گیریمقدار رطوبت بهینه نمونه است. برای بررسی اثر تراکم بر سرعت موج و مقاومت ویژه اندازه

.هر قدر  مقدار یابدهای مختلف صورت گرفت. با افزایش تخلخل، سرعت موج تراکمی کاهش میتراکم مختلف و در رطوبت

تر دارای تغییرات های خشکبندی کمتر شده است و نمونهها افزایش یافته است میزان تغییرات سرعت با دانهرطوبت در نمونه

های مختلف بیشتری هستند. در یک رطوبت مشخص با افزایش تراکم سرعت افزایش داشته و در یک تراکم مشخص در رطوبت

  شته است.سرعت موج تراکمی افزایش دا

 بندی، تخلخلسرعت موج تراکمی، تراکم، دانه کلمات کلیدی:

Investigation relationship between of the physical and mechanical properties of the soil with wave velocity 

Abstrac 
Three samples of site preparation and Geophysics, University of Yazd each of the three dimensions of 

57 microns to 148 microns between the sample was divided into eight classification. Define the 

optimal conditions for testing the density of the pellets was necessary to lower the volume. After 

determining the optimal conditions for density testing (3 beats per layer density) in a mold with a 

diameter of 5.7 cm and optimum moisture measurement sample, the wave velocity was measured in 

44 samples of water in which one of the the optimum moisture content of the sample. To investigate 

the effect of crowding on wave velocity and resistivity measurements of the energy density in three 

different ways and at different humidity was. With increasing porosity, compressional wave velocity 

decreases. As the moisture content of the samples increased with the rate of change of aggregation rate 

is less dry and wet samples are more changes. In a specific humidity increases rapidly with increasing 

density and compressional wave velocity at a given density at different moisture increased 

Keywords: wave velocity, density, grain size, prosity 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 مقدمه

های فیزیکی سنگ و سرعت عبور موج تراکمی همبستگی مناسبی دهد که بین ویژگیتحقیقات صورت گرفته نشان می

عبور موج صوتی تراکمی عرضه شد. مقادیر حاصل از این رابطه با  ای خطی بین تخلخل و زمانرابطه8576وجود دارد. در سال 

. ] 8،4[شوداطالعات به دست آمده از آزمایشگاه اختالف دارد و این اختالف در مناطقی که تخلخل باالیی دارد، بیشتر مشاهده می
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ه شد و برای مناطق با تخلخل های خیلی زیاد عرضهای کم و تخلخلدو رابطه جدید بین تخلخل و موج تراکمی برای تخلخل

روابطی خطی برای برآورد سرعت موج تراکمی بر حسب  ].3[یابی بین دو رابطه پیش گفته بهره گرفتندمتوسط از روش درون

. با این که نتایج حاصل از این تحقیقات، ضریب همبستگی به ] 4،6،6[های رسی ارائه شده استتخلخل و درصد شیل برای سنگ

 ]. 5[های حاصل دارای پراکندگی نسبی هستنددهد، دادهنشان می نسبت خوبی را

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 بحث و روش تحقیق

 سازی تست تراکم در قالب کوچکتر از قالب استانداردتهیه نمونه و شبیه

 

و با ، از سایت ژئوفیزیک دانشگاه یزد تهیه 8S ،4S ،3Sهای برای انجام آزمایشات مورد نظر تعداد سه نمونه خاک با نام

ارائه شده است. سایت  8ها در شکل بندی این خاکمش دانه بندی شد. نمودار دانه 422مش تا  42ای هشت الک در محدوده اندازه

شرقی دانشگاه یزد قرار گرفته است. این محل الیه گوشه جنوبژئوفیزیک دانشگاه یزد در مجاورت کوه دخمه زرتشتیان، در منتهی

باشد. در ریزی جوان تشکیل شده است. جنس مواد آبرفتی مخلوطی از رس، ماسه، سیلت و شن )گراول( میاز رسوبات آبرفتی و وا

یک چاه دستی حفر شده در این سایت تا عمق ده متری به سنگ کف کنگلومرایی برخورد شده است. رسوبات آبرفتی در محل 

آزمایش در این تحقیق از رسوبات خارج شده از این چاه های مورد حفر این چاه حاوی مقدار زیادی نمک و گچ هستند. نمونه

گیری اند حجم بسار زیادی از نمونه برای اندازهبندی تقسیم شدهها به هشت دانهبرداشت شده است. با توجه به اینکه هریک از نمونه

تر ضروری شد. کم در قالبی با ابعاد کوچکسازی تست ترارطوبت بهینه در قالب تراکم استاندارد مورد نیاز است بنابراین نیاز به شبیه

که قبال با استفاده از قالب  82Dسانتیمتر تهیه شده و تست تراکم برای نمونه خاک  3/1و قطر  6/7با قطر  PVCدو قالب از جنس 

به قطر قالب  تر با توجهاستاندارد میزان رطوبت بهینه آن به طور دقیق تعیین شده است، صورت گرفت. برای تعیین قالب مناسب

های های تهیه شده، احتمال برخورد چکش در هر ضربه به سطح خاک برای قالب استاندارد و نیز قالباستاندارد و نیز قطر قالب

)تعداد ضربات در  47تر محاسبه شده و با تقسیم این دو مقدار بر هم نسبت تعداد ضربه ها محاسبه شده و با تقسیم عدد کوچک

های خاک مورد نظر ( بر عدد بدست آمده تعداد ضربه برای قالب جدید محاسبه شده است. از طرفی ارتفاع الیهآزمایش استاندارد

در قالب استاندارد با دو قالب تهیه شده متفاوت است و اگر به همین منوال نسبت ارتفاعی را نیز در نظر بگیریم تعداد ضربات کمتر 

 1، 6/7ضربه،  برای قالب با قطر  85، 3/1سبت ارتفاعی تعداد ضربات برای قالب با قطر در نهایت بدون در نظر گرفتن ن .خواهد شد

ضربه محاسبه شد. میزان رطوبت  3، 6/7ضربه،  برای قالب با قطر  82، 3/1ضربه و با در نظر گرفتن نسبت ارتفاعی برای قالب با قطر 

( و در نهایت بعلت نزدیک بون عدد بدست 8ت محاسبه شد )جدول خاک در دو قالب با تعداد ضربات متفاو بهینه برای یک نمونه

ضربه با مقدار رطوبت بهینه حاصل از تست تراکم استاندارد برای همان  3و تعداد  6/7( در قالب با قطر 44/5آمده از تست تراکم )
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ها انتخاب شد و مقدار رطوبت هینه نمونهگیری رطوبت بضربه برای اندازه 3و تعداد  6/7بود قالب با قطر  47/5نمونه که مقدار آن 

 .گیری شدها با این روش اندازهبهینه در تمامی نمونه

 

 
 3Sو  2Sو  S1های بندی برای نمونه: نمودار دانه1شکل

 

 : مقدار رطوبت بهینه برای هر نمونه خاک با تعداد ضربات مشخص1جدول
 

 

 

 گیری سرعت موج تراکمیاندازه

درصد وزنی آب به نمونه اضافه  7گیری مقاومت ویژه، ابتدا به میزان گیری سرعت موج در هر نمونه مانند اندازهبرای اندازه

خت در نمونه پخش گردد. سپس نمونه مورد نظر را در سه مرحله درست مانند شده و آن را کامال مخلوط نموده تا آب به طور یکنوا

گیر با یک کنیم. برای جلوگیری از جابجایی نمونهگیر ریخته و در هر مرحله سه ضربه روی آن اعمال میتست تراکم داخل نمونه

% و 1های در رطوبت S8این عملیات برای نمونه  آید. مشابهگیر را ثابت نموده و از تکان خوردن آن جلوگیری بعمل میگیره نمونه

% و رطوبت بهینه صورت گرفت. برای 83در رطوبت  S3% و رطوبت بهینه و برای نمونه 82در رطوبت  S4رطوبت بهینه، برای نمونه 

ا هم اندازه با قالب مقاومت متر) تقریبسانتی 4و ارتفاع  6/4گیری با دستگاه مورد نظر یک لوله پلیکا با قطر تهیه نمونه قابل اندازه

ویژه( تهیه و تست تراکم با همان شرایط قبل)سه ضربه برای هر الیه خاک( و در سه مرحله )مطابق با شرایط تست تراکم( روی نمونه 

وج تراکمی از گیری سرعت مپس از تهیه قرص ابتدا برای اندازه  .شد 4اعمال شده که در نهایت منجر به ایجاد قرصی مانند شکل

(. مطابق استاندارد ذکر شده حداقل بعد جانبی 3( استفاده شد )شکل8551) ASTM  D41 47بر طبق استاندارد  Punditدستگاه 

/. 8گیری کیلوهرتز و با دقت اندازه 74نباید کمتر از پنج برابر طول موج  باشد. دستگاه مورد استفاده از نوع تک بسامدی و با بسامد 

 3قالب کوچک 

 ضربه

 1قالب کوچک 

 ضربه

 82قالب بزرگ 

 ضربه

 85قالب بزرگ 

 ضربه
 تست

 رطوبت بهینه 56/1 856/82 84/5 44/5
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گیری زمان عبور موج از طریق رابطه سرعت و زمان و با دردست داشتن طول نمونه سرعت عبور موج ه است. پس از اندازهمیکروثانی

 انتخاب شدند. 3Sو نمونه  4Sمحاسبه شد. برای بررسی اثر تراکم روی سرعت،  نمونه 

% وزنی با فاصله 81% وزنی شروع و تا 1دهی از % مقدار رطوبت3/84دارای مقدار  4Sاز آنجا که رطوبت بهینه برای نمونه 

% 84دهی از مقدار رطوبت وزنی % است رطوبت4/42که دارای مقدار رطوبت بهینه  3S% صورت گرفت. برای نمونه 4رطوبت 

از ها با همان شرایط قبل و با استفاده % صورت گرفت. در هر رطوبت به شیوه قبل تست تراکم روی نمونه4% با فاصله 44شروع و تا 

گیری سرعت با همان شرایط قبل ضربه انجام شده و اندازه 7ضربه و  3ضربه،  4قالب معمول در هر رطوبت برای سه مقدار متفاوت 

انتخاب شده و هربار  3Sو نمونه  4Sصورت گرفت.برای بررسی اثر رس روی سرعت موج تراکمی نمونه روی الک هفتاد از نمونه 

درصد در رطوبت بهینه به نمونه اضافه شده و با همان شرایط  82تا  8رصد وزنی  از درصد وزنی مقداری رس )بنتونیت( بر حسب د

 گیری شد.قبلی تراکم )سه ضربه در هر مرحله تراکم و در سه مرحله( سرعت عبور موج تراکمی در هر مرحله اندازه

 

  
  سرعت موج تراکمی:  قرص تهیه شد برای تست 2شکل گیری سرعت موج تراکمی: اندازه3شکل

 

 بحث و بررسی

گردد، در تمامی ها که در نهایت منجر به افزایش تخلخل در نمونه می( که با افزایش قطر دانه4دهد )شکلنتایج نشان می

-شود تغییرات سرعت موج تراکمی با تخلخل کمتر میها سرعت موج تراکمی کاهش یافته و هر قدر رطوبت نمونه بیشتر مینمونه

بیشتر است. در واقع  3Sو تغییرات سرعت در همین نمونه از نمونه  4S، بیشتر از نمونه 8Sد. میزان تغییرات سرعت موج در نمونهگرد

شود. با افزایش رطوبت در با افزایش مقدار گچ در نمونه مقدار مطلق سرعت موج تراکمی کاهش یافته و تغییرات آن نیز کمتر می

برای بررسی اثر تراکم بر سرعت کمتر شده و این تغییرات در رطوبت بهینه دارای کمترین مقدار است.  ها تغییرات سرعت موجنمونه

های متفاوت قرار ضربه( در رطوبت 7و  3، 4مختلف ) های  تراکم، این دو نمونه تحت انرژی4Sو نمونه  8Sموج تراکمی در نمونه 

های کمتر از تراکمی افزایش یافته و تغییرات افزایشی سرعت در رطوبت گرفت. مشخص شد که با افزایش میزان تراکم سرعت موج
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رسد اما پس از نقطه رطوبت بهینه رطوبت بهینه مقدار بیشتری است و در نزدیکی رطوبت بهینه این تغییرات به بیشترین مقدار خود می

است که در هر دو نمونه قابل مشاهده است. آهنگ افزایش سرعت کاهش یافته و تغییرات سرعت با افزایش رطوبت مقدار کمتری 

 (.7کمتر است )شکل 4Sمقدار مطلق سرعت در این نمونه از نمونه  3Sدرصد گچ در نمونه  88از طرفی به دلیل وجود حدود 

 انتخاب شده و در دو رطوبت 4Sاز نمونه  52همچنین برای بررسی اثر رس بر روی سرعت موج تراکمی نمونه خاک متعلق به الک 

% و رطوبت بهینه و مقدار متفاوتی از رس )بنتونیت( در هر مرحله به آن اضافه شد. با افزایش میزان رس در نمونه سرعت موج 1

 گردد.( که این کاهش با افزایش رطوبت نمونه بیشتر می6تراکمی کاهش یافته است )شکل
 

  
 1Sنمودار سرعت موج در مقابل تخلخل،  نمونه                                        1Sها،  نمونه اندازه دانه -نمودار سرعت موج     

  
 2Sنمودار سرعت موج در مقابل تخلخل،  نمونه              2Sها، نمونه اندازه دانه -نمودار سرعت موج     
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 3Sتخلخل،  نمونه  سرعت موج در مقابلنمودار                  3Sها، نمونه اندازه دانه  -نمودار سرعت موج      

 ها و تخلخل: نمودارهای سرعت موج تراکمی در مقابل اندازه دانه4شکل
 

  
 2Sنمودار اثر تراکم بر سرعت موج تراکمی    3Sنمودار اثر تراکم بر سرعت موج تراکمی   

 اثر تراکم بر سرعت موج تراکمی: نمودارهای 5شکل

 

 
 :نمودار اثر رس بر سرعت موج تراکمی6شکل                                                 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

     گیرینتیجه           

ها سرعت موج تراکمی کاهش یافته و گردد در تمامی نمونهها که منجر به افزایش تخلخل در هر نمونه میبا کاهش قطر دانه

با افزایش میزان تراکم سرعت موج شود. عت موج تراکمی با تخلخل کمتر میشود تغییرات سرهر قدر رطوبت نمونه بیشتر می

های کمتر از رطوبت بهینه مقدار بیشتری است و در نزدیکی رطوبت تراکمی افزایش یافته و تغییرات افزایشی سرعت در رطوبت

افزایش سرعت کاهش یافته و تغییرات سرعت رسد اما پس از نقطه رطوبت بهینه آهنگ بهینه این تغییرات به بیشترین مقدار خود می

یابد که این کاهش با افزایش با افزایش میزان رس در نمونه سرعت موج تراکمی کاهش می با افزایش رطوبت مقدار کمتری است.
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. با کندپارامتر تخلخل در جهت کاهش و پارامتر جرم واحد حجم در جهت افزایش اشباع عمل میگردد. رطوبت نمونه بیشتر می

 دهد که اشباع در ابعاد ریزتر کوچکتر است، بنابراین اثر فاکتور تخلخل روی اشباع از فاکتور توجه به اینکه محاسبات نشان می

 یابد.ها کاهش میبیشتر بوده و در نهایت فاکتور اشباع با ریزتر شدن اندازه دانه

◊◊◊◊◊◊◊ 
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