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خالصه
با توجه به طبیعت آسیبپذیر سدهای خاکی در مقایسه با سدهای بتنی ،باید تمامی عوامل مؤثر بر پایداری این سدها مورد بررسیی مااععیه ایرار
بگیرند .تر خشک شدن متواعی هسته سد خاکی از عوامل مهمی است که میتواند ر ی پارامترهای فیزیكی مكانیكی هسته بدنه سد مؤثر باشد که
این تغییرات باعث افزایش خارات بعدی مانند نشت ،پایپینگ نشست میشوند .این موضوع به یژه در مناطق خشک نیمهخشک مانند اییران بسییار
محتمل است .تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام شده است بعضی از این تحقیقات مدلهای ریاضی مناسب برای دادههای خود ارائه کردهاند ،عیی
به دعیل اینكه نتایج هر تحقیق مرتبط با خاک مورد بررسی اختصاصی همان مااععه میباشد ،این مدلها برای دادههیای سیایر محققیین اابیلاسیتفاده
نیست .در تحقیق حاضر ،پس از جمعآ ری  688دادهی آزمایشگاهی از  32تحقیق گذشته ،تأثیر تر خشک شدن متواعی هسته رسی سدهای خاکی بیر
پارامترهای فیزیكی مكانیكی مورد بررسی ارار گرفت ر ابط ریاضی چند متغیره بین پارامترهای فیزیكی مكانیكی تعداد د رتر خشک شدن به دست
آمد .این تحقیق نشان داد که اثر تر خشک شدن ر ی پارامترهای مكانیكی بسیار مهم بوده باید در تحلیل سازهای سد نیز مورد توجه ارار گیرد.
کلمات کلیدی :چسبندگی ،خاک رس ،سد خاکی ،منحنی مشخصه آب-خاک ،هدایت هیدر عیكی
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جدول  -1دالیل شکست سدهای خاکی و درصد هرکدام بر اساس
تحقیق انجامشده توسط ( ICOLDپناهی)1931 ،
عبور آب از ر ی بدنه سد
30%
شسته شدن خاک بدنه در اثر جود زهاب
25%
گسیخته شدن دامنهها
14%
شسته شدن کناره تونلها
13%
تراکم نامناسب
6%
زعزعه
7%
علل نامشخص
5%

انجمن ژئوتكنیک نر ژ ( )NGIنیز دییل شكست سدهای خیاکی
در سالهای مختلف بهرهبرداری را ماابق جید ل  3ارائیه داده اسیت
(پناهی .)1237 ،از این آمیار مییتیوان نتیجیه گرفیت کیه خارهیای
تهدیدکننده سد در  7سال ا ل شر ع بهرهبیرداری بیشیترین مقیدار را
دارنیید (مهییر موسییوی .)1233 ،بییا توجییه بییه آمارهییای ارائییهشییده در
جد لهای  3 1میتوان نتیجه گرفت کیه سیدهای خیاکی پیس از
احداث ،طی مراحل آبگیری بهرهبرداری یزم است که بهطور مرتب
دایق بررسی شوند (پناهی.)1237 ،
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جدول  -2دالیل شکست سدهای خاکی در سالهای مختلف بهرهبرداری بر اساس تحقیق انجامشده توسط ( NGIپناهی)1931 ،
گسیخته شدن

شسته شدن خاک بدنه سد در اثر وجود

شسته شدن کناره

عبور آب از روی بدنه

سالهای

دامنهها
%33
%33
%13
%13
%13
%11
-

زهآب
%18
%23
%12
%12
%13
%8
%8

تونلها
%32
%72
%3
%3
%7
%3
-

-

-

-

سد
%3
%15
%3
%22
%12
%12
%3
%2

بهرهبرداری
2–1
1–7
7 – 12
12 – 32
32 – 22
22 – 32
32 – 72
72 – 122

یكی از مواردی که کمتر مورد توجه ارار گرفته است ،تأثیر تیر
خشک شدنهای متواعی هسته سد خاکی میباشد .این مسئله به یژه
در ایران که اکثراً دارای االیم خشک میباشید خشیکسیاعیهیای

طوینیمیدت دارد ،اهمییت پییدا مییکنید .جید ل  2خمصیهای از
پژ هشهای انجامشده در زمینه بررسی تر خشک شدن رس آ رده
شده است.

جدول  -9خالصهای از پژوهشهای انجامشده توسط محققان در زمینه بررسی تر و خشك شدن رس
محقق
آذری ()1267

خاک
رس

آزمایش
هدایت هیدر عیكی

صاعحیان همكاران ()1231

رس

برش مستقیم

مقدس همكاران ()1231
صفا د ست ()1233

)(Akanca and Aytekin, 2014
))Shi et al., 2015

رس
رس
رس
رس
رس
رس

برش تکمحوری
پایداری خاکدانهها
برش تکمحوری
برش تکمحوری
هدایت هیدر عیكی
برش تکمحوری

)(Sayem et al., 2016

رس

برش سه محوری

)(O'Brien, 2007
)(Kampala et al., 2013

عم ه بر موارد اشارهشده در جد ل  ،2چند تحقیق در زمینه اثر تر
خشک شدن متواعی بر هسته سد خاکی انجام شده است .پنیاهی در
سال  1237با انجام آزمایشاتی ،تأثیر سیكلهای تر خشک شیدن را
بر هسته رسی سد شهید یعقوبی مورد بررسی ارار داد نتیجه گرفیت
که این پدیده باعث کاهش  35درصدی مقا مت فشاری ،کیاهش 62
درصدی چسبندگی ،افزایش  3.5درصدی در زا یه اصاكاک داخلی
افییزایش  76درصییدی هییدایت هیییدر عیكی نمونییههییای موردبررسیی
میشود (پناهی.)1237 ،
طاعب اععلم در سال  ،1233با انجام آزمایشاتی ،تأثیر سییكلهیای
تر خشک شدن را بر هسته رسی سد د ستی مورد بررسی ارار داد
نتیجه گرفت که این پدیده باعث کاهش  23درصدی مقا مت فشاری،

تغییرات
 3.1برابر شده است.
 %28کاهش زا یه اصاكاک داخلی
 %6.3کاهش چسبندگی
 %82کاهش مقا مت فشاری
 %12.6کاهش مقا مت
 %32کاهش مقا مت فشاری
 %33کاهش مقا مت فشاری
 12برابر شده است
 %57کاهش مقا مت فشاری
 %17افزایش زا یه اصاكاک داخلی
 %13کاهش چسبندگی

کاهش  35/7درصیدی چسیبندگی ،افیزایش  2/7درصیدی در زا ییه
اصاكاک داخلی افزایش  32درصدی هدایت هیدر عیكی میگیردد،
همچنین نتیجه گرفت این تغییرات باعیث کیاهش پاییداری سید نییز
خواهد شد .با آزمایش منحنی مشخصه آب -خاک کیه بییانگر رابایه
میان درصد رطوبت مكش در خاکهای غیراشباع است ا مشیخص
کرد که با افیزایش تعیداد چرخیههیای تیر خشیک شیدن ،منحنیی
مشخصه آب – خاک به سمت پایین تغییر مكان پیدا میکند اابلیت
نگهداشت آب توسط خاک کاهش مییابد (طاعب اععلم.)1233 ،
با توجه به اهمیت تأثیر نامالوب تر خشک شدن متواعی هسیته
رسی سد های خاکی بر پارامترهای فیزیكیی مكیانیكی خیاک ،ایین
تحقیق جهت دستیابی به مدل آماری مناسب جامع برای بررسی این
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تغییرات تعیین ارتباط بین آنها انجیام شید .در تحقییق حاضیر ،بیا
جمع آ ری دادههای آزمایشگاهی  32تحقییق گذشیته ،میدل ریاضیی
مناسبی با استفاده از نرمافزار ،SPSSکه بتواند اثر تر خشیک شیدن
متواعی خاک بر هر ییک از پارامترهیای فیزیكیی مكیانیكی هسیته را
نشان دهد به دست آمده است.

مواد و روشها
برای انجام این پژ هش در مجموع تعداد  688داده مختلف از 32
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تحقیق مورد بررسی ارار گرفت ،جد ل  3تحقیق های مورداسیتفاده
تعداد دادههای اخذشده از هر یک آ رده شده است .جید ل  7مجمیوع
دادههای اخذشده در مورد هر پارامتر آ رده شده است.
به دعیل اختمف در خواص فیزیكی مكانیكی انیواع خیاکهیای
رسی بررسیشده ،نرمافزار  SPSSبرای به دست آ ردن ر ابط دایقتر،
بخشی از دادهها را حذف کرده دادههای مشابه هم را میورد بررسیی
ارار میدهد .در جد ل  7مجموع دادههای اسیتخرا شیده مجمیوع
دادههای غربالشده به سیله  SPSSنشان داده شده است.

جدول  -4تحقیقات مورداستفاده در این پژوهش
تعداد داده
36
13
13
33
17
72
7
32
37
7
32
6
13
13
78
78
82
16
28
33
37
73
22
78
3
87
23
37
17

دادههای استفادهشده
چسبندگی
چسبندگی
چسبندگی
چسبندگی
چسبندگی

)(Wang et al., 2016

چسبندگی
مقا مت برشی

)(Wan and Xu., 2015

SWCC1

نویسنده مقاله
)(Dong et al., 2019
)(Ling and Song., 2016
)(Khan., 2016
)(Liu et al., 2015

SWCC

چسبندگی
مقا مت برشی
چسبندگی
مقا مت برشی
چسبندگی
چسبندگی
مقا مت برشی
مقا مت فشاری
مقا مت فشاری
مقا مت فشاری
هدایت هیدر عیكی
هدایت هیدر عیكی
هدایت هیدر عیكی
مقا مت برشی
مقا مت برشی
مقا مت برشی

)(Naeini and Gholampoor., 2015

SWCC

)(Sayem and Kong., 2016

)(Hossein.Md et al., 2016
)(Wang et al., 2016
)(Ye et al., 2010
)(Ma et al., 2015
)(Estabragh and Moghadas., 2015
)(De Camilis., 2016
)(Kampala and Horpibulsuk., 2014
)(Rayhani et al., 2007
)(Lu et al., 2015
)(Nowamooz and Masrouri., 2008

)(Ozbek., 2014
)(Goh and Rahardjo., 2013

SWCC

)(Wang and Hu., 2016

SWCC

)(Stoltz and Masrouri., 2014

SWCC

)(Tang and Wang., 2016

1- Soil water characteristic curve
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جدول  -1مجموع تعداد دادههای مربوط به هر پارامتر
تعداد کل
161
136
113
131
373
688

نام داده
چسبندگی
مقا مت برشی
مقا مت فشاری
هدایت هیدر عیكی
SWCC

تعداد کل دادهها

معمویً در تحقیقات آزمایشگاهی ،همه اطمعات دادههیای میورد

استفاده آ رده نمی شوند .در جد ل  8اطمعات موجود در پژ هشهای
استفادهشده در این تحقیق آ رده شده است .همانطیور کیه ممحهیه
می شود ،همه دادههای آزمایشگاهی در این تحقیقات بهصورت کامیل
ارائه نشدهاند .با توجه به آنكه تعداد تحقیقیاتی کیه حیا ی د پیارامتر
محد ده حد ر انی) (LLمحد ده حید خمییری () PLبودنید بیشیتر
بود ،این د پارامتر به همراه تعداد د ر تیر خشیک شیدن بیهعنیوان
متغیرهای مستقل پارامترهای مكانیكی موردبررسی بهعنوان متغییر-
های ابسته در ر ابط ریاضی در نهر گرفته شدند.

جدول  -6مجموعه اطالعات موردنیاز در پژوهشهای استفادهشده
محدوده حد

محدوده حد

تعداد چرخه تر و

محدوده

محدوده رطوبت

D50

بهینه

-

15.7
35.71

-

-

15.23

3

خشك شدن
))N
8
8
7
13

نوع پارامتر

خمیری

روانی

Plastic limit

Liquid limit

33.12
33.12
35
13.51

37.22
37.22
82
22.33

2.8

-

-

-

-

36

26

2.77

16

3

22.5

75.1

2.37

-

6

38.7

35.22

-

-

8

-

-

2.5

13

7

-

-

-

-

6

33.1

38.8

2.6

-

17

مقا مت فشاری

32

25

-

17

7

مقا مت فشاری

-

-

-

-

8

مقا مت فشاری

33

32

2.77

32

3

38.3

36.7

-

13

3

37

77

-

37

3

-

چسبندگی
چسبندگی
چسبندگی
چسبندگی
چسبندگی
SWCC
چسبندگی
مقا مت برشی
SWCC
چسبندگی
مقا مت برشی
چسبندگی
مقا مت برشی
چسبندگی
چسبندگی
مقا مت برشی

نام محقق
)(Dong et al., 2019
)(Ling and Song., 2016
)(Khan, 2016
)(Liu et al., 2015
)(Wang et al., 2016

)(Wan and Xu, 2015

)(Hossein.Md et al., 2016
)(Wang et al., 2016
)(Ye et al., 2010
)(Ma et al., 2015
(Estabragh and
)Moghadas,2015
)(De Camilis, 2016
(Kampala and Horpibulsuk,
)2014

37
13.23

73
26.57

-

-

)(Ozbek, 2014

2.77

17.37

3
6

هدایت
هیدر عیكی
هدایت
هیدر عیكی
هدایت
هیدر عیكی
مقا مت برشی
مقا مت برشی

)(Goh and Rahardjo,2013

28

75

-

23.7

7

مقا مت برشی

22.5
33

75.1
32

2.37
-

-

6
8

SWCC

(Naeini and Gholampoor,
)2015
)(Sayem and Kong, 2016

SWCC

38.3

36.7

-

15.3

3

SWCC

13.3

26.7

2.82

-

6

SWCC

)(Wang and Hu, 2016
(Stoltz and Masrouri,
)2014
)(Tang and Wang, 2016

)(Rayhani et al., 2007

)(Lu et al., 2015
(Nowamooz and Masrouri,
)2008
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همانطور که ابمً بیان شد،هدف از این پژ هش تعییین ر ابایی
ریاضی بین پارامترهای مختلف تعیداد سییكل تیر خشیک شیدن،
میباشد .جهت تعیین مدل ریاضی از نرمافزار  SPSS 26استفاده شد.
برای بررسی دات صحت مدلهیا از  3پیارامتر ریشیم مییانگین
مربعات خاا ،)RMSE( 1ضریب تبییین  ،R2متوسیط مالیق درصید
خاا ،(MAPE) 3تابع هدف نرمیال شیده )NOF( 2ضیریب نیاش-
ساتكلیف (NSC) 3ماابق ر ابط زیر استفاده میشود.
2
𝑛∑
) 𝑖𝑂𝑖=1(𝑃𝑖 −

()1

𝑛

2

()3
()2
()3

)

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

̅
̅
𝑛∑
) 𝑖𝑂𝑖=1(𝑃𝑖 −𝑃𝑖 )(𝑂𝑖 −
̅ 2
̅ 2
𝑛∑√
) 𝑖𝑂𝑖=1(𝑃𝑖 −𝑃𝑖 ) (𝑂𝑖 −
𝐸𝑆𝑀𝑅
̅𝑂
∑𝑛 (𝑃 −𝑂 )2
1 − ∑𝑛𝑖=1 𝑖 ̅𝑖 2
) 𝑖𝑂(𝑂𝑖 −
𝑖=1

( = 𝑅2
= 𝐹𝑂𝑁
= 𝐶𝑆𝑁

𝑖𝑂 مقیادیر مشیاهداتیn ،

در ر ابط بای 𝑖𝑃 مقیادیر محاسیباتی
تعداد دادۀ مشاهداتی یا محاسیباتی ̅𝑂 مییانگین مقیادیر مشیاهداتی
میباشند .هرچه  NOF RMSEکوچک تر نزدیک به صفر باشید
نشان دهندۀ دات بهتر مدل میباشد .مقادیر صفر تا یک بیرای NOF
در موااعی که اطمعات مدل برای اسنجی موجود باشند اابیلابیول
میباشد  (ICOLD, 1995) .بازۀ تغییرات  NSCمیتوانید بیین عیدد
یک تا ∞  -متغیر باشد پایینترین مقدار اابل ابول آن  2/7اسیت
هر چه این ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد دات بهتر مدل را نشان
میدهد(US Department of the Interior.1987) .

نتایج و بحث
غربالگری دادهها :در ابتدای پژ هش برای بررسی جود داده-
های پرت ،دادهها مورد غرباعگری ارار گرفتند .طبق بررسی انجامشده
که در شكل  1آ رده شده است ،برای چهار متغیر چسبندگی ،مقا میت
فشاری ،مقا مت برشی هدایت هیدر عیكی ممحهیه شید کیه ر نید
تغییرات دادهها ر ند متوسط دادهها غیرمتعیارف نیسیت داده پیرت
دیده نمیشود.
یزم به ذکر است که در شكل  1منهور از نوع  3 2 ،3 ،1انیواع
مختلف خاکهای رسی است که در پژ هشهای پیشین مورد بررسیی
ارار گرفته است.
تعیین رابطه ریاضی بین پارامترها :پس از غرباعگری داده-
ها ،ارتباط سه عامل تعداد چرخه تر خشک شدن ،حید ر انیی حید
1- Root Mean Square Error
2- Mean Absolute Percentage Error
3- Normalize Objective Function
4- Nash–Sutcliffe
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خمیری با مقا مت فشاری ،مقا مت برشی ،چسبندگی ،ضریب هدایت
هیدر عیكی منحنی مشخصه آب-خاک با استفاده از نرمافزار SPSS
آزمون پیرسون مورد بررسی ارار گرفت کیه نتیایج آن در جید ل 5
آ رده شده است.
ماییابق جیید ل  5تمییامی پارامترهییای مییورد بررسییی در آزمییون
کوعموگر ف-اسیمیرنف از توزییع نرمیال برخوردارنید (.)SIG=0.000
بنابراین برای تحلیل همبستگی آنها از ر ش پیرسون استفاده شد.
بر اساس تحلیل همبسیتگی پیرسین در همیه پارامترهیای فیو ،
شماره چرخه تر خشک شدن ،حد ر انی ( )LLحد خمییری (،)PL
همبستگی معنیداری با پارامتر موردنهر داشتند ).)Sig= 0.000
در ادامه تحلیل اریانس رگرسیون انجام شد ،بهعبارتدیگر جود
راباه خای بین متغیرهای مستقل (تعداد چرخه تیر خشیک شیدن،
 )LL PLمتغیر ابسته (چسبندگی ،مقا مت فشیاری ).... ،بررسیی
شد .در نتیایج ایین تحلییل مشیاهده شید ،معنییداری آزمیون آنیاعیز
اریانس (ANOVA) 7کمتر از  2.27می باشد ،بنابراین نتیجه گرفتیه
شد که متغیرهای مستقل دارای راباه خای با متغیر ابسته میباشند.
در ادامه ،مدلهای ریاضی بهدستآمده برای پارامترهای مختلف ارائیه
شده است.
جدول  -7نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف ()K-S
Sig

.222
.222
.222
.222
.222

Kolmogorov smirnov
Statistic dif

182
113
117
133
258

2.126
2.312
2.252
2.162
2.127

Cohesion
Compressive Strength
Hydrolic Conductivity
Shear Strength
SWCC

مدل ریاضی چسبندگی

بر اساس جد ل  6شماره چرخه تیر خشیک شیدن ،حید ر انیی
() LLحد خمیری () ،PLهمبستگی معناداری با پیارامتر چسیبندگی
دارند
2
نتایج رگرسیون برای پارامتر چسبندگی نشان میدهد ،پیارامتر R
دارای مقدار اابلابول  2/63است .بهترین اعگیوی ریاضیی در معادعیه
رگرسیون پارامتر چسبندگی بهصورت زیر به دست آمد.
𝐿𝑃 𝐶 = −282.07 − 2.189 𝑁 − 11.269 𝐿𝐿 + 37.251
()3
شكل  ،3مقایسه بین مقادیر مشاهداتی محاسباتی با اسیتفاده از
مدل ریاضی چسبندگی در محد ده خاای  %37را نشان میدهد.

5- Analysis of variance
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شکل  -1پراکندگی دادههای مورد بررسی در نمونههای مختلف بهمنظور تعیین دادههای پرت
جدول  -8نتایج همبستگی پیرسون برای پارامتر چسبندگی
Cycle

PL

LL

cohesion

-.555
.222
25

-.577
.222
25

-.577
.222
25

1

Pearson correlation
Cohesion

sig

87

N

جدول  -3نتایج همبستگی پیرسون برای پارامتر مقاومت فشاری
cycle

PL

-.323
.222
113

.622
.222
56

0

Compressive strength

LL
.622

1

.222
56

113

Pearson corelation
sig
N

Compressive
Strength

نوع 1

چشبندگی

2.5

60

مقاومت فشاری

3

10

مقاومت برشی

0.000008

80
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شکل  -2مقایسه مقادیر مشاهداتی و محاسباتی برای چسبندگی

مدل ریاضی مقاومت فشاری

بر اساس جد ل  3شماره چرخه تر خشک شیدن ،حید ر انیی
) (LLحد خمیری ) ،(PLهمبستگی معناداری بیا پیارامتر مقا میت
فشاری دارند
نتایج رگرسیون بیرای پیارامتر مقا میت فشیاری نشیان داد کیه
ضریب تبیین ) (R2برابر  2/67است .پس از آناعیز در نرمافزار ،پارامتر
 LLبه دعیل ثابت بودن مقدار آن در اکثر نمونهها از آناعیز رگرسییون

خار شد در راباه نهایی ارار نگرفت .راباه نهایی مقا مت فشاری
بهصورت زیر به دست آمد:
)𝜎 = −21.779 − 0.094 𝑁 + 1.118 𝑃𝐿 (7
شكل  ،2مقایسه مقادیر مشیاهداتی محاسیباتی بیا اسیتفاده از
مدل ریاضیی مقا میت فشیاری در محید ده خایای  %37را نشیان
میدهد.

شکل  -9مقایسه مقادیر مشاهداتی و محاسباتی برای مقاومت فشاری
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جدول  -11نتایج همبستگی پیرسون برای پارامتر مقاومت فشاری
cycle

PL

LL

Compressive strength

-.323
.222
113

.622
.222
56

.622
.222
56

1

Pearson corelation
sig

113

Compressive
Strength

N

شکل  -4مقایسه مقادیر مشاهداتی و محاسباتی برای هدایت هیدرولیکی

مدل ریاضی هدایت هیدرولیکی

در مورد پارامتر هدایت هیدر عیكی ،تحقیق نشان داد که شیماره
چرخه تر خشک شدن حد خمیری ( ،)PLهمبستگی معنییداری
با پارامتر هدایت هیدر عیكی دارند ( )sig1< 0.05اما حد ر انی ()LL
راباه معناداری با هدایت هیدر عیكی ندارد (.)sig> 0.05
پس از آناعیز در نرمافزار ،پارامتر  LLبه دعیل ثابت بیودن مقیدار
آن در اکثر نمونهها از آناعیز رگرسیون خار شید در رابایه نهیایی
ارار نگرفت راباه نهایی برای پارامتر هدایت هیدر عیكی بهصورت
زیر به دست آمد:
(𝐾 = 2.28 × 10−5 + 1.18 × 10−6 𝑁 − 8.76 × 10−7 𝑃𝐿 )8
در شكل  ،3مقایسه مقادیر مشاهداتی محاسباتی برای هیدایت
هیدر عیكی در محد ده خاای  32درصد نشان داده شده است.
مدل ریاضی مقاومت برشی

براساس جد ل نتایج همبستگی پیرسون برای پیارامتر مقا میت
برشی ،شماره چرخیه تیر خشیک شیدن ،حید ر انیی ( )LLحید
خمیری ( ،)PLهمبستگی معناداری با پارامتر مقا میت برشیی دارنید
(.)sig<0.05
پس از آناعیزهای انجامشده مشاهده شد که پارامتر  LLبه دعییل
ثابت بودن مقدار آن در اکثر نمونهها از آناعیز رگرسیون خار میشود
1- Significant

راباه نهایی پارامتر مقا مت برشی بهصورت زیر به دست آمد:
𝐿𝑃 𝜏 = 30.756 − 4.236 𝑁 + 0.742
)(5
شكل  ،7مقایسه مقادیر مشاهداتی محاسیباتی بیرای مقا میت
برشی در محد ده خاای  %22را نشان میدهد.
مدل ریاضی منحنی مشخصه آب-خاک

بر اساس آناعیزهای انجیامشیده ،Matric Suction ،حید ر انیی
( )LLحد خمییری ( ،)PLهمبسیتگی معنیاداری بیا پیارامتر مقیدار
حجمی آب ( )VWC2دارند )sig<0.05(.با توجه به نتایج رگرسیون،
ضریب تبیین ) (R2در پارامترهای منحنی مشخصه آب-خیاک برابیر
با  2.687به دست آمد.
پس از آناعیز در نرمافزار ،پارامتر  LLبه دعیل ثابت بیودن مقیدار
آن در اکثر نمونهها از آناعیز رگرسییون خیار شید رابایه ریاضیی
پارامترهای منحنی مشخصه آب-خاک بهصورت زیر به دست آمد
𝑆𝑀 𝑉𝑊𝐶 = −3.507 + 0.139 𝑃𝐿 − 6.× 10−5
)(6
شكل  ،8مقایسه مقادیر مشاهداتی محاسباتی بیرای مشخصیه
آب-خاک در محد ده خاای  %22را نشان میدهد.
پارامترهای خطاهای مدلهای ریاضی

در جد ل  ،13مقادیر  3پیارامتر
 NSCبرای مدلهای بهدستآمده ،ارائه شده است.

RMSE,R2, MAPE, NOF,

3- Volumetric water content
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جدول  -11نتایج همبستگی پیرسون برای پارامتر مقاومت فشاری
cycle

PL

LL

Compressive strength

-.323
.222
113

.622
.222
56

.622
.222
56

1

Pearson corelation
sig

113

Compressive
Strength

N

شکل  -1مقایسه مقادیر مشاهداتی و محاسباتی برای مقاومت برشی

شکل  -6مقایسه مقادیر مشاهداتی و محاسباتی برای SWCC

جدول  -12مقدار خطاهای محاسبهشده در مدلهای آماری
NSC

NOF

R2

RMSE

نام پارامتر

2.61
2.72
2.51
2.21
2.33

2.36
2.16
2.82
2.27
2.16

2.616
2.672
2.212
2.218
2.687

Cohesion

5.23
2.33

Compressive Strength

3.7E-09

Hydrolic Conductivity

16.32
2.27

Shear Strength
SWCC
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با توجه به مقادیر بهدستآمده در جد ل  ،6مییتیوان گفیت کیه
مدلهای بهدستآمده جهت چسیبندگی ،مقا میت فشیاری منحنیی
مشخصه آب خاک نتایج بهتری را ارائه میکنند.

نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش تعداد چرخه تر خشک
شدن حد ر انی ،پارامتر چسبندگی کاهش پیدا میکند بیا افیزایش
حد خمیری ،چسبندگی افزایش مییابد .در راباه با مقا میت فشیاری،
با افزایش تعداد چرخه تر خشک شدن ،مقا مت فشاری کاهش بیا
افزایش حد خمیری ،مقا مت فشاری افزایش مییابد .در مورد ضیریب
هدایت هیدر عیكی ،تعداد چرخه تر خشک شدن با این ضریب راباه
مستقیم حد خمیری با ضریب هدایت هییدر عیكی رابایه معكیوس
دارند .در مورد پارامتر مقا مت برشی ،تعیداد چرخیه رابایه عكیس بیا
مقا مت برشی حد خمیری راباه مستقیم با مقا مت برشی دارند .در
منحنی مشخصه آب -خاک ،حد خمیری رابایه مسیتقیم امیا پیارامتر
 matric suctionرابایه معكیوس بیا volumetric water content
دارند .در این پژ هش میدلهیای ریاضیی جهیت تعییین رابایه بیین
پارامترهای فیزیكی مكانیكی خاک با تعداد چرخه تر خشک شدن
به دست آمد .این ر ابط در مورد چسبندگی ،مقا مت فشاری منحنی
مشخصه آب -خاک دارای دات مناسبی بودند عیی در میورد هیدایت
هیدر عیكی مقا مت برشی دات مناسب نداشتند که این میتواند بیه
علت تنوع خاکهای مورداستفاده در تحقیقات باشد.
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Abstract
Due to the vulnerable nature of earthen dams, all factors affecting the stability of these dams should be
studied. Consecutive wetting and drying of the earthen dam core is one of the important factors that can affect
the physical and mechanical parameters of the dam core. These changes increase the subsequent risks such as
leakage, piping and subsidence. This is especially happen in arid and semi-arid regions such as Iran. Various
researches have been done in this field and some of these researches have provided suitable mathematical
models for their data, but because the results of each research related to the studied soil are specific to the same
study, these models can be unusable for other data. In the present study, after collecting 866 laboratory data from
23 researches, the effect of wetting and successive drying of clay dam cores on physical-mechanical parameters
was investigated and multivariate mathematical relationships between physical-mechanical parameters and
number of wetting and drying were investigated. This study showed that the effect of wetting and drying on
mechanical parameters is very important and should be considered in the analysis of embankment dam
structures.
Keywords: Clay, Cohesion, Earth dam, Hydraulic conductivity, Water-soil characteristic curve
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