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 خالصه

ای به طور مستقيم یا غير مستقيم در از آنجا که پایه و زیربنای هر سازه

تماس با خاک است، مطالعه روی رفتار این ماده دارای اهميت بسياری در رشته 

سست که دارای تراکم پایينی دار رس وعی ماسهدر بررسی حاضر نعمران است. 

در دستگاه سه محوری  تناوبیهای بارگذاری و باربرداری غير تحت سيکل است،

های تحت بارگذاری استاتيکی مقایسه شد. و این نتایج با نمونه هقرار گرفت

 133ميليمتر و ارتفاع  03ای به قطر مقياس در ابعاد استوانه های کوچکنمونه

ند. الگوهای مورد آزمایش قرار گرفتجانبه مختلف  های همهتحت تنش متریميل

ها اعمال ها بر نمونهاین تنش های بارگذاری و باربرداری تحتسيکلمختلف از 

دار رسماسه این نوع ها سختینشان داد که تحت این سيکله نتایج حاصلگردید. 

 افتد.به تعویق می دیمقدار زیا افزایش پيدا کرده و نيز گسيختگی خاک

 
 ، بارگذاری غیر تناوبی، دستگاه سه محوریسست ماسه رس دارکلمات کلیدي: 

 

 

 

  مقدمه .1
 

های عمرانی در ساخت و سازها دارای خاک به عنوان پایه و زیربنای تمامی سازه

های های سر به فلک کشيده و سازههای عادی گرفته تا برجاز ساختماناهميت است. 

ساز آن درگير ها و مسائل مشکلها همگی با خاکای مانند سدها و اسکلههپرهزین

از آنجا که است.  گریزناپذیرها امری خاک روی تمامیبر اینرو مطالعه  از هستند.

های خاکها یکدست و منظم هستند و در اکثر موارد فقط در موارد و مناطق خاص خاک

در این تحقيق از خاکی ترکيبی که نوعی ، وجود دارندمخلوط ریزدانه و درشت دانه 

تواند یکی از آل میدار است استفاده شده است. این نوع خاک در شرایط ایدهرسماسه

 های عمرانی باشد.بهترین انواع خاک مورد استفاده در پروژه

که به صورت غير منظم و کند به خاک زیر پی وارد  یتناوبهای سيکلی غيربارگذاری

حاصل از پر و خالی شدن سيلوها و مخازن ذخيره مواد بارهای  اعی از، انومی شوند

-را میو دیگر بارهای مشابه ها پی ماشين آالت و جکبعضی از انواع  نفتی و یا

 نمایند. سازیشبيهتوانند به صورت مناسبتری نسبت به بارگذاری استاتيکی 

 

 

 

                                                 
 دانش آموخته کارشناسی ارشد1
 گروه عمران  یعلم ئتیه2
3
 دانشجوی کارشناسی ارشد 
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 مروری بر مطالعات دیگران           . ۱

 

-مطالعه شده ایخالص بصورت گسترده هایو رس زيتم هایماسه یت رفتاراگر چه مشخصا

 زدانهیر به همراه های تميز کمتر بوده و ماسههاماسه عتيدر طب لی چونو اند

 ريتأثاین مطالعات همچنان ادامه دارد.  شودیم افتیمعموالً و چسبنده  رچسبندهيغ

از جمله درصد رس، خواص رس و  عددیمت عوامل به وابسته داررس هایماسه یرس بر رو

جهت   [1](1۳۳1. کووانو و همکاران )باشدیرس در کل مصالح م تنحوه پخش ذرا

 ی( بر رویکينامیو د یکي)استات یمتعدد هایشآزمای داررس هایمطالعه رفتار ماسه

مشاهده این محققين مختلف ماسه و رس کائولن انجام دادند.  یاز درصدها یبيترک

رفتار کامالً  یفشار محوریسه شی( در آزماDr%= 31متراکم ) زيکه ماسه تم کردند

 زي. ماسه تمدهدیفاز  از خود نشان م رييحالت تغ زيداشته و در کشش ن یاتساع

اما در کشش رفتارش کامالً  رسدیفاز م رييدر فشار به حالت تغ زي( نDr%= ۱1سست )

. با افزودن رس به ماسه )تا باشدیمکم  یليخ  ماندشبوده و مقاومت پس یانقباض

. مقدار مقاومت شودیهم در فشار و هم در کشش مشاهده م یدرصد( رفتار انقباض 00

. نمونه رس خالص ابندییم شیدرصد رس، افزا شیبا افزا زني ماندحداکثر و پس

(133 = %ccکمتر رفتار انقباض )آن به  ندمااز خود نشان داده و مقاومت پس ی

توسط ساخته شده  هاینمونه نشدهزهکشی رفتاراست.  شتربي داررس هایاز ماسهمراتب 

 داررس هایجهت مطالعه رفتار ماسهاست.  یفشار هيناح هيشب یکشش هيدر ناحآنها 

هرتز بر  1/3با فرکانس  یتناوب محوری  سه هایشیآزما ،یکينامید هایبارگذاری در

  یتناوب یبرش متمقاو هاآزمایش نی. در اندداد انجام کائولن ماسه باتيترک یرو

 ۱3دو برابر دامنه در  یدرصد کرنش محور 1 جادیاست که سبب ا یهمان نسبت تنش

 هایدر نمونه یاختالف مقاومت تناوب آنها مشاهده کردند. گرددیم یبارگذار کليس

 13مقدار رس معادل  یاست و مقاومت برا زيسست و متراکم در هنگام حضور رس ناچ

 مقدار است. نیکمتر یارادرصد د

تري نسبت به جعبه برش محوري، آزادي بيشنمونه خاك در سلول سهاز آنجا که 

عمومًا تحقيقات صورت  مستقيم دارد تا جهت لغزش مورد نظر خود را داشته باشد

هاي باال البته كالهك محوری دارای دقت عمل بيشتری است.گرفته بوسيله دستگاه سه

كنند. نمونه و غشاء هنوز مقداري محدودیت در مرزهاي نمونه اعمال ميوپایين 

 خميري ریزدانه داراي اي  تا مدتها خاكهاي دانه. [2](1۳37، آتکينسون و همکاران)

-مي گرفته درنظر مقاوم مقاومت، كاهش و اضافي منفذي آب فشار توليد برابر در

. شدند روانگرا چين، انگشانت 1۳71 شال درزلزله مصالحي چنين اینكه تا. شدند

هاي ماسه كه ساخت آشكار  [3](1۳۳3) چانگ بوسيله شده انجام مطالعات براین عالوه

همچنين منکول و گرکن  .شونددرصد ریزدانه نيز روانگرا مي 03تا  ۱1سست داراي 

محوری با مطالعه بر روی رفتارماسه رس دار متراکم، با انجام آزمایش تک [4](2007)

ها و مقاومت ش مستقيم، نشان دادند که ارتباط مستقيمی بين مقادیر ریزدانهو بر

برشی وجود دارد و با افزایش رس تا مقداری مشخص برای هر نوع خاک، مقاومت 

افزایش، و بعد از آن با افزایش مقدار رس، مقاومت ماسه رس دار کاهش می یابد. 

دار متراکم در مسير رفتار ماسه رسدر تحقيقی بر روی  [5](2002فلورئو و همکاران )

های خشک و تر شدن )با تعداد زیاد تکرار سيکل ها( در آزمایش پرکتور استاندارد 

نشان دادند که اعمال سيکل های خشک و تر شدن تاثير مستقيمی بر روی درصد رطوبت 

در بهينه دارد و با اعمال این سيکل ها مقدار رطوبت بهينه افزایش می یابد. 

روی تاثيرات دانه بندی ماسه بر  [6](2012ق دیگری که پاکباز و سيادتی مقدم )تحقي

، انجام دادند درصد رس 03و  03، ۱3، 11بر رفتار ترکيب ماسه رس در درصدهای 

همچنين در  .که با افزایش درصد رس مخلوط، مقاومت برشی کاهش می یابد شدمشاهده 

  .کاسته می شودی ماسه مقاومت برشی هادرصدهای ثابت رس، با کاهش ابعاد دانه

برای رسيدن به حالت ناپایدار ماسه  ]7[(10۳3در بررسی دیگری نعيمی فر و یثربی )

سه محوری  آزمایش 133با انجام حدود  .سطحی به نام سطح مرزی تعریف کردند ،سست

این نتيجه حاصل شد که این سطح تا حد زیادی به درصد ریزدانه موجود در ماسه رس 

در یک تحقيق دیگر نعيمی فر و نعيمی فر دار و پالستيسيته آن بستگی دارد. 

تاثير درصد رس بر روی مشخصات رفتاری ماسه را با انجام آزمایش های  ]3[(1031)

سه محوری استاتيکی بررسی کردند. آنها نشان دادند که افزودن رس تاثير زیادی 

فشار آب حفره ای و شکل نمودارهای بر روی مشخصات رفتاری ماسه از جمله تغييرات 

تنش کرنش آن دارد. آنها بيان کردند که با افزودن رس، مقاومت اوج ماسه دچار 

همچنين تحقيق گسترده ای که توسط محمت  ای افزایش می یابد.کاهش و فشار آب حفره

بر روی ترکيب ماسه و رس کائولينيت با استفاده از دستگاه سه  [9](2008صالح )

درصد ماسه  33درصد رس و  ۱3 نشان داد که ترکيباستاتيکی انجام گرفت  محوری

 شروع محدوده نرم شدگی خاک است.
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 اهداف تحقيق .0

 

صورت گرفته قبلی، عدم وجود تحقيقات کافی در خصوص تاثير مطالعات  بربا مروری 

رو  شود. از هميندار احساس میبارگذاری سيکلی غير تناوبی بر روی ماسه های رس

های دار )سختی آن( تحت سيکلبه بررسی بخشی از رفتار ماسه رس تحقيقدر این 

های با سرعت کم و بدون ضربه به خاک بارگذاری و باربرداری غيرتناوبی در سيکل

های تحت تاثير سيکل سستدار شود. در این تحقيق تغييرات سختی ماسه رسپرداخته می

سختی آن در حالت بارگذاری استاتيکی مقایسه  بارگذاری و باربرداری با تغييرات

 گردد.می

 

 

 در تحقيق مصالح و ابزار مورد استفاده .4

 

خاک مورد استفاده در این تحقيق از یکی از معادن شرق استان گلستان که مصالح 

س از آن در حال بکارگيری برای پروژه های  ساختمانی بوده است، برداشت شد. پ

ها از یک دانه بندی واحد ه و طبيعی خاک در تمامی نمونهاولي بندیتعيين دانه

ها از دستگاه سه محوری با سازی استفاده شد. برای انجام آزمایشبرای نمونه

قابليت بارگذاری و باربرداری در نقاط تنش یا کرنش خاص و متصل به دیتاالگر 

 ها استفاده گردید.رایانه ای با قابليت برداشت داده

 

 

 های اوليهآزمایش .5

 

مکانيکی آن، آزمایش به منظور شناخت خصوصيات اوليه خاک و درک بهتر خصوصيات  

، تعيين چگالی ویژه، تعيين حدود روانی و خميری، آزمایش تراکم و بندی دانههای 

نيز درصد رطوبت بر روی نمونه های طبيعی خاک انجام گرفت، که خالصه نتایج آن در 

منحنی تراکم و نمودار  ۱و  1آورده شده است. همچنين در نمودارهای شکل  1جدول 

 ده است.دانه بندی خاک مورد استفاده در تحقيق نشان داده ش

 

 
 تحقيقفيزیکی و مکانيکی خاک مورد استفاده در  خواص  -1جدول 

 

Clayey Sand Characteristic 

86% Sand 

14% Clay & Silt 

39.1% Liquid Limit(LL) 

16.0% Plastic Limit (PL) 

2.66 Specific Gravity 

SC Soil Classification 

8.8% Optimum Moisture 

34% Dr 
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 بندی مصالح مورد استفاده در تحقيقنمودار دانه  -1شکل 

 

 

 

 

 
 

 نمودار تراکم خاک مورد استفاده در تحقيق  -۱شکل 
 

 

های بارگذاری و و انتخاب سيکل هاانجام آزمایش ، سازینمونه           .6

 باربرداری

 

 03شکل، به قطر ای های استوانهز قالبامحوری برای ساخت نمونه های آزمایش سه

ها از روش متر استفاده شد. در مرحله ساخت این نمونهميلی 133ميليمتر و ارتفاع 

ها از ای که ضخامت اوليه الیهتراکم کاهش یافته در سه الیه استفاده شد. به گونه

داد پایين به باال کاهش یافته و نيز انرژی تراکم اعمالی از طریق تنظيم تع

، 11ضربات برای الیه پایينی کمترین و برای الیه باالیی بيشترین بوده )به ترتيب 

ها ميليمتر برسد. نمونه 133ضربه( و ارتفاع نهایی نمونه ساخته شده به  ۱1و  ۱3

نشده برش با رطوبت بهينه مخلوط و کوبيده شده و در حالت تحکيم نيافته زهکشی

های ی، باربرداری و بارگذاری مجدد، در حالتخوردند. برای اعمال بارگذارمی

سازی و برش انجام گرفت، که در نهایت دو نوع ای نمونهی بسيار گستردهتعریف شده

های و باربرداری، تاثيرگذارتر تشخيص داده شده و به عنوان سيکل سيکل بارگذاری

-در کرنشمبنای تحقيق انتخاب شدند. در حالت اول، باربرداری و بارگذاری مجدد 

سيکل کوتاه  1درصد انجام گرفت که از آن به عنوان   1/7و  1، 1/0، 0، 1/1های 

-شود. در حالت دوم، باربرداری و بارگذاری مجدد در کرنشدر تحقيق نام برده می
 1درصد انجام گرفت که از این نوع بارگذاری به عنوان  ۱3و  11، 1۱، 3، 0های 

گيری بهتر، شود. برای رسيدن به دقت و نتيجهسيکل بلند در تحقيق نام برده می

کيلوپاسکال  033و  ۱33، 133ها تحت سه تنش محصور کننده متفاوت این آزمایش

خورد که در صورت انجام گرفت. برای هر آزمایش حداقل دو نمونه ساخته و برش می

شد. درصد در بين نتایج آنها، نمونه سومی ساخته و آزمایش می 13اختالف  بيش از 

منحنی نمایش داده شده در شکل ها، یکی از نمودارهای حاصله برای هر نمونه است 

 د.يرسکه در بين نتایج، منطقی و ميانگين به نظر می

 

 

 مطالعات آزمایشگاهی .7

 

های استاتيکی تحت سه تنش محصورکننده مختلف، نمودار ابتدا با انجام آزمایشدر 

 (0)شکل  تحقيق بدست آمد.کرنش خاک مورد استفاده در  -تنش
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 استفاده در تحقيق در تنش های محصور کننده مختلف کرنش خاک مورد  -نمودار تنش   -0شکل 

تواند معرف تغييرات سختی خاک باشد. کرنش می -تغييرات شيب حاصل از نمودار تنش

اومت مق با باالرفتن تنش محصور کننده رود،و انتظار می شودکه مشاهده میهمانطور 

که نشان  یابدافزایش می نمونهمقاومت نهایی  نيز نمودار وشيب  جانب دخيل شده و

 تحت ،کرنش خاک-تنش تغييرات. در مرحله بعد به بررسی دهنده باال رفتن سختی است

جانبه در تنش همه ،بدون سيکل مقایسه با حالتهای باربرداری و بارگذاری در سيکل

 (0)شکل .است پرداخته شدهکيلوپاسکال  133

 
 

کرنش خاک در حالت سيکل دار و بدون سيکل در تنش محصور کننده   -نمودار تنش   -0شکل 

 کيلوپاسکال 133

  

های بارگذاری و باربرداری شود، با اعمال سيکلمشاهده می 0همانطور که در شکل 

علت  یابد.دار، مقاومت خاک به مقدار قابل توجهی افزایش میدر این نوع ماسه رس

های اوليه توان در استحکام اوليه خاک، تحت بار ناشی از سيکلاین امر را می

( در حالت سيکليک 1۳۳1دانست که مطابق نتایج حاصل از تحقيق کووانو و همکاران )

-ها در تنشخاک، آزمایشاست. برای درک بهتر تغييرات فوق و مطالعه بيشتر رفتار 

های کال نيز انجام گرفت که نتایج حاصله در شکلکيلوپاس 033و  ۱33جانبه های همه

 نمایش داده شده است. 1و  1
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 کيلوپاسکال ۱33

 

باالرفتن مقاومت در اثر عالوه بر که توان گفت می 1و  1، 0های با مقایسه شکل

های باربرداری و بارگذاری، افزایش تنش همه جانبه نيز موجب افزایش اعمال سيکل

در مقاومت خاک می شود. همچنين افزایش در سختی نمونه ها از تغيير در شيب 

-ها در سيکلتوان گفت نمونهاستنتاج است. همچنين می کرنش قابل -نمودارهای تنش 

 نيز با باال رفتن تنش های کوتاه افزایش بيشتری در مقاومت و سختی دارند. و

شود، کمتر خود ها حاصل میای که در اثر اعمال سيکلجانبه، اختالف افزایش سختیهمه

 دهد.را نشان می

 
 

کرنش خاک در حالت سيکل دار و بدون سيکل تحت تنش محصور کننده   -نمودار تنش   -1شکل 

 کيلوپاسکال 033

 

 نتایج .3

 

های بارگذاری و ر این است که اعمال سيکلهای حاصل از تحقيق بيانگبررسی

موجب افزایش   ،مورد استفادهسست دار باربرداری غير تناوبی بر روی ماسه رس

های همه جانبه باالتر نسبت کمتری دارد. شود. این افزایش سختی در تنشسختی آن می

ری های بارگذاری و باربرداهمچنين نمودارها بيانگر این هستند که اعمال سيکل

ریزد و بعد از هر مرحله اعمال کرنش را به هم می -نظم موجود در نمودار تنش 

 دهد.نسبت به حالت قبل از اعمال آن رخ می ،سيکل، افت سختی

توان نتيجه از مقایسه تاثير دو نوع سيستم بارگذاری و باربرداری ذکر شده می

تری بر تغييرات مقاومت های با فاصله کرنشی کمتر، تاثير بيشگرفت که اعمال سيکل

ها از هم دورتر باشند سختی و مقاومت، و سختی این نوع خاک داشته و هر چه سيکل

و  افتد.ها گسيختگی خاک به تعویق میکنند. همچنين با اعمال سيکلتغيير کمتری می
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ها در افزایش مقاومت و یابد تاثير اعمال سيکلجانبه افزایش مینيز هرچه تنش همه

 دهد.ود را کمتر نشان میسختی خ
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