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  خالصه

تاکنون  ميمختلف تحک هایريو مس یتناوب یتحت بارگذار ،ایماسه هایخاک رفتار

مختلف قرار گرفته است، اما هنوز وجوه مختلف آن بطور  نيمورد توجه محقق

موجب  ی، ناهمسانمطالعات انجام شدهبخشی از بر اساس  نشده است. یکامل بررس

 ی. اما در برخشودیم در نمونه ییو وقوع روانگرا یکينامیکاهش مقاومت د

 یسر کی قيتحق نیمشاهده شده است. در ا زيموضوع ن نیخالف ا گرید قاتيتحق

از  ماسه  هایینمونه یبر رو نشدهی زهکش طیدر شرا یتناوب محوریسه شیآزما

صورت  ،ه بودندشد یکه با روش کوبش مرطوب آماده ساز انزلی بندر یساحل

 یتنش تناوب هایاثر نسبت یبا بررس خاک  یتناوبرفتار  یچگونگسپس . رفتیپذ

بر اساس . مورد مطالعه قرار گرفتضریب فشار سکون( ) k0 در مسير تحکيم ناهمسان

بر  اوليه یکسان هایدر حالت ینسبت تنش تناوب شیافزا ريحاصله، تاث جینتا

قابل  ،یکينامیبر کاهش مقاومت د زين و ایاضافه فشار آب حفره ديروند تول

 ت.اس مشاهده

 
تحرک  ،ی، ماسه ساحلتحکیم ناهمسان ،یتناوب یورمحسه شیآزماکلمات کلیدي: 

 یکلیس

 

 

  مقدمه .1
 

های با توجه به واقع شدن کشور در مسير کمربند زلزله و احتمال ایجاد خسارت

ها جبران ناپذیر جانی و مالی ناشی از آن، تحقيق در خصوص پيش بينی رفتار ماسه

آورد نقطه گسيختگی در مسير تحکيم ناهمسان ضروری اميکی و برتحت بارگذاری دین

به صورت ناهمسان است. یکی طبيعت که شرایط واقعی تحکيم در رسد، چرا به نظر  می

باشد. این مسير ها میها تاریخچه تنش آناز عوامل موثر بر رفتار دیناميکی ماسه

و یا بيش تحکيمی همسان یا  می تواند به بصورت تحکيم عادی  همسان یا ناهمسان

شود. ناهمسان باشد. ناهمسانی در خاک به دو دسته ذاتی و القایی تقسيم می

ناهمسانی ذاتی به جنس و مشخصات درونی خاک و ناهمسانی القایی به شرایط اعمال 

(. ناهمسانی القایی بر روی 1011گردد )رفيعی و همکاران، تنش در خاک مرتبط می

خاک تاثيری قابل توجه دارد و تفاوت رفتاری در این حالت نسبت رفتار دیناميکی 

 kCناهمسانی القایی بوسيله کميت . به مسير تحکيم همسان کامال قابل مشاهده است

گردد. حالتی از نسبت و به صورت  نسبت تنش موثر افقی به تنش موثر قائم بيان می

سکون(  فشار)ضریب  k0با ا تنش تحکيمی که تغيير شکل شعاعی خاک در آن صفر است ر

( نشان دهنده شدت بارگذاری تناوبی است و یکی βنسبت تنش تناوبی ) .دهندنشان می

ای و مقاومت های تاثير گذار بر روند توليد اضافه فشار آب حفرهاز پارامتر

ای مستقيم و ای رابطهدیناميکی خاک بوده و با روند توليد اضافه فشار آب حفره

 و ( Ghionna & Porcino, 2006) بر اساس مطالعات انجام شده توسطد.  غير خطی دار
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(Ovando-shelley, 1986)  توليد روند  مسير تحکيم همسان،مسير تحکيم ناهمسان نسبت به

دهد. اما ش میمقاومت دیناميکی را افزایای را کاهش و فشار آب حفره اضافه

به نتایجی متضاد  (Qadimi & Coop, 2007و )  (Ishihara & Takatsu, 1979) محققين دیگری مانند

شده توسط محققين، بعضی  با نتایج قبلی رسيدند. با توجه به تضاد ظاهری گزارش

های متعدد به این نتيجه ( پس از آزمایشHyde et al., 2006از پژوهشگران همچون )

رافی به رسيدند که مقاومت دیناميکی یک نوع خاک کامال وابسته به نسبت تنش انح

q)تنش تحکيمی در شروع بارگذاری تناوبی 
ʹ
i/p

ʹ
i)  است و برای هر نسبت تنش تناوبی

q مشخص، یک 
ʹ
i/p

ʹ
i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

آستانه( وجود دارد که منجر به حداقل مقاومت  kC )و متناظر با آن یک  آستانه

 شود. دیناميکی می

های سه محوری تناوبی زهکشی نشده بر روی ماسه مقاله حاضر یک سری آزمایش در

تنش موثر  و( با نسبت منافذ ثابت k0=0.35همسان )ابندر انزلی در مسير تحکيم ن

ميانگين ثابت )حالت اوليه برابر( انجام شده است. هدف از تحقيق بررسی اثر 

-می k0ک در مسير تحکيم ناهمسان پارامتر نسبت تنش تناوبی بر واکنش دیناميکی خا

 .باشد

 

 

 مواد و روش ها .۱

 

 ییمطالعه، محصول شرکت کانادا نیاستفاده شده در ا یکينامید محوری سه دستگاه

(GCTSو تمام اتومات )خاک  کينامید یقاتيدستگاه در مرکز تحق نیباشد. ا یم کي

العه، ماسه بد مط نیقرار دارد. خاک مورد استفاده در ا نايس یدانشگاه بوعل

خاک  نی( اGsاست. وزن مخصوص) یانزل( اخذ شده از سواحل بندرSPشده ) یدانه بند

و  7/۱برابر  ASTM-D854-2و بر اساس استاندارد  گراديدرجه سانت ۱3 یدر دما

و  D4253 ی( آن بر اساس استانداردهاemin( و حداقل )emaxنسبت منافذ حداکثر )

ASTM-D4253 باشد. در ساخت نمونه ها، با توجه  یم 77/3و  ۳4/3برابر  بيبه ترت

( و مشخصات قالب، مقدار 1011منش ) انیارائه شده توسط پو یدانه بند یبه منحن

درصد  1مختلف به همراه حدود  های¬از الک کیاز هر  یاز خاک عبور ازيمورد ن

به   هیال 0مرحله و هر مرحله در  7و در  دهیبهتر مخلوط گرد یده یرطوبت جهت جا

و  ختهیر متريليم 143و ارتفاع  73به قطر  یروش کوبش مرطوب در داخل قالب

 یبرا کسانی یبوده است که با صرف انرژ نیدقت بر ا تیمتراکم شده است. نها

 هاشیآزما نی. در ادیدرآ کنواختینمونه به صورت کامال همگن و  ه،یتراکم هر ال

 یبرا ميانتخاب شده است. مرحله تحکدرصد  ۳9نمونه ها  یحداقل درجه اشباع برا

به  یانجام شد و نرخ اعمال تنش موثر قائم و افق ناهمسان صورت به ها¬همه نمونه

 از بعد منافذ نسبت ها¬است. در همه نمونه قهيبر دق لوپاسکاليک ۱و  7/9 بيترت

. بعد باشدیپاسکال م لويک ۱33 نيانگيو تنش موثر م 7۱/3ناهمسان در حدود  متحکي

 0/1تا  1/3 نيب یببا محدوده نسبت تنش تناو یتناوب یساعت خزش، بارگذار کیز ا

در همه  یاست. بارگذار دهینمونه ها اعمال گرد ینشده بر رو یزهکش طیدر شرا

به صورت تنش کنترل انجام شده هرتز و  1/3با فرکانس  ،ینوسيبه شکل س هاشیآزما

 .است
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 ری تناوبی محونمای کلی از دستگاه سه -1شکل 

 

 
 (1811منش  بندی ماسه بندر انزلی )پویان منحنی دانه -2شکل 

 
 

 و نتيجه بحث .0

 

کرنش )حلقه های هيسترزیس(، روند  -های تنش بدست آمده در قالب منحنینتایج  

ای در برابر تعداد سيکل و نيز تعداد سيکل منجر به توليد اضافه فشار آب حفره

ها بطور خالصه گردد. مشخصات آزمایشگسيختگی در برابر نسبت تنش تناوبی ارائه می

ی در کرنش محور 5تعداد سيکل های منجر به انباشت %  Nfآمده است.  1در جدول 

ها دارای حالت اوليه (. همه نمونهStamatopoulos, 2010نمونه اختيار شده است )

 سعی شده تناوبی متفاوت قرار گرفته اند. های تنشیکسان بوده، ولی تحت نسبت

رفتار دیناميکی محدوده کامل تا  ادامه یابد، زیاد هایتا کرنش هاهمه آزمایش

 مشاهده شود. خاک

 

 هاشخصات آزمایش: م1جدول شماره 

Nf pi et e0 β شماره نمونه 

96 200.36 0.735 0.748 0.80 1 

35 200.68 0.725 0.739 0.95 2 
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حول N)  (Ru -در برابر تعداد سيکل  ای نرمال شدههای اضافه فشار آب حفرهمنحنی 

نشان می دهد که با افزایش نسبت تنش  انحرافی موجود بعد از مرحله تحکيم  تنش

تناوبی، توليد اضافه فشار آب حفره ای نيز افزایش یافته و در نتيجه مقاومت 

  (0)شکل دیناميکی خاک کاهش می یابد. 

 

  

18 200.25 0.716 0.730 1.10 3 

16 200.38 0.727 0.742 1.11 4 

8 200.33 0.730 0.749 1.18 5 

4 200.44 0.735 0.750 1.20 6 

3 200.41 0.715 0.731 1.30 7 
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 در برابر تعداد سیکل  ای نرمال شدهنمودارهای اضافه فشار آب حفره -8شکل

 

(، با افزایش نسبت تنش تناوبی از 4کرنش شکل ) – با توجه به نمودار های تنش

، الگوی رفتاری خاک تغيير می کند. با اعمال نسبت تنش تناوبی 03/1تا  13/3

شوند. در این حالت تر میافزایش کرنش محوری فشردههای هيسترزیس با ، حلقه13/3

ها، توليد کرنش محوری کندتر شده و بعد از مدتی روند با افزایش تعداد سيکل

شود که این نوع رفتار معرف تحرک سيکلی توليد فشار آب حفره ای تقریبًا ثابت می

هيسترزیس حلقه های  10، تا کرنش % 13/1است. اما با اعمال نسبت تنش تناوبی 

شوند که به معنای گذار رفتار خاک از فشرده تر شده و سپس حلقه ها از هم جدا می

تحرک سيکلی به سمت الگوی متناظر با روانگرایی است. همچنين با اعمال نسبت تنش 

شود که از همان ابتدا حلقه های هيسترزیس از هم فاصله مشاهده می 11/1تناوبی 

افتد. با افزایش نسبت تنش های بزرگ اتفاق میکرنش های اوليهگرفته و در سيکل

های توليد شده در نمونه از حالت پالستيک )برگشت ناپذیر( به حالت تناوبی، کرنش

االستيک تبدیل شده و در نتيجه رفتار ماسه از تحرک سيکلی به روانگرایی تغيير 

های هيسترزیس به عمومی حلقه الگو می دهد. لذا با توجه به اینکه روند تغييرشکل

تناوبی است، اهميت تاثير این پارامتر بر  شدت وابسته به مقادیر نسبتهای تنش

 شود. با تاریخچه تحکيم ناهمسان روشن می ماسه الگوی رفتاری
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 تناوبی متفاوت های تنشهای هیسترزیس( با نسبتکرنش )حلقه –نمودارهای تنش  -4شکل

 
را در برابر  5يکل منجر به گسيختگی در کرنش محوری  %( تغييرات تعداد س5شکل )

دهد که با افزایش نسبت تنش دهد. این شکل نشان مینسبت تنش تناوبی نشان می

ها با یک یابد. تغييرات دادهتناوبی، تعداد سيکل منجر به گسيختگی کاهش می

  ( آورده شده است.5منحنی نمایی برازش داده شده و در شکل )
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 تعداد سیکل منجر به گسیختگی در برابر نسبت تنش تناوبی -5 شکل

 

 

 

 گيرينتيجه .4

 

های سه محوری تناوبی زهکشی نشده با تاریخچه در این پژوهش با انجام آزمایش

 نزلی، نتایج زیر مشاهده گردید:اتحکيم ناهمسان بر روی ماسه سواحل بندر 

های هيسترزیس و الگوی کل حلقهتغييرات نسبت تنش تناوبی اثر چشمگيری بر ش 1-

-توليد کرنش محوری و در نتيجه بر رفتار دیناميکی ماسه با تاریخچه ناهمسان می
 گذارد. 

های توليد شده در نمونه از حالت االستيک با افزایش نسبت تنش تناوبی، کرنش 2-

 به حالت پالستيک تبدیل ميشوند.

رفتاری از تحرک سيکلی به  فزایش نسبت تنش تناوبی باعث تغيير الگویا 3-

 گردد.روانگرایی می

 5با افزایش نسبت تنش تناوبی، تعداد سيکل الزم برای وقوع گسيختگی )انباشت % 4-

 یابد.کرنش محوری( به شدت کاهش می
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