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 خالصه
مسئله دار است که به وفور در سواحل و بستر  یخاک کربناته از جمله خاکها

مقاله  نی. در اشود یم دهیاز جمله در سواحل خليج فارس د ییایدر یها سازه

منطقه  -در یک خاک کربناته حاصل از سواحل چابهار یسطح یها یپ یباربر تيرفظ

 یفيزیک یساز از مدل دهبا استفا کاتهيليبا یک خاک س یا تنگ به صورت مقایسه

یکسان انتخاب شده و در  یها ی. دو ماسه با دانه بندگيرد یقرار م یمورد بررس

لت خشک و اشباع مورد درصد در دو حا 03و  03یکسان  یدو دانسيته نسب

 یحاصل از مدل ساز یقرار گرفتند. همچنين نتایج ظرفيت باربر یبارگذار

مورد مقایسه قرار  یسه محور شیآزما زحاصل ا یمقاومت یبا پارامترها یفيزیک

 یرفتار بارگذار یها نشان دادند که دو ماسه دارا گرفتند. نتایج آزمایش

گردد. مقدار افت  یم یظرفيت باربر موجب کاهش یبوده و اشباع شدگ یمختلف

 یدر ماسه کربناته بيشتر است. روابط کالسيک برا یمقاومت در اثر اشباع شدگ

 یکربناته دارا یها در خاک یميزان باربر یجهت پيش بين یتعيين ظرفيت باربر

 صورت گيرد. یدر آنها به صورت اعمال ضرایب یبوده و الزم است اصالحات ینواقص

نهایي خاک کربناته در مقایسه با خاک سيليکاته  یميزان باربر شیآزما نیدر ا

نيز از  یربيشت ینشستها یمذکور، پ یشد، هرچند تا حصول باربر یبيشتر ارزیاب

 .خود نشان داد

 
 .یباربر تیظرف ،یخردشدگ کاته،یلیخاک کربناته، سکلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه .1
 
برخوردار  ییباال تياز اهم یاسيسو  یاجتماع ،یاز نظر اقتصاد یساحل ینواح 

 یخود در اطراف سواحل، بستر پروژه ها عيپهنه وس ليهستند. خاک کربناته به دل

و  ینفت یها و سکوها روگاهيفرودگاه و ساخت ن یها و باندها  چون جاده یعمران

 .دهد یم لياسکله ها را تشک

در  ینفت یکوهادر س یشمع کوب اتيدر طول عمل 1۳90بار در سال  نياول یبرا

شمع محاسبات مهندسان را دچار چالش کرد و  یسقوط ناگهان رانیمنطقه الوان در ا

داشته باشند  یمحافظه کارانه تر دینوع خاک نظر و د نیباعث شد مهندسان  به ا

[1.] 

 ميکربنات کلس باتيترک زانيکه م گردد یاطالق م ییماسه کربناته به ماسه ها

نوع  خاک  نیدارند. ا یکربناته منشا مواد آل یخاک ها [.۱است ] شتريدر آنها ب

که به طور گسترده در سواحل  شود یم ديتول ییایاسکلت موجودات زنده در یایاز بقا

 یایفارس و در جيدر سواحل خل خاکنوع  نیا رانی[. در ا0] شود یم دهید یمرجان

 .شود یم  افتیعمان 

                                                 
1

 دانشگاه یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد 
2

 یخاک و پ شیعمران گرا یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو 
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 ۱

ر یک خاک کربناته حاصل از د یسطح یها یپ یباربر تيمقاله ظرف نیدر ا

با استفاده از  کاتهيليخاک س با یا چابهار منطقه تنگ به صورت مقایسهسواحل 

یکسان  یها یقرار گرفته است. دو ماسه با دانه بند یمورد بررس یفيزیک یمدلساز

درصد در دو حالت خشک و اشباع  03و  03یکسان  یانتخاب شده و در دو دانسيته نسب

بوده و  یمختلف یرفتار بارگذار یقرار گرفتند. دو ماسه دارا یمورد بارگذار

گردد. مقدار افت مقاومت در اثر اشباع  یم یموجب کاهش ظرفيت باربر یاشباع شدگ

نهایي خاک کربناته در مقایسه  یدر ماسه کربناته بيشتر است. ميزان باربر یشدگ

 شد. یبيشتر ارزیاب کاتهبا خاک سيلي

 یمربوط به شکل، سخت شتريدو نوع ماسه ب نیرفتار ا تفاوت در یبه طور کل

 [.4] باشد یماسه ها م یا یو تخلخل درون دانه ا یدانه ها، دانه بند

و  یخرد شدگ دهیپد ليرفتار خاک کربناته به دل افتیدر 1۳۳۳سال  در 1اوهنو

مانند شمع  یسنت یها کي. تکنباشديم بيآن عج یفشردگ تيتخلخل باال و قابل زانيم

نوع خاک جوابگو  نیا یباال، برا یخاک در تنش ها یباربر تيو محاسبه ظرف یوبک

 .[5]باشد ینم

 

 

 مصالح یکیزيف اتيخصوص .۱

 
شامل ماسه کربناته چابهار )بدست آمده از  قيتحق نیاستفاده شده در ا یماسه ها

باشد که در  یم روزکوهياستاندارد ف کاتهيليماسه س نيغرب چابهار( و همچن

 .است. دهیاستفاده گرد نیاز ا شيپ یقاتيتحق یاز کار ها یرايبس

جامد خاک، نسبت  یدانه ها یکربناته شامل چگال یپارامتر شاخص ماسه ها

 ميهر دو نوع ماسه به همراه درصد کربنات کلس یبرا ممينيو م ممیتخلخل ماکز

ماسه  رود یآورده شده است. همان طور که انتظار م 1موجود در ماسه ها در جدول

به علت  نیاست که ا یترنسبت تخلخل باال یدارا روزکوهيچابهار نسبت به ماسه ف

 زيماسه چابهار ن یشکل دانه ها ني. همچنباشد یآن م یو اسکلت کيوکالستيساختار ب

 یماسه چابهار داراشود  دیده می 1شکل در .باشد یمتفاوت م روزکوهيبا شکل ماسه ف

که ماسه  یاست در حال یبا ساختار کامال آل  [9]ینو سوز یعمدتا صفحه ا یهادانه

 .ز گوشه استيو ت یحجم یبه شکل دانه ها روزکوهيف

 شاخص خاک یپارامتر ها -1جدول 

چگالی 

دانه 

های 

 جامد

درصد 

کربنات 

 کلسيم

طبقه 

به بندی 

 unifiedروش 

نسبت 

 تخلخل 

 حداقل

نسبت 

 تخلخل 

 حداکثر

 ماسه

2.72 
46 

SP 0.697 0.982 
کربناته 

  چابهار

2.65 
3 

SP 0.580 0.865 
سيليکاته 

 فيروزکوه

 

                                                 
1

 Ohno 
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  یمورد بررس یماسه ها یالکترون کروسکوپیعکس م -1شکل 

 

قابل  ريتاث یدانه بند یماسه و شکل منحن یاز آنجا که اندازه دانه ها

ماسه  یعيطب یدانه بند یلذا منحن  [7ماسه ها دارد] یدر رفتار برش یمالحظه ا

مورد استفاده در  ینمونه ها یشاخص انتخاب و تمام یکربناته به عنوان منحن

 یداانه بند اند. شده تشاخص ساخته و تس یدانه بند یمنحن یبا نسبت وزن شیآزما

 شیآزما جینتا سهیاز مقا یمناسب نيباشد تا تخم می کیخاک به هم نزد ینمونه ها

با دانه  زیر ی( هر دو ماسه ها جزو ماسه هاUSCS)یبر اساس طبقه بند .دیبدست آ

ارائه  ،۱دو نوع ماسه در شکل  یدانه بند یشوند. منحن یشناخته م کنواختی یبند

 است. دهیگرد

 

 
  کاتهیلینمونه سو کربناته ماسه در نمونه  یدانه بند یمنحن -2شکل 

 

 
 شیآزما انجام نحوه و ینمونه ساز .0

 
شیآزما لهيآن به وس نيخاک کربناته تخم یباربر تيظرف نييتع یاز روش ها یکی 

 کی یکوچک به مدل ساز اسيمق با یا صفحهدر این آزمایش . باشدیم یشگاهیآزما یها

شکل و نشست خاک  رييتغ ،یباربر تيظرف یدر خاک کربناته به منظور بررس یسطح یپ

 .دهد.یرا نشان م سطحی پی یدل سازی فيزیکم، 0د. شکل پرداز یکربناته م
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متر و ابعاد  یليم 15به ضخامت   1یجعبه از جنس پلکس کیخاک در  ینمونه ها

به  یشده است. صفحه بار گذار ختهیر متريسانت ۱5در  متريسانت 43در متريسانت 43

 5ضخامت  صفحه از ورق فوالد به نیباشد. ا یم متريليم 133به ضلع یصورت مربع

 53 یها هیدر ال یمورد بررس تیشده است. خاک کربناته از سا ليتشک متريليم

 تهيشده تا به دانس دهيو کوب ختهیر شیدر ظرف آزما هیال 5به تعداد  متريليم

. باشدي% م03% و 03مربوط به نمونه ها  یها تهيبرسد. دانس یمورد بررس تیسا

شده است.  یو اشباع بررس کشده حالت خش ذکر تهياز نمونه ها با دانس کیهر  یبرا

به باال  نیياشباع شده است که حرکت آب از پا یاشباع شده به گونه ا ینمونه ها

 .[0]است دهيسطح آن رس یبوده و آب به صورت همگن در خاک حرکت کرده و به باال

فشار توسط جک با استفاده از فشار روغن به نمونه وارد  شیآزما نیدر ا

و مقدار نشست خاک  شوديثبت م توريمون یدر هر لحظه بر رو رويدازه نان شود،يم

 .شود ینشست مطابق شکل در هر لحظه مشاهده م یرياندازه گ جيگ یاز رو

. باشد یم ییشکل به صورت مفصل فضا یاز جک به صفحه مربع رويمحل اعمال ن

ود و در اعمال ش یبار به صورت عمود بر صفحه مربع شهيهم شوديامر سبب م نیا

 شیحاصل از آزما یباربر تياز ظرف یمناسب سهیو مقا نيبتوان تخم انیپا

 د.یبدست آ کيو حاصل از روابط کالس یشگاهیآزما

صورت  کاتهيليدو خاک کربناته و خاک س یآزمون بر رو 7 ق،يتحق نیدر ا

آب در  زانيتخلخل خاک و م زانيم شیآزما نیگرفته است. دو پارامتر مهم در ا

 ت.نشان داده شده اس  ۱ها در جدول  . آزمونباشديم نمونه

کنترل تنش  شیآزما ستمياعمال شده است. س وتنين لويبر حسب ک  روين

 .شود یثبت م توريمون یوارده در هر لحظه بر رو روي. نباشد یم

 
 یسطح یپ یکیزیف یمدل ساز شیدستگاه آزما -3شکل 

 
 شیطرح و برنامه آزما -2جدول 

Sand type Dr Water content Plate size/mm Test number 

Silicate sand 30% Dry 100 Experiment 1 

silicate sand 80% Dry 100 Experiment 2 

silicate sand 100% Dry 100 Experiment 3 

Carbonate sand 30% Dry 100 Experiment 4 

Carbonate sand 80% Dry 100 Experiment 5 

Silicate sand 30% Saturated 100 Experiment 6 

Carbonate sand 30% Saturated 100 Experiment 7 

 

 
 شیآزما جینتا .4

 
 بررسی شدهدر مقابل نشست   روين یانجام شده به صورت نمودارها یهاشیآزما جینتا

 133ها ثابت و  شیآزما یدر تمام یبارگذارصفحه  اندازه نکهیاست. با توجه به ا

 .ذکر شده است وتنيلونيدر واحد ک رويبوده است، نمودار بر حسب ن  متريليم

                                                 
1

 Plexiglas 
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 یباربر تيهر نمودار مشخصه ظرف کي% پ03با درصد تراکم  یدر نمودار ها

 ینمودار موجود نبوده است به خصوص در خاک ها کيکه پ ییو در جا باشدینمودار م

از روش ترسيمی برای بدست آوردن ظرفيت باربری استفاده شده  %03راکم با درصد ت

 .شده است سهیمقا کيبا روابط کالس جینتا نیا  انیدر پا است.

 : و نشست تهیدانس نیرابطه ب .1.1

را و خاک کربناته  کاتهيليخشک در خاک س ینمونه ها شیآزما جینتا 4 شکل

متراکم به مرحله شکست  یکه نمونه ها دهدینشان م ها یمنحن نی. ادهدینشان م

 نيب سهیمقااز . کندیرا مشخص م یختگينمودار نقاط شکست و گس کياست و پ دهيرس

 ته،يش دانسیفزاا نمونه ها با نيب یبارگذار تيظرف توان دریافت می ها آزمون

ت که این رفتار در هر کم شده اس یاست و نشست به مقدار قابل توجه افتهی شیفزاا

 باشد.نوع خاک سيليکاته و کربناته یکسان میدو 

 5گذار است. در شکل  ريتاث یختگيخاک بر نوع گس تهيمقدار تراکم و دانس

. باشد یخاک کربناته خشک در دوحالت سست و متراکم قابل مشاهده م یختگينوع گس

 یختگيسست گس یکامل و در خاکها یبرش یختگيمتراکم گس یدر خاکها دیگويم یتزراق

در سطح  یختگيگرفته شده از شکل گس یها . با توجه به عکسدهديرخ م یموضع یبرش

برد. در حالت خشک و متراکم خاک کربناته و  یمطلب پ نیبه ا توان یخاک م

از نوع  یکه حاک شود یم دهید یدر اطراف صفحه بارگذار یباال زدگ کاتهيليس

در حالت  یباالزدگ ديفهم توان یها م عکس نیکامل است. با دقت در ا یبرش یختگيگس

امر از اتساع  نیکمتر است، ا کاتهيلينسبت به خاک س ربناتهخشک و متراکم خاک ک

 .شود یم یناش یبيشتر ذرات خاک کربناته در اطراف صفحه بارگذار

 
 با درصد تراکم متفاوت و کربناته  کاتهیلیخشک خاک س ینمونه ها بارگذاری -1شکل 

 

 
 ه گسیختگی خاک سیلیکاته و کربناته در حالت خشکلحظ -5شکل 
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 : . تاثیر آب2.1

خاک خشک  یدهد که برا یخاک کربناته خشک و اشباع نشان م ها آزمون جینتا

است.  افتهی شیافزا ینشست صفحه در ابتدا به صورت آهسته بوده بعد به صورت خط

 یبزرگتر م ییو نشست ابتدا رسد میخشک نرمتر به نظر  نسبت به خاک خاک اشباع

خاک کربناته  یباربر تيظرف افتیتوان در یدو آزمون م نیا سهیباشد. از مقا

خشک و اشباع  کاتهيليخاک س ها آزمون جی% کمتر از خاک خشک است. نتا53اشباع شده 

است  افتهی کاهش یباربر تيرفظا اشباع شدن خاک بشده است.  ميترس 9شکل در  زين

در  کاتهيليدر واقع افت مقاومت خاک س ،باشد ی% نم53کاهش  نیا شود یم دهیاما د

در خاک  یاشباع شدگ گریهنگام اشباع شدن کمتر از خاک کربناته بوده به عبارت د

 دارد.  یشتريب ريتاث کربناته
 جینتا شیآزما نی% هر دو نوع خاک در ا03در تراکم  یاشباع شدگ ريتاث

به  یرابار بر صفحه بارگذ اعمال ادیامر سرعت ز نیا ليحاصل نشد، دل ینه امعقوال

که سبب بارگذاری زهکشی نشده در سيستم  باشد یمدر انجام آزمایش  علت محدودیت

 یشتريب ريتاث یاشباع شدگ ،ديفهم توان یمفقط  نتایجاز  کنيل آزمایش شده است،

در  ادیز یتخلخل درون دانه ا دوجو این امر به سبب ، کهدر خاک کربناته دارد

 باشد. ها می خاک نگونهیا

 : کاتهیلیخاک کربناته و س سهی. مقا3.1

و کربناته با درصد تراکم  کاتهيليخاک س یآزمون بر رو جینتا 7در شکل 

که خاک نمونه کربناته  افتیتوان در یدهد. از نمودار م ی% را نشان م03 کسانی

باشد. همان  یم کاتهيلينسبت به خاک س شتريب یمک یباربر تيمقاومت و ظرف یدارا

  5/3خاک کربناته تا به نشست  شود یم دهیطور که د

 
با درصد تراکم  و کربناته کاتهیلیاشباع و خشک خاک س ینمونه ها حاصل ازنمودار  -6شکل 

33% 

 

است  یدر حال نی، امقاوت نشان داده است وتنيلونيک 31/1برسد از خود  متريسانت

مقاومت نشان داده  وتنيلونيک ۳5/3 کاتهيليبه همان نشست خاک س دنيرس یکه برا

 است. کیبه هم نزد اريمقاومت دو نوع خاک بس توان دریافت میاست که 

 کسانیبا درصد تراکم  کاتهيليخاک کربناته و س یبر رو جینتا نيز 7 در شکل

که خاک نمونه کربناته  افتیتوان در یر م. از نموداداده شده است% را نشان 03

باشد.  یم کاتهيلينسبت به خاک س یبه وضوح باالتر یباربر تيمقاومت و ظرف یدارا

 ۱/۱مقاومت برسد از خود  کيخاک کربناته تا به نقطه پ شود یم دهیهمان طور که د

 دنيرس یبرا سيليکاتهاست که خاک  یدر حال نیمقاوت نشان داده است، ا وتنيلونيک

مقاومت نشان داده است.  خود از وتنيلونيک 7/1به حداکثر مقاومت خود تنها 

نيز از خود نشان  یمذکور، نشست بيشتر یبه باربر دنيرس یخاک کربناته برا البته

 ه است.داد
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 کاتهیلیخشک خاک کربناته و خاک س ینمونه ها یبرا ییدر مقابل جابجا روینمودار ن -7شکل 

 در حالت سست و متراکم

 

 

 خاک کيمکان کيروابط کالس با هبدست آمد جینتا سهیمقا .5

 
کربناته خشک متراکم، کربناته  ینمونه ها یخاک برا یباربر تيبا بدست آوردن ظرف

بدست  جینتا ،0خشک سست طبق جدول  کاتهيليخشک متراکم و س کاتهيليخشک سست، س

 ری. در جدول زباشد یم سهیقابل مقا سازی فيزیکی مدلحاصل از  جیآمده با نتا

و  یحاصل از رابطه ترزاق یباربر تيو ظرف سازی فيزیکی ل  مدحاصل از  یباربر تيظرف

 شینشان داده شده است. تمام اعداد نما رهوفيحاصل از رابطه م یباربر تيظرف

 .باشد یم لوپاسکاليداده شده بر حسب ک

 
با استفاده از روش  کاتهیلیخاک کربناته و س یباربر تیاختالف در ظرف یبررس -3جدول 

 کیکالس یو روش ها یشگاهیآزما

Silicate sand 

Dr=30% 

Silicate sand 

Dr=80% 

Carbonate sand 

Dr=30% 

Carbonate sand 

Dr=80% 

 

120 200 123 210 Plate Load Test model 

30 80 55 210 Terzaghi Theory 

90 260 100 550 Meyerhof Theory 

با استفاده که  کاتهيلياصطکاک نمونه خاک کربناته و س هیزاو نمودار 0شکل 

یج در ااین نت .[۳]دهد نشان می را دیآ یبدست م یکياستات یسه محور شیاز آزما

با  یباربر تيمقاله ظرف نیدر ا نکهیبا توجه به ا شده است. شخصم 4جدول 

بوده است و با توجه به  تيواقع اسيمق یو کوچک ساز یکیزيف یل سازاستفاده از مد

لحاظ  لوپاسکاليک 133در حدود  یمورد بررس جانبهمقدار فشار همه  ،یبودن پ یسطح

 .شود یم یابیمطلب ازر نیاصطکاک خاک با توجه به ا هیو زاو است شده

و  یزاقتر کيروابط کالس شود یمشاهده مبررسی به عمل آمده با توجه به 

را نسبت به  یشتريب یباربر تي% ، ظرف03تراکم  یدر خاک کربناته دارا رهوفيم

دچار  تيخاک در واقع نیاست که ا یدر صورت نیاند. ا زده نيتخم یشگاهیحالت آزما

 یباربر تيظرف عتايآمده وطب نیياصطکاک خاک پا هیو زاو [13]است شده یخرد شدگ

برای تخمين ظرفيت باربری خاک کربناته با . بدین منظور الزم است ابديکاهش م

 استفاده رابطه ميرهوف از یک ضریب کاهنده استفاده شود. 

خاک  ینمونه ها یبرا کیاصطکاک و وزن واحد، مورد استفاده در روابط کالس هیزاو -1جدول 

 شیمورد آزما

Silicate sand 

Dr=30% 

Silicate sand 

Dr=80% 

Carbonate sand 

Dr=30% 

Carbonate sand 

Dr=80% 

 

39.3 43.9 40.2 47.2 Friction angle (deg) 

14.66 15.94 14.24 15.45 Unit weight (KN/M
3
) 
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 یکیاستات یسه محور شیاصطکاک در مقابل تنش محصور کننده حاصل از آزما هیزاو -8شکل 

 

 

 گيرينتيجه .9

 
 یها در مقایسه با خاک یمتفاوت یرفتار باربر یکربناته دارا یاه خاک  -1

 سيليکاته است.

 .شود یم یدچار خردشدگ یخاک کربناته در حين بارگذار یها دانه  -۱

)در بار یکسان(   کاتهيلينشست خاک کربناته در مقایسه با خاک س زانيم  -0

 بيشتر مالحظه شد.

در مقایسه با خاک سيليکاته بيشتر نهایي خاک کربناته  یميزان باربر  -4

 ی دارد.بيشتر نشست یمذکور، پ یشد. هرچند تا حصول باربر یارزیاب

که  یو نشست خاک کربناته موثر است، به طور یباربر زانياشباع شدن خاک بر م -5

نشست خاک در حالت اشباع نسبت به حالت خشک بيشتر است و مقدار مقاومت آن کمتر 

 ت خشک خاک است.% حال53و در حدود 

 کاتهيليخاک س یباربر تينشست و ظرف زانيبر م یکمتر رياشباع شدن خاک تاث -9

 نسبت به خاک کربناته دارد.

 تيتا به ظرف ابدی شیآن افزا تهيفشرده شود و دانس تواند یخاک کربناته م -7

 باالتر و نشست کمتر برسد.

 کاتهيليبا خاک س که ینيمبه طور روشن نرمتر از ز خاک کربناته یدارا نيزم -0

 .دکن یعمل م ،است

% با توجه به 03تراکم  یدر خاک کربناته دارا رهوفيو م یترزاق کيروابط کالس -۳

را نسبت به حالت  یشتريب یباربر تيآن، ظرف یاصطکاک داخل هیوزن واحد و زاو

دچار  تيخاک در واقع نیاست که ا یدر صورت نیاند. ا زده نيتخم یشگاهیآزما

یافته کاهش  یباربر تيظرف عتايبطوآمده  نیياصطکاک خاک پا هیشده و زاو یشدگ دخر

 .است

خاک با استفاده  یباربر تيبدست آوردن ظرف یدر برخورد با خاک کربناته برا -13

متراکم  خصوصا در حالت ،استفاده نمود یکاهش بیضر کیاز  دیبا کياز روابط کالس

 .شودیم دیکاهنده تشد بیضر نیست اباال ا زيخاک ن یباربر یها که تنش
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