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 خالصه

شناخت خصوصيات رفتاری خاک ها یکی از مهمترین اهداف مهندسين ژئوتکنيک است. 

از طرفی یکی از بارز ترین مشخصه های خاک و مصالح دانه ای وابستگی 

پارامترهای مکانيکی آنها به سطح تنش و کرنشهای ایجاد شده می باشد. به 

اکها بسيار دشوار کرنش خ–همين دليل تعيين روابط اساسی برای بيان رفتار تنش 

بوده و امکان اعمال تمام ویژگيها در یک مدل رفتاری عمال غير ممکن می باشد.  

با توجه  به اینکه تنش برشی خاک رابطه مستقيم با سطح تنش  و ميزان کرنش 

برشی دارد و اکثر روابط موجود بيشتر بر تغييرات مدول برشی برحسب فقط کرنش 

و در مورد بسياری از مصالح، مدول برشی بصورت یا فقط تنش استوار ميباشند 

ثابت در نظر گرفته می شود که در مورد خاک فقط برای محدوده بسيار کوچکی از 

مدول برشی خاک بایستی بصورت  ،کرنش صدق ميکند. لذا برای بيان این تغييرات

این درحالی است که تغييرات تنش نيز تاثير  تابعی از تنش و کرنش تعریف شود.

در این مقاله مدلی  برای تغييرات تنش برشی خاک   سزائی در رفتار خاک دارد.ب

بصورت تابعی از سطح تنش و  ميزان کرنش ارائه شده است. در مدل ارائه شده  

از تغييرات ضریب پواسون خاک صرفنطر شده است و تغييرات مدول برشی براساس 

ک مدل رفتاری بر اساس سطح رابطه هایپربوليک به کرنش برشی ربط داده شده و ی

تنش وميزان کرنش ارائه شده است. نتایج مدل ارائه شده با نتایج آزمایشگاهی 

آزمایش برش مستقيم برروی نمونه های  00آزمایشات شامل مقایسه گردیده است. 

دست خورده ماسه در دستگاه برش مستقيم انجام می باشد. مدل حاضر را ميتوان 

 .پالستيک تحت بارهای تک سيکلی استفاده نمودبرای تحليل ها 
 

 مدل رفتاری خاک، تنش برشی، کرنش برشی ، برش مستقیمکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

کرنش خاک می باشد که در -مهم در بيان رفتار تنش متغيرهاي از یكي خاك برشی مدول

استاتيکی تمامی تحليل های مربوط به مسائل ژئوتکنيکی در شرایط دیناميکی و 

 با خاكها همانند مدول بالک آنها ثابت نبوده و  برشی مدول .اهميت خاصی دارد

 كرنش به خاك مدول برشی یابد. وابستگي مي همسان و همچنين کرنش تغيير تنش تغيير

 توده خاک با یك در شود. یعني مي بيان برشي تغييركرنش برحسب برشي سختي تغيير بصورت
یابد. از طرفی همه مصالح دانه ای با افزایش  مي كاهش برشي يسخت برشي، كرنش افزایش

تنش همسان، سختيشان نيز بيشتر می شود. در عمل قسمت اعظم کاهش سختی برشی خاک 

با افزایش کرنش ها ناشی از گسيختگی و رفتار پالستيک خاک می باشد که این دو 

ختگی را می توان از مقوله بایستی از هم تفکيک گردند. محاسبات مر بوط به گسيت

روی مدل های رفتاری و معيار های گسختگی تعيين نمود ولی به هر حال استفاده از 

این ودل های رفتاری نيز نياز مند برقرای رابطه ای ميان تش و کرنش در توده 

    [9 ,2 ,1]خاک ميباشند.

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد1
 استادیار2
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 جدرینوی مدل های مختلفی برای بيان این وابستگی ارائه شده است. هاردین و

 هيپر مدل یك با منطقي بطور می توان را ماسه گسيختگي از پيش و پس رفتار كه دادند نشان
هایپربوليك  خاكها مدل واقعي رفتار براي بيان كه دادند نشان كرد. آنها ارائه بوليك

را می توان با اندکی تغيير استفاده نمود که آزمایشات بعدی نيز بيانگر این 

 نتيجه این به دادند انجام ماسه روي كه مطالعاتي در كارتر و مطلب می باشند. فاهي
 لذا و دارد اصالح به نياز مطالعه مورد ماسه واقعي رفتار ارائه براي مدل این كه رسيدند

اکثر تحقيقات انجام شده بر روی سختی خاک بر روی  كردند. اصالح را مذكور مدل

نمودار بين سختی و لگاریتم کرنش انجام گرفته است و بررسی آنها بر روی درجه 

(، 1۳9۱سختی و پارامترهای مربوط به سختی می باشد. هاردین و درنویچ)

( و 1۳11(، جاردین)1۳۳۱( ، تاتسوکا و شيبویا)1۳91ایواساکی)

( از افرادی بودند که تحقيقات آزمایشگاهی درباره ۱33۱و  1۳۳1تياچاوراسينکون)

 این موضوع انجام داده اند.
تياچاوراسينکون مطالعاتي روي روابط مدول برشی و کرنش برشی انجام داد و 

به این نتيجه رسيد كه مدل هيپربوليك ساده و مدل فاهي براي ارائه رفتار واقعي 

مدلی که در این تحقيق ارائه  .اصالح دارند خاك دانه ای مناسب نبوده و نياز به

می گردد، در واقع مشابه مدل تياچاوراسينکون بوده که آن را بر اساس سطح تنش 

 [1]همسان اصالح می نماید.

 

 مدول برشی خاكتغییرات  .2

 

 تغییرات مدول برشی با کرنش برشی -

برشی ارانه شده روابط زیادی برای بيان تغييرات مدول برشی خاک نسبت به کرنش 

 نشان براي روابط ترین متداول ( یكي از1۳۳1هذلولي تياچاوراسينکون) است. رابطه

 . است برشي  كرنش و Gخطي  غير رابطه دادن

کرنش برشی  یک رابطه هایپربوليک در نظر -( برای مدل تنش1۳۳1تياچاوراسينکون)

 .( می باشد1گرفت که مطابق رابطه )

0

1
(1)

1
G G

b



 

مدول برشي حداكثر یا به بيان دیگر مدول برشي مربوط به ، Goکه در آن 

مدول  .مدول برشي متغير مي باشد G( است و  13-6كرنش هاي خيلي كوچك )كوچكتر از 

ثابت بوده و تغيير نمي  13-6عمومًا در كرنشهاي كمتر از  Goبرشي كرنش خيلي كوچك 

برشی بصورت تابعی از کرنش برشی نشان داده نسبت تغييرات مدول   1در شکل. .كند

 شده است.

 
 تغییرات مدول برشی بر اساس مدل تیاچاوراسینکون - 1شكل 

 برشی خاك با تنش همسان مدولتغییرات  -

قانون هوک بيان بسيار ساده ای از رفتار طيف وسيعی از مصالح  می باشد که اگر 

کرنش خاکها نيز می تواند مورد بصورت مقتضی اصالح شود، در مورد رفتار تنش 

استفاده قرار گيرد. طبق قانون هوک رابطه تنش و کرنش بصورت خطی بوده وضریب 

 این تناسب مدول یا سختی خاک تعریف ميگردد.

(2)G  
در مورد بسياری از مصالح، مدول برشی بصورت ثابت در نظر گرفته می شود که 

برای محدوده بسيار کوچکی از کرنش صدق ميکند. لذا برای بيان در مورد خاک فقط 

مدول برشی خاک بایستی بصورت تابعی از تنش و کرنش تعریف شود. در  ،این تغييرات

بخش قبل رابطه هایپر بوليک برای بيان تغييرات مدول برشی خاک نسبت به کرنش 
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 0

نش مورد بررسی قرار برشی ارائه شد. در این قسمت تغييرات مدول برشی نسبت به ت

 می گيرد.
طبق اصول تئوری ارتجاعی و براساس قانون هوک، رابطه بين مدول ارتجاعی و 

مدول برشی خاک براساس ضریب پواسون تعریف می گردد. گرچه بحث های زیادی در 

مورد استفاده از ضریب پواسون ثابت در مصالح دانه ای وجود دارد، ولی در این 

ی مدل ارائه شده، ضریب پواسون ثابت در نظر گرفته می شود.  تحقيق جهت حفظ سادگ

 در نتيجه:

(3)
2(1 )

E
G






 
از طرفی با توجه به رابطه ترزاقی که کاربرد وسيعی در مکانيک خاک دارد،  

 رابطه بين کرنش حجمی و تنش همسان بصورت نيمه لگاریتمی در نظر گرفته می شود.

ln( ') (4)p   

 
از رابطه فوق می توان نتيجه گرفت که در واقع رابطه بين سختی و تنش در خاک 

 بصورت خطی می باشد. لذا می توان نوشت:

(5)E P

( و با فرض ثابت بودن ضریب پواسون، می توان 5( و )1(،  )0با توجه به روابط) 

مدول برشی را بصورت تابعی خطی از تنش همسان تعریف کرد نتيجه گرفت که ميتوان 

نسبت به تنش همسان  (G0)لذا رابطه ذیل برای تغييرات مدول برشی کرنش کوچک 

 پيشنهاد می شود:

0 (6)G P 

 
 مدل پیشنهادی .3

 

پيدا کردن تابعی که کليه عوامل موثر در سختی برشی خاک را شامل باشد بسيار 

مشکل می باشد بگونه ای که رابطه حاصل چنان پيچيده می شود که کاربرد آن را 

برای مقاصد عملی غير ممکن می سازد. لذا برای تعيين این روابط فرضيات ذیل در 

 نظر گرفته می شود.

 رابطه بين سختی حجمی خاک با تنش همسان بصورت خطی می باشد. -1

 است.از تغييرات ضریب پواسون خاک صرفنطر شده  -۱

تغييرات مدول برشی براساس رابطه هایپربوليک به کرنش برشی ربط داده  -0

 شده است.

از اثرات متقابل کرنشهای برشی در مدول االستيک )کوپلينگ( صرفنظر شده  -1

 است.  

 
فرض اول در واقع بيان گر رابطه لگاریتمی کرنش حجمی با تنش همسان می 

نجائی که طبق قانون هوک، مدول برشی باشد که توسط ترزاقی ارائه شده است. از آ

به واسطه ضریب پواسون با مدول بالک رابطه خطی دارد، فرض دوم وجود رابطه ای 

لگاریتمی بين مدول برشی و تنش همسان را نشان می دهد. فرض چهارم به این دليل 

استفاده شده است که بتوان اثرات کرنش برشی و تنش همسان در مدول برشی را 

تقل در نظر گرفت.  با در نظر گرفتن موارد فوق، در نهایت مدول برشی بصورت مس

را می توان بصورت ترکيبی از دوتابع مستقل که یکی فقط تابعی از کرنش و دیگری 

فقط تابعی از تنش همسان بيان نمود که در این صورت رابطه حاکم برای مدول برشی 

 ( خواهد شد.9مطابق رابطه )

0 1 2( ) ( ) (7)G G F F P

 تياچاوراسينکون بوده و مطابق زیر است:تابع هایپربوليک  F1که در آن تابع  

1

1
(8)

1
F

b




 می باشد: Pیک تابع لگاریتمی از  F2 و تابع  

2 ln (9)F a P c 

یا همان متوسط تنش همسان را برای آزمایش برش مستقيم   Pو در روابط فوق، 

 بصورت زیر است:
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 1

0(1 2 )
' (10)

3
n

K
P 




می توان تغييرات مدول برشی را بصورت  a,b,cدر نهایت با معلوم شدن پارامتر های 

تابعی از تنش و کرنش و در نهایت تنش برشی را به صورت تابعی از تنش همسان و 

 کرنش برشی نشان داد.

 

 

 

 مقایسه مدل با نتایج آزمایشگاهی .4

 

آزمایش برش  00و تعيين پارامترهای مدل، تعداد  برای بررسی مدل پيشنهادی

کيلو گرم  0و  ۱، 1مستقيم روی یازده نوع خاک مختلف برای محدوده تنش های قائم 

بر سانتی متر مربع انجام شده است. بدليل اینکه اکثر این آزمایشات روی نمونه 

زاویه  های ماسه صورت گرفته است، اکثر نمونه ها بصورت دستخورده بوده اند و

نتایج آزمایش  ۱در جه بوده اند. نمودار شکل. 03تا  ۱1اصطکاک داخلی آنها بين 

 برش مستقيم روی این نمونه ها را نشان می دهد.

 
 نتایج آزمایش برش مستقیم - 2شكل 

 

نمودار های بدست آمده از آزمایش برش مستقيم برای تعيين مدول برشی استفاده 

 (  استفاده  شده است.11برشی از رابطه)شده است. برای تعيين مدول 

(11)G








 

تغييرات نسبت مدول برشی به مدول برشی اوليه برای آزمایشات  0در شکل .

سپس با استفاده از نتایج موجود تغيرات مدول برشی  فوق نشان داده شده است.

شده است. با استفاده نشان داده  3اوليه خاک نسبت به تنش همسان در نمودار شکل.

یک رابطه خطی برای تغييرات مدول برشی اوليه نسبت به  3نمودار شکل. جایتاز ن

 نشان داده شده است. 1تنش همسان تعيين شده است که نتایج آن در جدول
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 تغییرات مدول برشی به کرنش برشی - 3شكل 

 
مدول برشی  ( می توان آزمایش تغييرات9با استفاده از روش موجود و رابطه )

 .خاک را در آزمایش برش مستقيم تعيين نمود

 
 تغییرات مدول برشی اولیه به تنش همسان - 4شكل 

 

 
 39۳0( را برای تنش قائم 9نتایج بدست آمده از رابطه ) 3.شکل

کيلوگرم بر سانتيمتر مربع را با نتایج آزمایشگاهی مقایسه می کند. 

( می 9با استفاده از رابطه )همانگونه که در این شکل دیده می شود، 

توان تغييرات مدول برشی خاک را بصورت تابعی از تنش و کرتش تخمين زد. 

ذکر این نکته ضروری است که در این روابط پارامترهای زاویه اصطکاک 

بيانگر فضای دو  ،0داخلی و چسبندگی خاک استفاده نشده است. از طرفی شکل

مدل ارائه شده و نتایج آزمایشگاهی ، فضای سه بعدی مقایسه 6بعدی و شکل

 است.
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 31مقایسه نتایج مدل پیشنهادی با نتایج آزمایش  - 5شكل 

 
 در فضای سه بعدی 31مقایسه نتایج مدل پیشنهادی با نتایج آزمایش  - 6شكل 

 پارامترهای روش پیشنهادی -1جدول 

 b a c Regression شماره
نتایج 

1آزمایش   
24.09 0.04388 1.237 0.9932 

نتایج 

۱آزمایش   
9.392 -0.041 1.07 0.998 

نتایج 

0آزمایش   
14.27 0.9526 3.347 0.9972 

نتایج 

3آزمایش   
25.11 0.2213 1.598 0.9938 

نتایج 

0آزمایش   
19.06 0.554 2.487 0.991 

نتایج 

6آزمایش   
14.79 0.5521 1.852 0.9891 

نتایج 

9آزمایش   
25.5 -0.134 0.916 0.9912 

نتایج 

1آزمایش   
16.54 0.04956 1.08 0.9903 

نتایج 

۳آزمایش   
20.95 0.6384 1.91 0.9959 

نتایج 

13آزمایش   
2032 38.21 73.02 0.9684 

نتایج 

11آزمایش   
29.07 0.6015 2.142 0.9971 

نتایج 

1۱آزمایش   
34.52 1 2.311 0.9905 

نتایج 

10آزمایش   
22.34 0.2623 1.498 0.9864 

نتایج 

13آزمایش   
35.82 1.168 3.995 0.9826 

نتایج 

10آزمایش   
7.652 0.2397 1.992 0.9987 
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نتایج 

16آزمایش   
17.74 0.02319 1.118 0.9911 

نتایج 

19آزمایش   
43.76 0.4986 1.484 0.9641 

نتایج 

11آزمایش   
17.89 0.4296 1.224 0.9812 

نتایج 

1۳آزمایش   
28.39 0.2892 1.641 0.9928 

نتایج 

۱3آزمایش   
26.72 0.6119 2.2 0.9956 

نتایج 

۱1آزمایش   
18.57 0.5748 1.588 0.9856 

نتایج 

۱۱آزمایش   
15.29 -0.1053 0.7767 0.9921 

نتایج 

۱0آزمایش   
6.889 -0.0186 0.7284 0.994 

نتایج 

۱3آزمایش   
22.46 0.4924 1.473 0.9922 

نتایج 

۱0آزمایش   
25.5 -0.1341 0.916 0.9912 

نتایج 

۱6آزمایش   
16.54 0.04956 1.08 0.9903 

نتایج 

۱9آزمایش   
20.95 0.6384 1.91 0.9959 

نتایج 

۱1آزمایش   
54.37 0.2827 2.51 0.9791 

نتایج 

۱۳آزمایش   
15.08 -0.0045 1.018 0.9902 

نتایج 

03آزمایش   
20.63 0.3913 1.759 0.9959 

نتایج 

01آزمایش   
54.34 0.6115 2.104 0.961 

نتایج 

0۱آزمایش   
29.92 1.908 4.218 0.9864 

نتایج 

00آزمایش   
14.3 -0.1382 0.9608 0.9963 
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تغييرات مدول برشی را بصورت تابعی از تنش و کرنش و در نهایت تنش  در این

با توجه  به  .برشی را به صورت تابعی از تنش همسان و کرنش برشی نشان داده شد

اینکه تنش برشی خاک رابطه مستقيم با سطح تنش  و ميزان کرنش برشی دارد و 

اکثر روابط موجود بيشتر بر تغييرات مدول برشی برحسب فقط کرنش یا فقط تنش 

و در مورد بسياری از مصالح، مدول برشی بصورت ثابت در نظر استوار ميباشند 

ی محدوده بسيار کوچکی از کرنش صدق گرفته می شود که در مورد خاک فقط برا

مدول برشی خاک بایستی بصورت تابعی از  ،ميکند. لذا برای بيان این تغييرات

از طرفی روابط قبلی بيشتر بر کرنشهای کوچک تاکيد  . تنش و کرنش تعریف شود

داشته اند در حالی که در این مقاله دامنه وسيعی از کرنش برشی مورد مطالعه 

ابطه ای برای تخمين مدول برشی و تغييرات آن ارائه شد که در آن قرار گرفت. ر

برای تعيين مدول برشی از سه پارامتر استفده شده است. پارامترهای این مدل با 

ایج بدست آمده از تتوجه به نتایج آزمایش برش مستقيم تعيين گردید. مقایسه ت

ش می توان بدون این روش با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که از این رو

استفاده از مدل های رفتاری پيچيده، رفتار تنش کرنش برشی خاکهای دانه ای را 

 تخمين زد.
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