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 خالصه
 یوجود تنش برش ريتواند تحت تاث یاشباع م یماسه ها ییروانگرا ليپتانس

 هياول یتنش برش ريبر نحوه تاث ی. نظرات متفاوترديقرار گ هياول یکياستات

مطالعات بر  نیوجود دارد. با توجه به استناد اغلب ا ییروانگرا ليبر پتانس

موضوع  نیا ،یکليس یانجام شده با استفاده از دستگاه سه محور یها شیآزما

 یکليس یسه محور یها شیرسد در آزما یقرار گرفته است. به نظر م یمورد بررس

بر  یدار یاثرات بازگشت جهت تنش بطور معن ه،ياول یتنش برش ريعالوه بر تاث

رفتار  یشگاهیآزما یحاضر به بررس یمشاهدات اثر گذاشته است. در مقاله 

پرداخته شده است. با  هياول یبرش نشبا ت  روزکوهيف 161ماسه  ییروانگرا

 یتنش برش رييبا تغ کيکليس یدر دستگاه سه محور یماسه ا یاستفاده از نمونه 

آن بدست  کيکليقرار گرفته، تا مقاومت س کيکليس ینمونه تحت بارگذار هياول

و بازگشت جهت  هياول یتنش برش ريتأث ،یمختلف بارگذار طی. با اعمال شرادیآ

 یبرش یو بازگشت جهت تنشها هياول یاست. نقش توام تنش برش هشد یتنش بررس

علت وجود نظرات  نياست. همچن دهیگرد یبررس ییروانگرا ليپتانس یبر رو یکليس

 داده شده است. حيتوض نهيزم نیمتفاوت در ا

 
 کیاستات یتنش برش ک،یکلیس یسه محور شیآزما ،ییروانگراکلمات کلیدي: 

 بازگشت جهت تنش  ه،یاول

 

 

  مقدمه  .1
 

 یاماسه یهاخاک ییرفتار روانگرا یبررس یبرا یادیمطالعات ز رياخ یدر ده ها

 یانجام دادند، فقط برا 1971در سال  سیو ادر ديکه س یانجام شده است. بررس

کم( قابل استفاده بود. اما اکثر  یافق بيبا ش ای) یبا عمق کم و افق یهانيزم

مانند  باشدیم هياول کياستات یبزرگ، خاک تحت تنش برش یاوقات در پروژه ها

بطور واضح  ری. در شکل زیخاک یساختمان و سدها ریز یهانيزم بدار،يش یهانيزم

 موجود است. هياول کياستات یساختمان تنش برش کی ریکه ز شودیمشخص م

 
 وجود تنش برشی زیر ساختمان  -1شکل 

                                                 
 استادیار دانشگاه تهران - 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد - 2
 دانشجوی کارشناسی ارشد - 3
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دو ضریب اصالحی تعریف کرد تا  1983به همين منظور سيد در سال 

بتواند از روش قبلی خود به راحتی استفاده کند. این دو ضریب که 

kσ  وk∝  نام دارند به ترتيب برای اصالح وجود تنش همه جانبه اضافی

 شوند.افی استفاده میو تنش برشی استاتيک اوليه اض

𝐶𝑅𝑅𝜎,∝ = 𝐶𝑅𝑅100,0 × 𝐾𝜎 × 𝐾𝛼 

نشان دهنده ضریب مقاومت سيکلی خاک در فشار  CRR100,0در فرمول فوق 

𝜎𝑉 = 100𝐾𝑃𝑎  و تنش برشی اوليه𝜏𝑠 =  باشد.می 0

در طبيعت بيشتر نهشته های خاکی بصورت ناهمسان تحکيم شده اند تا 

تحکيم ناهمسان زمانی اتفاق می افتد که تنش موثر تحکيمی  همسان.

در راستای افقی و قائم متفاوت باشد. پارامتری که تحکيم ناهمسان 

را می تواند توصيف کند، ضریب تحکيم ناهمسان نام دارد که معادل 

 باشد. نسبت تنش افقی به قائم می

𝑘 =
𝜎ℎ
′

𝜎𝑣′
 

 

 

 

 ناهمسان: میمربوط به تحک یارامترهاپ .2

 

داد تا شرایط  1را مقداری غير از   kدر آزمایش سه محوری، می توان ضریب 

یکی از ضریب های موثر برای اندزه گيری مبزان   kناهمسان بوجود آید. پارامتر 

یک پارامتر جامع برای بررسی تاثير ناهمسانی   kناهمسانی تحکيم می باشد. ضریب 

نشان دهنده ی وجود تنش برشی  kباشد. پارامتر  در تست های سه محوری سيکليک نمی

 نشان می دهيم. αاستاتيک در المان خاک می باشد که این تاثير را با پارامتر 

نسبت تنش برشی استاتيک به تنش محصور کننده موثر المان خاک می باشد  αپارامتر 

𝜎ℎکه در این رابطه که تنش برشی استاتيک از رابطه زیر بدست می آید 
تنش موثر  ′

𝜎𝑣افقی و 
بر روی  α. در مقاله حاضر تاثير پارامتر تنش موثر قائم می باشد ′

 فيروزکوه بررسی شده است.   161روانگرایی خاک ماسه 

𝛼 =
𝜏𝑠

𝜎𝑣0
′          

 از رابطه زیر بدست می آید 𝜏𝑠که در این رابطه 

τs=
σv
′ −σh

′

2
 

 از رابطه زیر بدست می آید: k، با داشتن مقدار αپارامتر 

𝛼 =
3(1 − 𝐾)

2(1 + 2𝐾)
 

پارامتر تاثير گذار دیگر در روانگرایی ماسه ها بازگشت جهت تنش ها می باشد. 

وارد شده  CSRو  k نشان می دهد که بازگشت جهت تنش ها مستقل از پارامتر  2شکل 

الگو بارگذاری  aمتفاوت( در حالت  CSR)با  یکسان  kبه نمونه می باشد. در 

بازگشت تنش ها رخ نداده  bدارای بازگشت تنش ها می باشد در حالی که در حالت 

 است و این دو نوع بارگذاری، باعث رفتارهای متفاوتی در نمونه خاک می شود.
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  kها از پارامتر مستقل بودن بازگشت جهت تنش -2شکل 

شی استاتيکی اوليه و بازگشت تنش ها بررسی شده است در این مقاله تاثير تنش بر

معرفی شده است که بازگشت تنش ها را در  RC1بنابراین پارامتر جدیدی به نام 

برابر با نسبت دامنه فشاری  RCهای مختلف در نظر می گيرد. پارامتر  kمقادیر 

(. منظور از دامنه 3به دامنه کل فشاری و کششی تنش انحرافی سيکلی می باشد )شکل

 می باشد. q<0و   q>0فشاری و کششی 

 

 
 RCپارامتر  -3شکل 

 

 یتنش برش نیشتريباشد و معادل ب یمور م رهیبرابر قطر دا 𝑞𝑑یکليس یتنش انحراف

 توانیم  2باشد. با توجه به شکل یدرجه م 45 یدر صفحه تنش بوده که در راستا

بازگشت  بی، ضرk  هياول کياستات یمختلف تنش انحراف یها بيمشاهده کرد که ترک

RCمختلف ری، و مقاد𝑞𝑑 حاتيکند. توض جادیرا ا یمختلف بارگذار یاتواند مد ه یم 

 باشد. یم  RC  رينشان دهنده تاث ریز

 : 𝑅𝐶 >  یبدون برگشت تنش و در حالت کامال فشار یکليس یبارگذار 1

 : 1 > 𝑅𝐶 > حالت  شتري) ب یو کشش یبا برگشت تنش در حالت فشار یکليس یبارگذار 0.5

 است( یفشار

 : 𝑅𝐶 = با م  یو کشش یفشار ریکه مقاد یبا برگشت تنش بطور یکليس یبارگذار 0.5

 برابر است

: 0.5 > 𝑅𝐶 > حالت  شتري) ب یو کشش یبا برگشت تنش در حالت فشار یکليس یبارگذار 0

 است( یکشش

: 𝑅𝐶 <  کامل یبدون برگشت تنش و در حالت کشش یبارگذار  0
 تواندی" و "اثر برگشت تنش" مکياستات یاست که "اثر تنش برش نیمهم است ا آنچه

 یتوان رفتارها یمعناست که م نیبد نیمتفاوت باشد. ا RCبا  یهایشامل بارگذار

از ماسه اشباع با  یمتفاوت یها ییروانگرا ليو احتماال پتانس یمتفاوت یکليس

RCمتفاوت مشاهده کرد.  یها 

                                                 
1 - Reversal Coefficient  
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 ایو  1به عدد  ینسبت فشار آب منفذ دنيها، رس شیدر آزما ییآغاز روانگرا اريمع

 یالزم برا یها کلي% در نظر گرفته شده است و تعداد س5 یبه کرنش محور یابیدست 

 ثبت شده است. ییروانگرا

 

 
 مصالح مورد استفاده .3

 

تخلخل  بیضر یاستفاده شده است که دارا روزکوهيف 161از ماسه  شاتیآزما نیدر ا

باشد. قطر متوسط ذرات آن  یم 0.943maxe= ممیتخلخل ماکز بیو ضر 0.603maxe= ممينيم
mm=0.350D 2.658=باشد و  یمsG نسبتا  یدانه بند یماسه دارا نیباشد. ا یم

 .ديکن یمشاهده م 4آن را در شکل  یدانه بند یباشد و منحن یم یکنواختی

 

 

 

 

 
 بندی مصالح مورد استفادهنمودار دانه -4شکل 

 شیروش ساخت نمونه و انجام آزما .4

 

(ساخته شده %57-%54% )55( و %27-%24% )25نمونه ها با دو تراکم  شاتیآزما نیدر ا

متر و  یسانت 5ماسه با قطر  یباشند. نمونه ها یاند که نماد خاک شل و متراکم م

مرطوب  یگذاریمتر ساخته شدند. در ساخت نمونه ها از روش جا یسانت 10ارتفاع 

 یمتر یسانت2 هیال 5% در 5رطوبت  رصدکه ماسه با د بيترت نیاستفاده شد، بد

را خراش داده  هیآن ال ییسطح باال یمتر یسانت 2 هیشد، پس از کوبش هر ال دهيکوب

ساختار همسان و  یتا نمونه دارا د،یبوجود آ یبعد هیبا ال یبتا اتصال مناس

 باشد.  یهمگن

% نمونه با دو 95از  شترياسکمپتون ب Bبه عدد  دنياز اشباع کردن خاک و رس بعد

نمونه به صورت  k=1شد. در حالت اول با قرار دادن  ميحالت همسان و ناهمسان تحک

نمونه به صورت ناهمسان  k=0.684شد و در حالت دوم با قرار دادن  ميهمسان تحک

𝑘)باشدیم در باال برابر است با kشد. پارامتر  ميتحک = 𝜎ℎ
′ 𝜎𝑣

. در حالت دوم ⁄(′

در نمونه  کياستات یناهمسان به نمونه، باعث بوجود آمدن تنش برش مياعمال تحک

شده است. در انتها پس از  اثر پرداخته نیا یمقاله به بررس نیشود که در ا یم

صورت  ههرتز ب 0.02متفاوت و با فرکانس  یانحراف ینمونه با اعمال تنش ها ميتحک

 قرار داده شد. یکليس ینشده، تحت بارگذار یزهکش

نشان داده  یکليس یانجام شده در دستگاه سه محور یتست ها جینتا 1جدول  در

 شده است.
 های انجام شدهجدول آزمایش -1جدول 

شما

ره 

آزم

 ایش

e Dr% 𝜎𝑣
′  𝜎ℎ

′  k 𝑃0
′ α CSR RC 

تعداد 

سيکل 

برای 

روانگرا

 یی
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1 0.861 24 100 100 1 100 0 0.1 0.5 471 

2 0.853 27 100 100 1 100 0 0.15 0.5 20 

3 0.852 26 100 100 1 100 0 0.2 0.5 2 

4 0.857 25 126.7 86.7 0.684 100 0.2 0.1 1.5 147 

5 0.861 24 126.7 86.7 0.684 100 0.2 0.15 1.166 6 

6 0.853 27 126.7 86.7 0.684 100 0.2 0.2 1 1 

7 0.749 57 100 100 1 100 0 0.2 0.5 98 

8 0.757 55 100 100 1 100 0 0.3 0.5 7 

9 0.759 54 100 100 1 100 0 0.4 0.5 2 

10 0.751 56 126.7 86.7 0.684 100 0.2 0.2 1 1923 

11 0.755 55 126.7 86.7 0.684 100 0.2 0.3 0.833 52 

12 0.748 57 126.7 86.7 0.684 100 0.2 0.4 0.75 9 

 نتایج آزمایش: .5

 یسه محور شیآزما 12و بازگشت جهت تنش  هياول کياستات یاثر تنش برش یبررس یبرا

%( انجام شد. در شکل 55%( و متراکم )تراکم 25نمونه شل )تراکم  یبر رو یکليس

 .داده شده است شیانجام شده نما شاتیآزما جینمونه از نتا 2 ریز

 

 
، سمت چپ α=0، سمت راست CSR=0.6% با 55با تراکم نسبی نتایج حاصل از دو آزمایش  -5شکل 

α=0.2 

 

تحکيم شده اند که این اعداد  k=0.684و  k=1در آزمایشات انجام شده نمونه ها با 

𝛼منجر به   = 𝛼و  0 = 𝛼که  0.2 = نشان دهنده خاک بدون تنش برش استاتيک اوليه  0

𝛼و  = نماد خاک با تنش برشی استاتيک اوليه می باشد. در شکل زیر نتایج  0.2
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در برابر  (CSR)در آن نسبت تنش سيکلی  تراکم آورده شده است که 2آزمایشات برای 

 برای روانگرایی نشان داده شده است. (N)تعداد سيکل های مورد نياز 

 
در شکل سمت  %55ای با تراکم نسبی متفاوت در خاک ماسه هایCSRتعداد سیکل به ازای -6شکل 

 % در شکل سمت چپ25راست و 

سيکل برای روانگرایی، مشاهده می شود  20در شکل های باال با فرض در نظر گرفتن 

𝛼برای  CSR% مقدار 25که در تراکم  = 𝛼و برای  0.15برابر  0 =  CSRمقدار  0.2

𝐾𝛼از رابطه  𝐾𝛼شده است در نتيجه مقدار  0.13برابر  =
𝐶𝑆𝑅0.2

𝐶𝑆𝑅0
بدست می  0.87برابر  

نشان دهنده آن است که وجود تنش برشی استاتيک اوليه در خاک های شل  𝐾𝛼 >1آید. 

باعث می شود که خاک در سيکل های کمتری روانگرا شود. این پدیده به دليل آن 

است که اعمال تنش انحرافی ناشی از بارگذاری، عالوه بر تنش برشی استاتيک اوليه 

اک از مقاومت استاتيک خاک وارد به نمونه خاک باعث می شود که تنش وارد به خ

 CSR% مقدار 55بيشتر شود  در نتيجه خاک در بارگذاری تسليم می شود. در تراکم 

𝛼برای  = 𝛼و برای  0.26برابر  0 = شده است. در نتيجه  0.35مقدار آن برابر  0.2

نشان دهنده آن است که وجود تنش برشی اوليه  𝐾𝛼 <1می شود.  1.35برابر  𝐾𝛼مقدار 

های متراکم باعث می شود خاک در سيکل های بيشتری روانگرا شود. از آنجا  در خاک

% دارای مقاومت استاتيک نسبتا باالیی است وجود تنش برشی 55که خاک با تراکم 

استاتيک اوليه عالوه بر تنش انحرافی ناشی از بارگذاری نمی تواند موجب تسليم 

ش برشی اوليه زودتر روانگرا می خاک شود و علت آنکه در این تراکم خاک بدون تن

شود، آن است که شدت برگشت تنش در این حالت بيشتر از حالت وجود تنش برشی 

 استاتيک است.

در حالت کلی می توان نتيجه گرفت که وجود تنش برشی استاتيک اوليه در خاک های 

ود شل موجب روانگرایی خاک در سيکل های کمتری می شود ولی در خاک های متراکم وج

تنش برشی استاتيک اوليه روانگرایی خاک ها را به تاخير می اندازد. روانگرایی 

خاک های شل در حالتی که دارای تنش برشی استاتيک اوليه می باشند بيشتر تحت 

تاثير مقاومت استاتيک خاک می باشد ولی در خاک های متراکم روانگرایی این گونه 

 می باشد.  از خاکها تحت تاثير ميزان بازگشت تنش
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