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چکیده -مدول برشی یکی از مهمترین ویژگیهای نهشتههای خاکی است ،که برای انجام تحلیلهای دینامیکی باید مورد ارزیابی دقیق ققرار
گیرد .از سویی دیگر مناط وسیعی از کرۀ زمین ،از جمله بخشهای وسیعی از مناط جنوبی ایران ،پوشیده از خاکهقای کربنقاتی اسقت .ایقن
خاکها بسیاری از میدانهای عظیم نفتی و گازی جهان را در خود جای داده و همواره مورد ساخت و سازهای گستردهای نیقز ققرار دارنقد .از
اینرو بررسی کامل رفتار این خاکها از اهمیت باالیی برخوردار است .در این پژوهش ،مدول برشقی ماسقهی کربنقاتی بوشقهر بقا اسقتفاده از
آزمونهای آزمایشگاهی ستون تشدید و سهمحوری سیکلی مورد بررسی قرار گرفته است .اثر فشار محدود کننده و دانسیتهی نسبی بر تغییرات
مدول برشی این ماسه مطالعه شده است .مطالعات آزمایشگاهی این پژوهش در دو حالت همسان و غیرهمسان انجام گرفتقه تقا وگقونگی اثقر
شرایط تنش حاکم اولیه بر المان خاک در رفتار آن مشخص شود .نتایج آزمایشها نشان می دهد که افزایش فشار محقدود کننقدهی میقانگین و
همچنین دانسیتهی نسبی ،افزایش مدول برشی خاک را به دنبال دارد .همچنین نتایج بیانگر آن است که ناهمسانی تنش تحکیم اولیه در مقایسقه
با سایر پارامترها اثر کمتری بر رفتار خاک دارد .نتایج با بازهها و مدلهای پیشنهادی پژوهشگران مقایسه شده و در نهایت مدلی بقرای ارزیقابی
منحنی تغییرات نسبت مدول برشی خاک کربناتی بوشهر در برابر کرنش برشی ارائه شده است.
واژگانکلیدی :ماسه کربناتی ،مدول برشی ،ناهمسانی تنش ،ستون تشدید ،سهمحوری سیکلی.


-1مقدمه 

صورت گرفته نیز برای شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار دینامیکی

مدول برشی و تغییرات این پارامتر با کرنش برشی یکی از

خاکها بوده است ] 2و  .[3در ادامه با انجام مطالعات آماری

مهمترین پارامترهای الزم برای پاسخ الیههای خاک به بارهای

روی نتایج آزمونهای آزمایشگاهی و به کارگیری مهمترین

دینامیکی است .ارزیابی صحیح این پارامتر هم برای درک

پارامترهای مؤثر بر رفتار خاک ،مدلهایی برای ارزیابی دقی تر

اساسی از رفتار خاک و هم برای استفاده در تحلیل مسائل

نسبت مدول برشی ( )G/Gmaxخاکها ارائه شدند ] 2و .[5
مطالعات زمینشناسی ،حدود  24درصد سطح کف و

عملی ژئوتکنیک لرزهای از اهمیت باالیی برخوردار است.

طب

تاکنون مطالعات بسیاری به وسیلهی پژوهشگران مختلف برای

مجاور اقیانوسها و دریاها در نواحی گرمسیری را خاکها و

بررسی رفتار دینامیکی ماسههای سیلیکاته تحت شرایط متفاوت

رسوبات کربناتی تشکیل میدهند ] .[6بسیاری از این نواحی که

و به روش تجربی صورت گرفته است ] .[1برخی از مطالعات

شامل ساخت و سازهای گستردهای نیز هست ،دارای خطر
لرزهخیزی باالیی است .بنابراین ،طراحی سازهها در این نواحی
9
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مستلزم بررسی و مطالعات بیشتر این نوع خاکها تحت بارهای

در ایققن پققژوهش ،مققدول برشققی ماسققهی کربنققاتی بوشققهر ،از

دینامیکی است.

شهرهای بزرگ جنوبی ایران در ساحل خلیج فارس ،در کرنش-

نتایج آزمونهای مکانیک خاک صحرایی و آزمایشگاهی بر

های برشی کووک و بزرگ با اسقتفاده از آزمقایشهقای سقتون

روی خاکهای کربناتی تفاوت تراکمپذیری و تغیرحجم،

تشدید و سهمحوری سیکلی مورد بررسی قرار گرفته است .اثقر

قابلیت خردشوندگی ذرات ،و نفوذپذیری خاکهای کربناتی و

فشار محدود کننده میانگین ( )P'0و دانسیتهی نسقبی ( )Drبقه-

غیرکربناتی را روشن ساخته است ] .[7نتایج آزمایشهای برش

عنوان مهمترین عوامل مقؤثر بقر رفتقار خقاکهقای دانقهای ،بقر

ساده بر روی ماسهی کوارتزی نوادا و ماسههای کربناتی جزایر

تغییرات مقدول برشقی ( )Gو همچنقین نسقبت مقدول برشقی

هاوایی نشان از تفاوت رفتاری این خاکها داشته است ].[8

( )G/Gmaxاین خاک مورد بررسی قرار میگیرد .آزمقایشهقای

این تفاوت رفتاری به تفاوت در نوع کانی ماسههای مورد

این پژوهش در دو حالت همسان و ناهمسان انجام شده تقا اثقر

آزمایش نسبت داده شد.

شرایط تنش حاکم بر المان خاک در رفتقار آن مشقخص شقود.

نتایج پژوهشهای انجام شده و همچنین مشکالت اساسی رخ

نتایج آزمایشگاهی این مطالعه با مرزهای پیشنهادی و همچنقین

داده در پروژههای عمرانی در نواحی دارای خاکهای کربناتی

مدل هیپربولیک ارائه شده برای پیشبینی تغییرات مدول برشقی

مانند فروریزش خاک در طی عملیات شمعکوبی سکوهای نفتی

در برابر کرنش برشی مقایسه میشقود .در نهایقت مقدلی بقرای

در جزیرۀ الوان (از جزایر واقع در خلیج فارس) لزوم بررسی

ارزیابی منحنی تغییرات مدول برشی ماسه کربناتی بوشهر ارائقه

دقی تر رفتار خاکهای کربناتی این نواحی را روشن ساخت

شد.

].[3
اثر پارامترهای مختلف مانند فشار محدود کننده ،دانسیتهی

-2خاکموردآزمایش 

نسبی ،و کرنش محوری بر خردشوندگی ذرات ماسههای

خاک مورد استفاده در این پژوهش ماسهی کربناتی بوشهر است

کربناتی با انجام آزمونهای آزمایشگاهی مطالعه شد ] 14و .[11

که از جنوب ایران و سواحل خلیج فارس جمعآوری شد .بنقدر

نتایج بیانگر آن است که کرنش محوری در مقایسه با سایر

بوشهر یکی از بنادر بزرگ تجاری و دارای موقعیت اسقتراتژیک
است .خطر لرزهخیزی مناط جنوبی کشور نیز با بقروز زلزلقه-

پارامترها اثر بیشتری بر خردشوندگی ذرات ماسههای کربناتی
داشته است.

های سالهای اخیر (از جمله زلزلههای کاکی و شقنبه در اسقتان

یکی از عواملی که میتواند پارامترهای دینامیکی خاک را تحت

بوشهر) و خسارتهای ناشی از آنها بر کسی پوشیده نیست.

تأثیر قرار دهد شرایط تنش مؤثر اولیه بر المان خاک مقیباشقد.

به منظور بررسی کانی خاک مورد استفاده ،آزمایش پراش اشقعه
1

محیط خاک در طبیعت میتواند تحت شرایط تقنش پیچیقدهای

ایکس ( )XRDبر روی خاک صورت گرفقت .نتقایج حاصقل

قرار داشته باشد .یکی از شرایط ممکن حضور المانهای خقاک

نشققان از کربناتققه بققودن ایققن خققاک داشققت .ایققن آزمققایش در

در مجاورت سازهها ،در شیبها و یا شرایطی اسقت کقه تحقت

آزمایشققگاه میکروسققکوک الکترونققی دانشققکده مهندسققی مققواد

تنش برشی اولیه قرار داشته باشند .اثر تنش برشی اولیه بر خاک

دانشگاه سمنان انجام شد .آزمایش  XRDبقرای تعیقین عناصقر

سیلت با انجام آزمونهای سه محوری روی نمونههقای دسقت-

موجود در مصالح مختلف از جمله خاک ] [41انجام مقیشقود.

نخورده مورد مطالعه قرار گرفت ] .[12نتقایج بیقانگر اثقر قابقل

نتیجهی آزمایش نشان میدهد که عنصقر غالقب در ایقن خقاک

مالحظهی نسبت تنش برشی اولیه بر رفتار تنش-کقرنش خقاک

کربنات کلسیم ( )CaCO3است.

است .اثر تنش برشی اولیه بر انرژی کرنشی با انجام آزمونهای
سیکلی بر روی ماسهی تویورا بررسی شده که نتقایج آن بیقانگر
اثر این پارامتر بر رفتار سیکلی خاک است ].[13
1 X-Ray Diffraction
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100

الیه به درون یک قالب استوانهای بقا پوشقش غشقای السقتیکی

80

ریخته شد.

40

)Finer (%

60

جدول ( )2برنامه آزمایشهای ستون تشدید و سهمحوری سیکلی انجام
شده در این پژوهش
No.

B
value
)(%

P'0
)(kPa

Dr
)(%

β
)=(Δσ'/2σ'3

1

37/1

24

54/5

4

2

38/6

24

23/7

4/2

3

37/1

24

23/8

4/2

2

35/3

24

83/3

4

5

144

24

83/1

4/2

6

36/7

24

81/2

4/2

7

144

244

23/3

4

8

38/5

244

54/2

4/2

ستون

3

38/6

244

54/1

4/2

تشدید

14

33/2

244

81/6

4

11

33/8

244

81/2

4/2

12

37/1

244

84/5

4/2

13

144

244

52/1

4

12

37/1

244

51/2

4/2

15

38/6

244

54/8

4/2

16

33/2

244

82/7

4

-3برنامهیآزمایشها 

17

144

244

73/6

4/2

برنامهی آزمایشگاهی این پژوهش با مشخصات ارائقه شقده در

18

37/1

244

84/1

4/2

جدول ( )2ارائه میشود .آزمایشها در فشارهقای میقانگین ،24

13

37/5

24

52/1

4

 244و  ،244kPaو دانسققیتههققای نسققبی  54و  ،84%و در دو

24

38/1

24

27/2

4/2

21

35/7

24

52/7

4/2

22

35/4

24

82/5

4

سه

23

37/8

24

83/3

4/2

نمونهسازی به روش پاشش خشک صورت گرفت .با توجه بقه

محوری

22

38/5

24

84/3

4/2

اینکه باید نمونهها در پایان مرحله تحکیم به تقراکم مقورد نظقر
میرسیدند ،تراکم اولیه کمتر از مقدار نهایی در نظر گرفته مقی-

سیکلی

25

38/7

244

54/6

4

26

38/5

244

23/7

4/2

شد .مقدار تغییر نسبت تخلخل نمونه بقه فشقار محقدود کننقده

27

37/8

244

51/4

4/2

وابسته بوده که با انجام تستهای اولیه حدود تقریبقی آن بقرای

28

33/7

244

84/3

4

تنشهای محدودکنندهی مختلف حاصل شد .ماسقه در ونقدین

23

38/3

244

81/8

4/2

آزمایش

20
0
0.01

0.1
1
10
)Diameter (mm
شکل ( )1منحنی دانهبندی ماسه کربناتی مورد آزمایش

نمودار دانهبندی ماسه مورد استفاده در شکل ( )1ارائه شده
است .این خاک بر اساس سیستم طبقهبندی متحد ماسهی بد
دانهبندی شده ( )SPاست .مشخصات خاک شامل وگالی ویژه
( ،)Gsوزن مخصوص کمینه ( )minو بیشینه ( ،)maxاندازه
میانگین ذرات ( ،)D54و ضریب یکنواختی ( )Cuدر جدول ()1
آمده است.
جدول ( )1مشخصات خاک مورد استفاده در آزمایشها
خاک
ماسه
بوشهر

Gs

max
)(g/cm3

min
)(g/cm3

D05
)(mm

Cu

2/74

1/616

1/232

4/35

3/23

حالت تحکیم همسان و ناهمسان صورت گرفت.

-4چگونگیساختنمونهها 
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ادامهی جدول ()2
No.

B
value
)(%

P'0
)(kPa

Dr
)(%

β
)=(Δσ'/2σ'3

34

36/8

244

73/2

4/2

31

38/3

244

54/4

4

سه

32

38/7

244

23/3

4/2

محوری

33

33/7

244

52/7

4/2

سیکلی

32

36/4

244

83/7

4

35

36/8

244

76/6

4/2

36

38/3

244

76/8

4/2

آزمایش
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و دامنه تحریکات اعمالی قابل کنترل بوده است .نمونه در
مقادیر مختلف دامنه و با فرکانس متغیر بارگذاری شده و پاسخ
نمونه به این تحریکات به وسیلۀ شتابسنج اندازهگیری می-
شود .فرکانس متناظر با پاسخ بیشینه شتابسنج را فرکانس
تشدید مینامند .سرعت موج برشی به کمک فرکانس تشدید ،و
کرنش برشی به کمک شتاب ماکزیمم حاصل شد ] .[15سپس
مدول برشی خاک با استفاده از رابطهی:
()1

 :Bپارامتر فشار آب منفذی اسکمپتون
 :P'0فشار محدود کنندهی مؤثر میانگین

محاسبه شد .در این رابطه Vs ،سرعت موج برشی و  ρجرم

 :Drدانسیتهی نسبی پس از تحکیم

حجمی نمونه است.

 :σ'3تنش مؤثر محدود کننده حداقل

در آزمایشهای ستون تشدید ،مدول برشی خاک در بازهی

 :σ'1تنش مؤثر حداکثر

کرنش برشی  14-2-14-2%اندازهگیری شده است.

' :Δσتنش انحرافی مؤثر ()σ'1 - σ'3
 :βنسبت تنش انحرافی اولیه

-2-5سهمحوریسیکلی
آزمایشهای سهمحقوری سقیکلی ایقن پقژوهش بقا اسقتفاده از

پس از پایان نمونهسازی برای اشباع کقردن نمونقههقا ،گقاز دی

دستگاه مدل  GDSو در آزمایشگاه ژئوتکنیک دانشگاه سقمنان

اکسیدکربن ( )CO2و سپس آب هواگیریشده از نمونهها عبقور

انجام گرفت .این دسقتگاه شقامل سقلول سقهمحقوری ،سیسقتم

داده شد .سپس برای رسیدن به درجه اشقباع بقاالی  35%پقس-

بارگذاری محوری ،سه دستگاه کنتقرل کننقده پیشقرفته فشقار و

فشار 1به نمونهها اعمال شد.

حجم ،و سیستم ثبت نتایج است .مدول برشی در آزمایشهقای

در پایان ،نمونهها در فشارهای میانگین مختلف و با نسبت تنش

سهمحوری سیکلی در بقازهی کقرنش برشقی  14-2-1%انقدازه-

برشی اولیه متفاوت مورد تحکیم قرار گرفته و سپس بارگقذاری

گیری شد .آزمایشها با کنترل کرنش و به صورت وندمرحلقه-

وند مرحلهای در حالت زهکشی نشده اعمقال شقد .در حالقت

ای انجام شد .پس از هر مرحله بارگذاری یک مرحلقه تحکقیم

تحکیم ناهمسان نمونه تحت فشار محدودکننقده  σ'3و بقا یقک

صورت گرفته و سپس مرحله بعدی بارگذاری ادامقه داده مقی-

تنش انحرافی مشخص ' Δσمورد تحکیم قرار گرفت.

شد .تا قبل از مرحلهی آخر ،فشار آب منفذی ایجقاد شقده کقم
بوده و اثر دستخقوردگی حاصقل از تحکقیم نمونقه بقر نتقایج

-5دستگاههایآزمایش 

مراحل بعدی بارگذاری بسیار ناویز بوده است .در هر مرحله از

-1-5ستونتشدید 

آزمایش  14سیکل بارگذاری انجام شد .نیروهقا نیقز بقه کمقک

آزمایشهای ستون تشدید این پژوهش در پژوهشگاه بینالمللی

نیروسنج درون سلول اندازهگیری میشد .تنشها و کرنشهقای

زلزلهشناسی و مهندسی زلزله تهران و با دستگاه مدل Seiken

اندازهگیری شده برای محاسبه مدول برشی خاک بقه کقار بقرده

انجام شدند .این دستگاه شامل سیستم کنترل و ثبت نتایج،

شد .بقا توجقه بقه اینکقه نمونقههقا در حالقت زهکشقی نشقده

سلول بارگذاری و سیستم بارگذاری الکترومغناطیسی است .در

بارگذاری شدند نسبت پواسون برابر  ν=4/5در نظر گرفته شقد.

این آزمایش نمونههای استوانهای خاک به وسیله یک سیستم

از اینرو مقادیر کرنش برشی  1/5برابر کرنش محقوری محاسقبه

الکترومغناطیسی تحت تحریکات پیچشی قرار میگیرد .فرکانس

شد .پس از انجام آزمایشهقای سقیکلی ،رابطقه تقنش برشقی-

1 Backpressure
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کرنش برشی (حلقهی هیسقترزیس) در سقیکل دهقم ترسقیم و

300

P'0=400kPa
P'0=200kPa
P'0=40kPa

مدول برشی سکانت بهصورت شیب خط واصل نققا انتهقایی

250

این منحنی محاسبه شد:

)G (MPa

200
150

()2

100

در این رابطه  τتنش برشی و  γکرنش برشی است.

β=0

به عنوان نمونه ،منحنی تنش برشی-کرنش برشی (حلقههای
هیسترزیس) مربو

1

به آزمایش با  Dr=54% ،P'0=244kPaو

0.1

0.01

0.001

0
0.0001

300

P'0=400kPa
P'0=200kPa
P'0=40kPa

 β=4در شکل ( )2نشان داده شده است.

50

250

200

150

P'0=400kPa
Dr=80%
β=0

150

100

)Shear stress (kPa

100

50
0
-50

50
1

0.1
P'0=400kPa
P'0=200kPa
P'0=40kPa

-100

0.01

β=0.2
0
0.0001
0.001
300
250

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

150

-0.6

100

)Shear strain (%
شکل ( )2منحنی هیسترزیس در آزمایش سه محوری سیکلی

)G (MPa

200

-150
-0.4

)G (MPa

200

50
β=0.4
0
0.0001
0.001

-6تحلیلنتایج 

0.01
0.1
1
)γ (%
شکل ( )3اثر فشار محدود کنندهی میانگین بر مدول برشی ماسهی کربناتی

-1-6مدولبرشی 
همانگونه که در شکلهای ( 3و  )2مشاهده میشود ،مدول

بوشهر در  ،Dr=54%الف)  ،β=4ب)  ،β=4/2ج) β=4/2

برشی خاک با افزایش کرنش برشی کاهش مییابد .این کاهش
که اساساً بهواسطهی رفتار غیرخطی خاک صورت میگیرد ،در

افزایش  P'0از  244تا  244kPaموجب افزایش مدول برشی از

همهی آزمایشهای این پژوهش مشاهده شده است .همچنین

( 33%شکل -3الف) تا ( 28%شکل -2ج) در کرنشهای

نتایج نشان میدهد که با افزایش  ،P'0مدول برشی افزایش می-

کووک شده است.

یابد .اثر این پارامتر بر منحنیهای مدول برشی ماسهی کربناتی

افزایش  Drموجب افزایش مدول برشی خاک ماسهای شده

بوشهر در حالت تحکیم همسان ( )β=4و ناهمسان (4/2

است (شکل  .)5باید توجه نمود که میزان افزایش مدول برشی

 ،)β=4/2,برای دانسیتههای نسبی  54%و  84%به ترتیب در

در اثر افزایش  Drبستگی به میزان  P'0داشته و با افزایش P'0

شکلهای ( )3و ( )2نشان داده شده است.

اثر دانسیتهی نسبی نیز افزایش یافته است.
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P'0=400kPa
P'0=200kPa
P'0=40kPa

250

قابل مالحظهای بر مدول برشی نداشته اما این افزایش دانسیتهی

200

نسبی در فشارهای میانگین  244kPaو  244kPaبهترتیب

)G (MPa

300

اگروه افزایش  Drاز  54%تا  84%در فشار  P'0=24kPaتأثیر

150
100

افزایش  3%و  18/6%در مدول برشی در کرنشهای کووک را
به دنبال داشته است .اثر دانسیتهی نسبی بر تغییرات  Gدر

50
1

0.1

0.01

P'0=400kPa
P'0=200kPa
P'0=40kPa

یاسر جعفریان و همکاران

حالت تحکیم ناهمسان و در دامنههای مختلف کرنش برشی در

β=0
0
0.0001
0.001
300

شکل ( )6ارائه شده است .در این شکل مشاهده میشود که در
حالت ناهمسان نیز با افزایش  P'0اثر دانسیتهی نسبی بر مدول
برشی افزایش یافته است.

250

)G (MPa

200

γ=0.003%, Dr≈50%
γ=0.013%, Dr≈50%
γ=0.033%, Dr≈50%

150
100

γ=0.003%, Dr≈80%
γ=0.013%, Dr≈80%
γ=0.033%, Dr≈80%
300
250

50

P'0=400kPa
P'0=200kPa
P'0=40kPa

150
100

250

150
100

0
100

200
300
400
500
)P'0 (kPa
شکل ( )6اثر دانسیتهی نسبی بر مدول برشی ماسهی کربناتی بوشهر در

50
0.01
0.1
1
)γ (%
شکل ( )4اثر فشار محدود کنندهی میانگین بر مدول برشی ماسهی کربناتی

اثر ناهمسانی تنش بر منحنی مدول برشی ماسهی کربناتی
بوشهر در فشارهای محدود کنندهی مختلف و در دانسیتهی

بوشهر در  ،Dr=84%الف)  ،β=4ب)  ،β=4/2ج) β=4/2

P'0=400kPa, Dr=51.1%
P'0=200kPa, Dr=50.3%
P'0=40kPa, Dr=51.3%

نسبی  Dr=84%در شکل ( )7نشان داده شده است .نتایج بیانگر
آن است که با افزایش نسبت تنش برشی اولیه ( β=4تا

300

 ،)β=4/2مدول برشی افزایش یافته است .این روند افزایشی با

250

مطالعات پژوهشگران ] 16و  [17روی اثر تنش ناهمسان بر

200

)G (MPa

رفتار خاک هماهنگ است.

150

پژوهشگران ] [16با انجام آزمایشهای خمش پیزوالکتریک به

100

بررسی اثر شرایط تنش بر سرعت موج برشی ( )Vsپرداختند

50

که نتایج بیانگر افزایش سرعت موج برشی در اثر ناهمسانی

β=0
1

0.1

0.01

)γ (%

0.001

0

دامنههای مختلف کرنش برشی در β=4/2

β=0.4
0
0.0001
0.001

P'0=400kPa, Dr=83.2%
P'0=200kPa, Dr=80.9%
P'0=40kPa, Dr=83.2%

50

β=0.4

)G (MPa

200

)G (MPa

1

0.1

0.01

β=0.2
0
0.0001
0.001
300

200

تنش است .اثر نسبت تنش اولیه بر روی مدول االستیک ()E

0
0.0001

نیز به روش عددی و با مدلسازی شرایط تنش ناهمسان بررسی

شکل ( )5اثر دانسیتهی نسبی بر مدول برشی ماسهی کربناتی بوشهر

شد ] [17که نتایج حاصل بیانگر وابستگی مدول االستیک در
14
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هر جهت ( )Eiبه مؤلفه تنش در آن جهت ( )σ'iبوده و نسبت

که شروع رفتار غیرخطی خاک است را کرنش آستانه مینامند

تنش اثر قابل مالحظهای بر این پارامتر داشته است.

].[15

همانطور که در شکل ( )7مشاهده میشود ،با افزایش  ،P'0اثر

1.2
β=0

ناهمسانی تنش بر مدول برشی نیز رو به افزایش است.
P'0=400kPa, β=0
P'0=200kPa, β=0
P'0=40kPa, β=0

0.8
0.6
P'0=400kPa, Dr=83.2%
P'0=400kPa, Dr=51.1%
P'0=200kPa, Dr=80.9%
P'0=200kPa, Dr=50.3%
P'0=40kPa, Dr=83.2%
P'0=40kPa, Dr=51.3%

300
250

200

)G (MPa

0.1

1

150

Dr≈80%
1

0.1

)γ (%

γ=0.013%, Dr≈50%
γ=0.033%, Dr≈50%

50

0.01

0.01

0.001

0.4
0.2
0
0.0001

شکل ( )8اثر  P'0و  Drبر نسبت مدول برشی ماسهی کربناتی بوشهر

100

0.001

G/Gmax

P'0=400kPa, β=0.4
P'0=200kPa, β=0.4
P'0=40kPa, β=0.4

1

γ=0.013%, Dr≈80%
γ=0.033%, Dr≈80%
1

0
0.0001

0.8

)γ (%

0.4

-2-6نسبتمدولبرشی 
شکل ( )8بیانگر اثر فشار محدود کنندهی مؤثر میانگین و

0.2

β=0.4

دانسیتهی نسبی بر منحنیهای نسبت مدول برشی ()G/Gmax

G/Gmax

شکل ( )7اثر ناهمسانی تنش بر مدول برشی ماسهی کربناتی بوشهر

0.6

0

100

200
300
400
500
)P'0 (kPa
شکل ( )3اثر  P'0و  Drبر نسبت مدول برشی ماسهی کربناتی بوشهر در

ماسهی کربناتی بوشهر است Gmax .مدول برشی ماکزیمم یعنی
مدول برشی اندازهگیری شده در کووکترین کرنش که از

0

درجهی  14-6است .افزایش فشار محدود کنندهی مؤثر میانگین

دامنههای مختلف کرنش برشی در β=4/2

( )P'0موجب افزایش نسبت مدول برشی شده و با افزایش

همانگونه که در شکل ( )8مشاهده میشود ،با افزایش P'0

فشار نرخ افزایش  G/Gmaxکاهش مییابد.

کرنش آستانه نیز افزایش یافته است .مقدار این کرنش برای

همانگونه که در شکل ( )8مشاهده میشود ،تغییرات منحنی-

فشار میانگین  24kPaو  244kPaبهترتیب برابر  5×14-2%و

های نسبت مدول برشی ( )G/Gmax-γدر P'0=244-244kPa

 1/5×14-3%است.

کمتر از  P'0=24-244kPaاست .همچنین شکل ( )8نشان

اثر  P'0و  Drبر نسبت مدول برشی در حالت ناهمسان β=4/2

میدهد که ،منحنیهای نسبت مدول برشی تقریباً بیتأثیر از

و در دامنههای مختلف کرنش برشی در شکل ( )3نشان داده

تغییرات دانسیتهی نسبی نمونهی ماسهی کربناتی است.

شده است .در حالت تحکیم ناهمسان نیز با وجود اثر افزایشی

خاک در کرنشهای کووک دارای رفتار االستیک خطی بوده و

 P'0بر تغییرات نسبت مدول برشی ،اما  Drتأثیر وندانی بر

مدول برشی دارای مقدار ماکزیمم است .با افزایش دامنهی

 G/Gmaxندارد.

کرنش برشی خاک رفتار غیرخطی از خود نشان داده و به-

منحنیهای نسبت مدول برشی ( )G/Gmax-γدر فشارهای

عبارتی رفتار تنش-کرنش خاک غیرخطی خواهد شد .کرنشی

مختلف و دانسیتهی نسبی  54%و به ازای مقادیر  4/2و  β=4در
15
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شکل ( )14ارائه شده است .همانگونه که در این شکل مشاهده

برای انعکاس اثر اندیس خمیری ( )PIدر رفتار دینامیکی خاک-

میشود ،منحنیهای  G/Gmax-γتحت تأثیر تغییرات نسبت

ها ارائه نمودند و منحنی با  PI=4که در شکل ( )12نشقان داده

ناهمسانی تنش نیست .نتایج تغییرات  G/Gmaxبا افزایش β

شده را به عنوان الگوی تغییرات نسبت مدول برشی ()G/Gmax

برای دانسیتهی نسبی  84%و در دامنههای مختلف کرنش برشی

خاکهای دانهای معرفی کردند .شکل ( )12نشان مقیدهقد کقه

(شکل  )11نیز بیانگر آن است که با وجود تأثیر نسبت

منحنی یاد شده نمیتواند تغییرات نسبت مدول برشی در فشار-

ناهمسانی تنش در افزایش مدول برشی ماسهی کربناتی بوشهر،

های محدود کنندهی مختلف را پوشش دهد.

مقادیر  G/Gmaxدر شرایط همسان و ناهمسان تفاوت وندانی

)Boushehr calcareous sand (this study

1.2

با هم ندارند.

1
1.2

0.8

G/Gmax

Dr≈50%
1

0.6

Range of data for sand
)Seed and Idriss (1970

0.8

G/Gmax

0.6

P'0=400kPa, β=0.4
P'0=400kPa, β=0
P'0=200kPa, β=0.4
P'0=200kPa, β=0
P'0=40kPa, β=0.4
P'0=40kPa, β=0
1

0.01

0.1

)γ (%

0.001

Representative curve for PI=0
)Vucetic and Dobry (1991

0.4
0.2

1

0
0.0001

نسبت مدول برشقی ماسقهی کربنقاتی بوشقهر در P'0=244kPa

فراتر از مرزهای پیشنهادی قرار گرفته است .این امقر بیقانگر آن

1.2

است که منحنیهای  G/Gmax-γماسقهی مقورد آزمقایش بقرای

1

فشارهای باال در بازههای ارائه شده قرار نمیگیرد .برای دامنقه-

0.8

0.4

0.5

0.4

0.3

β

0.2

های کرنش برشی فراتر از  4/43%نیز نتایج برای فشارهای کقم

G/Gmax

0.6

0.1

)γ (%

0
0.0001

همانگونه که در شکل ( )12مشاهده میشود ،بخشقی از نتقایج

γ=0.003%, P'0=400kPa
γ=0.013%, P'0=400kPa
γ=0.033%, P'0=400kPa

Dr≈80%

0.1

0.01

0.001

0.2

شکل ( )12مقایسه نتایج آزمایشها با منحنیهای پیشنهادی پژوهشگران

شکل ( )11اثر ناهمسانی تنش بر نسبت مدول برشی ماسهی کربناتی
γ=0.003%, P'0=200kPa
γ=0.013%, P'0=200kPa
γ=0.033%, P'0=200kPa

0.4

از مرزهای پیشنهادی پژوهشگران تبعیت نکرده است .موارد یاد

0.2

شده لزوم اصالح بازههای ارائه شده ] 18و  [13را برای ماسهی

0

کربناتی بوشهر روشن میسازد.

0

پژوهشققگران ] [24مققدل هیپربولیققک (رابطققهی  )3را بققرای
مدلسازی رفتار خاک ارائه نمودند:

شکل ( )11اثر ناهمسانی تنش بر نسبت مدول برشی ماسهی کربناتی بوشهر
در سطوح مختلف کرنش برشی و Dr=84%

()3

-7مقایسهبامدلهایپیشینواصالحآنها

که در این رابطه γr ،کرنش مرجع برابر با دامنهی کرنش متناظر

مجموعهی نتایج آزمایشگاهی این پژوهش برای نسقبت مقدول

با  G/Gmax=4/5است .در واقع اثر نوع خاک و همچنین اثر

برشی ( )G/Gmaxماسهی کربناتی بوشهر و همچنقین بقازههقای

پارامترهای مختلف در قالب کرنش مرجع ( )γrدر این مدل

ارائه شده به وسیلهی پژوهشگران ] 18و  [13برای خاک ماسه-

لحاظ شد .اگروه مدل هیپربولیک نمیتواند همهی عوامل مؤثر

ای نیققز بققرای مقایسققه در شققکل ( )12نشققان داده شققده اسققت.

بر رفتار دینامیکی خاک را منعکس نماید اما خود گامی بزرگ

وستیک و دابری ] [13مجموعهای از منحنیهقای  G/Gmax-γرا

در توصیف رفتار خاک تلقی خواهد شد .این مدل به وفور
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برای تشریح رفتار غیر خطی خاکها تحت بارهای سیکلی

عملی ژئوتکنیک لرزهای ،رابطهی پیشنهادی این پژوهش را

مورد استفاده قرار گرفته است ] .[3همچنین رابطهی ( )3پایه و

استفاده نمود.

اساس بسیاری از الگوها و مدلهای تجربی ارائه شده برای

-8خالصهونتیجهگیری

خاکهای سیلیکاته به وسیلهی پژوهشگران ] 2و  [21است.
همانگونه که در شکل ( )13نشان داده شده ،مدل هیپربولیک

ارزیابی دقی منحنیهای رفتار دینامیکی خاکها از مراحل مهم

] [24منحنیهای نسبت مدول برشی ماسهی کربناتی بوشهر را

و اساسی در حل مسائل ژئوتکنیک لرزهای از جمله تحلیل

کمتر از مقادیر واقعی ارزیابی نموده و این اختالف با افزایش

پاسخ زمین است .مرور مطالعات گذشته بر روی پارامترهای

 P'0افزایش یافته است .در این مطالعه ،با پیشنهاد فرم اصالح

دینامکی نشان میدهد که اکثر مطالعات بر روی خاکهای

شدهی مدل هیپربولیک ( )2سعی شده تا ارزیابی منحنیهای

سیلیکاته صورت گرفته است .مطالعات زمینشناسی بیانگر آن

نسبت مدول برشی ماسهی کربناتی مورد مطالعه با دقت باالتری

است که بخش وسیعی از سطح زمین در نواحی گرمسیری

صورت گیرد .با توجه به اینکه کرنش مرجع تحت تأثیر افزایش

پوشیده از خاکهای کربناتی است .بخش زیادی از نواحی

 P'0است ،از اینرو مقادیر  γr=γG/Gmax=4/5برای همهی نتایج

جنوبی کشورمان ،که زلزلههای سالهای اخیر لرزهخیزی آن را

 G/Gmax-γحاصل از آزمایشهای این پژوهش محاسبه شد.

اثبات نموده ،پوشیده از خاکهای کربناتی است .از طرفی

سپس این پارامتر به صورت تابعی از  P'0و در قالب رابطهی

تفاوت در نوع کانی و شکل ذرات این خاکها تفاوت رفتاری

( )5ارائه شد:

آنها را بیشتر نمایان میسازد .از اینرو در این پژوهش ،مدول
برشی ماسهی کربناتی بوشهر با انجام آزمایشهای ستون تشدید

()2

و سه محوری سیکلی مورد مطالعه قرار گرفت .اثر فشار
میانگین و دانسیتهی نسبی بر مدول برشی این خاک بررسی
) (

()5

شد .آزمایشها در دو حالت همسان و ناهمسان انجام شد تا اثر
شرایط تنش اولیه بر رفتار دینامیکی خاک مشخص شود.

توجه شود که در رابطهی ( P'0 ،)5با واحد  kPaو پارامتر γ'r

نتایج این پژوهش نشان میدهد که با افزایش فشار محدود

به صورت درصد محاسبه خواهد شد .همچنین Pa=144kPa

کنندهی میانگین ،مدول برشی ماسهی کربناتهی بوشهر افزایش

میباشد .بر اساس مقادیر نسبت مدول برشی به دست آمده از

یافته است .همچنین کرنش آستانهی خاک مورد آزمایش نیز با

آزمایشها و بهترین منحنیهای متناظر با این نتایج ،ضرایب

افزایش فشار محدود کننده افزایش یافته است.

موجود در روابط  2و  5به صورت جدول ( )3حاصل شد.

افزایش دانسیتهی نسبی نیز افزایش مدول برشی را به دنبال

جدول ( )3ضرایب موجود در روابط  2و 5

ضریب

a

b

c

d

مقدار

4/67

1/25

4/413

4/223

داشته است .نتایج بیانگر آن است که با افزایش فشار محدود
کنندهی میانگین اثر دانسیتهی نسبی بر منحنیهای مدول برشی
افزایش یافته ،بهگونهای که تغییرات دانسیتهی نسبی از  54%تا

منحنیهای  G/Gmax-γحاصل از روابط ( )2و ( )5در شکل

 84%در فشارهای محدود کنندهی میانگین  ،244kPa ،24kPaو

( )13ارائه شده است .همانگونه که در این شکل مشاهده می-

 244kPaبهترتیب موجب افزایش  ،3% ،2%و  18/6%در مدول

شود ،رابطهی پیشنهادی میتواند منحنیهای  G/Gmax-γمربو

برشی ماکزیمم شده است .مدول برشی ماسهی کربناته در

به ماسهی کربناتی مورد آزمایش را با دقت باالیی ارزیابی

حالت تحکیم ناهمسان بزرگتر از آزمایشهای با تحکیم همسان

نماید .از اینرو ،میتوان برای ارزیابی دقی تر منحنیهای نسبت

بوده و با افزایش نسبت تنش برشی اولیه ،مدول برشی افزایش

مدول برشی ماسهی کربناتی بوشهر برای استفاده در مسائل

یافته است.
17

ارزیابی مدول برشی ماسه کربناتی بوشهر با استفاده از آزمایشهای ستون …

یاسر جعفریان و همکاران
1.2

]Hyperbolic model [20
)This study (Eqs. 4, 5

1
P'0=200kPa

0.8

G/Gmax

P'0=40kPa

P'0=400kPa

0.6

0.4

)Boushehr calcareous sand (this study
P'0=40kPa

1

0.1

0.01

)γ (%

P'0=200kPa

0.001

0.2

P'0=400kPa

0
0.0001

شکل ( )13مقایسه نتایج آزمایشها با منحنیهای مبتنی بر مدل هیپربولیک ] [24و مدل پیشنهادی

این روند افزایشی بیانگر وابستگی مدول برشی به مؤلفهی تنش

مدل لحاظ شد .همچنین ضرایبی نیز برای ارزیابی دقی تر

در جهت اندازهگیری این پارامتر است .اثر ناهمسانی تنش با

منحنیهای  G/Gmax-γخاک مورد آزمایش اعمال شد .رابطهی

افزایش فشار محدودهی کننده افزایش یافته است .با نرمال

ارائه شده را میتوان برای برآورد منحنیهای نسبت مدول

نمودن تغییرات مدول برشی به مدول برشی ماکزیمم (،)Gmax

برشی ماسهی کربناتی بوشهر در مسائل عملی ژئوتکنیک لرزه-

منحنیهای نسبت مدول برشی ترسیم شد .نتایج بیانگر آن است

ای از جمله تحلیل پاسخ مورد استفاده قرار داد.

که با افزایش فشار محدود کنندهی میانگین مقادیر G/Gmax

-9قدردانی

افزایش یافته است .قابل ذکر است که با افزایش  ،P'0نرخ

این مقاله در راستای پروژه پژوهشی مصوب و تحقت حمایقت

افزایش نسبت مدول برشی کاهش یافته است .با وجود تأثیر

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسقی و مهندسقی زلزلقه بقا کقد

دانسیتهی نسبی و نسبت ناهمسانی تنش بر منحنیهای مدول

فعالیققت  6723و کققد پققروژه  525صققورت گرفققت .همچنققین

برشی اما این پارامترها تأثیر قابل مالحضهای بر تغییرات نسبت

آزمققایشهققای سققیکلی در آزمایشققگاه ژئوتکنیققک دانشققکدهی

مدول برشی نداشته است.

مهندسی عمران دانشگاه سمنان انجام شده کقه بقدین وسقیله از

نتایج آزمایشگاهی این پژوهش برای نسبت مدول برشی ماسهی

همکاران گرامی قدردانی به عمل میآید.

کربناتی بوشهر با مرزها پیشنهادی پژوهشگران برای ماسهی
سیلیکاته مقایسه شد .بخشی از نتایج در دامنههای مختلف
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Abstract:
Shear modulus is one of the most important properties of soil deposit that should be evaluated as a
preliminary step for site response analysis. Although numerous studies have been conducted to evaluate this
parameter for silicate soils, there are considerably less studies on calcareous soils. However, extensive
regions of the earth is covered with calcareous soils. This type of soil is typically observed near offshore
hydrocarbon industries, such as the Persian Gulf. Calcareous sand is the accumulation of pieces of carbonate
materials, originated from reworked shell fragments and skeletal debris of marine organism. These soils
typically include huge oil and gas reservoirs which are continuously under an extending construction.
Therefore, assessment of dynamic behavior of calcareous soils is a vital step for engineering projects. In this
study, shear modulus of calcareous sand are investigated in the range of small and large strains using
resonant column and cyclic triaxial tests, respectively. Bulk samples of Bushehr sand were collected from
the North bank of the Persian Gulf near the Bushehr port. Preliminary mineralogy tests were conducted in
order to estimate carbonate content of the samples. The sand contains considerable level of carbonate content
and skeletal structure of the soil can be observed easily. Remolded samples of this sand were prepared via
dry deposition method for either triaxial or resonant column tests. The results are presented in terms of shear
modulus versus shear strain. The effects of confining pressure and relative density on the shear modulus of
the calcareous soil are investigated. Moreover, for evaluating the effect of stress anisotropy on the shear
modulus of calcareous soil, dynamic and cyclic tests were conducted under both isotropic and anisotropic
conditions. The experimental results confirm that confining pressure has an important influence on the shear
modulus of the tested samples. Increase of the mean confining pressure and relative density increases the
shear modulus of the sand, as previously reported for the other sands. The results indicate that the effect of
stress anisotropy on dynamic properties of calcareous sand is less important than those of mean confining
pressure and relative density. With increasing mean confining pressure, the effect of relative density and
initial stress anisotropy on the shear modulus increases. The normalized shear modulus are compared with
the G-reduction ranges proposed for silicate sand by the previous researchers. This comparison show the
need for some modification of the previous proposed ranges for normalized shear modulus curves. Finally, a
modified hyperbolic model is presented for estimating the normalized shear modulus of Bushehr calcareous
sand. It is demonstrated that the proposed model has more capability for prediction of the experimental Greduction curves, compared with the models recommended for silicate soils. One advantage of the proposed
model is the simple correlation developed for the reference shear strain in terms of initial effective confining
pressure. The modified hyperbolic model presented in this study can be employed for site response analysis
of the calcareous deposits of the Bushehr city.
Keywords: Calcareous Sand, Shear Modulus, Stress Anisotropy, Resonant Column, Cyclic Triaxial.
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