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 چکیده

توان به زلزله، بار ناشی از گیرد که از آن جمله میمی سیکلی قرار بارگذاری معرض در استاتیکی، بار بر عالوه سازه پی که دارد وجود بسیاری موارد

 شدت بارگذاری، سیکل تعداد ای،ماسه خاک تراکم ،پی عرض یرتأث آزمایشگاهی، مطالعه این آالت اشاره نمود. در ترافیک و ارتعاش ناشی از ماشین

مصالح خاکی مورد استفاده در این تحقیق، ماسه متوسط بد  .است گرفته قرار بررسی مورد نواری پی سیکلی نشست بر سیکلی و استاتیکی سربارهای

است  فشرده هوای صورتبه بارگذاری سیستماست.  مترسانتی 34 آن، متر و طولسانتی 10و  5/7، 5دارای عرض  پیمدل  .( استSPبندی شده )دانه

ای با تراکم متوسط و متراکم، مقدار متوسط نشست پی در سیکل اول بارگذاری، به در خاک ماسهبلیت اعمال بار یکنواخت و سیکلی را دارا است. اکه ق

 دچار پی عرض درصد 27 تا 22 معادل نشستی در ،پی زیر متوسط تراکم با ایماسه درصد کل نشست سیکلی است. خاک 51و  46ترتیب حدود 

هرچه سربار کل وارد به  .است شده گسیختگی دچار پی عرض درصد 43 تا 33 معادل نشستی در ،پی زیر متراکم ایماسه خاک .است شده گسیختگی

یعنی با ازدیاد سربار استاتیکی و سیکلی، خاک در  ؛کند تا دچار گسیختگی شودخاک کمتر باشد، خاک تعداد سیکل بارگذاری بیشتری را تحمل می

بار، این نوع ها تحت اثر در طراحی پیبا توجه به ایجاد نشست ماندگار در پی تحت اثر بارهای سیکلی، تعداد سیکل کمتری دچار گسیختگی شده است. 

 بایستی از مقدار مجاز آن کمتر باشد. حتماً شدهبینیپیشمقدار نشست 

 

 : تراکم ماسه، عرض پی، نشست، سربار استاتیکی، سربار سیکلی.یدیهای کلواژه

 

 مقدمه -1

ای برای انتقال بار روسازه به خاک مورد گسترده طورههای نواری بشود. پیفصل مشترک بین زمین و سازه، پی نامیده می

ناشی از روسازه قرار دارند. در بیشتر ساختمان، آنها تحت ثاثیر بارهای ثقلی و زنده پیگیرند. بعد از ساخت استفاده قرار می

های مربوط به ها، مانند مخازن نفتی و سازهسازه برخی در حال، این های مسکونی، بار زنده خیلی کمتر از بار ثقلی است. با

بار  یرتأثدر این حالت، خاک تحت  کند،می تغییر زمان گذشت با است و مرده بارهای از بیشتر زنده تعمیر کشتی، بارهای

می سیکلی قرار بارگذاری معرض در ،استاتیکی بارگذاری بر عالوه هاسازه پی که دارد وجود بسیاری سیکلی قرار دارد. موارد

بارهای توان به زلزله، بار ناشی از ترافیک و ارتعاش ناشی از ماشین آالت اشاره نمود. ماهیت متفاوت گیرند که از آن جمله می

متعدد بارگذاری های عنوان مثال، سیکلشود. بهباعث عملکرد متفاوت توده خاک در مقایسه با شرایط استاتیکی می ،دینامیکی

گسیختگی باعث از سازه را مختل سازد یا  یبرداربهرهتواند شود که میهای ماندگار در پی مینشستو باربرداری، باعث ایجاد 
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باعث افزایش شدت بارهای وارده شده است. در طراحی  ،های صورت گرفته در صنعت و فناوریپیشرفتخصوص که  بهشود. 

ها، یکی از بینی نشست پیی نشست و ظرفیت باربری نهایی از اهمیت زیادی برخوردار است. پیشهای سطحی، محاسبهپی

ترین مسائل پیش روی مهندسین ژئوتکنیک است. میزان نشست پی بستگی به عوامل مختلفی چون عرض ترین و مشکلمهم

های ماشین آالت، عالوه بر بارهای پی پی، نوع خاک، سختی پی، سختی روسازه، نوع و میزان بار وارده دارد.استقرار و عمق 

های ناشی از افزون بر نشست هایهای سیکلی، پی دچار نشستاستاتیکی، تحت اثر بارهای سیکلی قرار دارند. بر اثر اعمال بار

ترین مباحث در مهندسی یکی از مهم ،سیکلیها تحت بارهای استاتیکی و پینشست تعیین . شودبارهای استاتیکی می

های سطحی تحت بارهای استاتیکی انجام شده است، اما . اگرچه تاکنون مطالعات زیادی بر روی رفتار پیاستژئوتکنیک 

های مهمی هستند ها از بخش. از طرفی دیگر، پی سازهکمتر مورد توجه قرار گرفته است سیکلیها تحت بارگذاری پینشست 

ل مهم و ئمسااز  ،هابنابراین بررسی آزمایشگاهی و دقیق اثر بارسیکلی بر رفتار پی ؛که تحت اثر بارهای سیکلی قراردارند

 پژوهشگرانی به تا کنوناست.  شده انجامی جهت درک رفتار خاک تحت اثر بارهای سیکلی مطالعاترود. ضروری به شمار می

 اند.ها پرداختهپی رفتار مطالعه

 228 طول و 75های سیکلی صورت گرفته روی مدل پی نواری با عرض نتایج آزمایش [1] 1978در سال  2رایموند و کموس

با  ای با شرایط سربار استاتیکی برابر صفرای )ماسه متراکم( تحت بارگذاری سیکلی پلهمتر متکی واقع بر مصالح دانهمیلی

است دلیل قرارگیری پی روی خاک ه بیشتر ب ،که نشست سیکل اولاین هرتز را ارائه نمودند. ایشان با این توضیح  1فرکانس 

فراگسی و  یابد.یمبا افزایش تعداد سیکل و مقدار آن افزایش  ،رسیدند که نشست دائمی تا رفتار فونداسیون، به این نتیجه

 برشی گسیختگی که کردند مشاهده پی نواری پرداختند و باربری ظرفیت روی ماسهجرم مخصوص  اثر مطالعه به [2] 3التون

به  ،با استفاده از مدل فیزیکی آزمایشگاهی [3] 4خینگ و همکاران .دهدمی رخدرصد عرض پی  12 حدود نشستی در کلی

در حدود نشست حداکثر  مشاهده کردند که مقدارو  ای پرداختندبررسی ظرفیت باربری پی نواری صلب واقع بر خاک ماسه

 پیهایی بر روی با انجام آزمایش [5]و همکاران  6و شین [4]و همکاران  5پیوری آید.می  وجود بهنواری  پیدرصد عرض  10

 2/76نواری به عرض  پیهای مشابهی بر روی با انجام آزمایش [6] 7چنین داس و شینمتر و هممیلی 2/76مربعی با ابعاد 

ای تحت بارگذاری سیکلی پرداختند. در این سه پژوهش، ابتدا سربار استاتیکی خاک ماسه 8متر، به بررسی نشست ماندگارمیلی

اعمال شد. نتایج این مطالعات نشان داد که  پیهرتز با دامنه مشخص به  1ای و با فرکانس صورت پلههو سپس سربار سیکلی ب

مربعی  پیباربرداری معین، با افزایش سربار سیکلی، نشست سیکلی  –دار بار استاتیکی و تعداد سیکل بارگذاری به ازای یک مق

سربار دینامیکی، زدیاد معین، مقدار نسبت نشست دینامیکی، با او تعداد سیکل که برای سربار استاتیکی یابد افزایش می

 هایپی رفتار مطالعه جهت فیزیکی مدل ساخت و طراحی چگونگی [7] حسینی محمد میر و ابریشمی یابد.افزایش می

 یاد سیستم مختلف اجزاء تحقیق، این استاتیکی و سیکلی را تشریح نمودند. در هایاثر بارگذاری تحت خاک بر واقع نواری

 نتایج مقایسه با آمده، بدست نتایج ضمن ارائه سپس،. است شده داده توضیح آنها عملکرد چگونگی انتخاب و مبنای شده،

دانسیته نسبی خاک  تأثیر .گرفت بررسی قرار مورد آن عملکرد صحت تحلیلی، و آزمایشگاهی هایسایر مدل با مدل از حاصل

و  [10] 10سیریش و همکاران، [9] ، مصلی نژاد و همکاران[8] 9دش و همکارانبر ظرفیت باربری در حالت استاتیکی توسط 
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خاک، ظرفیت  جرم مخصوصروی مدل فیزیکی تحقیق شده است. نتایج این تحقیقات نشان داد که با ازدیاد  [11]  11محمد

خاک،  جرم مخصوص تأثیر ،های کوچک مقیاسبا انجام آزمایش ]12[ 12صواف و نذیرال است. یافته افزایشباربری پی 

متر را در یک خاک سانتی 8و عرض  12مقدار بار استاتیکی اولیه و تعداد سیکل بارگذاری را روی یک پی مستطیلی به طول 

نشست سیکلی افزایش میای مورد برسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که با ازدیاد تعداد سیکل بارگذاری، مقدار ماسه

برای تعداد  .است یافته افزایش پی نشست بار، یهاکلیس تعداد و سیکلی سربار میزان افزایش با که داد نشان نتایجیابد. 

یابد. برای بار استاتیکی اولیه و دانسیته های بارگذاری یکسان، با ازدیاد بار استاتیکی اولیه، نشست سیکلی افزایش میسیکل

نشست تجمعی با ازدیاد تعداد سیکل یابد. یکسان، نشست دائمی سیکلی با ازدیاد تعداد سیکل بارگذاری، افزایش مینسبی 

مقدس تفرشی و  پیوندد.های اولیه بوقوع مییابد. بیشتر نشست در اثر سیکلگذاری، با آهنگ کاهشی تدریجی افزایش میربا

ای بد دانه بندی شده را متر واقع بر خاک ماسهسانتی 5/7و عرض  8/14ظرفیت باربری پی نواری به طول  ،[13] 13داوسون

نتایج این تحقیق نشان داد که تحت اثر بارهای سیکلی، رفتار پی  تحت اثر بارهای استاتیکی و سیکلی، مورد بررسی قرار دادند.

سیکل اول بارگذاری  10در  ،بیشترین میزان نشست های اولیه قرار دارد. آنها به این نتیجه رسیدند کهسیکل تأثیربیشتر تحت 

 ،[14]هاتف و همکاران  یابد.افزایش می پیو از طرفی با ازدیاد نسبت بار سیکلی به استاتیکی، مقدار حداکثر نشست  باشدمی
پی  موارد، کلیه ر دادند. درای خوب دانه بندی شده مورد بررسی قرامتر را در خاک ماسهسانتی 20پی مربعی به ضلع  رفتار

 روی بر نهایی بار مختلف هاینسبت به سیکلی بار سپس قرار گرفته و سازه خود وزن با برابر ثابت استاتیکی اثر بار تحت ابتدا

 است. یافته افزایششده است. آنها به این نتیجه رسیدند که با ازدیاد مقدار بار سیکلی، مقدار نشست پی نیز  اعمال آن

هرتز نشان  1ای با فرکانس بارگذاری زیر ری واقع بر خاک ماسهنوا پیهای سیکلی بر روی با انجام آزمایش [15]ابریشمی 

ای نداشته هرتز، اثر قابل توجه و آشکاری بر رفتار توده خاک دانه 1تر از ی کوچکداد، تغییرات فرکانس بارگذاری در محدوده

، اثر [16]حسینی و ابریشمی محمد  میر .نموداست. او علت آن را فاصله فرکانس بارگذاری با فرکانس طبیعی سیستم بیان 

قرار دادند. ایشان به این ای را مورد بررسی های نواری واقع بر خاک ماسهپیسرعت بارگذاری استاتیکی بر ظرفیت باربری 

-ی ظرفیت باربری و افزایش نسبی نشستمنجر به کاهش اندک ولی قابل مشاهده ،نتیجه رسیدند که افزایش سرعت بارگذاری

 5/7نواری به عرض  پیهای کوچک مقیاس بر روی با انجام آزمایش ،[17] مقدس تفرشی و داوسون شود.های نهایی خاک می

 مقایسه رفتار استاتیکی و سیکلی پیو  واقع بر ماسه، به بررسی نشست خاک تحت بارگذاری سیکلی پرداختند مترسانتی

درصد بوده است.  72ای برابر ها، دانسیته نسبی خاک ماسهای را انجام دادند. در طول کل آزمایشنواری واقع برخاک ماسه

درصد بود. مقدار نشست  18تا  9مقدار نشست پی تحت اثر بار سیکلی در محدوده هرتز بود.  1فرکانس بار سیکلی برابر 

با ازدیاد  .است یکنواخت استاتیکی اثر بارگذاری مقدار آن تحت از بیشتر مراتب تجمعی در اثر بارهای سیکلی، به پالستیک

نشست کل  از بزرگی ها، بخشآزمایش ههم یابد. برایای کاهش میتعداد سیکل بارگذاری، نرخ نشست پی بطور قابل مالحظه

های با شکل مربعی به پی تأثیر [18] 14ابوفرسخ و همکاران است. داده بارگذاری رخ سیکل اول ده درصد( در 60تا  35پی )

ای تحت اثر بار استاتیکی، مورد متر را در خاک ماسهسانتی 4/25و طول  2/15متر و مستطیلی به عرض سانتی 2/15ابعاد 

هوتی و  است. شکل باربری نهایی پی مربعی، بیشتر از پی مستطیل ظرفیت که داد این تحقیق نشان بررسی قرار دادند. نتایج

ای، به بررسی اثر متر واقع بر خاک ماسهسانتی 10مربعی به ابعاد  پیهایی مشابه بر روی آزمایشبا انجام  [19] 15همکاران

بهبود یافته و این امر  پیپرداختند و دریافتند که با افزایش تراکم نسبی خاک، عملکرد  پیبارگذاری سیکلی بر رفتار خاک 

سانتی 3/11ای به قطر ، رفتار یک پی دایره[20]مقدس  شریفی و .شودمی پیسبب جلوگیری از گسیختگی برشی خاک زیر 

تحقیق نشان داد ای خوب دانه بندی شده را تحت بارگذاری سیکلی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این متر واقع بر خاک ماسه
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که این امر ، شودهای اول بارگذاری، درصد قابل توجهی از نشست نهایی در انتهای بارگذاری را شامل میکه نشست در سیکل

عنوان یک ویژگی رفتاری مهم بستر تحت بارگذاری سیکلی است. از طرفی نرخ افزایش نشست با های اولیه بهمبین اثر سیکل

متر و سانتی 6/10های با شکل مربعی به ابعاد پی تأثیر [21]بدخشان و نورزاد  یابد.ذاری، کاهش میافزایش تعداد سیکل بارگ

ای و تحت اثر بار استاتیکی، مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که متر را در خاک ماسهسانتی 12قطر  دایره به

 تأثیر [22]بوشهریان و همکاران  ای با سطح مقطع یکسان، تقریبا با هم برابرند.های مربعی و دایرهربری نهایی پیظرفیت با

نشست را  –بندی شده بر رفتار ظرفیت باربری ای خوب دانهمتر( در خاک ماسهسانتی 50و  40، 30اندازه هر بعد پی مربعی )

چنین بعد پی در بارگذاری سیکلی، با ازدیاد تعداد سیکل بارگذاری و هم در حالت استاتیکی و سیکلی، مورد بررسی قرار دادند.

متر را در خاک سانتی 30ای به قطر رفتار پی دایره [23]و همکاران  تبرئی است. یافته افزایشمربعی، مقدار نشست سیکلی 

 برابر در پی کف از مشخصی نقاط فشار و نشست -بار نمودارهای قالب در هاآزمایش نتایجای مورد بررسی قرار دادند. ماسه

، پیوارد بر کف  عمودی، مقادیر فشار پی. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش فاصله از مرکز است شده ارائه نشست

را مورد بررسی قرار  ایدانه باربری خاک ظرفیت و بر نشست بارگذاری فرکانس ، اثر[24]تبرئی و همکاران  .یابدکاهش می

زدیاد امنجر به های ماندگار در توده خاک شده و باعث ایجاد نشست ،این تحقیق نشان داد که بارگذاری سیکلیدادند. نتایج 

شود ولی تغییرات فرکانس، تاثیری بر ظرفیت باربری تراکم و در نتیجه افزایش ظرفیت باربری نسبت به حالت استاتیکی می

، تاثیر شکل و [25]و همکاران  16فتاح نیز نداشته است. پیفشار وارد بر  پس تناوبی ندارد. فرکانس بارگذاری تاثیری بر توزیع

. در این تحقیق ای خشک بد دانه بندی شده را تحت اثر بار سیکلی مورد بررسی قرار دادندواقع بر خاک ماسه پیعمق استقرار 

متر در سه عمق استقرار مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج این پژوهش سانتی 10ای به قطر و پی دایره 10پی مربعی به ابعاد 

بیشتر از پی مربعی  ،درصد 50ای تا نشان داد که باد ازدیاد عمق استقرار، نشست سیکلی کاهش یافته و مقدار نشست پی دایره

متر را سانتی 20ای به قطر دایره پیای بر نشست سیکلی ضخامت الیه اساس دانه یرتأث، [26]و همکاران  17جایالساست. 

متری برابر سانتی 20بر خاک با ضخامت الیه اساس  پیسیکل بارگذاری، نشست  5000مورد بررسی قرار دادند. پس از اعمال 

متر بوده است؛ یعنی میلی 17و  22متر، به ترتیب برابر سانتی 40و  30های متر بوده است. این نشست برای ضخامتمیلی 28

، اثر تعداد سیکل بارگذاری و مقدار [27] و شوکال 18راجا قدار نشست سیکلی کاهش یافت.با افزایش ضخامت الیه اساس، م

ای بد دانه بندی شده با تراکم نسبی ماسهمتر واقع بر خاک سانتی 8متر و عرض سانتی 44نواری به طول  پیسربار سیکلی بر 

تحت اثر سربارهای  پیکیلو پاسکال بود. این  6/96برابر  پیدرصد را مورد بررسی قرار دادند. ظرفیت باربری نهایی این  70

 درصد ظرفیت باربری نهایی قرار گرفت. در سیکل صدم بارگذاری، مقدار نشست نسبی کل تحت اثر این 90و  70، 50سیکلی 

های اولیه درصد بود. برای هر سه مقدار سربار سیکلی وارده، مقدار نشست در سیکل 17و  12، 7سربارهای سیکلی، به ترتیب 

 ( قابل توجه بود. 20تا  1)

 جهت فیزیکی، سازیمدل قالب در بیشتر تحقیقات انجام به مبرمی نیاز ،هاسازه در پی کلیدی نقش و اهمیت به توجه با

دینامیکی آن تحت اثر بارگذاری  رفتار مختلف هایجنبه ساختن روشن نیز و استاتیکیرفتار  زمینه در بندیجمع یک حصول

های سطحی در یپقبلی، مطالعات کمی بر روی نشست  بخشدر  شده ذکربا توجه به مطالب  .شودمی احساس هاپی سیکلی

 باربری ظرفیت با رابطه در که وسیعی مطالعات با مقایسه است. در شده انجامای معرض بارگذاری سیکلی واقع بر خاک ماسه

اثر  تحت سطحی هاینشست پی ظرفیت باربری و زمینه در محدودی مطالعات است، شده انجام سطحی هایپی استاتیکی

چنین اثر بارگذاری همزمان استاتیکی و سیکلی نیز بسیار کم در تحقیقات انجام شده هم .است گرفته صورت دینامیکی بارهای

یر پارامترهای مهم بر رفتار دینامیکی پی نواری واقع بر تأثی که بتواند ترجامعمورد مطالعه قرار گرفته است. لذا انجام تحقیق 

با استفاده از دستگاه آزمایش، نشست  ق،یتحق نیا در نیرابناب ،رسدیمی نمایان سازد، ضروری به نظر خوببهای را خاک ماسه

در تحقیق حاضر با  ای تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی مورد بررسی قرار گرفته است.نواری واقع بر خاک ماسه پی

                                                           
16 Fattah  
17 Jayalath 

18 Raja 
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عوامل  تأثیرای تحت بارگذاری استاتیکی و سیکلی و واقع بر خاک ماسه پیاستفاده از مدل فیزیکی، به تحلیل و بررسی رفتار 

تعداد سیکل ای، ، تراکم خاک ماسهپیعرض  تأثیردر این مطالعه آزمایشگاهی،  مختلف روی رفتار خاک پرداخته شده است.

فته نواری در بارگذاری دینامیکی مورد بررسی قرار گر پیبارگذاری، شدت سربارهای استاتیکی و سیکلی بر نشست سیکلی 

 است.
 

 هامواد و روش -2

ها، الگوی بارگذاری و در این بخش به معرفی مشخصات مصالح، دستگاه آزمایش، نحوه آماده سازی و روش انجام آزمایش

 های انجام شده پرداخته شده است.آزمایش

 مشخصات مصالح -2-1

 ماسه -2-1-1

های کوه در اندازهاز سنگ سیلیس معدن فیروزهاست که  گرمسار شرکت تاوان سیلیسانتخابی، از محصوالت ای مصالح ماسه

 تیز گوشه و سطوح آن زبر است. 19های این ماسه سیلیسیدانه گردد.مختلف تهیه می

ماند )شکل باقی می 30گذرد و روی الک نمره می 8های مصالح از الک نمره بندی نشان داد که کلیه دانهنتایج آزمایش دانه

بندی شده مصالح خاکی مورد استفاده در این تحقیق، ماسه متوسط بد دانه ،ASTM D422(. بر این اساس و مطابق تعریف 1

(SPاست ). ها رخ ندهد و تحلیل نتایج خشک و دارای دانه بندی یکنواخت است تا در ضمن بارش، تفکیک دانه ،ماسه مذکور

 ارائه شده است. 1های استاندارد تعیین و نتایج حاصله در جدول ی فیزیکی بر اساس آزمایشتر شود. سایر پارامترهانیز آسان

 
 بندی ماسهمنحنی دانه -1شکل 

  

 ایخالصه مشخصات فیزیکی خاک ماسه -1جدول 

 نام مشخصه
عالمت 

 اختصاری
 مقدار واحد

 ضریب یکنواختی
uC - 18/2 

 بندیدانهضریب انحناء منحنی 
cC - 38/1 

 هااندازه مؤثر دانه
10D mm 75/0 

                                                           
19 Silica Sand 
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30D mm 29/1 

 هااندازه متوسط دانه
50D mm 54/1 

 
60D mm 63/1 

 نسبت تخلخل حداکثر
maxe - 878/0 

 نسبت تخلخل حداقل
mine - 575/0 

 چگالی ذرات جامد
sG - 67/2 

 مخصوص خشک حداقل جرم
min)( d 3g/cm 42/1 

 مخصوص خشک حداکثر جرم
max)( d 3g/cm 71/1 

 

. با توجه به اهداف استهای مختلف دشوار دهد که حصول تراکمنشان می ،نزدیکی مقادیر نسبت تخلخل حداکثر و حداقل

درصد، یعنی تراکم  5/50دانسیته نسبی معادل  3g/cm 55/1 جرم مخصوصتحقیق و با توجه به خصوصیات سیستم بارش، 

 .حالت متراکم انتخاب شده است درصد، یعنی 7/71معادل دانسیته نسبی  3g/cm 62/1 جرم مخصوصمتوسط و 

 
 دستگاه آزمایش -2-2

 پیمدل  -2-2-1

منظور تحقق شرایط کرنش مسطح باید دارای سختی کافی باشد. از طرفی باید سبک باشد تا قرار گرفتن آن روی مدل پی به

همین منظور برای ساخت مدل پی، از آلومینیوم ی ناچیزی ایجاد کند و کارکردن با آن راحت باشد. بهخاک، تنش اولیه

های لغزش، ها و تشکیل کامل گوهی خاک و برای کاهش اثر دیوارهشده است. عرض مدل پی با توجه به طول محفظه استفاده

متر انتخاب شده است. سانتی 5/7متر انتخاب شده است. برای رعایت صلبیت، ضخامت مدل پی نیز معادل سانتی 10و  5/7، 5

ی خاک و جلوگیری از درگیری مکانیکی بین مدل و محفظه رض محفظهی عمتر و نزدیک به اندازهسانتی 34طول مدل پی، 

جهت کاهش اصطکاک مدل پی با خاک، سطوح جانبی آن کاماًل صاف و صیقلی شده حین آزمایش در نظر گرفته شده است. 

بر اساس مدل پی زبر شده است.  ،ای به کمک چسب اپوکسیی بسیار نازک مصالح ماسهکف پی با چسباندن یک الیهاست. 

که طراحی و ساخته شده است؛ طوری ،سازی عددی و رسیدن به شرایط کرنش مسطحبررسی سایر تحقیقات مشابه، مدل

سختی پی در امتداد طولی قابل مالحظه، خیز پی در این امتداد بسیار ناچیز و تغییرشکل مدل در صفحه افقی )سطح تماس( 

 نشان داده شده است. ، یک مدل پی2ر شکل تقریباً یکنواخت باشد. د
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 و ملحقات مربوطه 20ه سلول باربه همرا cm 5/7و ارتفاع  cm 34، طول cm 5 عرضمدل پی نواری با  -2شکل 

 
 محفظه خاک -2-2-2

صورت مکعب مستطیل ای بهشکل و ابعاد محفظه خاک بایستی متناسب با شکل و ابعاد مدل پی باشد. بنابراین، محفظه

بتوانند لغزش در شرایط حدی های گوهطوری انتخاب شد که  ،Bمناسب است. طول مخزن خاک متناسب با عرض مدل پی، 

های مخزن برخورد نداشته باشد و تأثیر های لغزش ناشی از بارگذاری پی، با دیواره. یعنی گوهدنکامل شکل گیرصورت به

های تا حد امکان کاهش یابد. حداقل طول مورد نیاز برای محفظه خاک، با توجه به تحلیل سازیشرایط مرزی روی نتایج مدل

برابر عرض پی است. جهت حصول شرایط کرنش  5تحقیقات قبلی برای خاک، به افزار و با استناد عددی صورت گرفته با نرم

 متر در نظر گرفته شده است.سانتی 2/34 ابرول مدل پی باشد. عرض محفظه برمسطح، باید عرض محفظه خاک تقریباً برابر ط

ارتفاع محفظه خاک باید طوری انتخاب شود که کف صلب، تأثیر چندانی روی نتایج نداشته باشد. بر اساس مطالعات انجام 

 برابر عرض پی باشد، تأثیری روی ظرفیت باربری نخواهد که عمق الیه صلب از کف پی بیش از دوها، در صورتیپیشده روی 

 cm، عرض  cm 80ای با ابعاد داخلی طول در نهایت، با توجه به موارد فوق و موارد متعارف در متون فنی، محفظه. گذاشت

 در داخل محفظه موجود تعبیه گردیده است. cm 75و ارتفاع  2/34

های فلزی ساخته ا پروفیلهای محفظه به مقدار ناچیز، قاب این محفظه بتغییرشکل کاهشمنظور ایجاد صلبیت مورد نیاز و به

ی چگونگی ساخت نمونه و تغییرشکل خاک را شده است. سه وجه جانبی از ورق پلکسی گالس ساخته شده که امکان مشاهده

سازد. وجه چهارم )یکی از وجوه طولی(، از ورق فلزی ساخته شده ولی برای کاهش اصطکاک جدار با مصالح، از فراهم می

ابجایی آن برای عملیات بارش جداخل ورق پلکسی گالس به آن متصل شده است. محفظه خاک روی ریلی قرار دارد که امکان 

 سازد.و بارگذاری فراهم می

 

 سیستم بارش -2-2-3

                                                           
20 Loadcell 

A
C
C
E
P
T
E
D
 M

A
N

U
S
C
R
IP

T



8 

 

ی همگن با دانسیته دست آوردن نمونهزی، یکی از مراحل مهم در مطالعات آزمایشگاهی است. در این تحقیق، برای بهنمونه سا

نسبی مشخص و تکرار پذیری شرایط آزمایشگاهی، روش بارش ماسه انتخاب شده که خاک از ارتفاعی معین و با سرعتی ثابت 

 شود.داخل محفظه ریخته می

 

 یسیستم بارگذار -2-2-4

صورت هوای فشرده است. سیلندر دو سر شفت دوطرفه، توسط شیر متناسب ساز برقی که نوعی شیر سیستم بارگذاری به

ای ی سیستم رایانهو نرم افزار توسعه یافتهجیتال یت آنالوگ به دی کاروسیلهشود. این شیر بهتنظیم فشار است، کنترل می

صورت خطی بر روی مدل پی استاتیکی را تا میزان معین و با سرعت مورد نظر به توان بارگیرد. بر این اساس، میفرمان می

 اعمال کرد.

 هاو ثبت داده سیستم قرائت -2-2-5

متر بر ثانیه با  10گیری جابجایی تا سرعت متر و با قابلیت اندازهسانتی 10ی جابجایی گیری تغییرمکان با دامنهاز حسگر اندازه

تن  5/2و با ظرفیت  Sبا شکل )سلول بار( دینامیکی  یگیر نیروگیری نشست و از حسگر اندازهبرای اندازهمتر میلی 05/0دقت 

در وجوه  عمودیکیلوگرم استفاده شده است. چهار سنسور اندازه گیری فشار  6/0گیری بار محوری اعمالی با دقت برای اندازه

های فشار، نصب شده است. طراحی و ساخت این سنسور نیز برای آزمایشگیری منظور اندازهجانبی و یک سنسور در کف، به

 گیری و ثبت تغییرات سریع فشار باشد.سریع چنان است که قادر به اندازه

داده از هر  50که توانایی قرائت ، ی دینامیکیکاناله 32های صورت آنالوگ توسط یک سیستم ثبت دادهسنسورها بههای داده

مجموعه کامل سیستم  3در شکل  شود.های دیجیتال تبدیل مییه را دارد، قرائت شده و به سیگنالکانال در یک ثان

 ای تحت اثر سربار سیکلی نشان داده شده است. نواری واقع بر خاک ماسه پیآزمایشگاهی رفتار 

 

  سیکلی سربار اثر تحت ایماسه خاک بر واقع نواری پی رفتار آزمایشگاهی سیستم کامل مجموعه -3 شکل

 هاآماده سازی و روش انجام آزمایش -2-3
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الیه به  4متر در میلی 10های ی مشبک با قطر چشمهشود. خاک از صفحهابتدا محفظه خاک، زیر سیستم بارش مستقر می

ه کالیبراسیون شود. ارتفاع بارش با توجه بمیه به روش بارش، ریخته متر و از دو ارتفاع ثابت، داخل محفظسانتی 14ضخامت 

چندانی بر جرم مخصوص ماسه نداشته باشد و بتوان دو حالت  یرتأثای انتخاب شده که تغییرات آن گونهسیستم بارش به

ی بارش نیز با توجه به حجم دست آورد. ضخامت الیهدرصد( را به 7/71درصد( و متراکم ) 5/50دانسیته نسبی متوسط )

ها پس تغییرپذیری جرم مخصوص از ارتفاع ثابت انتخاب شده است. جرم مخصوص تمامی الیهی عدم مخزن بارش و محدوده

شود. عملیات بارش تا رسیدن به اند، کنترل میهای محفظه جاگذاری شدهی ظروف صلبی که در گوشهوسیلهاز آزمایش به

خوردگی عمق خاک و با دقت خاصی انجام تیابد. پس از اتمام عملیات بارش، عملیات تسطیح بدون دسسطح نهایی ادامه می

ی خاک به آرامی حرکت داده شده و شود تا سطح خاک کامال تراز و برای قرار گرفتن مدل پی مناسب باشد. سپس محفظهمی

 آیدشود. مدل پی که قبال به شافت سیلندر بارگذاری متصل شده، به آرامی پایین میزیر قاب بارگذاری، در محل خود ثابت می

شود. دستور مورد نظر، شامل نرخ بارگذاری و بیشینه بار اعمالی به سیستم کنترل داده می گیرد.و روی سطح خاک قرار می

شود و ها فعال شده و تا پایان انجام آزمایش، دستور مورد نظر پیگیری میزمان سیستم کنترل و سیستم قرائت و ثبت دادههم

 شوند.نتایج، قرائت و ثبت می منظور تحلیلهای مورد نظر بهداده

 

 سیکلیاستاتیکی و الگوی بارگذاری  -2-4

 -ای از بار استاتیکینمونه 4 کند. شکلعمل میفشار صورت کنترل با توجه به کنترل فشار داخل سیلندر، سیستم بارگذاری به

است. در مرحله اول، بارگذاری  بارگذاری اعمالی شامل دو مرحلهدهد. سیکلی اعمال شده توسط این سیستم را نشان می

بارگذاری سیکلی شود و در مرحله دوم، ( مورد نظر انجام میsqاستاتیکی به صورت کنترل فشار تا رسیدن به فشار استاتیکی )

( انجام شده است. این بارگذاری تا رسیدن به تعداد سیکل مورد نظر یا وقوع گسیختگی cqتا رسیدن به دامنه سربار سیکلی )

-نواری واقع بر خاک ماسه پیسیکلی بر روی  برای انتخاب فرکانس بارگذاری، تعدادی آزمایشیابد. ادامه می پیدر خاک زیر 

د. نتایج نشان داد، تغییرات فرکانس بارگذاری در هرتز( انجام ش 99/0و  33/0، 11/0ای با فرکانس بارگذاری زیر یک هرتز )

ای نداشته است. البته به دلیل تراکم پذیری تر از یک هرتز، اثر قابل توجه و آشکاری بر رفتار توده خاک دانهی کوچکمحدوده

شد. به همین میهای باال دشوار است و کالیبراسیون سیستم نیز دچار مشکل هوا و اصطکاک سیلندر، اعمال بار با فرکانس

های انجام شده در این تحقیق، فرکانس دلیل براساس محدوده فرکانس تحقیقات قبلی، قابلیت دستگاه بارگذاری و آزمایش

 هرتز انتخاب شده است.   1بارگذاری سیکلی برابر 

 

 
 با سیستم بارگذاری زمان تولید شده -نمودار فشار -4ل شک

 

 نتایج و بحث -3
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 بارگذاری در سیکل اول پینشست  -3-1

یک پی سطحی، بسته به نوع سازه فوقانی و نوع بارگذاری، ممکن است تحت اثر بارهای دینامیکی واقع شود. بارگذاری 

و بارگذاری  22های متغیر، بارگذاری سیکلیبا سرعت 21دینامیکی ممکن است شامل انواع بارگذاری، نظیر بارگذاری یکنواخت

که نشست پی بعد از اعمال متحمل نشست دائمی شوند. از آنجایی ،است در اثر اعمال بار سیکلی ها ممکنپی .باشد 23گذرا

پارامترهای مهم را روی آن در نظر  یرتأثاولین سیکل بارگذاری عمدتا به لحاظ جایگذاری پی بوده تا رفتار آن، لذا بایستی 

شدت  یرتأث ،تناوبی مورد بررسی قرار داد. در ادامههای بیشتر بارهای را در اثر اعمال سیکل پیگرفت و سپس نشست 

 بررسی شده است. پیای بر نشست چنین تراکم خاک ماسهسربارهای استاتیکی، سیکلی و هم
 

 ای با تراکم متوسطواقع بر خاک ماسه پیشدت سربارهای استاتیکی و سیکلی بر نشست  یرتأث -3-1-1

درصد( قرار دارد. ظرفیت باربری  50ینسبای با تراکم متوسط )تراکم ماسهمتر روی خاک سانتی 5نواری به عرض  پییک 

کیلو  71/15درصد ظرفیت باربری نهایی یعنی  13ابتدا  در ،پیکیلو پاسکال بود. به این  8/120نهایی استاتیکی این پی برابر 

کیلو پاسکال به ترتیب معادل  66/63و  06/52، 04/24پاسکال بار استاتیکی وارد نموده و سپس سه مقدار متفاوت بار سیکلی 

سربار سیکلی در  . نمودار تغییرات نشست در سیکل اول بر حسب مقداروارد شدبرابر بار استاتیکی به آن  05/4و  32/3، 53/1

کیلو پاسکال  04/24و سیکلی  71/15نشان داده شده است. مقدارنشست در سیکل اول تحت اثر سربار استاتیکی  5شکل 

کیلو پاسکال، مقدار نشست در سیکل اول به  66/63و  06/52به  04/24متر است. با ازدیاد بارسیکلی از میلی 61/1برابر 

درصد ظرفیت باربری  50شود که تحت اثر سربارهای استاتیکی )تا حدود مالحظه می د.شوبرابر می 32/2و  79/1ترتیب 

توان خطی در نظر گرفت. ضریب نهایی استاتیکی( و سیکلی کم، رابطه نشست در سیکل اول برحسب سربار سیکلی را می

 است. 985/0تعیین در این حالت بارگذاری برابر 
 

 

 
کیلو پاسکال و سربارهای سیکلی مختلف در خاک  86/39و  71/15یر سربار استاتیکی ثابت تأثتحت  نشست پی در سیکل اول -5شکل 

 با تراکم متوسط

 

                                                           
21 Monotonic Loading 

22 Cyclic Loading 

23 Transient Loading 
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وارد نموده و  یکیپاسکال بار استات یلوک 86/39 یعنی یینها یباربر یتدرصد ظرف 33در ابتدا  پی ینبه ا ،در آزمایش بعدی

برابر بار  49/1و  97/0، 68/0معادل  یبپاسکال به ترت یلوک 43/59و  66/38، 06/27 یکلیسپس سه مقدار متفاوت بار س

نشان داده  5در شکل  یکلیاول بر حسب مقدار سربار س یکلس درنشست  ییرات. نمودار تغشده استبه آن اعمال  یکیاستات

 متریلیم 99/1پاسکال برابر  یلوک 06/27 یکلیو س 86/39 یکیاول تحت اثر سربار استات یکلدر س نشست مقدارشده است. 

برابر  23/2و  64/1 رتیباول به ت یکلپاسکال، مقدار نشست در س یلوک 43/59و  66/38به  06/27از  یکلیبارس یاداست. با ازد

-های ماسهدر خاک است. یافته افزایشبا ازدیاد سربارهای استاتیکی و سیکلی، مقدار نشست در سیکل اول بارگذاری نیز . شد

درصد سربار  60درصد ظرفیت باربری نهایی و سیکلی حدود  50با تراکم متوسط، تحت اثر سربارهای استاتیکی حدود ای 

های انجام توان خطی در نظر گرفت. در کلیه آزمایشاستاتیکی وارده، رابطه نشست در سیکل اول برحسب سربار سیکلی را می

درصد کل  46درصد و بطور متوسط،  50تا  43پی در سیکل اول، حدود  ای با تراکم متوسط، مقدار نشستشده در خاک ماسه

 .شده استنشست سیکلی را شامل 

 
 ای متراکمواقع بر خاک ماسه پیشدت سربار استاتیکی و سیکلی بر نشست  یرتأث -3-1-2

 یینها یباربر یتقرار دارد. ظرفدرصد  7/71با دانسیته نسبی تراکم م ایخاک ماسه یرو متریسانت 5به عرض  پی یک

 یلوک 27/13 یعنی یینها یباربر یتدرصد ظرف 8ابتدا  در پی ینپاسکال بوده است. به ا یلوک 9/165برابر  یپ ینا یکیاستات

پاسکال به  یلوک 46/81و  46/45، 40/22، 48/3 یکلیمقدار متفاوت بار سچهار و سپس  هوارد نمود یکیپاسکال بار استات

اول بر  یکلنشست در س ییراتنمودار تغشده است. به آن اعمال  یکیبرابر بار استات 14/6و  69/1،43/3، 26/0معادل  یبترت

و  27/13 یکیسربار استات ثراول تحت ا یکلنشست در س نشان داده شده است. مقدار 6ل در شک یکلیحسب مقدار سربار س

پاسکال،  یلوک 46/81و  46/45، 40/22به  48/3از  یکلیبارس یاداست. با ازد متریلیم 40/0پاسکال برابر  یلوک 48/3 یکلیس

های استاتیکی و سیکلی کم، با دو . تحت اثر سربارشدمتر میلی 43/3و  01/2، 31/1 یباول به ترت یکلمقدار نشست در س

در  پیت از طرفی رابطه بین نشس .فتدرصد افزایش یا 50برابر شدن سربار سیکلی، نشست در اولین سیکل بارگذاری حدود 

-درصد ظرفیت باربری نهایی استاتیکی را می 50حدود سیکل اول بارگذاری و مقدار سربار سیکلی در سربارهای استاتیکی تا 

 ( در نظر گرفت.995/0توان خطی )با ضریب تعیین 
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کیلو پاسکال و سربارهای سیکلی مختلف در  75/54و  27/13سربار استاتیکی ثابت  یرتأثتحت  در سیکل اول پینشست  -6ل شک

 خاک متراکم

 

 سپسوارد نموده و  یکیپاسکال بار استات یلوک 75/54 یعنی یینها یباربر یتدرصد ظرف 33 پی ینبه ادر آزمایش بعدی، 

نشست در  ییراتنمودار تغ شد.وارد پاسکال به آن  یلوک 54/98و  75/53، 83/36، 06/24 یکلیچهار مقدار متفاوت بار س

اول تحت اثر سربار  یکلنشست در س نشان داده شده است. مقدار 6ل در شک یکلیاول بر حسب مقدار سربار س یکلس

و  75/53، 83/36به  06/24از  یکلیبارس یاداست. با ازد متریلیم 51/1پاسکال برابر  یلوک 06/24 یکلیو س 75/54 یکیاستات

و  یکیاستات ی. تحت اثر سربارهاشد متریلیم 10/4و  28/3، 94/1 یباول به ترت یکلپاسکال، مقدار نشست در س یلوک 54/98

برابر نشست در سربار  2/2حدود  یبارگذار یکلس یننشست در اول ،06/24یکلی برابر شدن سربار س 2/2کم، با  یکلیس

 .سیکلی نظیر است

درصد  75درصد ظرفیت باربری نهایی و سیکلی حدود  50کم، تحت اثر سربارهای استاتیکی حدود ای متراهای ماسهدر خاک

های توان خطی در نظر گرفت. در کلیه آزمایشسربار استاتیکی وارده، رابطه نشست در سیکل اول برحسب سربار سیکلی را می

درصد کل  51درصد و بطور متوسط،  56تا  46د ای متراکم، مقدار نشست پی در سیکل اول، حدوانجام شده در خاک ماسه

 شود.نشست سیکلی را شامل می

-نشست سیکلی، بار اعمال باتوان به این نکته اشاره نمود که در بیان علت زیاد بودن مقدار نشست در سیکل اول بارگذاری می

 بخشی ، اماشودمی حذف بار برداشتن با و استرتجاعی داده، ا رخ نشست از بخشی. دهدمی رخ خاک در و برگشتی رفت های

 سیکل خصوص )به اولیه هایسیکل در . نشست ماندگاراستخاک  هایدانه جابجائی آن اصلی علت که است آن ماندگار از

. این نتیجه در تحقیقات انجام شده توسط استمرحله  این در خاک بیشتر پذیری تراکم آن دلیل که بیشتر است اول(

 نیز حاصل شده است. [7] میرحسینیابریشمی و 

 پیای بر نشست همزمان سربارهای استاتیکی، سیکلی و تراکم خاک ماسه یرتأث -3-1-3

جمله ظرفیت باربری نهایی، مقدار ای، عواملی از نواری واقع بر خاک ماسه پیدر بخش قبلی این نتیجه حاصل شد که برای 
 یرتأثدر سیکل اول بارگذاری تناوبی تاثیرگذارند. در ادامه هدف تعیین میزان  پیروی نشست  ،سربارهای استاتیکی و سیکلی

. استهای مختلف سربار سیکلی به استاتیکی در سیکل اول بارگذاری تحت اثر نسبت پیای بر نشست تراکم نسبی خاک ماسه

A
C
C
E
P
T
E
D
 M

A
N

U
S
C
R
IP

T



13 

 

 کیلو پاسکال( با مقادیر یکسان سربار 8/120ای با تراکم نسبی متوسط )ظرفیت باربری نهایی آزمایش روی خاک ماسهدو 
کیلو  06/52و  04/24) درصد ظرفیت باربری نهایی( و مقادیر متفاوت سربار سیکلی 13کیلو پاسکال )معادل  71/15استاتیکی 

نسبت سربار سیکلی به استاتیکی در این دو آزمایش به ترتیب برابر  جام شد.متر انسانتی 5نواری به عرض  پیپاسکال( روی 
 7ل درسیکل اول بر حسب نسبت سربار سیکلی به استاتیکی در شک پیای تغییرات نشست . نمودار میلهاست 31/3و  53/1

متر است. با ازدیاد میلی 61/1در سیکل اول بارگذاری برابر  پی، مقدار  نشست 53/1نشان داده شده است. برای نسبت سربار 
نتایج دو آزمایش انجام شده روی  یابد.درصد افزایش می 79، مقدار نشست در سیکل اول حدود 31/3به  53/1این نسبت از 

کیلو پاسکال و  27/13کیلو پاسکال( با مقادیر یکسان سرباراستاتیکی  9/165ای متراکم )ظرفیت باربری نهایی خاک ماسه
نسبت  متر انجام شده است.سانتی 5نواری به عرض  پیکیلو پاسکال( روی  46/45و  40/22) مقایر متفاوت سربار سیکلی

درسیکل  پیای تغییرات نشست . نمودار میلهاست 43/3و  69/1سربار سیکلی به استاتیکی در این دو آزمایش به ترتیب برابر 
 پی، مقدار  نشست 69/1نشان داده شده است. برای نسبت سربار  7ل اول بر حسب نسبت سربار سیکلی به استاتیکی در شک

 53، مقدار نشست در سیکل اول حدود 42/3به  69/1متر است. با ازدیاد این نسبت از میلی 31/1در سیکل اول بارگذاری برابر 
 است. یافته یشافزادرصد 

تراکم نسبی ماسه بر مقدار نشست در سیکل اول بارگذاری، باید به این نکته توجه نمود که نشست  یرتأثجهت تعیین میزان 
تراکم نسبی ماسه باید  یرتأثمنظور تعیین استاتیکی و سیکلی نیز بستگی دارد. لذا بهبه مقادیر سربارهای  پیاول  سیکل

ارهای استاتیکی و سیکلی در آنها یکسان باشند. دو آزمایش با مقدار سربار استاتیکی هایی انتخاب شوند که مقادیر سربآزمایش
-واقع بر خاک ماسه پیگیریم. نشست کیلو پاسکال را در نظر می 22/23کیلو پاسکال و سربار سیکلی متوسط  50/14متوسط 

متوسط قرار گیرد، مقدار نشست آن در سیکل ای با تراکم روی خاک ماسه پیمتر است. اگر این میلی 31/1برابر  ای متراکم
 یابد.درصد افزایش می 23اول بارگذاری حدود 

کیلو پاسکال انجام  76/48کیلو پاسکال و سربار سیکلی متوسط  50/14دو آزمایش دیگر با مقدار سربار استاتیکی متوسط 
ای با تراکم متوسط اگر این پی روی خاک ماسه متر است.میلی 01/2برابر  ای متراکمشده است. نشست پی واقع بر خاک ماسه

یابد. با مقایسه نشست پی نواری در این درصد افزایش می 43قرار گیرد، مقدار نشست آن در سیکل اول بارگذاری حدود 
 یرگذار است.تأثتوان نتیجه گرفت که مقدار سربار سیکلی نیز در نشست پی ها میآزمایش

 

 
-( در خاک ماسه42/3و  69/1تغییرات نشست در سیکل اول برحسب نسبت سربارهای استاتیکی و سیکلی )ای نمودار مقایسه -7شکل 

 ای با تراکم متوسط و متراکم

 

 یکسان یرپاسکال( با مقاد یلوک 8/120 یینها یباربر یتمتوسط )ظرف یبا تراکم نسب ایخاک ماسه یرو یشدو آزما

 5به عرض  ینوار پی یپاسکال( رو یلوک 66/38و  06/27)یکلی متفاوت سربار س یرپاسکال و مقا یلوک 86/39 یکیسرباراستات
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. نمودار است 98/0و  67/0برابر  یببه ترت یشدو آزما یندر ا یکیبه استات یکلیسربار س نسبت انجام شده است. متریسانت

 ینشان داده شده است. برا 8در شکل  یکیبه استات یکلیاول بر حسب نسبت سربار س یکلدرس پینشست  ییراتتغ اییلهم

 98/0به  67/0نسبت از  ینا یاداست. با ازد متریلیم 99/1برابر  یاول بارگذار یکلدر س پی، مقدار  نشست 68/0نسبت سربار 

 .یابدیم یشدرصد افزا 64حدود  ،اول یکلمقدار نشست در س(، یدرصد 46)افزایش 

 75/54استاتیکی  کیلو پاسکال( با مقادیر یکسان سربار 9/165)ظرفیت باربری نهایی ای متراکم دو آزمایش روی خاک ماسه

متر انجام شده سانتی 5نواری به عرض  پیکیلو پاسکال( روی  75/53و  83/36) کیلو پاسکال و مقایر متفاوت سربار سیکلی

ای تغییرات نشست . نمودار میلهاست 98/0و  67/0نسبت سربار سیکلی به استاتیکی در این دو آزمایش به ترتیب برابر  است.

، مقدار 67/0نشان داده شده است. برای نسبت سربار  8ل درسیکل اول بر حسب نسبت سربار سیکلی به استاتیکی در شک پی

درصد(، مقدار  46)افزایش  97/0به  68/0متر است. با ازدیاد این نسبت از میلی 94/1در سیکل اول بارگذاری برابر  پینشست 

توان نتیجه گرفت ها میبا مقایسه نشست پی نواری در این آزمایش است. یافتهیشافزادرصد  69نشست در سیکل اول حدود 

 گذار است.یرتأثکه مقدار سربار سیکلی نیز در نشست پی 

 

 
 

-( در خاک ماسه98/0و  67/0) یکلیساستاتیکی و  تغییرات نشست در سیکل اول برحسب نسبت سربارهایای نمودار مقایسه -8ل شک

 ای با تراکم متوسط و متراکم

 پی نشست سیکلی -3-2

های مشابهی روی خاک صورت گیرد. الزم های سیکلی خاک و تحلیل بهتر آن، باید ابتدا آزمایشجهت مقایسه نتایج آزمایش

 -با توجه به نشست قابل مالحظه پی در اولین سیکل بارگذاری و جهت هم آغاز نمودن نمودارهای نشستبه ذکر است که 

صورت مشابه برای سایر صورت جداگانه بررسی شده است. این عمل بهحذف و بهج حاصله سیکل، مقدار این نشست از نتای

 نیز تکرار شده است.ها آزمایش
 ای با تراکم متوسطواقع بر خاک ماسه پیو شدت سربارهای استاتیکی و سیکلی بر نشست  تعداد سیکل بارگذاری یرتأث -3-2-1

ای با تراکم متوسط متر واقع بر خاک ماسهسانتی 5نواری به عرض  پیانجام شده، ظرفیت باربری نهایی  در آزمایش استاتیکی

ای با تراکم متوسط انجام شده است. محدوده تغییرات آزمایش اصلی روی خاک ماسه 8کیلو پاسکال بوده است.  8/120برابر 

برابر سربار استاتیکی بوده  4تا  5/0درصد ظرفیت باربری نهایی و محدوده تغییرات سربار سیکلی  50تا  13سربار استاتیکی 

 درصد ظرفیت باربری نهایی، بار یکنواخت استاتیکی وارد شد. 50و  33، 13ابتدا  پیاست. به این 

 درصد ظرفیت باربری نهایی 33سربار استاتیکی  -3-2-1-1
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-درصد ظرفیت باربری نهایی به 33کیلو پاسکال معادل  86/39، در ابتدا سربار استاتیکی لیهای سیکدر تعدادی از آزمایش

، 68/0کیلو پاسکال به ترتیب معادل  43/59و  66/38، 06/27صورت یکنواخت اعمال گردیده و سپس سربارهای سیکلی 

 نشان داده شده است. 9ل نواری وارد شد. نمودار تغییرات نشست سیکلی در شک پیبرابر سربار استاتیکی به  49/1و  97/0

 
 

با تعداد سیکل بارگذاری و شدت سربار سیکلی تحت اثر سربار استاتیکی معادل )غیر از سیکل اول(  تغییرات نشست سیکلی -9ل شک

 درصد ظرفیت باربری نهایی 33
 تعداد سیکل بارگذاری یرتأث

و  91/0، 20/0به ترتیب برابر  1000و  100، 10های کیلو پاسکال، مقدار نشست در سیکل 66/38تحت اثر سربار سیکلی 

، 1000به  100برابر شده و از سیکل  55/4، مقدار نشست سیکلی 100به  10متر است. با ازدیاد تعداد سیکل از میلی 82/2

ولی آهنگ این  یافته یشافزابا ازدیاد تعداد سیکل بارگذاری، نشست ماندگار سیکلی  .یافتبرابر افزایش  10/3این نسبت به 

 یابد.میافزایش با ازدیاد تعداد سیکل بارگذاری، کاهش 
 شدت سربار سیکلی یرتأث

و  91/0، 51/0کیلو پاسکال به ترتیب برابر  43/59و  66/38، 06/27در سیکل صدم، مقدار نشست تحت اثر سربارهای سیکلی 

برابر شده و از سربار  78/1کیلو پاسکال، مقدار نشست سیکلی  66/38به  06/27متر است. با ازدیاد سربارسیکلی از میلی 28/2

توان نتیجه گرفت که با ازدیاد سربار می بنابراین یابد.برابر افزایش می 51/2کیلو پاسکال، این نسبت به  43/59به  66/38

عبارتی با ازدیاد سربار سیکلی و رسیدن آن به محدوده گسیختگی، افزایش خواهد یافت. به سیکلی، نشست ماندگار سیکلی نیز

 فزایش خواهد یافت.ا شدتبه نشست ماندگار سیکلی نیز

 
 ای متراکمواقع بر خاک ماسه پیتعداد سیکل بارگذاری و شدت سربارهای استاتیکی و سیکلی بر نشست  یرتأث -3-2-2

 

ها از ای متراکم انجام گردیده است. در انجام این آزمایشتراکم، روی خاک ماسه یرتأثهای این سری با هدف تعیین آزمایش

u/qsq  درصد استفاده شده است. 50و  33، 8متوسط 

 12کیلو پاسکال بوده است.  9/165ای متراکم برابر متر واقع بر خاک ماسهسانتی 5نواری به عرض  پیظرفیت باربری نهایی 

ی درصد ظرفیت باربر 50و  33، 8ابتدا  پیسی قرار گرفته است. به این رای متراکم مورد برآزمایش اصلی روی خاک ماسه

 متغیر بود. 6تا  3/0نهایی، بار یکنواخت استاتیکی وارد شد. نسبت سربار سیکلی به استاتیکی در محدوده 

 درصد ظرفیت باربری نهایی 33سربار استاتیکی  -3-2-2-1

نهایی درصد ظرفیت باربری  33کیلو پاسکال معادل  75/54های سیکلی دیگر، در ابتدا سربار استاتیکی در تعدادی از آزمایش

کیلو پاسکال به ترتیب معادل  54/98و  75/53، 83/36، 06/24و سپس سربارهای سیکلی  شدصورت یکنواخت اعمال به

نشان داده  10ل نواری وارد شد. نمودار تغییرات نشست سیکلی در شک پیبرابر سربار استاتیکی به  80/1و  98/0، 67/0، 44/0

 شده است.
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)غیر از سیکل اول( با تعداد سیکل بارگذاری و شدت سربار سیکلی تحت اثر سربار استاتیکی معادل  سیکلیتغییرات نشست  -10ل شک

 درصد ظرفیت باربری نهایی 33

 تعداد سیکل بارگذاری یرتأث

و  20/1، 35/0به ترتیب برابر  1000و  100، 10های کیلو پاسکال، مقدار نشست در سیکل 75/53تحت اثر سربار سیکلی 

، 1000به  100برابر شده و از سیکل  42/3، مقدار نشست سیکلی 100به  10متر است. با ازدیاد تعداد سیکل از میلی 92/5

 یابد.. با ازدیاد تعداد سیکل بارگذاری، نشست ماندگار سیکلی افزایش میفتیابرابر افزایش  93/4این نسبت به 
 شدت سربار سیکلی یرتأث

و  77/0، 33/0کیلو پاسکال به ترتیب برابر  75/53و  83/36، 06/24تحت اثر سربارهای سیکلی در سیکل صدم، مقدار نشست 

برابر شده و از سربار  33/2کیلو پاسکال، مقدار نشست سیکلی  83/36به  06/24متر است. با ازدیاد سربارسیکلی از میلی 56/1

به  75/53. در سیکل چهلم، با ازدیاد سربار سیکلی از فتیابرابر افزایش  56/1کیلو پاسکال، این نسبت به  75/53به  83/36

توان نتیجه گرفت که در محدوده گسیختگی خاک زیر شود. لذا میبرابر می 39/4کیلو پاسکال، مقدار نشست سیکلی  54/98

 است. ی، آهنگ ازدیاد نشست سیکلی افزایشپی

 
 ای بر نشست سیکلیتراکم خاک ماسه یرتأث -3-2-3

 پی)متوسط و متراکم( بر نشست  ایتراکم خاک ماسه یرتأثیکی از اهداف تحقیق در بخش بارگذاری دینامیکی، تعیین میزان 

، تراکم خاک، سربار استاتیکی، سربار سیکلی، تعداد سیکل پینواری تحت اثر سربارهای سیکلی است. عواملی از جمله عرض 

ای را بررسی نمود، تراکم خاک ماسه یرتأثعبارتی برای اینکه بتوان تاثیرگذارند. بهت ماندگار سیکلی بارگذاری در میزان نشس

)غیر از سیکل اول( با تعداد سیکل بارگذاری و  تغییرات نشست سیکلی ثابت باشند. ،الزم است سایر پارامترهای تاثیرگذار

کیلو پاسکال  2/36و سیکلی  5/57استاتیکی ای متوسط و متراکم تحت اثر سربارهای های ماسهشدت سربار سیکلی در خاک

میلی 26/2ای متراکم برابر واقع بر خاک ماسه پینشان داده شده است. تحت اثر سربار استاتیکی، مقدار نشست  11ل در شک

 درصد بیشتر است. 33واقع بر خاک متوسط حدود  پیمتر است. نشست استاتیکی 

 
 

متوسط و  ایهای ماسهسیکل اول( با تعداد سیکل بارگذاری و شدت سربار سیکلی در خاک)غیر از  تغییرات نشست سیکلی -11ل شک

 کیلو پاسکال 2/36و سیکلی  5/57متراکم تحت اثر سربارهای استاتیکی 
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متر است. در میلی 94/1و  74/2ای متوسط و متراکم در سیکل اول بارگذاری به ترتیب برابر واقع بر خاک ماسه پینشست  

درصد بیشتر از خاک متراکم است. مقدار نشست  41واقع بر خاک با تراکم متوسط حدود  پینشست سیکل بارگذاری، اولین 

متر است. مقدار میلی 09/2و  77/0، 21/0به ترتیب برابر  1000و  100، 10های ای متراکم در سیکلواقع بر خاک ماسه پی

درصد بیشتر از خاک متراکم  28و  26، 19های مشابه به ترتیب ای متوسط در سیکلنواری واقع بر خاک ماسه پینشست 

 است.
 
 پینسبت بارهای استاتیکی و سیکلی بر نشست کل  تأثیر -3-2-4

متوسط در شکل  ای با تراکمواقع بر خاک ماسه پیتغییرات نشست کل نسبی با تعداد سیکل بارگذاری تا لحظه گسیختگی 

نشان داده شده است. منظور از نشست کل در این شکل، یعنی مجموع نشست استاتیکی، نشست سیکل اول و نشست  12

درصد  33ای با تراکم متوسط، برای سربار استاتیکی متر واقع بر خاک ماسهسانتی 5به عرض ای شالودهبرای سیکلی است. 

های متر بود. با اعمال سربارهای سیکلی با نسبتمیلی 37/1د ظرفیت باربری نهایی، میانگین مقدار نشست استاتیکی حدو

متر میلی 44/4و  27/3، 99/1برابر سربار استاتیکی، مقدار نشست در سیکل اول بارگذاری به ترتیب برابر  49/1و  97/0، 68/0

میلی 74/4سیکل بارگذاری برابر  1068پس از اعمال  پیسربار استاتیکی، مقدار نشست کل  68/0. برای نسبت بار سیکلی بود

متری به میلی 42/7سیکل بارگذاری، نشست کل  1100بار استاتیکی، پس از اعمال  97/0نسبت سربار سیکلی  ینچنهممتر، 

بود و  مترمیلی 82/21سیکل بارگذاری برابر  744، مقدار نشست کل پس از اعمال 49/1دست آمد. برای نسبت سربار سیکلی 

سیکلی به سربار توان به تراکم نسبی خاک متوسط و نسبت باالی علت اصلی این پدیده را می دچار گسیختگی شد. ،خاک زیر

 نسبت داد. ،استاتیکی
متر بود. با اعمال میلی 29/2درصد ظرفیت باربری نهایی، میانگین مقدار نشست استاتیکی حدود  50برای سربار استاتیکی 

 74/2برابر سربار استاتیکی، مقدار نشست در سیکل اول بارگذاری به ترتیب برابر  92/0و  59/0های سیکلی با نسبتسربارهای 

 1078پس از اعمال  پیسربار استاتیکی، مقدار نشست کل  59/0متر به دست آمده است. برای نسبت بار سیکلی میلی 10/4و 

سیکل بارگذاری،  60بار استاتیکی، پس از اعمال  92/0سبت سربار سیکلی ن چنینهممتر، میلی 68/7سیکل بارگذاری برابر 

 (.12 ل)شک متری به دست آمد و خاک زیر دچار گسیختگی شدمیلی 41/16نشست کل 

 
 متوسط ای با تراکمواقع بر خاک ماسه پیبا تعداد سیکل بارگذاری تا لحظه گسیختگی  تغییرات نشست کل نسبی -12ل شک

 

نشان  13در شکل تراکم ای مواقع بر خاک ماسه پیبا تعداد سیکل بارگذاری تا لحظه گسیختگی  نشست کل نسبیتغییرات 

درصد  8 مثال) ای متراکم، در سربارهای استاتیکی کممتر واقع بر خاک ماسهسانتی 5ای به عرض شالودهبرای داده شده است. 

 باسیکل بارگذاری،  1000، پس از اعمال 6ظرفیت باربری نهایی استاتیکی( حتی در نسبت سربار سیکلی به استاتیکی حدود 

درصد  20نواری توانست تا  پی ،نیامد. در این حالت وجود بهای متراکم، زیاد، گسیختگی در خاک ماسه نسبتانشست  وجود
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بسیار زیاد شدت سربار استاتیکی بر  تأثیر دهندهنشانسیکلی شود. این موضوع  متحمل نشست کل استاتیکی و ،پیعرض 

 .است پیرفتار 

متر بود. با اعمال میلی 75/1درصد ظرفیت باربری نهایی، میانگین مقدار نشست استاتیکی حدود  33برای سربار استاتیکی 

سربار استاتیکی، مقدار نشست در سیکل اول بارگذاری به برابر  80/1و  98/0، 67/0، 44/0های سربارهای سیکلی با نسبت

سربار استاتیکی، مقدار نشست  44/0متر به دست آمد. برای نسبت بار سیکلی میلی 10/4و  28/3، 94/1، 51/1ترتیب برابر 

یکی، پس از بار استات 67/0نسبت سربار سیکلی  چنینهممتر، میلی 02/4سیکل بارگذاری برابر  999پس از اعمال  پیکل 

متر میلی 04/11باراستاتیکی، نشست کل  98/0متر و برای نسبت سربار میلی 75/5سیکل بارگذاری، نشست کل  1067اعمال 

میلی متر بوده و  29/13سیکل بارگذاری برابر  86، مقدار نشست پس از اعمال 80/1به دست آمد. برای نسبت سربار سیکلی 

درصد سربار استاتیکی، گسیختگی در نسبت سربار سیکلی  33عبارتی برای نسبت بهخاک زیر دچار گسیختگی شده است. 

دچار گسیختگی شده است.  پیدرصد عرض  27در نشستی معادل خاک برابر سربار استاتیکی حاصل شد. در این حالت  80/1

 (.13ل )شک ستامربوط به این حالت بارگذاری  ،نشست کل چنینهمبیشترین نشست در سیکل اول بارگذاری و 

 
ای واقع بر خاک ماسه پیبا تعداد سیکل بارگذاری تا لحظه گسیختگی  تغییرات نشست کل )استاتیکی و سیکلی( نسبی -13ل شک

 متراکم

متر بود. با اعمال میلی 69/2درصد ظرفیت باربری نهایی، میانگین مقدار نشست استاتیکی حدود  50برای سربار استاتیکی 

برابر سربار استاتیکی، مقدار نشست در سیکل اول بارگذاری به  62/0و  47/0، 34/0، 30/0های با نسبتسربارهای سیکلی 

سربار استاتیکی، مقدار نشست  30/0متر به دست آمد. برای نسبت بار سیکلی میلی 32/3و  31/2، 93/1، 88/1ترتیب برابر 

بار استاتیکی، پس از  34/0نسبت سربار سیکلی  چنینهمر، متمیلی 10/6سیکل بارگذاری برابر  999پس از اعمال  پیکل 

متری به دست آمد و خاک زیر دچار گسیختگی نشده است. برای نسبت میلی 92/5سیکل بارگذاری، نشست کل  8598اعمال 

ه دست متر بمیلی 11/7سیکل بارگذاری برابر  2621پس از اعمال  پیسربار استاتیکی، مقدار نشست کل  47/0بار سیکلی 

متر بود و خاک زیر میلی 83/10سیکل بارگذاری برابر  365، مقدار نشست پس از اعمال 62/0آمد. برای نسبت سربار سیکلی 

سربار  62/0درصد سربار استاتیکی، گسیختگی در نسبت سربار سیکلی  50عبارتی برای نسبت دچار گسیختگی شد. به

در نشستی  پی ،. در این حالتاستتیکی مربوط به این حالت بارگذاری استاتیکی حاصل شد. بیشترین مقدار نشست استا

 دچار گسیختگی شد. پیدرصد عرض  22معادل 

 سیکلی، بارگذاری ماهیت به توجه با رسدمی نظر به .شودهای ماندگار در توده خاک میبارگذاری سیکلی، باعث ایجاد نشست

 خاک ذرات استاتیکی، بارگذاری خالف بر دیگر، عبارتبه. باشد بارگذاری صفحه زیر از ذرات فرار دلیل به پی نشست از بخشی

 یابد.با افزایش تعداد سیکل بارگذاری، نشست ماندگار نیز افزایش می .دارند جانبی حرکت به تمایل بیشتر

-بارگذاری را شامل میهای اول بارگذاری، درصد قابل توجهی از نشست نهایی در انتهای که نشست در سیکل دادنتایج نشان 

-تحت سیکل .های اولیه به عنوان یک ویژگی رفتاری مهم بستر تحت بارگذاری سیکلی استکه این امر مبین اثر سیکل، شود
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یج پژوهش ااین نتیجه با نت شود.های قابل توجه و عمدتا خمیری منجر به بروز گسیختگی در خاک میهای اولیه بار، نشست

 تطابق خوبی دارد. [20] مقدسشریفی و 

مقدس و داوسون ، [28] 24ت التا و ساموانشیمتر، مقدار نشست بسیار نزدیک به نتایج حاصل از تحقیقاسانتی 5برای عرض 

، 13و  12های با توجه به نتایج نشان داده شده در شکل است. [29] و کارگر و میرحسینی [16] ابریشمیو میرحسینی ، [17]

اختصاص درصد وقوع پیوسته است، ههای اولیه بارگذاری ب، در سیکلپیتوان نتیجه گرفت که بخش زیادی از نشست می

، شریفی و مقدس [7]بارگذاری، با نتایج سایر تحقیقات )ابریشمی و میرحسینی  اولیه هایسیکلاز نشست کل در  زیادی

 دهد.( تطابق خوبی را نشان می[12]واف و نذیر الصو  [17, 13] مقدس و داوسون، [24]و ابریشمی ، تبرئی [20]
 زیر پیتعداد سیکل الزم برای بروز گسیختگی خاک  -3-3

مقدار  ،. در حالت اولشدنواری مشاهده پی ای با تراکم متوسط در دو حالت، بروز گسیختگی در خاک زیر برای خاک ماسه

 برابر سربار استاتیکی 49/1کیلو پاسکال( و سربار سیکلی  86/39) درصد ظرفیت باربری نهایی 33سربار استاتیکی برابر 

کیلو پاسکال، در سیکل  99های استاتیکی و سیکلی حدود تحت اثر مجموع سربار پیکیلو پاسکال( بود. خاک زیر  43/59)

دچار گسیختگی شده است. برای سربار  پیدرصد عرض  44در نشستی برابر  پیدچار گسیختگی شده است. خاک زیر  744

کیلو  81/55درصد سربار استاتیکی ) 92کیلو پاسکال( و سربار سیکلی  4/60) درصد ظرفیت باربری نهایی 50استاتیکی 

 60کیلو پاسکال در سیکل  116ای با تراکم متوسط تحت اثر مجموع سربارهای استاتیکی و سیکلی سکال(، خاک ماسهپا

عبارتی دیگر هرچه به دچار گسیختگی شده است. پیدرصد عرض  33در نشستی برابر  پیخاک زیر (. 14ل شک) گسیخته شد

یعنی با  ؛کند تا دچار گسیختگی شودبارگذاری بیشتری را تحمل میسربار کل وارد به خاک کمتر باشد، خاک تعداد سیکل 

 شود.ازدیاد سربار استاتیکی و سیکلی، خاک در تعداد سیکل کمتری دچار گسیختگی می

 

ای با تراکم واقع بر خاک ماسه پیتغییرات سربار کل استاتیکی و سیکلی با تعداد سیکل بارگذاری در لحظه گسیختگی  -14ل شک

 متوسط

مقدار سربار  ،. در حالت اولشدنواری مشاهده  پیای متراکم، در دو حالت بروز گسیختگی در خاک زیر برای خاک ماسه

 54/98برابر سربار استاتیکی ) 80/1کیلو پاسکال( و سربار سیکلی  75/54) درصد ظرفیت باربری نهایی 33استاتیکی برابر 

دچار  86کیلو پاسکال، در سیکل  153ع سربارهای استاتیکی و سیکلی حدود تحت اثر مجمو پیکیلو پاسکال( بود. خاک زیر 

 50برای سربار استاتیکی  دچار گسیختگی شده است. پیدرصد عرض  27در نشستی برابر  پیگسیختگی شد. خاک زیر 

پاسکال(، خاک  کیلو 26/51) درصد سربار استاتیکی 62کیلو پاسکال( و سربار سیکلی  95/82) درصد ظرفیت باربری نهایی

                                                           
24 Latha & Somwanshi 
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گسیخته شده است خاک  365کیلو پاسکال در سیکل  134ای متراکم تحت اثر مجموع سربارهای استاتیکی و سیکلی ماسه

 (.15ل )شک دچار گسیختگی شد پیدرصد عرض  22در نشستی برابر  پیزیر 

 

 متراکم ای واقع بر خاک ماسه پیتغییرات سربار کل استاتیکی و سیکلی با تعداد سیکل بارگذاری در لحظه گسیختگی  -15ل شک

 

نتایج این  .شودمی لغزش هایگرفتن گوه شکل به منجر بارگذاری رسیده، ثابتی تراکم به بیشتر، خاک هایسیکل اعمال با

، شودبارگذاری، درصد قابل توجهی از نشست نهایی در انتهای بارگذاری را شامل میهای اول تحقیق نشان داد که در سیکل

عنوان یک ویژگی رفتاری مهم بستر تحت بارگذاری سیکلی است. از طرفی نرخ افزایش های اولیه بهکه این امر مبین اثر سیکل

 .فتیاتعداد سیکل بارگذاری، کاهش زدیاد نشست با ا

برای نسبت بار . یابدیکسان، با ازدیاد بار استاتیکی اولیه، مقدار نشست تحت اثر بار سیکلی افزایش میبرای تعداد سیکل بار 

یابد. برای بار استاتیکی اولیه و تعداد سیکل بارگذاری یکسان، مقدار نشست کل با ازدیاد بار سیکلی وارده، افزایش می

یابد. مقدار نشست سیکلی، ندگار، با ازدیاد تعداد سیکل افزایش میاستاتیکی اولیه و دانسیته نسبی یکسان، نشست سیکلی ما

 یابد.با افزایش سربار سیکلی و استاتیکی افزایش می

 

 

 گیرینتیجه -4
ای تحت های نواری واقع بر خاک ماسههای مدل آزمایشگاهی انجام شده روی پیدست آمده از آزمایشدر این مقاله، نتایج به

-گیری زیر را در مورد نشست پیتوان نتیجهدست آمده از تحقیق حاضر، میئه شده است. بر اساس نتایج بهاثر بار سیکلی ارا

 ای تحت اثر بارگذاری سیکلی انجام داد.های واقع بر خاک ماسه

، تراکم خاک، ظرفیت باربری نهایی، سربارهای پی، به عواملی مانند عرض سیکلیدر سیکل اول بارگذاری  پینشست  -

 بستگی دارد.و تعداد سیکل بارگذاری استاتیکی و سیکلی 

 یابد.میبا ازدیاد سربارهای استاتیکی و سیکلی، مقدار نشست در سیکل اول بارگذاری نیز افزایش  -

درصد ظرفیت باربری نهایی و سیکلی حدود  50ای با تراکم متوسط، تحت اثر سربارهای استاتیکی حدود های ماسهدر خاک -

 توان خطی در نظر گرفت. درصد سربار استاتیکی وارده، رابطه نشست در سیکل اول برحسب سربار سیکلی را می 60

 75درصد ظرفیت باربری نهایی و سیکلی حدود  50ای متراکم، تحت اثر سربارهای استاتیکی حدود های ماسهدر خاک -

 توان خطی در نظر گرفت. استاتیکی وارده، رابطه نشست در سیکل اول برحسب سربار سیکلی را میدرصد سربار 
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های استاتیکی و سیکلی کم، با دو برابر شدن سربار سیکلی، نشست در اولین تحت اثر سربار، ای متراکمهای ماسهدر خاک -

 یابد.درصد افزایش می 50سیکل بارگذاری حدود 

 51و  46، به ترتیب حدود بارگذاری با تراکم متوسط و متراکم، مقدار متوسط نشست پی در سیکل اولای در خاک ماسه -

 .استدرصد کل نشست سیکلی 

که این امر ، شودبارگذاری، درصد قابل توجهی از نشست نهایی در انتهای بارگذاری را شامل می یههای اولنشست در سیکل -

 تحت بارگذاری سیکلی است.خاک یک ویژگی رفتاری مهم  های اولیه به عنوانمبین اثر سیکل

ولی آهنگ این افزایش با ازدیاد تعداد سیکل بارگذاری،  یافته افزایشبا ازدیاد تعداد سیکل بارگذاری، نشست ماندگار سیکلی  -

 یابد.کاهش می

 .است یافته افزایش شدتبه با ازدیاد سربار سیکلی و رسیدن آن به محدوده گسیختگی، نشست ماندگار سیکلی نیز -

 ،یبارگذار کلیس 1000 اعمال از پس ،4 حدود یکیاستات به یکلیس سربار نسبت در یحت ،کم یکیاستات یسربارها در -

 .است امدهین وجود به متوسط تراکم با ایماسه خاک در یختگیگس

برابر  49/1درصد سربار استاتیکی، گسیختگی در نسبت سربار سیکلی  33ای با تراکم متوسط برای نسبت در خاک ماسه -

 .استمربوط به این حالت  ،نشست کل چنینهمسربار استاتیکی حاصل شد. بیشترین نشست در سیکل اول بارگذاری و 

 92/0کی، گسیختگی خاک در نسبت سربار سیکلی درصد سربار استاتی 50برای نسبت ای با تراکم متوسط، برای خاک ماسه -

چنین مجموع نشست استاتیکی و سیکل اول بارگذاری یشترین مقدار نشست استاتیکی و همسربار استاتیکی حاصل شد. ب

 .استمربوط به این حالت 

 ،نواری مشاهده گردید. در حالت اول پیای با تراکم متوسط، در دو حالت بروز گسیختگی در خاک زیر برای خاک ماسه -

تحت  پیبرابر سربار استاتیکی بود. خاک زیر  49/1درصد ظرفیت باربری نهایی و سربار سیکلی  33مقدار سربار استاتیکی برابر 

دچار گسیختگی شده است. برای سربار  744کیلو پاسکال، در سیکل  99اثر مجموع سربارهای استاتیکی و سیکلی حدود 

ای با تراکم متوسط تحت اثر ، خاک ماسهدرصد سربار استاتیکی 92ار سیکلی درصد ظرفیت باربری نهایی و سرب 50کی استاتی

 گسیخته شده است.  60کیلو پاسکال در سیکل  116مجموع سربارهای استاتیکی و سیکلی 

 . کند تا دچار گسیختگی شودمی هرچه سربار کل وارد به خاک کمتر باشد، خاک تعداد سیکل بارگذاری بیشتری را تحمل -

یابد ولی تأثیر افزایش سربار استاتیکی در مقایسه ، مقدار نشست سیکلی، افزایش میو سیکلی استاتیکی هایبا افزایش سربار -

های استاتیکی با سیکلی و نزدیک شدن به لحظه گسیختگی، سربار با سربار سیکلی کمتر است. البته با تجمیع نشست

 دهد.ثر خود را بیشتر نشان میاستاتیکی ا

 . دچار گسیختگی شد پیدرصد عرض  27تا  22ای با تراکم متوسط، در نشستی معادل خاک ماسه -

 .استاز شرایط مشابه استاتیکی  تربزرگهای سیکلی، نشست لحظه گسیختگی در کلیه آزمایش -

 وجودبه، گسیختگی در خاک سیکل بارگذاری، 1000در سربارهای استاتیکی، پس از اعمال ای متراکم و در خاک ماسه -

 .است پیبسیار زیاد شدت سربار استاتیکی بر رفتار  یرتأث دهندهنشاننیامده است. این موضوع 

سربار استاتیکی  62/0درصد سربار استاتیکی، گسیختگی در نسبت سربار سیکلی  50برای نسبت ای متراکم در خاک ماسه -

 حاصل شد. 

 دچار گسیختگی شده است. پیدرصد عرض  43تا  33، در نشستی معادل ای متراکمخاک ماسه -

رفتار پی تحت اثر بار سیکلی با رفتار آن تحت اثر بار استاتیکی، متفاوت است. با توجه به ایجاد نشست ماندگار در پی تحت اثر 

از روسازه را مختل نساخته و  برداریبهرهبارهای سیکلی، طراحی پی تحت اثر این نوع بارگذاری باید طوری باشد تا پی بتواند 

 شدهبینیپیشها تحت اثر بارهای سیکلی، مقدار نشست نشود. به همین دلیل، در طراحی پیباعث گسیختگی خاک زیر پی 
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در هیچ حالتی، دامنه نوسان مجاز بار سیکلی نباید از حد نصاب مشخص یعنی  بایستی از مقدار مجاز آن کمتر باشد. حتماً

و  ماشین آالت موجود در مجاورت پی ،ی به سازهشده توسط سازنده ماشین آالت تجاوز نماید. در تعیین دامنه مجاز، بایست

  ای برای آنها پیش نیاید.توجه شود تا تشدید و یا ضایعه افراد

 

 تقدیر و تشکر -5

به خاطر حمایت مالی این آزاد اسالمی واحد سمنان از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه دانند تا بر خود الزم مینویسندگان 

 صمیمانه تقدیر و تشکر نمایند. ،پژوهشیطرح تحقیق، در قالب 
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