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البته با توجه به ماهیت مصالح ، که  توسعه بنادر با استفاده از استحصال رسوبات بستر دریا بسیار مرسوم است امروزه  
به ویژه ظرفیت باربري و نشست  اغلب داراي ضعف در خصوصیات مهندسی  مورد استفاده و البته روش اجراي آن،  

هاي مرسوم  اري از این مسائل نیاز به بهسازي این خصوصیات در خاك است. یکی از روشباشند. براي رفع بسیمی
تامین مصالح و نحوه  در    ی هزینه نسبتا باالیداراي  اغلب  است که    روشهاي تسلیح خاكبهسازي خاك استفاده از  

و البته سهولت    زیست محیطیدر این بین افزودن مواد ضایعاتی به خاك به دلیل وجود مزایاي  ،  هستنداجراي آن  
اي برخوردار بوده که با توجه به افزایش تولید انواع پالستیک  ، از جایگاه ویژهاضافه کردن آن در حین اجراي خاکریز

هاي پلی اتیلن ترفتاالت ضایعاتی براي بهسازي خاك  ، تصمیم گرفته شد در این پژوهش از خردههاي اخیردر دهه
هاي دینامیکی با استفاده از دستگاه برش ساده دینامیکی، آزمایش سعی شده است  اضر  در پژوهش ح  استفاده شود.
و بهسازي شده با    الیافحالت بدون    2انزلی در  اخذ شده از بندر استحصالی  ي  ا  هاي خاك ماسهبر روي نمونه 

ي دینامیکی خاك مورد  سربار انجام شده و تاثیر افزودن این مواد ضایعاتی بر پارامترها  3هاي پت تحت اثر  خرده
هاي مشابه اثر این افزودنی بر سرعت  در ادامه با انجام آزمایش بندر المنت بر روي نمونهبررسی قرار گرفته است.  

 موج برشی و همچنین مقدار مدول برشی حداکثر بررسی شده است. 
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 Nowadays, the development of ports and the construction of artificial harbors using seabed sediments 
is widespread. However, due to the nature of the material used and the method of implementation, 
often have weakness in engineering characteristics, especially bearing capacity and settlement of the 
soil. To solve many of these problems, this is essential to improve these characteristics in the soil. One 
of the common soil improvement methods is soil reinforcement methods, which are often costly 
because of the costs of supply of material and the implementation. The addition of waste materials to 
the soil is a proper way to reinforce the ground because of its environmental benefits and the ease of 
adding it during embankment implementation. Moreover, due to the increase in plastics production in 
recent decades, it was decided to use waste polyethylene terephthalates for soil improvement in this 
study. After sample preparation, dynamic tests were performed on soil samples (Bandar Anzali sand) 
in two treated and untreated cases under various vertical loads by the dynamic Simple Shear apparatus. 
Then the effect of adding this material on dynamic parameters of the soil was investigated. Afterward, 
by performing the bender element Tests on similar samples, the additive effect on shear wave velocity 
and maximum shear modulus has been considered. 
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 مقدمه  -  1
ي زیر ـساخت هاي جامعه گـسترش روزافزون ـساخت و ـساز و توـسعه
هایی با شــرایط ژئوتکنیکی بشــري، ما را ناگزیر به اســتفاده از زمین

ــت. براي به کارگیري زمین ــب کرده اس ها  گیهایی با این ویژنامناس
ها مبادرت اي مهندســی آنهبه بهســازي و بهینه کردن ویژگی  باید

ت و ویژگی اوـم د. بهبود مـق اك از راهورزـی ــی ـخ دسـ اي مهـن اي  ـه ـه
انیکی دـهاي مـک د فرآیـن انـن اگون ـم ا  گوـن ایی و ـی ــیمـی ، افزودن مواد شـ

ــلح ـــتا تحقیـقات کردن ـخاك امـکانمسـ ــت. در همین راسـ ـپذیر اسـ
ده با الیاف مختلف طبیعی و  بسـیاري در مورد رفتار خاك مسـلح ـش

ــنوعی انجام ــت که از آن جمله می مص ــده اس توان به (خطاك و ش
ــلند   ــی  1979آندرسـ ، یوجیانگ و 1994، هو و ماهر  1983، اوهشـ

گ   ان  1999واـن ارك و ـت گ  2005، ـپ اـن و   2007، آکبولوت  2007، ـت
نتایج آزمایشــگاهی نشــان داده    .]8-1[)اشــاره نمود2009کنســولی 

ت تسـلیح خاك با الیاف منجر به افزایش مقاومت فشـاري خاك،   اـس
پذیري نمونه و افزایش مقاومت برشی افزایش کرنش شکست و شکل

 شود.خاك شده و به طور کلی موجب بهبود رفتار خاك می
هاي مهندسی  لح کردن خاك و بهسازي ویژگیهاي اخیر مـسدر دهه

آن با افزودن مـصالح به خاك مورد توجه قرار گرفته اـست که در این 
تفاد ایعاتی از اهمیت ویژهبین اـس ت، زیرا  اي بره از مواد ـض خوردار اـس

ها ي مجدد از آنسـازي رفتار مصـالح خاکی، اسـتفادهافزون بر بهینه
ـــبب ـکاهش میزان آلودگی ــت سـ ــی از این ـهاي زیسـ محیطی ـناشـ
هاي دانیم بطريشود و همانطور که میضایعات در محیط زیست می

هاي جامعه بشـــري هســـتند و ترین زبالهعمده پالســـتیکی یکی از
تواند  اـستفاده از این مواد ـضایعاتی در مـسلح کردن مـصالح خاکی می
د. این بطري اـم انـج ــت محیطی بـی ــکالت زیسـ اهش مشـ ه ـک اي ـب ـه

ــتیکی ــاخـته می  از پلی  پالسـ ــوـند. پلی اتیلن اتیلن ترفـتاالت سـ شـ
ـشود از ) عنوان میPETترفتاالت که به طور مختـصر به ـصورت پت (

ــاخت بطري ــت که در س ــترها اس ــابه، آب خانواده پلی اس هاي نوش
 .]10,  9[گیردمعدنی و... مورد استفاده قرار می

هاي انجام ـشده تولید پالـستیک در ـسطح جهان طبق آخرین بررـسی
تولید  2016و   2015اي که در ســـال  رو به افزایش اســـت، به گونه

 . ]11[تن رسیده است میلیون 335به میلیون تن  322ک از پالستی
ار   ــد اختالط    2012کوـم ا درصـ ه ـخاك ـب اف پروپیلن ـب ا افزودن الـی ـب

ک و با   %1تا    %0.1هاي  وزنی بت ابعاد ( 3وزن خاك خـش 𝑙𝑙نـس
𝑑𝑑

  (75  ،
آزمایشـــات مختلفی از جمله آزمایش برش مســـتقیم،  125و   100

ا اك و آزـم ک محوري ـخ ایش ـت ه  CBRیش  آزـم اي  را بر روي نموـن ـه
ــات ـتاثیر مثـبت وجود این   ـخاك انـجام داد و در نتیـجه این آزـمایشـ
اري الیاف در نمونه ی، مقاومت فـش هاي خاك و افزایش مقاومت برـش

ار تنش ه-و بهبود رفـت ــده کرنش در نموـن ــازي شـ اك بهسـ اي ـخ ـه
 [12].مشاهده شد

ــرا ( ا و میشـ ار گوپـت ــتر و ـپت را بر 2018کوـم ) اثر همزـمان ـخاکسـ
مشخصات مقاومتی خاك در آزمایشات حدود اتربرگ، آزمایش برش 

تقیم و آزمایش پروکتور اـصالح ـشده مورد  بررـسی قرار دادند. در مـس
آزمایش پروکتور اصـالح شـده مقدار رطوبت بهینه و وزن مخصـوص 

ــک ـحداکثر ـخاك ـکاهش پـیدا کرد و ه مچنین اثر مثـبت وجود خشـ
ار تنشاین افزودنی دود اتربرگ و همچنین رفـت اك بر ـح ا در ـخ - ـه

 .  ]13[کرنش مشاهده گردید
هاي پالستیک ضایعاتی قطعات  تاثیر افزودن خرده 2016ی اولووپلوم

د اختالطمیلی  7*7متر و میلی 3*3 %  4/0هاي مختلف متر با درـص
ــیـمان   0/2% و    6/1% و    2/1% و    8/0و   % از وزن ـخاك و مـقدار سـ

ا انـجام  را  وزن ـخاك  % از    3برابر   ــت. ـب ــی قرار داده اسـ مورد بررسـ
هاي بهسـازي شـده و بهسـازي آزمایش تراکم اصـالح شـده بر نمونه

مقدار وزن مخصوص خشک حداکثر با افزایش نشده مشاهده شد که  
ــایعاتی پت، کاهش می یابد که این کاهش به  ــتیک ضـ مقدار پالسـ

 .]14[علت وزن سبک مصالح پت می باشد
کرنش  -تا رفتار تنش دار افزودالیاف پت را به خاك الي 2015بوترو 

یله ده به وـس لیح ـش ی قرار ده خاك تـس د. با  الیاف پت را مورد بررـس
م منحنی تنش د  -رـس اهده ـش ه محوري مـش کرنش منتج از آزمون ـس

کرنش با تغییر مقدار الیاف اســتفاده شــده و -هاي تنشکه پاســخ
کند. همچنین در برخی درصدهاي  مقدار فشار همه جانبه، تغییر می

ف مـشاهده ـشد که نمونه به حد گـسیختگی نرـسید و این اختالط الیا
ــد که به حالت فقط می تواند مربوط به مقاومت کشــشــی الیاف باش

ــتر خاك کمک می ــی بیش ــبب میمقاومت برش ــود که کند و س ش
یا   ترك تـشکیل، ظرفیت تغییر ـشکل خاك بیـشتر ـشود، بدون آن که

 .]15[انتشار پیدا کند
 5*1  يو نوارـها  1*1  ـهاياـندازه در ـهاي ـپت راخرده  ،2019کرامتی  

انت ورت ال نیمتر و همچن  یـس ه ا افیبه ـص در   .دافزو يبه خاك ماـس
تق  شیآزما  نتایج حـضور پت   ،مـشاهده ـشد اسیبزرگ مق  میبرش مـس

ــورت ه صـ اـب اـعث افزا  لفمخت  يـه اك ـب ــ  شیدر ـخ ت برشـ اوـم   ی مـق
  ، یاـصطکاك داخل  هیزاو  شیخاك، افزا يریپذـشکل شیافزا  مم،یماکز
ــبندگ شیافزا ــه  يباربر تیظرف شیخاك و افزا  یچس  ياخاك ماس

 .]16[شده است
هاي زیادي در مورد تاثیر بهـسازي خاك بر هاي اخیر بررـسیدر ـسال

ات خـص کل فیزیکی  مـش الح ژئوتکنیکی  پذیريو ـش ورت مـص  گرفته  ـص
ــت ا    .اسـ اء دانش لرزهاـم ه ارتـق ه اینـک ا نظر ـب داي  ـب ازمـن ات   نـی اطالـع

ــتري ــد.دینامیکی می خواص  در زمینه  بیش ــر  باش  در در مقاله حاض
ازي ب جهت تفاده از مواد پلیمري بر افزایش آگاهی، تاثیرات بهـس ا اـس
  دـستگاه   از  اـستفاده  هاي بهـسازي ـشده باخاك  دینامیکی  خواص روي

اده ت. در این پژوهش   قرار  ارزیابی دینامیکی مورد  برش ـس گرفته اـس
تفاده از پلی اتیلن ترفتاالت بر روي نمونهعملی هاي ات بهـسازي با اـس

تفاده پلی  اي بندرخاك ماـسه انزلی اجرا ـشده اـست. افزودنی مورد اـس
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باـشد. بعد از اتمام اختالط خاك  ) ـضایعاتی میPETاتیلن ترفتاالت (
ها و سربارهاي مختلف و پت آزمایش برش ساده دینامیکی در کرنش

انجام ـشده اـست و پارامترهاي مدول برشی و میرایی   هابر روي نمونه
ل دانش   ت تکمـی ه اســـت. همچنین جـه ــی قرار گرفـت مورد بررسـ
تفاده   رعت موج برـشی نیز  با اـس دینامیکی در این زمینه، تغییرات ـس
ی قرار  تگاه مورد بررـس ورهاي بندرالمنت موجود در این دـس نـس از ـس

 گرفته است.
 

 هامواد و روش –  2
 مورد استفادهخاك  - 2-1

شده،   استفاده  خاك  مطالعه  این  ماسهدر  گردگوشه خاك  اي 
-انزلی میاستحصالی  وع کربناته بوده و مربوط به بندریکنواخت از ن

بر   خاك  جامد  مواد  مخصوص  وزن  تعیین  آزمایش  طبق  باشد. 
باشد. آزمایش  می  65/2چگالی ویژه ماسه    ASTM D854-87اساس

انجام    ASTM D422-87بندي این ماسه نیز بر اساس استاندارد  دانه
در شکل   و  دانه  1شده  بر  نمودار  است.  این خاك رسم شده  بندي 

مقدار   نمودار رسم شده  اندازه  50Dاساس  ي ذرات خاك)  (متوسط 
و ضریب یکنواختی آن   07/1متر، ضریب انحناي خاك  میلی  17/0
-انزلی در سیستم طبقهي بندرباشد. الزم به ذکر است ماسهمی  25/1

در   ) قرار دارد.SPبندي شده (ي بد دانهندي متحد  در گروه ماسهب
 خصوصیات فیزیکی ماسه بندر انزلی بیان شده است.  1جدول 

 

 
 بندي ماسه بندرانزلینمودار دانه -1 شکل

 
 ماسه بندرانزلی فیزیکی خصوصیات  -1جدول 

 مقدار  واحد  ASTMکد آزمایش  مشخصه 

sG D854-87 - 65/2 

mine - - 0.66 

maxe - - 0.99 

(γd)min D698 3gr/cm 1.33 

(γd)max D698 3gr/cm 6/1 

D50 D422-87 mm 17/0 

uC D422-87 - 25/1 
Cc D422-87 - 07/1 

 کننده مورد استفادهمسلح - 2-2
ــلح ــده  الکردن خاك از پلی اتلین ترفتابه منظور مس ــتفاده ش ت اس

پت یک رزین پلی استر ترموپالستیک است که از تغلیظ اتیلن است.  
داراي سـختی شـود. این ماده  گلیکول و ترفتالیک اسـید سـاخته می

ــیـته ـباال،   ــش مـقاوم، از لـحاظ ابـعادي ـپاـیدار و ـعایق الکتریسـ ي  پوشـ
ــبی می ــدمناس ــات فیزیکی و  به 3و   2که در جدول    باش ــخص مش

ــار ــت. از جملهمکانیکی پت اش ــده اس ــه  ه ش ــخص هاي بارز پت مش
همی اال،   توان ـب ه وزن ـب ام ـب ــتحـک ـــبت اسـ اوـمت در برابر آب، نسـ مـق

ه)، اقتـصادي و نیز قابل   یـش مقاومت در برابر خردـشدگی (بر خالف ـش
 اشاره کرد. بازیافت بودن
کل  لح کننده  قطعات    2مطابق ـش ده در این آزمایش  مـس تفاده ـش اـس

اسـت و این  مترمیلی 02/0و ضـخامت    رمتسـانتی  1*1  داراي ابعاد
  هاي ضایعاتی پت به دست آمده است.قطعات از بطري

 
 ها (پت) مورد استفاده کننده تصویري از مسلح  -2شکل 

 
 مشخصات فیزیکی پت -2جدول  

کد آزمایش  پارامتر
ASTM 

 مقدار  واحد 

 D792 lbs/cu in3 0499/0 چگالی 
 D570 % 1/0 جذب آب 

 
 مشخصات مکانیکی پت -3جدول 

کد آزمایش  پارامتر
ASTM 

 مقدار  واحد 

Gs D792 - 38/1 
مقاومت کششی در  
 هنگام گسیختگی

D638 
Psi 11500 

 D638 Psi 4×105 مدول کششی 

-تغیر طول در هنگام
 گسیختگی

D638 
% 70 

 D790 Psi 15000 مقاومت خمشی 

 D790 Psi 4×105 مدول خمشی 

 D259 ft-lbs/in 7/0 ایزوتوپ ي  استحکام ضربه 
 D785 - R117 سختی راك ول 

-Static - ي اصطکاك ضریب زاویه 
dynamic 25/0-19/0 
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 هاروش انجام و برنامه آزمایش - 3- 2
ها بر پارامترهاي  کنندهبه منظور بررـسی اثر مسلح  مطالعهدر این 

اده دینامیکی (به ابعاد نمونه،  تگاه برش ـس  4ارتفاع دینامیکی از دـس
انتی 10و قطر  امل دو  ـس تگاه ـش ت. این دـس ده اـس تفاده ـش متري) اـس

جک پنوماتیک افقی و قائم اســت که با فشــار باد کنترل شــده و به 
ــتال ــل بوده و وظیفه اعمال بار  ترتیب به پدس هاي افقی و قائم متص

دو لودـسل افقی و قائم  همچنین دـستگاه ـشامل  د.  نافقی و قائم را دار
ــور اندازهگیري نیرجهت اندازه ــنسـ ــه سـ گیري وي افقی و قائم، سـ
ور با دقت  LVDTجابجایی ( نـس امل دو عدد ـس متر میلی 001/0) ـش

هاي دینامیکی افقی  جهت کنترل تغییر ـشکلمتر  میلی 20 و کورس
ــور با دقت   ــنسـ  100متر و کورس  میلی  01/0و قائم و یک عدد سـ

ــیســتم جهت کنترل تغییرشــکل  مترمیلی ــتاتیکی، س هاي افقی اس
ــی و دیتاالگر جهت بندرالمنت جهت اندازه ــرعت موج برش گیري س

 3باشـد. شـکل کلی دسـتگاه مطابق شـکل  ها میثبت و کنترل داده
ت هر دو لودســــمی اشــــد. ظرفـی ه   500ل  ـب ـب ه  کیلوگرم بوده ـک

ودســل لباشــند،  هاي باال و پایین مطابق شــکل متصــل میپدســتال
ــربار و   ــتال باال جهت کنترل س ــل پدس ــتال افقی جهت لودس پدس

تاتیکی و دینامیکی با فرکانس هاي مختلف در بازه  کنترل بارهاي اـس
درصد   4الی   01/0هاي برشی هرتز و در محدوده کرنش  5الی    01/0
داخل غشـــاهاي الســـتیکی در بین هاي خاك در نمونه  .باشـــدمی

گیرد و با اعمال بار  فلون قرار میهاي ســاخته شــده از جنس ترینگ
گردد.  هاي برشـــی ایجاد میافقی به صـــفحه پایین در نمونه کرنش

  0/ 001  ســنج با دقتهمچنین در هر دو محور ســنســورهاي کرنش
ــکل داده براي ثبتمتر  میلی ــت. ش ــده اس ــماتیک  4ها تعبیه ش ش

عملکرد دســـتگاه برش ســـاده دینامیکی و موقعیت نمونه در داخل 
 دهد.ه را نشان میدستگا

 
 اي ساده دینامیکیدستگاه برش حلقه –3شکل 

 
 ب) جزئیات جعبه برش و محل قرارگیري نمونه  شمایی از عملکرد دستگاه برش سادهالف)  –4شکل 

 
با ابعاد گفته   درصد  30هاي آماده شده در درصد تراکم  نمونهدر ادامه  

هاي این دستگاه قرار گرفته و پس از اعمال بار شده در داخل رینگ
ها وارد شده است. رشی به صورت کرنش کنترل به نمونهقائم، نیروي ب

کیلوپاسکال    300و  200، 100هاي قائم ي بارات در محدودهآزمایش

، 1/0،  05/0،  02/0،  01/0برشی    هايرنش سربار کو در هر    انجام شده
 ها اعمال شده است.  درصد به نمونه 4و  3، 2، 1، 5/0

هاي خاك برش ساده دینامیکی بر روي نمونه تست 108در مجموع 
کنترل کرنش  صورت  به  پت  با  شده  بهسازي  و  نشده  در   بهسازي 

ایج  نتاست.    سیکل انجام شده  15هرتز و در    1/0محدوده فرکانسی  
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لوپآزمایش به صورت  و سیکل ها  استخراج شده  هیسترزیس  هاي 
دهم به عنوان مالك آزمایش قرار گرفته و براي محاسبه میزان مدول 

مشخصات   4برشی و میرایی مورد استفاده قرار گفته است. در جدول  
 ها آورده شده است. زمایشات صورت گرفته بر روي نمونهآ

در  ک،  دهنده آزمایش سیکلینشان  Cحرف    در این جدول پارامتر اول
یا بهسازي نشده و حرف   untreatedبه معنی    Uحرف    پارامتر دوم 

T    به معنیtreated  .همانطور که گفته شد هر   یا بهسازي شده است
دامنه مورد آزمایش واقع شده است که براي اختصار در    9نمونه در   

آزمون در یک گروه آزمایش قرار گرفته   9جدول کدهاي آزمایش هر  
پس از یک خط  را  مخصوص هر آزمایش عدد دامنه    و براي ایجاد کد 

 نماییم. اضافه میتیره به انتهاي کد گروه آن  
 

 هابرنامه آزمایش -4جدول 
 دامنه 

 متر)(میلی
 مقدار سربار 

 (کیلوپاسکال) 
 ردیف  آزمایشگروه کد  درصد اختالط وزنی پت

0/01, 0/02, 0/05, 0/1, 
0/5, 1, 2, 3, 4 100 0 C-U-0-30-100 1-9 

0/01, 0/02, 0/05, 0/1, 
0/5, 1, 2, 3, 4 200 0 C-U-0-30-200 10-18 

0/01, 0/02, 0/05, 0/1, 
0/5, 1, 2, 3, 4 300 0 C-U-0-30-300 19-27 

0/01, 0/02, 0/05, 0/1, 
0/5, 1, 2, 3, 4 100 0/5 C-T-0/5-30-100 28-36 

0/01, 0/02, 0/05, 0/1, 
0/5, 1, 2, 3, 4 200 0/5 C-T-0/5-30-200 37-45 

0/01, 0/02, 0/05, 0/1, 
0/5, 1, 2, 3, 4 300 0/5 C-T-0/5-30-300 46-54 

0/01, 0/02, 0/05, 0/1, 
0/5, 1, 2, 3, 4 100 1 C-T-1-30-100 55-63 

0/01, 0/02, 0/05, 0/1, 
0/5, 1, 2, 3, 4 200 1 C-T-1-30-200 64-72 

0/01, 0/02, 0/05, 0/1, 
0/5, 1, 2, 3, 4 300 1 C-T-1-30-300 73-81 

0/01, 0/02, 0/05, 0/1, 
0/5, 1, 2, 3, 4 100 2 C-T-2-30-100 82-90 

0/01, 0/02, 0/05, 0/1, 
0/5, 1, 2, 3, 4 200 2 C-T-2-30-200 91-99 

0/01, 0/02, 0/05, 0/1, 
0/5, 1, 2, 3, 4 300 2 C-T-2-30-300 100-108 

 
 آزمایشات بندرالمنت - 4- 2

هاي هاي سیکلیک مقدار مدول برشی حداکثر در کرنش در آزمایش
هاي دینامیکی حاصل از  اما براي ارزیابی داده ،آید می  دست پایین به
 مدول برشی حداکثر استدار واقعی  هاي سیکلیک نیازمند مقآزمایش

آید و با توجه هاي بسیار پایین به دست میکه این مقدار در کرنش
آزمایش پایین  دقت  کرنش به  در  سیکلیک  نیازمند هاي  پایین  هاي 

ابزار مورد اعتماد دیگري براي پیدا کردن مقدار مدول برشی حداکثر  
مستقیمی ي  ) که رابطهsV. براي این کار از سرعت موج برشی (است

با ارسال موج  . ه استبا مقدار مدول برشی حداکثر دارد، استفاده شد
-به درون نمونه و دریافت آن توسط پیزوهاي نصب شده روي پدستال

هاي مخصوص آزمایش بندرالمنت، مقدار سرعت موج برشی محاسبه 
اثر  تحت  نمونه  سیکلیک  آزمایش  همانند  ترتیب  بدین  است.  شده 

 4ر گرفته و در این حین تک موج سینوسی در  سربار مورد نظر قرا

از   5کیلوهرتز مطابق شکل    4و    2،  1،  5/0فرکانس    4مرحله و با  
پیزوي باال وارد نمونه شده و از پایین نمونه توسط پیزوي دوم دریافت 

با استفاده از ارتفاع نمونه و اختالف زمانی بین    سپس   گردیده است.
دوم سرعت موج برشی محاسبه   رسیدن موج از پیزوي اول به پیزوي

و   200،  100سربار    3فرکانس و تحت    4ها در  گردید. این آزمایش 
است  300 برشی    .انجام شده  میزان مدول  براي محاسبه  همچنین 

 استفاده گردید.   1ماکزیمم از رابطه 

)1( 𝐺𝐺𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝑉𝑉𝑠𝑠2 

باشد و  در این رابطه معرف میزان چگالی نمونه خاك می  𝜌𝜌 پارامتر  
در هر آزمایش با توجه به وزن نمونه و ارتفاع آن (بر اساس نشست 

 نمونه بعد اعمال تنش قائم) محاسبه شده است.
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 بندرالمنت و پیزوهاي نصب شده بر روي آن -5 شکل

 
دهد. را نشان می  ها بندرالمنت در این مطالعهبرنامه آزمایش  5جدول  

دهنده مقدار فرکانس  نشان  کد هر آزمایش  در این جدول عدد انتهایی
 آزمایش است.  

 

 بندرالمنت هاي انجام شده با ي آزمایشبرنامه –5جدول 

 فرکانس
 (کیلوهرتز)

 مقدار سربار
 (کیلوپاسکال)

 ردیف  آزمایش  گروه  کد درصد اختالط وزنی پت 

0/5, 1, 2, 3, 4 100 0 C-U-0-30-100 1-4 
0/5, 1, 2, 3, 4 200 0 C-U-0-30-200 5-8 
0/5, 1, 2, 3, 4 300 0 C-U-0-30-300 9-12 
0/5, 1, 2, 3, 4 100 0/5 C-T-0/5-30-100 13-16 
0/5, 1, 2, 3, 4 200 0/5 C-T-0/5-30-200 17-20 
0/5, 1, 2, 3, 4 300 0/5 C-T-0/5-30-300 21-24 
0/5, 1, 2, 3, 4 100 1 C-T-1-30-100 25-28 
0/5, 1, 2, 3, 4 200 1 C-T-1-30-200 29-33 
0/5, 1, 2, 3, 4 300 1 C-T-1-30-300 34-37 
0/5, 1, 2, 3, 4 100 2 C-T-2-30-100 38-41 
0/5, 1, 2, 3, 4 200 2 C-T-2-30-200 41-45 
0/5, 1, 2, 3, 4 300 2 C-T-2-30-300 45-48 

 
 

 بحث و تفسیر نتایج   - 3
 ساده سیکلینتایج آزمایش برش    - 1- 3

 

داده نشان  آزمایشگاهی  بوسیله مطالعات  دینامیکی  سختی  که  اند 
ضریب تحکیم یافتگی و    کرنش سیکلی، تخلخل، تنش اصلی موثر،

قرار میتعداد سیکل تاثیر  بارگذاري تحت  دلیل  ]17[گیردهاي  به   .
ها، پاسخ دینامیکی این مواد همواره بصورت طبیعت غیرخطی خاك 

شود هاي هیسترزیس ظاهر مییا لوپ  کرنش برشی- هاي تنشلوپ
میرایی نسبت    هاي دینامیکیِ پارامتر  توانها میکه با بررسی این لوپ

مورد نیاز براي تحلیل پاسخ    مدول برشی که از جمله پارامترهايو  

(متداوللرزه خطی  معادل  لرزهاي  پاسخ  تحلیل  نوع  مورد  ترین  اي 
استفاده) است را ارزیابی نمود. در واقع مدول برشی سختی خاك را 

دهنده میزان اتالف انرژي در حالی که میرایی نشان  کندتوصیف می
  6مطابق شکل    کلیباشد. به طور  اي میلرزه  بارگذاريخاك در حین  

حلقه شیب  به  مربوط  برشی  هیسترزیسسختی  و    هاي  شده  رسم 
همانطور   .]18[هاي رسم شده بستگی داردمیرایی به مساحت حلقه

افق   به  نمودارها  گسیختگی،  کرنش  افزایش  با  است،  مشخص  که 
نزدیکتر و سطح داخلی آنها افزایش یافته است، که این نشان دهنده  
افزایش کرنش گسیختگی  با  افزایش میرایی  کاهش مدول برشی و 

است.
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 کیلوپاسکال 300پت و با تنش سربار  %1هاي بهسازي شده با ها بر روي نمونه(هیسترزیس) سري آزمایشهاي تنش کرنش لوپ –6شکل 

کل  ه  7در ـش رایط آزمایش  اي بین لوپمقایـس هاي دو نمونه با ـش
زي نشـده و ها خاك بهسـامشـابه نشـان داده شـده که یکی از نمونه

باـشد. همانطور که مـشاهده  پت می %1دیگري نمونه بهـسازي ـشده با  
ازي با پت بر حلقهمی ود عملیات بهـس ترزیس تاثیرـش گذار هاي هیـس

لی به طور کلی نشـان این تاثیر خیلی ملموس نبوده و هرچنداسـت 

ــان  ــطح مقطع بوده که نش ــیب و کاهش س دهنده افزایش جزئی ش
ت،دهنده تاثیر  ازي بر پارامترهاي دینامیکی خاك اـس  جهت لذا بهـس

ی   ارزیابی میزان بت میرایی و مدول برـش ازي بر نـس مقادیر  تاثیر بهـس
.باید مورد ارزیابی قرار گیرد  یمحاسبات

 
 کیلوپاسکال 300درصد پت در تنش سربار  1هاي تنش کرنش خاك بهسازي نشده با خاك بهسازي شده با مقایسه بین لوپ –7شکل 

 
انرژي در  ا میزان اتالف  ـب ــتقیمی  ه مسـ ت میرایی رابـط ـــب نسـ
دن  اك و لغزـی ت ذرات ـخ دار حرـک امیکی دارد. هر مـق ذاري دیـن ارـگ ـب

ها بر روي یکدیگر بیـشتر باـشد باعث افزایش میزان اـصطکاك و به آن
تغییرات   8کل شــود. شــها میدنبال آن افزایش میزان میرایی نمونه

کرنش برشــی در تنش ســربار  بر حســب نســبتنســبت میرایی را  
ــان   ــده خاك را نش ــازي نش ــان در حالت هاي معمولی و بهس یکس

ــازي خاك به دلیل می ــاس این نمودار به طور کلی بهس دهد. بر اس

ه داد میان ذرات خاك ماـس بت میرایی ایجاد انـس اي باعث کاهش نـس
با زوایاي مختلف درون خاك  شـــده اســـت. پیوندي که قطعات پت  

اند مانع حرکت ذرات و ایجاد اصـطکاك و اتالف انرژي  پراکنده شـده
هاي بهـسازي ـشده  ـشده اـست. به همین دلیل مقدار میرایی در نمونه

ــبت به نمونهدر کرنش ــههاي مختلف نس اي هاي معمولی خاك ماس
 کاهش یافته است.
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پت) و بهسازي مقدار مختلف اختالط وزنی  سهکیلوپاسکال در حالت بهسازي شده ( 300تغییرات نسبت میرایی به کرنش برشی در تنش سربار  –8شکل 

 نشده 
 

 باشد همانطور که دراثر سربار بر نسبت میرایی نیز قابل بررسی می
می  9شکل    نمودار کاهش  دیده  در  بسزایی  اثر  سربار  افزایش  شود 

ي بهسازي شده و بهسازي نشده دارد که  هانسبت میرایی در نمونه
البته با وجود الیاف به عنوان المان تسلیح کننده اثر سربار نیز بیشتر 

افزایش  الیاف  با  خاك  ذرات  درگیري  و  اتصال  چراکه  شد  خواهد 
در میرایی خود نشان دهنده افزایش اثر تسلیح  خواهد یافت که این  

با افزایش عمق می باشد. امواج 

 
 میراییبه بت سربار نساثر  –9شکل 

 

 بندرالمنت  شیآزما جینتا - 3-2
 

دسـتگاه شـامل یک سـیسـتم همانطور که قبال گفته شـد این 
سـرعت موج برشـی از آن  گیري باشـد که براي اندازهمی  المنتبندر

 شود.  استفاده می
ــده که پیزوهایی روي  2براي این کار   ــتال مجزا تعبیه ش پدس

ارسال و و یک موج برشی از یک پدستال    ها نصب شدهاین پدستال
می ت  اـف درـی دیگر  ــتـال  دسـ ـپ ایش  از  آزـم پژوهش  این  در  گردد. 

 . شده استکیلوهرتز انجام   4و  2،  1، 5/0فرکانس   4المنت در  بندر
اما به این دلیل که دســتگاه بندر المنت بیشــترین دقت خود را در 

ت آمده در این  1فرکانس   ت فقط داده هاي به دـس کیلوهرتز داراـس
فرکانس مالك عمل قرار گرفته و محاـسبات مربوط به مدول برـشی 

 گیرد.حداکثر در این فرکانس انجام می
-C-Tنتیجه یک آزمایش بندر المنت بر روي نمونه کد    10شکل  

باشد. نمودار موج باالیی نشان دهنده موج ارسالی  می  1-30-300-1
دهنده موج دریافتی توسط  موج پایینی نشاناز پیزومتر اول و نمودار  

 پیزومتر دوم است.  
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 C-T-1-30-300-1نتایج آزمایش بندرالمنت نمونه  -10شکل 

 
خط راهنماي عمودي    2کنید  مشاهده می  10همانطور که در شکل  

دهنده زمان ارسال موج توسط پیزومتر رسم شده که خط اول نشان
موج   دریافت  یا  دوم  پیزومتر  تحریک  اولین  زمان  دوم  و خط  اول 

پیزومتر    2باشد. با محاسبه این اختالف زمانی و با داشتن فاصله  می
گیري مقدار  شود. براي اندازهه میاز هم سرعت موج برشی محاسب
فرمول   از  حداکثر  برشی  𝐺𝐺𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 مدول  = 𝜌𝜌𝑉𝑉𝑠𝑠2   محاسبه نیازمند 
هاي بهسازي شده و بهسازي نشده  وزن مخصوص نسبی همه نمونه

جدول   نمونه  6است.  شده  محاسبه  مخصوص  وزن  هاي مقدار 
 دهد. بهسازي شده را نشان می

 
سازي شده و بهسازي نشده در  هاي بهمقادیر چگالی نمونه -6جدول 

 درصد   30درصد تراکم 

 ف یرد
درصد اختالط 

 وزنی پت
چگالی خشک  

 حداقل
چگالی خشک  

 حداکثر
چگالی نسبی  

 درصد) 30(

1 0 3275/1 5953/1 3943/1 

2 5/0 3199/1 5919/1 3875/1 

3 1 3096/1 582/1 3750/1 

4 2 2966/1 567/1 3637/1 
 

باالي نتایج این آزمایش و محاسبه مدول برشی  با توجه به حساسیت  
نقطه دقیق  انتخاب  براي  نتایج حداکثر،  استخراج  با  زمانی  هاي 

-، به طور دقیق نقطه11آزمایش و رسم نمودار مربوطه طبق شکل 
 اي زمانی انتخاب شده است. ه

 
 C-T-1-30-300-1نتایج آزمایش بندرالمنت مربوط به نمونه  -11شکل 

 
و محاسبه اختالف زمانی و با دانستن فاصله دو   7با توجه به جدول 

متر است، سرعت موج برشی  میلی  40/15پیزومتر از هم که برابر با  
کد   نمونه  براي  حداکثر  برشی  مدول  مقدار  -C-T-1-30و سپس 

 محاسبه گردید.  300-1
 

نتایج سرعت موج برشی و مدول برشی حداکثر مربوط به   -7جدول 
 C-T-1-30-300-1نمونه کد  

1t 464 

2t 605 
2/28 (میکروثانیه)  tدلتا   

4/15 متر)(میلی xدلتا   
 09/546 ) هی(متر/ثان یسرعت موج برش

375/1 مترمربع)-یگاما (گرم بر سانت  
00/41 (مگاپاسکال) xگاما   

 
بررسی اثر سربار بر مدول برشی حداکثر همانطور که در شکل  براي  

شود در شرایط یکسان با افزایش سربار، مقدار مدول  مشاهده می  12
یابد که به دلیل افزایش تراکم خاك  برشی حداکثر خاك افزایش می

اثر   افزایش  در سربار هاي باالتر می باشد و این خود تایید کننده 
 تسلیح با افزایش عمق است.بهسازي به روش 

 

 
-C-T-1-30حداکثر نمونه  یاثر سربار بر مقدار مدول برش -12شکل 

300-1 
 

رسم  با  برشی  مدول  مقدار  بر  بهسازي  اثر  بررسی  براي  همچنین 
هاي پت در خاك  شود که حضور خردهمشاهده می  13نمودار شکل  

می حداکثر  برشی  مدول  مقدار  افزایش  افباعث  با  اما  زایش  گردد 
گردد و نیز افزایش سربار اثر این افزودنی  میزان پت این اثر کمتر می 

 کند. تر میبر مقدار مدول برشی را کمرنگ
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نمودار مقدار مدول برشی حداکثر بر حسب درصد وزنی پت   -13شکل 

 اضافه شده به خاك و بررسی اثر بهسازي بر مقدار مدول برشی حداکثر 
 

نمودار مدول برشی بر حسب کرنش برشی را براي    14مطابق شکل  
ماسهنمونه و اي در حالتهاي خاك  و معمولی  بهسازي شده  هاي 

یکسان   افزودن  کیلوپاسکال مشاهده می  300تنش سربار  با  شود، 
مقدار مدول برشی در درصد کرنش از  پت به خاك  بیشتر   1هاي 

هاي کمتر از  کند، اما در کرنش درصد تغییر محسوسی را تجربه نمی
با افزایش درصد پت نسبت مدول برشی به مدول برشی    1 درصد 

 حداکثر نیز افزایش یافته است. 
 

هاي برشی  اثر بهسازي بر مقادیر مدول برشی در کرنش -14شکل 
 مختلف 

با بررسی اثر سربار بر نمودار مدول برشی    15همچنین مطابق شکل  
اثر افزایش سربار  به مدول برشی حداکثر بر حسب کرنش برشی و  

شود که افزایش سربار باعث افزایش مقادیر  بر این مورد مشاهده می
-مدول برشی به مدول برشی حداکثر در تمامی مقادیر کرنش می

 گردد. 

 
اثر سربار بر مقادیر مدول برشی به مدول برشی حداکثر در   -15شکل 

 هاي برشی مختلف کرنش
 

بندر المنت   شی و آزما ی کلیساده س برش ش یآزما جیاستخراج نتا با
مهندسی  فصل دهم کتاب    درمشابه که    شات یآزما  ج یبا نتا  سهیو مقا 
(زمین ژئوتکنیکی  تست  [18]  )2008لرزه  عنوان    ي هاتحت 
خاك آورده شده است مشاهده    یک ینامید   يهایژگ یو  بر  ی شگاهیآزما
  قابل به دست آمده مطلوب و    جیو نتا  شاتیآزما  یکل   روندکه    دیگرد

نوع بهسازي  نتا  و  بوده  استناد این  از  انتظار  تا حد    ،خاكیج مورد 
 است.  دهی حاصل گرد يادیز

 نتیجه گیري   - 4

تعداد   مجموع  در  اینکه  به  توجه  و    156با  سیکلیک  آزمایش 
آزمایش    48آزمایش سیکلیک و تعداد    108بندرالمنت شامل تعداد  

، تاثیر مواردي از جمله سربار و بهسازي  بندرالمنت انجام شده است
بر پارامترهاي دینامیکی شامل نسبت میرایی، مدول برشی و مدول  
نتایج   نرمال شده بررسی گردید. همانطور که در  برشی حداکثر و 

-آزمایشات مشاهده شده است به طور کلی حضور پت در خاك ماسه
افزایش مقدار مدول برشی و مدول برشی حداکث ر و نیز اي باعث 

-ها گردیده است و با توجه به بررسیکاهش نسبت میرایی در نمونه
کرنش در  اغلب  تاثیرات  این  شده  انجام  بسیار  هاي  پایین  هاي 

تر بوده است. بر این اساس به نظر می رسد، استفاده از الیاف  ملموس
خرده پت در بهسازي بنادر استحصالی می تواند در بهبود پارامترهاي  

خاك موثر بوده و با توجه به روش اجراي نسبتا ساده که  دینامیکی 
در حین فرآیند ریزش ماسه امکان پذیر است روشی مقرون به صرفه  
ادامه به طور خالصه نتایج مستخرج از تحقیق   نیز خواهد بود. در 

 حاضر ارائه شده است:

نمونه • در  سربار  به  اثر  نشده  اصالح  و  شده  اصالح  هاي 
باشد به طوري که باعث افزایش  مشاهده میوضوح قابل  

نسبت   توجه  قابل  نیز کاهش  و  برشی  توجه مدول  قابل 
نمونه در  اما  گردید،  با  میرایی  اثر  این  شده  اصالح  هاي 
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با   و  داشته  عکس  نسبت  نمونه  در  موجود  پت  درصد 
افزایش مقدار پت، اثر سربار مقداري کاهش یافته و این  

 ده بیشتر بوده است.هاي بهسازي نشاثر در نمونه
هاي  مقدار افزایش مدول برشی با افزایش سربار در کرنش  •

  95هاي پایین بین  درصد و در کرنش  60تا    45باال بین  
درصد بوده است. عالوه بر این مقدار نسبت میرایی    115تا  

درصد    65تا    50هاي پایین بین  با افزایش سربار در کرنش
کرنش بین  و در  باال  داشته   10تا    5هاي  کاهش  درصد 

 است. 
در  • پت  حضور  و  بهسازي  که  گردید  مشاهده  همچنین 

خاك   حداکثر  برشی  مدول  افزایش  باعث  خاك  ترکیب 
کیلوپاسکال باعث افزایش مدول    100گردیده که در سربار  

بین   اندازه  به  سربار    10تا    5برشی  در   200درصد، 
بین   برشی  مدول  افزایش  باعث   2تا    5/0کیلوپاسکال 

کیلو تقریبا اثري بر مدول برشی    300و در سربار    درصد
 نداشته است.

گردید   • مشخص  المنت  بندر  آزمایش  نتایج  اساس  بر 
درصدي در مدول    15تا    5افزایش سربار باعث افزایش بین  

 برشی حداکثر گردیده است. 
 

 کلید واژگان 
1- cyclic simple shear test  
2- bender element test 
3- soil shear modulus 
4- maximum shear modulus 
5- damping ratio 
6- shear wave velocity 
7- polyethylene terephthalate (PET) 
8- hysteresis loops 

 فهرست عالئم  -۹
 G مدول برشی 

 sG ذرات جامد خاك  ژه یو ی چگال
 maxe نسبت تخلخل حداکثر 
 mine نسبت تخلخل حداقل

 max(γd) حداکثر وزن مخصوص خشک 

 min(γd) وزن مخصوص خشک حداقل 
 uC ضریب یکنواختی 

 Cc ضریب انحناء 
 D50 ي ذرات خاك متوسط اندازه

 L طول
 d قطر 

 𝜌𝜌 میزان چگالی نسبی خاك 

 t زمان 
 V سرعت 

 SP بندي شده ماسه بد دانه 
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