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بررسی عددی و پارامتریک زمین نرم بهسازی شده با ستون
سنگی مسلح به ژئوگرید

تاریخ :دریافت 34/77/25

پذیرش 32/03/22

چکیده
تکنیکهای مختلفی بهمنظور بهسازی خاکهای نرم ارائه شده است .یکی از مناسبترین
روشها استفاده از ستونهای سنگی است .ظرفیت باربری ستونهای سنگی وابسته به احاطه
کردن خاک نرم در یک سلول محیطی است .از اینرو یکی از روشهای مورد نیاز برای
افزایش تنش دورگیر در ستونهای سنگی استفاده از روکشهای ژئوگرید است .در این مقاله،
تأثیر روکشهای ژئوگریدی در بازسازی ستون سنگی و تأثیر پارامترهای مختلف از قبیل
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مهدی جلیلی* ،امین زارع؛ دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سمنان،
دانشکدۀ فنی و مهندسی ،گروه مهندسی عمران
محمد جواد شعبانی؛ دانشگاه خوارزمی ،دانشکدۀ فنی مهندسی

درصد جای گزینی ،طول و سختی عناصر تسلیح در کاهش تغییرشکل زمین و افزایش ظرفیت
باربری بررسی شد .همچنین نتایج برای ستونهای سنگی با و بدون عناصر تسلیح ارائه شده

استفاده شد .نتایج نشان داد که ظرفیت ستون سنگی با عناصر تسلیح افزایش یافته است.
هم چنین با افزایش طول و سختی عناصر تسلیح ،ظرفیت باربری افزایش مییابد .در نهایت یک
ضریب نسبت نشست براساس نسبت نشست زمین بهسازی شده به زمین بهسازی نشده ارائه
شده است .زمین بهسازی شده با استفاده از ستون سنگی با و بدون عناصر تسلیح باعث کاهش
نسبت نشست میشود .در نهایت مقدار نسبت نشست حاصل از این بررسی با رابطۀ ارائه شدۀ
پورشاسب و مایرهوف در سال  7331مقایسه شد.

واژههای کلیدی :بهسازی خاک ،ستون سنگی ،روکش ژئوگریدی ،ظرفیت باربری ،نسبت نشست.

*نویسنده مسئول
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است .بهمنظور تحلیل عددی خاک نرم بهسازی شده با ستون سنگی از نرمافزارPLAXIS 2D
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مقدمه
مهندسان طراح معموالً برای انتخاب بهینۀ نوع شالودۀ مورد نیاز و طراحی آن از روند
تصمیمگیری مشخصی پیروی میکنند .در این حالت در صورت جوابگو نبودن شالودۀ سطحی
برای شرایط پروژه ،قبل از تصمیمگیری در بارۀ استفاده از شالودههای عمیق ،باید روشهای
مناسب برای بهسازی خاک سست بررسی شوند تا مزایا و معایب هریک از نظر کارایی،
برتر اقدام کرد .یکی از مناسبترین روشهای اصالح خاک استفاده از ستونهای سنگی است.
برای اولین بار در فرانسه ( )7390از ستون سنگی برای اصالح خاک استفاده شد .در آمریکا از
ستون سنگی نخستین بار در سال  7312در چندین پروژه بهصورت محدود استفاده شد .روش
ستون سنگی در کشورهای اروپایی در اوایل دهۀ  7320اتخاذ شد و پس از آن با موفقیت
استفاده شد .استفاده از ستونهای سنگی در پروژههای ژئوتکنیکی بهمنظور افزایش ظرفیت
باربری خاک ،کنترل نشست خاک ،پایدارسازی شیروانیها ،کاهش قابلیت روانگرایی خاک و
افزایش مقاومت جانبی پیها دارای کاربرد فراوان بوده است .فلسفۀ استفاده از ستون سنگی
زیاد بودن مقاومت برشی مصالح و تأمین قید جانبی بهوسیلۀ خاک اطراف است .از اینرو
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مشکالت اجرایی و هزینه با شالودۀ عمیق مقایسه شده و در نهایت نسبت به انتخاب گزینۀ

ستون سنگی میتواند بار را از سازه دریافت کرده و به الیههای مقاوم انتقال دهد .شکل 7
نحوۀ انتقال تنش ناشی از بار اعمالی بر ستون سنگی در عمق خاک نشان داده شده است[.]7
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

شکل  .5نحوۀ پخش تنش ناشی از بار اعمالی بر ستون سنگی در عمق خاک
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برای اجرای ستون سنگی روشهای متفاوتی وجود دارد و اکثر آنها بر پایه روشهای
جایگزینی و جابجایی هستند .در روش جایگزینی که بهروش تر هم معروف است ،خاک
محل در یک الگوی خاص با ستون سنگی جایگزین میشود که برای این کار باید گودالهایی
را با استفاده از یک میله ارتعاشی همراه با جت آب حفر کرد .در روش جابهجایی که بهروش
خشک هم معروف است ،خاک محل بهوسیلۀ یک میله ارتعاشی همراه با هوای فشرده بهصورت
ریخته شده و با میله ارتعاشی متراکم میشود .روش جابهجایی برای زمینهای دارای سطح آب
زیرزمینی پایین مناسب است [.]9[ ،]2
بسیاری از محققان راه حلهای تئوری برای تخمین ظرفیت باربری و نشست بسترهای
بهسازی شده با ستون سنگی ارائه دادهاند [ .]1[ ،]2[،]5[ ،]4یک فرضیۀ همگنسازی (خاک
بهبود یافته بهعنوان مصالح همگن با خصوصیات معادل فرض میشود) بهمنظور تخمین
ظرفیت باربری و نشست بهوسیلۀ جاللی و همکاران ( )2005انجام شده است[ .]3پرایب
( )7335روشی برای تخمین نشست فونداسیونهای قرار گرفته بر شبکۀ نامحدودی از ستونهای
سنگی بر اساس مفهوم سلول واحد را پیشنهاد داده است .در این مفهوم سلول واحد ،خاک اطراف
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جانبی جابهجا میشود .زمانی که میله به عمق مورد نظر رسید مصالح سنگی را داخل گودال

یک ستون سنگی که تحت پوشش یک ستون منفرد است ،بسته به فاصلۀ بین ستونها ،برای
تحلیل در نظر گرفته میشود .وقتی که ستونها در یک زمان بارگذاری میشوند ،فرض میشود
بهعنوان تابعی از نسبت سطح و زاویۀ اصطکاک داخلی مصالح ستون استنتاج شده است .به
جزء در نزدیکی لبههای سطح بارگذاری شده ،رفتار همۀ سلولهای خاک -ستون مشابه هستند
و بنابراین فقط یک سلول خاک -ستون نیاز به تحلیل دارد [ .]3پورشاسب و مایرهوف در سال
 7331بررسی تئوری خاک بهسازی شده با ستون سنگی را انجام داده و با در نظر گرفتن
مصالح االستیک خطی یک نسبت عملکرد بهصورت نسبت نشست خاک بهسازی شده با ستون
سنگی به خاک غیر بهسازی را ارائه دادند [.]70
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که تغییرشکلهای جانبی در خاک روی مرز سلول واحد صفر هست .ضریب بهبود خاک

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571

175

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد دوازدهم ،شمارۀ  4زمستان 7931

به منظور بررسی تأثیر ستون سنگی مسلح و غیرمسلح با ژئوگرید برای افزایش ظرفیت
باربری ،کاهش نشست و افزایش پایداری شیروانیها در مطالعات عددی و آزمایشگاهی
مختلفی مشاهده گردیده است [ .]75[ ،]74[ ،]79[ ،]72[ ،]77موروگسان و همکارش در سال
 2002یک ارزیابی عددی را بر رفتار ستونهای سنگی روکش شده بهوسیلۀ ژئوسنتتیکها
انجام دادند .این پژوهش نشان داد که ظرفیت باربری و سختی ستون سنگی میتواند بهوسیلۀ
محدود میشوند و تورم جانبی آن کاهش داده میشود [ .]72امبیلی و همکاران در سال 2001
رفتار ستونهای سنگی با استفاده از آزمونهای آزمایشگاهی و مدلسازی عددی بررسی کردند.
نتایج بهدست آمده از مدلسازی عددی توافق خوبی با نتایج آزمایشگاهی نشان داد .وقتی یک
ستون به تنهایی بارگذاری میشود گسیختگی ناشی از شکمدادگی ستون تقریباً در  0/5برابر
قطر ستون اتفاق میافتد همچنین با افزایش فاصله بین ستون ،ظرفیت باربری محوری ستون
کاهش مییابد [ .]71زحمتکش و چوببستی در سال  2070تأثیر قطر و درصد جابهجایی و
تراکم خاک در اثر اجرای ستون سنگی بر نشست خاک رسی نرم مسلح به ستون سنگی با
استفاده از مدلسازی عددی بررسی کردند ،نتایج نشان دادن که با افزایش قطر ستون در یک
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محفظۀ ژئوسنتتیک افزایش داده شود .با استفاده از محفظۀ ستون سنگی ،ستونهای سنگی

درصد جابهجایی مشخص میزان ضریب کاهش نشست افزایش یافت .همچنین تراکم خاک در
اثر اجرای ستون سنگی تأثیر چشمگیری بر مقدار ضریب کاهش نشست داشته است [ .]73دب
گرفته روی خاک نرم مسلح به ستون سنگی انجام دادند .نتایج نشان داد که با اجرای همزمان
ستون سنگی و استفاده از ژئوگرید برای تسلیح خاک ظرفیت باربری و نشست خاک کاهش
مییابد .همچنین شکمدادگی قطر با اجرای ستون سنگی کاهش یافته و حداکثر شکمدادگی در
عمقی بیشتر نسبت بهحالت بدون اجرای ژئوگرید قرار گرفته است [ .]20[ ،]73منگفی و
همکاران در سال  2072بستر ماسهای بهسازی شده با ستون سنگی بهعنوان پی خاکریز را
تحت تحریک لرزهای با استفاده از مدلسازی آزمایشگاهی بررسی کردند .در این بررسی مدلهای
آزمایشگاهی تحت تحریکهای مختلف قرار داده شد .نتایج حاصل از این بررسی نشان داده
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و همکاران در سال  2003و  2077تحقیقیاتی در مورد خاک دانهای مسلح به ژئوسنتتیک قرار
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است که برای تحریکهای ورودی با شتاب کمتر از  0/2gروانگرایی اتفاق نمیافتد و میزان
نشست بسیار کوچک است .در حالیکه برای شتاب بیش از  0/2gروانگرایی در پنجه خاکریز
مشاهده شده و بههمراه آن نشست و فشار آب حفرهای افزایش یافته است [.]27
در خاکهایی با مقاومت برشی کم محدودیت جانبی ایجاد شده بهوسیلۀ خاک اطراف برای
جلوگیری از کمانش جانبی ستون تحت بارهای وارده ،ناکافی است .از اینرو برای استفاده از
این روشها استفاده از قفسههای تسلیح مثل ژئوگرید و ژئوتکستایل است.
قضاوی و نظریافشار در سال  2079با استفاده از آزمونهای آزمایشگاهی و مدلسازی
عددی تأثیر ستون سنگی مسلح به ژئوسنتتیک را برای افزایش ظرفیت باربری خاک نرم مورد
بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که ظرفیت باربری ستون سنگی با
تسلیح ستون سنگی افزایش مییابد [ .]29در سال  2074حسینپور و همکاران تحلیل عددی
خاک نرم بهسازی شده با ستون سنگی مسلح شده با سبد و الیههای ژئوسنتتیک را انجام دادند.
نتایج نشان داد که تنش قائم بسیج شده بر ستون سنگی مسلح افزایش یافته و نشست روی
خاک نرم کاهش مییابد [ .]24تانگ و همکاران در سال  2075بررسی عددی را برای بررسی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

ستونهای سنگی در این نوع خاکها باید تمهیدات ویژهای در نظر گرفته شود [ .[22یکی از

کاهش زمین بهسازی شده با ستونهای سنگی مسلح به ژئوسنتتیک انجام دادند .نتایج حاصل
از این بررسی نشان داد که با افزایش نفوذپذیری ژئوسنتتیک به بیش از  ،0/7 m/sتغییرشکل
خاکریزی روی زمین نرم ،تأثیر بهسازی زمین با استفاده از ستون سنگی مسلح به ژئوتکستایل
را بررسی کردند .در این بررسی به دو مدل تمام مقیاس از خاکریز در دو حالت زمین بدون
بهسازی و بهسازی شده با ستون سنگی توجه شده است .نتایج حاصل از این بررسی نشان داده
است که میزان نشست زمین بهسازی شده با ستون سنگی مسلح کاهش یافته است .همچنین در
یک نشست برابر ،باربری زمین بهسازی شده با ستون سنگی مسلح به میزان  2/5برابر زمین
بدون بهسازی شد [.]22
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جانبی زمین روند کاهشی خواهد داشت [ .]25حسینپور و همکاران در سال  2072با ساخت
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با بررسی مطالعات انجام گرفته ،خأل بررسی پارامترهای طراحی از قبیل نسبت نشست
زمین بهسازی شده با ستون سنگی مسلح به ژئوگرید و ارائه نمودارهای طراحی در این زمینه
مشهود بوده است .از اینرو با گسترش پژوهشهای انجام گرفته بهوسیلۀ چوببستی و
همکاران در سال  ،]21[ 2077نمودارهای طراحی در این زمینه ارائه شده است .همچنین سعی
شده ،عالوه بر بررسی پارامترهای مختلف که در مطالعات محققان گذشته ارائه شده است،
کشش حلقوی ژئوگرید و انبساط جانبی ستون سنگی بررسی شود .عالوه بر این نسبت تنش
بهوجود آمده در ستون سنگی با استفاده از مسلحسازی ارائه شده است.

مدلسازی
بهمنظور مدلسازی خاک نرم بهسازی شده با ستون سنگی از نرمافزار  Plaxis v8استفاده
گردید .اگر چه نرمافزار  Plaxisاستفاده شده قابلیت بهکارگیری المانهای  2و  75گرهی
موجود است اما بهمنظور افزایش دقت نتایج در این پژوهش از المان  75گرهی استفاده شد.
المان  75گرهی المان بسیار دقیقی است که نتایج بهتری را برای مسائل مشکل بهدست میدهد.
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پارامترهای جدیدی از قبیل تأثیر طولهای مختلف ژئوگرید بر ظرفیت باربری ،نشست ،نیروی

در مدلهای ساخته شده برای مسئله مورد تحلیل از مشبندی ریز استفاده شد .برای شبیهسازی
خاک نرم بهسازی شده با ستون سنگی در یک سلول واحد ،مدلسازی در یک محیط دوبعدی
بهسازی شده قرار دارد .بنابراین بهمنظور تحلیل مدل شبیهسازی شده یک کرنش قائم بهمیزان 2
درصد ارتفاع الیه خاک نرم بر سطح زمین اعمال شده است [.]73
بهمنظور شبیهسازی رفتار خاک ،باید مدلی مناسب از خاک و پارامترهای متناسب با مصالح
به هندسه سازه تخصیص داده شود .رفتار غیرخطی تنش -کرنش خاک در سطوح مختلف
پیچیدگی مسئله ،قابل مدل کردن است .تعداد پارامترهای مدل با سطح گسیختگی مسئله
افزایش مییابد .بهمنظور شبیهسازی دقیق ،نیاز به پارامترهای مناسب مصالح است .برای مدلسازی
خاک نرم و ستون سنگی از مدل االستیک-پالستیک با معیار گسیختگی موهر -کولمب استفاده

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

در شرایط تقارن محوری انجام شد .در این تحقیق فرض شد که فونداسیون صلب روی بستر

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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شد .این مدل به  5پارامتر اساسی نیاز دارد .این پارامترها شامل مدول االستیسیته ( ،)Eنسبت
پواسون ( ،)υزاویۀ اصطکاک داخلی خاک ( ،)φچسبندگی خاک ( )cو زاویۀ اتساع خاک ()ψ
هستند .در جدول  7مشخصات مصالح استفاده شده آورده شده است .شکل  2نمونهای از
هندسه مدلسازی را نشان میدهد .بستر خاکی شامل خاک نرم با ضخامت  70متر است .ابعاد
مربوط به ستون سنگی و فاصلههای بین آنها بر مبنای مالحظات کاربردی انتخاب شدهاند.
گردیده است که بستر نرم روی یک الیه خاک بسیار سخت قرار گرفته است .از اینرو از
تغییرشکل قائم در این مرز افقی جلوگیری شد .همچنین از تغییرشکل افقی در دو مرز قائم
جلوگیری و فقط اجازه تغییرشکل در راستای قائم به آن داده شد .بستر نرم نزدیک به حالت
اشباع با عدم حضور سطح آب آزاد معین در نظر گرفته شده است .از آنجاکه خاک نرم اساساً
در حالت تحکیم نیافته یا تحکیم عادی یافته است ،بنابراین تحت بار ،خاک نرم در شرایط
بحرانی زهکشی نشده عمل میکند .از اینرو در این تحقیق از چسبندگی زهکشی نشده برای
منظور کردن مقاومت خاک نرم استفاده شده است [.]75
برای مدلهایی با ستون سنگی ،از المان سطح مشترک بین ستون سنگی و خاک نرم استفاده

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شایان ذکر است که ارتفاع ستون سنگی ثابت و برابر  70متر انتخاب شد .در این تحقیق فرض

شده است .دلیل استفاده از این المان این است که گسیختگی ستون سنگی بهصورت گسیختگی
برشی است و بههمین دلیل تنش برشی چشمگیری در سطح مشترک ستون سنگی و خاک نرم
خاکی است .مشخصههای مقاومتی سطح مشترک با اعمال ضریب کاهش مناسب به دادههای
مقاومتی خاک تعیین شدهاند .مقدار ضریب کاهش مقاومت برای خاک نرم  0/1در نظر گرفته
شد [ .]23برای خاکهای با مقاومت زیاد از ضریب کاهش بزرگتری استفاده میشود از
اینرو ،مقدار این ضریب برای سطوح مشترک ستون سنگی  0/3در نظر گرفته شد [.]23[ ،]73
درصد ناحیۀ جایگزینی بهصورت نسبت کل مساحت مقاطع ستون سنگی به کل مساحت
ناحیۀ غیر بهسازی تعریف میشود .برای ناحیۀ جایگزینی کمتر از  %70بهبود چشمگیری در
خواص خاک بهوجود نمیآید [ .]90بنابراین در این تحقیق درصد ناحیۀ جایگزینی بین  70تا

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

بهوجود میآید [ .]73مشخصات مقاومت سطح مشترک وابسته به مشخصات مقاومت الیههای

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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 90درصد که در اجرا استفاده میشود بهار برده شده است .همچنین در تحلیلها قطر ستونهای
سنگی بین  0/2تا  7/2است.
جدول  .5پارامترهای استفاده شده در مدلسازی
0/1
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20000
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ستون
سنگی
ماسه

صحت سنجی مدل
بهمنظور بررسی صحت عملکرد نرمافزار در ابتدا مقایسهای بین نتایج حاصل از مدلسازی
نمونهای آزمایشگاهی در تحقیقات انجام گرفته [ ]97و شبیهسازی عددی صورت گرفته است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

شکل  .5مدل شبیهسازی شده در نرمافزار

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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مدل آزمایشگاهی در محفظهای استوانهای با قطر  250میلیمتر و ارتفاع  950میلیمتر برای بستر
رسی ساخته شد .ستون سنگی در مرکز بستر رسی با قطر  25میلیمتر و ارتفاع  225میلیمتر
ساخته شده و با صفحهای صلب با قطری معادل دو برابر قطر ستون سنگی بارگذاری شد.
تحلیل عددی با استفاده از نرمافزار  Plaxisدر شرایط تقارن محوری و با مشبندی ریز انجام
شد .همچنین برای مدلسازی مصالح از مدل رفتاری االستوپالستیک استفاده شد .شکل 9
منحنی بار -نشست مربوط به تحلیل عددی و نتایج آزمایشگاهی را نشان میدهد .همانگونه
که مالحظه میشود نتایج حاصل از تحلیلهای آزمایشگاهی و عددی تا حد زیادی بر هم
منطبق هستند که این موضوع بیانگر توانایی نرمافزار برای شبیهسازی مدل رفتاری خاک
بهسازی شده به ستون سنگی است.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شماتیکی از مدل را نشان میدهد .در جدول  2مشخصات مدل ارائه شده است .شکل 4

شکل  .5مدل ساخته شده برای صحت سنجی
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

شکل  .5نمودار بار– نشست مدل ساخته شده برای صحتسنجی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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جدول  .5پارامترهای مورد استفاده در صحتسنجی
73

71

)γ (kN/m3

45000

2000

)E (kN/m2

0/9

0/45

υ

0

20

)c (kN/m2

93
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ارائه نتایج
در این تحقیق برای بررسی عملکرد خاک نرم بهسازی شده با ستون سنگی مسلح به
ژئوگرید با استفاده از نرمافزار  Plaxisشبیهسازی و تحلیل و بررسی شد .بر این اساس
پارامترهایی نظیر درصد جایگزینی ،قطر ستون سنگی ،فاصلههای بین ستون سنگی ،طول
مسلحسازی ستون سنگی و سختی عناصر تسلیح ستون سنگی بر عملکرد خاک نرم بهسازی
شده بررسی و تحلیل شدند .هم چنین تأثیر بعضی از این پارامترها روی نسبت ظرفیت باربری

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

ستون سنگی

رس

پارامتر

و نسبت نشست بررسی شد .در نهایت یکسری نمودار طراحی براساس تأثیر عملکرد ستون
سنگی روی نسبت نشست ارائه و با تئوری پورشاسب و مایرهوف ( )7331و پولکا و همکاران

.5تأثیر درصد جایگزینیهای مختلف مصالح ستون سنگی با خاک نرم
در اینجا بهمنظور بررسی درصد جایگزینیهای مختلف ،از نتایج مربوط به ستون سنگی با
استفاده شد .نتایج حاصل از این در شکل  5نمایش داده شده است .چنانکه
مشاهده میشود با افزایش درصد جایگزینیهای مختلف ستون سنگی با خاک نرم از  70تا
 90درصد ،تنش قابل تحمل بهمیزان چشمگیری افزایش یافته است .بهطور کمی با درصد
جایگزینی  70تا  90درصد ،تنش قابل تحمل نسبت به حالت بدون ستون سنگی در نشست
 20سانتیمتر از  19درصد تا  941درصد افزایش یافته است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

( )2077مقایسه شد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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 .5تأثیر طولهای مختلف ژئوگرید
بهمنظور بررسی تأثیر طولهای مختلف ژئوگرید برای مسلح کردن ستون سنگی بر عملکرد
مجموعه خاک و ستون سنگی در یک سلول از  4طول مختلف  0.75L ،0.5L ،0.25Lو L
استفاده شد .شکل  2نمودار تأثیر طولهای مختلف ژئوگرید را بر تنش قابل تحمل مجموعه
ستون سنگی و خاک در یک سلول نشان میدهد .این نمودار برای سلول با
ژئوگرید با سختی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .1نمودار تنش -نشست در شراطی که S=2 m

و

ارائه شد .دالیل استفاده از طولهای مختلف

از سطح زمین بهسازی شده که  Dقطر ستون سنگی )2 ،وجود الیه سطحی خاک نرم و کاهش
تنش برشی قابل تحمل ستون سنگی در این الیهها .چنانکه از شکل  2مالحظه میشود با
افزایش طول ژئوگرید میزان تنش قابل تحمل افزایش مییابد .بهطور کمی با افزایش طول
ژئوگرید از  0.25Lتا  Lمیزان تنش قابل تحمل نسبت به حالت بدون مسلح در نشست 20
سانتیمتر از  9تا  22درصد افزایش یافته است .بنابراین با مسلح کردن تمام طول ستون سنگی
بر عملکرد مجموعه ستون و خاک در سلول تأثیر چشمگیری دارد.
در همین راستا تأثیر طولهای مختلف ژئوگرید بر نیروی کششی حلقوی بررسی شد .نتایج

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

ژئوگرید برای تسلیح ستون سنگی عبارتند از )7 :انبساط جانبی ستون سنگی در فاصله

نتیجۀ از این بررسی در شکل  1نشان داده شده است .چنانکه مالحظه میشود با افزایش طول

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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ژئوگرید میزان نیروی کششی حلقوی قابل تحمل افزایش یافته و باعث بهبود عملکرد خاک
اصالح شده با ستون سنگی مسلح میشود .بهطور کمی با افزایش طول ژئوگرید از  0/5 Lتا L
میزان نیروی کششی قابل تحمل در حدود  40درصد افزایش یافته است.

 .5تأثیر سختیهای مختلف ژئوگرید
بهمنظور بررسی تأثیر سختی ژئوگرید بر عملکرد خاک بهسازی شده با ستون سنگی مسلح
از  9نوع ژئوگرید با سختیهای  4000 ،2500و  5500کیلونیوتن بر متر در مدلسازی استفاده

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

شکل  .7نمودار نیروهای کششی حلقوی با ژئوگرید با طولهای مختلف و برای  EA=4000در
شراطی که S=2 m

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .5نمودار تنش-نشست با استفاده از طولهای متفاوت ژئوگرید در شراطی که S=2 m

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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گردید .شکل  3و  3بهترتیب نمودار تنش در مقابل نشست را برای ستون سنگی مسلح به
ژئوگرید با طول  0/5Lو  Lنشان میدهد .چنانکه مالحظه میشود تأثیر افزایش سختی در
ستون سنگی مسلح به ژئوگرید با طول  0/5Lنسبت به  Lکمتر است .بهطوریکه با افزایش
سختی بهمیزان  5500کیلونیوتن بر متر در حالت استفاده از  0/5Lنسبت به حالت ستون سنگی
غیرمسلح ،حداکثر تنش قابل تحمل در نشست  20سانتیمتر بیش از  75درصد افزایش یافته و
از این نتایج در پژوهش موروگسان و همکاران در سال  2002نشان داده شد [.]72
نیروهای کششی حلقوی گسترش یافته در محفظه ژئوگرید مربوط به ستون سنگی با S=2
 mمربوط به سه نوع ژئوگرید با سختیهای متفاوت در شکل  70نشان داده شده است.
نیرویهای کششی در عمقی تقریباً برابر با قطر ستون سنگی بیشترین مقدار را نشان میدهند.
چنانکه مشاهده میشود با افزایش سختی ژئوگرید ،میزان نیروی کششی حلقوی قابل تحمل
افزایش یافته است .همچنین حداکثر نیروی کششی حلقوی قابل تحمل در محدودۀ بین  90تا
 57کیلونیوتن بر متر است .این نیروهای کششی خیلی کمتر از مقاومت کششی اکثر
ژئوگریدهای تجاری هستند .از اینرو میتوان نتیجه گرفت که فرض االستیک در نظر گرفتن

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

این مقدار در حالت استفاده از ژئوگرید با طول  Lبه بیش از  93درصد رسیده است .نمونهای

ژئوگرید در مدلسازی درست است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

شکل  .5نمودار تنش -نشست با ژئوگرید به طول  0.5Lو برای سختیهای متفاوت در شرایطی که
S=2 m

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571

155

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد دوازدهم ،شمارۀ  4زمستان 7931

شکل  77تأثیر سختی ژئوگرید را بر انبساط جانبی ستون سنگی نشان میدهد .همانطورکه
از این شکل مشاهده میشود با افزایش سختی المان ژئوگرید ،انبساط جانبی ستون سنگی
کاهش یافته و این باعث افزایش نیروی حلقوی کششی قابل تحمل میشود.
شکل  72تفاوت تنش در مقابل فاصله از محور ستون سنگی در حالتهای با و بدون
ژئوگرید را نشان میدهد .این نتایج مربوط به زمین بهسازی شده با درصد جایگزینی  25و با

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

شکل  .55نمودار نیروهای کششی حلقوی با ژئوگرید به طول Lو سختیهای متفاوت در شرایطی
که S=2 m

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .5نمودار تنش -نشست با ژئوگرید به طول Lو سختیهای متفاوت در شرایطی که S=2 m

فاصلۀ  2متر بین ستونهای سنگی ارائه شده است .نتایج حاصل از این بررسی از میانه عمق

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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الیه بهسازی شده با ستون سنگی استخراج شده است [ .]21سختی ستون سنگی بیشتر از
خاک نرم است ،از اینرو همانطورکه مشاهده میشود تنش قابل تحمل در ناحیۀ ستون سنگی
بیشتر از خاک نرم است .این اختالف در سطح مشترک ستون سنگی با خاک نرم چشمگیر
است .همچنین مسلح کردن ستون سنگی ،باعث افزایش فشار محصورشدگی ستون سنگی شده
که این موضوع موجب افزایش تنش قابل تحمل نسبت به حالت بدون ژئوگرید میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

شکل  .55تفاوت تنش در مقابل فاصله از محور ستون سنگی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل .55نمودار انبساط جانبی ستون سنگی مسلح به ژئوگرید به طول Lدر شرایطی که S=2 m

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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چنانکه از شکل  72مشاهده میشود میزان تنش قابل تحمل در محدودۀ ستون سنگی و قسمت
خاک نرم تقریباً یکنواخت است .بر این اساس پارامتر نسبت تنش در میانه ارتفاع الیه بهسازی
در دو حالت بدون ژئوگردید و با ژئوگرید بررسی میشود .نسبت تنش ( )nاز این رابطه

که در این رابطه

و

بهترتیب تنش در ستون سنگی و تنش در خاک نرم هستند .شکل

 79نسبت تنش در مقابل فواصل مختلف بین ستونهای سنگی در دو حالت بدون ژئوگرید و
با ژئوگرید را نشان میدهد .در حالت بدون ژئوگرید با افزایش فاصله نسبت تنش روند
کاهشی داشته تا اینکه در فاصلههای بیش از  2/5متر این نسبت ثابت باقی مانده است .از
اینرو فاصله بیش از  2/5متر روی نسبت تنش بیتأثیر است .همچنین مشاهده میشود که با
مسلح کردن ستون سنگی که باعث افزایش محصور کنندگی ستون سنگی میشود ،نسبت تنش
نسبت به حالت بدون ژئوگرید افزایش چشمگیری را نشان میدهد .البته شایان ذکر است
افزایش فاصله روی نسبت تنش در حالت با ژئوگرید بدون تأثیر است .این موضوع نشان
میدهد که در شرایط بارگذاری میزان بار جانبی وارده از طرف ستون سنگی به الیه ژئوگرید

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

بهدست میآید:
()7

منتقل میشود و این الیه تنش جانبی وارده را تحمل کرده و مانع از اعمال آن به خاک نرم
پیرامون ستون سنگی میشود.
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

شکل  .55تفاوت نسبت تنش در مقابل درصد جایگزینیهای مختلف

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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 .5نسبت ظرفیت باربری
میتوان کارایی محصورسازی ستون سنگی با استفاده از ژئوگرید را با نسبت ظرفیت
باربری نهایی خاک نرم بهسازی شده با ستون مسلح با ژئوگرید (
باربری نهایی خاک نرم بهسازی شده با ستون سنگی (
()2

) به ظرفیت
) بررسی نمود.

معادل نشست  0/7متر برابر ظرفیت باربری نهایی در نظر گرفته میشود [ .]71شکل  74تأثیر
ژئوگرید را روی نسبت ظرفیت باربری نشان میدهد .چنانکه مالحظه میشود در یک درصد
جایگزینی ثابت با افزایش سختی ژئوگرید ،نسبت ظرفیت باربری افزایش مییابد .همچنین
مشاهده میشود که تأثیر روکش ژئوگرید روی نسبت ظرفیت باربری با افزایش درصد جایگزینی
کاهش مییابد .از اینرو میتوان نتیجه گرفت که تأثیر روکش ژئوگرید برای مسلحسازی ستون
سنگی الغر تأثیر بیشتری در مقایسه با ستونهایی با قطر بیشتر دارد.

 .1محاسبه نسبت نشست
میزان نشست قائم متوسط یک پی تحت فشار یکنواخت را میتوان از رابطۀ ( )9بهدست
آورد [:]92
1 Ambily
2 Gandhi

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

شکل  .55نسبت ظرفیت باربری

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

که در این رابطه  BCRنسبت ظرفیت باربری است .طبق نظریۀ آمبلی 7و گندهی )2001( 2بار

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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()9
که در آن

فشار یکنواخت،

مدول االستیسیته خاک،

و

عرض پی،

بهترتیب

مقادیر وابسته به عمق پی و فاصله بین کف پی تا الیه سخت هستند .از اینرو نسبت نشست
( )SRدر حالت خاک بهسازی شده به ستون سنگی به حالت بدون ستون سنگی بهصورت ()4
()4
همانطورکه از شکلهای تنش-نشست مشاهده شد ،رابطۀ تنش در مقابل نشست تقریباً
خطی است .بنابراین میتوان شیب میانگین این منحنی را مدول یانگ معادل (

) در حالت

زمین با ستون سنگی در نظر گرفت.
()5
()2
که در این رابطه

متوسط تنش اعمالی و کرنش متوسط است .همچنین

تغییرشکل قائم و

ضخامت بستر خاکی نرم بهسازی شده است .در نهایت میتوان نسبت نشست را بهصورت

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

تعریف میشود:

( )1تعریف کرد:
()1

شکل  75تأثیر درصد ناحیۀ جایگزینی روی نسبت نشست را نشان میدهد ..چنانکه
مالحظه میشود با افزایش درصد ناحیۀ جایگزینی یعنی افزایش مصالح ستون سنگی با خاک
نرم ،نسبت نشست روند کاهشی را نشان میدهد .همچنین با مسلح کردن ستون سنگی مقدار
 SRکاهش یافته است .میتوان نتیجه گرفت که با افزایش محصورسازی ستون سنگی ،میزان
نشست خاک بهسازی شده با ستون سنگی مسلح نسبت به حالت غیرمسلح کاهش یافته است.
از اینرو با توجه به شکل میزان نسبت نشست در حالت استفاده از ژئوگرید با سختی kN/m

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

که در این رابطه

مدول یانگ زمین بدون ستون سنگی است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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 400نسبت به حالت بدون پوشش تسلیح بین  73/9تا  22/3درصد کاهش بیشتری را نشان
داده است.

 .5تأثیر افزایش محصورسازی ستون سنگی روی نسبت نشست
روش اجرای ستون سنگی بر عملکرد آن تأثیر میگذارد .اجرای ستون سنگی در خاک

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .51تأثیر درصد جایگزینی روی نسبت نشست

باعث متراکم شدن خاک اطراف ستون سنگی و بهنوعی افزایش ضریب فشار جانبی خاک
اطراف ستون سنگی میشود .قبل از اجرای ستون سنگی ضریب فشار جانبی خاک نرم محل
در شرایط سکون ( )koبوده است و مؤلفۀ افقی تنش در خاک بهوسیلۀ رابطۀ  koγzتعیین
سال  2003تأثیر اجرای ستون سنگی با فواصل متفاوت بین ستونها بر ضریب فشار جانبی
(* )kرا بررسی کردهاند و نتایج حاصل از این بررسی ارائه نمودار شکل  72است [.]99
همانطورکه از این نمودار مشاهده میشود k* ،بیشتر از ضریب فشار جانبی در حالت سکون
است و همچنین با افزایش فاصلۀ بین ستونها که نتیجه آن کاهش نسبت تنش افقی به عمودی
است ،مقدار * kکاهش مییابد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

میشود که در این رابطه  γوزن واحد خاک و  zعمق مورد نظر است .الشازلی و همکاران در

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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بر اساس مطالب ارائه شده ،تأثیر تراکم خاک نرم با اجرای ستون سنگی غیرمسلح شد.
برای این بررسی ضریب فشار جانبی  7/5 ko ، 7/25 ko ،koو  7/15 koبهمنظور افزایش تراکم
خاک اطراف ستون سنگی به خاک نرم اختصاص داده شد .همچنین در شرایط  ،koستون
سنگی با استفاده از المان ژئوگرید مسلح شده تا کل نتایج حاصل از تحلیل ارزیابی شود .شکل

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .55تأثیر

با فواصل بین ستونهای سنگی []55

 71نتایج حاصل از این بررسی را نشان میدهد .از شکل مشاهده میشود که با افزایش تراکم
خاک اطراف ستون سنگی نسبت نشست افزایش یافته که در نتیجه آن نشست سطح زمین با
افزایش تراکم کاهش مییابد .از دالیل افزایش نسبت نشست ،افزایش محصورسازی ستون
ستون سنگی با المانهای ژئوگرید نسبت نشست روند افزایشی را نشان داده است .از نکات
قابل توجه این است که روکش ژئوگریدی استفاده شده برای مسلح کردن ستون سنگی در
شرایط  koباعث افزایش بیشتر در  SRنسبت به افزایش تراکم خاک اطراف ستون سنگی (با
افزایش  )koشده است .همچنین با افزایش درصد جایگزینی مقدار نشست زمین بهسازی شده
کاهش یافته و محدوده کاهش نشست با افزایش درصد جایگزینی یا با افزایش قطر ستون
سنگی فشرده شده و تفاوت کمتری در نتایج مربوط به آنالیزهای مختلف مشاهده میشود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با افزایش قطر ستون سنگی تأثیر تراکم خاک اطراف و

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

سنگی و در نتیجه آن افزایش تنش قائم قابل تحمل است .همچنین با افزایش محصورسازی

المانهای ژئوگرید بر نسبت نشست کمتر است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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 .7مقایسه نتایج با روابط تئوری
نتایج حاصل از بررسی عددی با روابط تئوری موجود و ارائه شده بهوسیلۀ پورشاسب و
مایرهوف در سال  7331و پولکا و همکاران در سال  2077مقایسه شد .شکل  73مقایسه
درصد جایگزینی در مقابل نسبت نشست در حالت بدون تسلیح در پژوهش حاضر و روابط
تئوری ارائه شده بهوسیلۀ محققان گذشته را نشان میدهد .با توجه به این شکل ،اختالفی بین
نتایج حاصل از پژوهش حاضر با روابط تئوری ارائه شدۀ پورشاسب ( )7331و پولکا و همکاران

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .57تأثیر افزایش فشار محصورکننده اطراف ستون سنگی روی نسبت نشست

( )2077مشاهده میشود .نسبت نشست ارائه شده بهوسیلۀ پورشاسب و مایرهوف ( )7331با
فرض مصالح االستیک خطی برای ستون سنگی محاسبه شده است و نشست پالستیک را در
مایرهوف محاسبه کردهاند ،نشاندهندۀ مقدار واقعی نخواهد بود .اما پولکا و همکاران ()2077
با در نظر گرفتن رفتار االستوپالستیک مصالح ،انبساط جانبی ستون سنگی و تنش اولیه خاک
اطراف ستون نتایج واقعبینانهتری را ارائه کردند که تطابق نزدیکی با پژوهش حاضر دارد [.]94
همچنین بهمنظور طراحی ستون سنگی نتایج حاصل از مسلحسازی ستون سنگی هم در نمودار
ارائه شده در شکل  73آورده شده است .بنابراین با استفاده از این نمودارها میتوان برای هر
فاصله بین ستونها و با درصد جایگزینیهای مختلف میزان نسبت کاهش نشست را بهدست
آورد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

نظر نگرفتند .از اینرو میزان نشت خاک نرم بهسازی شده با ستون سنگی که پورشاسب و

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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نتیجهگیری
با بررسی ادبیات فنی مشاهده شده است که بررسی تأثیر ستونهای سنگی مسلح به عناصر
تسلیح بر خاک نرم و ارائه گرافهای طراحی بسیار کم بوده است .از اینرو با شبیهسازی زمین
نرم بهسازی شده با ستون سنگی مسلح به قفسه ژئوگرید ،پارامترهای مهم و مختلف تأثیرگذار
بر عملکرد خاک بهسازی شده بررسی و تحلیل شده است .اهم نتایج حاصل از این بررسی
 .7با افزایش درصد جایگزینی مصالح سنگی با خاک نرم و همچنین با مسلحسازی
ستونهای سنگی تنش قابل تحمل در یک نشست معین افزایش مییابد .همچنین در
شرایط زمین بهسازی شده با ستون سنگی مسلح نسبت به حالت غیرمسلح ،تنش قابل
تحمل زمین افزایش مییابد .بهطور کمی با افزایش درصد جایگزینی از  70تا  90درصد
نسبت به حالت غیربهسازی تنش قابل تحمل در نشست  20سانتیمتر به میزان  14تا
 950درصد افزایش را نشان میدهد.
 .2افزایش طول و سختی المانهای ژئوگرید ستونهای سنگی مسلح ،باعث افزایش نیروی
کشش حلقوی شده است .همچنین با افزایش سختی کششی ژئوگرید ،انبساط جانبی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

بدینصورت ارائه شده است:

ستونهای سنگی کاهش مییابد .افزایش طول ژئوگرید از  0.5Lتا  Lحداکثر نیروی
کشش حلقوی را به میزان  40درصد افزایش میدهد.
نسبت به حالت غیرمسلح شده است .در این حالت در مرز مشترک بین ستون و خاک
نرم ،استفاده از المان ژئوگرید باعث افزایش  95درصدی تنش موجود در ستون سنگی
میشود.
 .4محصورسازی ستون سنگی با المانهای ژئوگرید ،ظرفیت باربری زمین بهسازی شده را
افزایش میدهد .با بررسی نتایج و با محصورسازی ستون سنگی با المانهای مختلف
ژئوگرید ظرفیت باربری تا حدود  27درصد افزایش مییابد.
 .5بهمنظور بررسی نشست زمین یک پارامتر بدون بعد نسبت نشست ( )SRمعرفی شد که
برابر با نسبت نشست زمین بهسازی شده به زمین بهسازی نشده است .نتایج حاصل از

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.1.1

 .9مسلح کردن ستونهای سنگی با المانهای ژئوگرید باعث افزایش تنش موجود در ستون

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.571
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 افزایش محصورسازی ستون سنگی با،بررسی نشان داد که با افزایش درصد جایگزینی
 نسبت نشست روند کاهشی،المانهای ژئوگرید و با افزایش سختی المانهای ژئوگرید
 بنابراین بهسازی خاک نرم با استفاده از ستونهای سنگی مسلح به.را نشان داده است
 همچنین با افزایش.ژئوگرید نسبت به زمین غیربهسازی نشست کمتری را منتج میشود
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