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چکیده
ساختن پیها روی خاک نرم بهدلیل کم بودن ظرفیت باربری و افزایش مقادیر نشست
راهکارهای موجود برای برطرف کردن این مشکل ،اضافه کردن المانی تقویتی به خاک است
و یکی از المانهایی که میتوان به خاک اضافه کرد ستون سنگی است .در این روش 91 ،الی
 31درصد از حجم خاک نامرغوب با خاک مناسب جایگزین میشود .در این تحقیق به
بررسی آزمایشگاهی تأثیر وجود ستون سنگی تکی و گروهی و همچنین تأثیر موقعیت مکانی
و طول ستون سنگی بر ظرفیت باربری پی نواری قرار گرفته در مجاورت شیروانی از جنس
خاک رس نرم میپردازیم .همچنین ستونهای سنگی با استفاده از دورگیر قائم ،مسلح شده و
تأثیر مسلح کردن ستون سنگی در حالتهای مختلف نیز بر رفتار پی نواری مجاور شیب
بررسی شد .نتایج نشان داد که تقویت کردن شیب رسی با ستون سنگی ،در همه حالتها

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

در این خاکها همواره از مشکالت پیش روی مهندسان ژئوتکنیک بوده است .یکی از

موجب افزایش ظرفیت باربری پی نواری قرار گرفته در مجاورت شیب میشود .همچنین
مسلح کردن ستون سنگی با دورگیر ،سبب بهبود عملکرد ستون سنگی و افزایش ظرفیت
باربری پی نسبت به حالت مشابه ستون سنگی غیرمسلح میشود .طول بهینه ستون سنگی
ظرفیت باربری پی نواری زمانی اتفاق افتاد که ستون سنگی در زیر پی قرار گرفت و با
افزایش فاصله بین مرکز ستون و مرکز پی ،ظرفیت باربری پی کاهش یافت .همچنین با
بررسی راندمان گروه ستونهای سنگی مشخص شد در هر دو حالت مسلح و غیرمسلح،
عملکرد گروه دوتایی ستونهای سنگی در مقایسه با گروه سهتایی بهتر است.

واژههای کلیدی :ستون سنگی ،ظرفیت باربری ،پی نواری ،شیروانی ،خاک رس
*نویسنده مسئول

asakereh@hormozgan.ac.ir
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غیرمسلح قرار گرفته در زیر پی  4برابر قطر ستون است .بیشترین تأثیر ستون سنگی روی

مقدمه
ظرفیت باربری خاک همواره از مهمترین عاملها در طراحی پی بوده است .در نظر
گرفتن ظرفیت باربری بهمیزانی بیشتر از مقدار واقعی میتواند موجب خسارت دیدن یا
گسیختگی کلی سازهها شود ،همچنین در نظر گرفتن ظرفیت باربری به میزانی کمتر از مقدار
واقعی منجر به بزرگ شدن ابعاد پی و غیراقتصادی شدن طرح میشود .ساختن سازههای
مهندسی روی خاک نرم همواره مشکالتی از جمله نشست بیش از حد ،تغییر شکل در سازه
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و ناپایداری ایجاد میکند .برای کاهش دادن یا جلوگیری از این مشکالت ،یکی از روشهایی
که بهویژه در نهشتههای سست و خاکهای ریزدانه کاربرد دارد ،اضافه کردن المانهایی
افزایش پایداری شیبهای طبیعی و خاکریزها ،افزایش ظرفیت باربری پیهای سطحی ساخته
شده روی خاک نرم ،کاهش نشست و کاهش پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسهای است [.]9
تحقیقات آزمایشگاهی محققان روی ستونهای سنگی غیرمسلح ،نشاندهندۀ بهبود در
ظرفیت باربری و کاهش نشست خاک بوده است [ .]4[ ،]3[ ،]2زمانی که ستونهای سنگی
در زمینهای بسیار نرم اجرا میشوند ،ممکن است محدودیت جانبی ایجاد شده بهوسیلۀ
خاک پیرامونی برای شکل دادن ستون سنگی کافی نباشد و منجر به تشدید شکمدادگی9در
ستون سنگی شود .این شکمدادگی موجب نشستهای بیشتر در سطح زمین و کم شدن
شدید کارایی ستونهای سنگی میشود .یکی از راههای بهبود عملکرد ستونهای سنگی در

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

ستونی شکل به نام ستون سنگی به خاک است .مهمترین کاربردهای ستون سنگی شامل

چنین خاکهایی غالف پیچ کردن لولهای شکل ستونهای سنگی معمولی با یک ژئوسنتتیک
مناسب (ژئوگرید یا ژئوتکستایل) است [ .]1تسلیح دورگیر ستونهای سنگی با ژئوسنتتیکها
( ،]6[ )2004نیل و بوازا ،]7[ 2001 3دب 4و همکاران ( ،]8[ )2099یو و لی،]1[ )2092( 1
1. Bulging
2. Malarvizhi and Ilamparuthi
3. Gniel and Bouazza
4. Deb et al.
5. Yoo and Lee

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

بهکمک پژوهشهای آزمایشگاهی ،بهوسیلۀ محققان بسیاری از جمله ملرویژی و ایالمپاروثی

2

دش و بورا ،]90[ )2093( 9قضاوی و نظری افشار ( ،]99[ )2093علی و همکاران)2094( 2
[ ،]92میراندا و دا کوستا ،]93[ )2096( 3میراندا 4و همکاران ( ]94[ )2097و فتاح 1و
همکاران ( ]91[ )2097بررسی شده است .همچنین مطالعات عددی بر ستونهای سنگی
مسلح بهوسیلۀ لو 6و همکاران ( ،]96[ )2090قضاوی و نظری افشار ( ،]99[ )2093علی 7و
همکاران ( ]92[ )2094و کاسترو ]97[ )2097( 8انجام شده است .همۀ بررسیهای آزمایشگاهی
آزمایشگاهی و عددی ذکر شده ،نشان دهندۀ بهبود در رفتار ستون سنگی مسلح شده با
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دورگیر در مقایسه با ستون سنگی غیرمسلح است.
مهندسان ژئوتکنیک همواره نگرانی خاصی برای پایدارسازی شیبها داشتهاند .برای این
افزایش ضریب اطمینان پایداری شیب استفاده شدهاند .بهکار بردن ستونهای سنگی میتواند
بهعنوان راهکاری جایگزین ،برای پایدارسازی شیروانیها یا جلوگیری از زمینلغزشها
مطرح شود [ .)]20[ ،]91[ ،]98[ ،]2[ ،]9قضاوی و شاهمندی ( ]29[ )2008با استفاده از
روش تعادل حدی 1به بررسی تحلیلی پایداری شیب مسلح شده با ستون سنگی پرداختند.
همچنین در این پژوهش ،نتایج تجزیۀ تحلیلی با نتایج حاصل از مدلسازی عددی با نرمافزار
 GEO-OFFICEمقایسه شد .نتایج حاکی از این بود که بیشترین ضریب اطمینان پایداری
شیروانی زمانی رخ میدهد که مکان ستون سنگی در باالی شیب باشد .ساری و همکاران

90

 ]22[ 2099بهکمک روش تفاضل محدود کرنش صفحهای به بررسی پایداری خاکریز قرار

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

منظور روشهای مختلفی از جمله اجرای دیوارهای حائل ،شمعها و ژئوسنتتیکها برای

گرفته روی خاک رسی نرم مسلح شده با ستونهای سنگی پرداختند و پارامترهای مؤثر در
ضریب اطمینان را بررسی کردند .وکلی 99و همکاران ( ]23[ )2092بهکمک مدل آزمایشگاهی
] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

1. Dash and Bora
2. Ali
3. Miranda and Da Costa
4. Miranda
5. Fattah
6. Lo
7. Ali
8. Castro
9. Limit equilibrium method
10. Sari
11. Vekli

و صحتسنجی آن با نرمافزار  ،PLAXISبه بررسی رفتار شیروانیهای رسی مسلح شده با
ستونهای سنگی پرداختند .آنها با قرار دادن ستونهای سنگی غیرمسلح در پنجه ،وسط و
تاج شیروانی ،به بررسی اثر فاصلۀ بین ستونها بر ضریب اطمینان پایداری شیب و همچنین
ظرفیت باربری و نشست پی نواری قرار گرفته در روی تاج شیروانی پرداختند .هردو نتایج
عددی و آزمایشگاهی نشاندهندۀ این موضوع است که هر مقدار فاصلۀ بین ستونهای سنگی
کمتر باشد ،ظرفیت باربری پی افزایش و نشست آن کاهش مییابد .ژانگ 9و همکاران
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( ]24[ )2094به بررسی عددی پایداری کلی خاکریزهای قرار گرفته روی رس نرم مسلح
شده با ستون سنگی و همچنین بررسی سطح لغزش بحرانی شیروانی خاکریز پرداختند .آنها
با استفاده از روش دیواره ستون 2و روش سطح معادل ،3مسئله سهبعدی را بهصورت یک
سهبعدی صحتسنجی کردند .چن 4و همکاران ( ]21[ )2091با استفاده از مدلسازی عددی
و فیزیکی به بررسی مکانیزم گسیختگی ستون سنگی مسلح در خاک نرم زیر خاکریز
پرداختند .مدلسازی عددی بهصورت دوبعدی و سهبعدی و با استفاده از روش اجزای
محدود انجام شد .الشکور ]26[ 2091 1با استفاده از روش تعادل حدی و برنامه  ،SLIDEبه
بررسی پایدارسازی شیب با استفاده از چند ردیف ستون سنگی و مهاربندی پرداخت .نتایج
نشان داد که اضافه کردن ستون سنگی به شیب باعث افزایش ضریب اطمینان پایداری شیب
میشود و همچنین برای دستیابی به بیشترین ضریب اطمینان ،بهترین موقعیت ستون

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

مدل دوبعدی با ابعاد و مشخصات معادل تبدیل کرده و نتایج حاصل را با نتایج تجزیۀ عددی

سنگی در باالی شیب و نزدیکی لبۀ آن است .راعی و همکاران  ]27[ 2098بهصورت عددی
و آزمایشگاهی به بررسی تأثیر ستونهای سنگی بر ظرفیت باربری پی نواری قرار گرفته در
مجاورت شیب ماسهای پرداختند و تأثیر پارامترهایی مانند سختی ستون سنگی و فاصلۀ بین
افزایش سختی و کاهش فاصلۀ بین ستونهای سنگی است .باوجود اینکه امکان قرارگیری
1. Zhang et al.
2. Stone wall
3. Equivalent area
4. Chen et al.
5. Al-Shukur

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

ستونها را بررسی کردند .یافتههای این پژوهش حاکی از افزایش ظرفیت باربری پی نواری با

پیها در مجاورت شیبی از جنس خاک نرم وجود دارد ،اما تا کنون توجه زیادی به بهبود
مشخصات ظرفیت باربری و نشست پیهای قرار گرفته تحت این شرایط نشده است .در این
پژوهش با اضافه کردن ستونهای سنگی به بدنۀ شیبی از جنس خاک رس نرم ،سعی در
اصالح و بهبود رفتار پی نواری قرار گرفته در باالدست شیب شده است .اصالح رفتار پی
نواری مجاور شیب رسی با استفاده از ستون سنگی تا پیش از این بهصورت آزمایشگاهی تنها
بهوسیلۀ وکلی و همکاران  ]23[ 2092بررسی شده است که در آن پژوهش نیز تأثیرات
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مواردی مانند موقعیت ستون سنگی ،طول ستون سنگی و مسلح کردن ستون سنگی بررسی
نشده است .بنابراین در پژوهش حاضر ،ستونهای سنگی در مکانهای مختلف به بدنه شیب
اضافه شد و بهترین موقعیت از نظر بیشترین تأثیرگذاری روی ظرفیت باربری پی نواری
مجاور شیب سنجیده و تعیین شد کدام چیدمان به لحاظ عملکرد مقرون بهصرفهتر است.
الزم به ذکر است که بررسی تأثیر موقعیت و گروه ستونهای سنگی ،در هر دو حالت
ستونهای سنگی غیرمسلح و مسلح انجام گرفت .عالوه بر این یک سری آزمایش برای
سنجش تأثیر طول ستون سنگی قرار گرفته در زیر پی ،بر رفتار پی نواری مجاور شیب انجام
شد و طول بهینۀ ستون سنگی تعیین شد .بهینهیابی موقعیت ستون سنگی در بدنه شیب خاک
نرم ،بهینهیابی طول ستون سنگی قرار گرفته در زیر پی و همچنین تأثیر گروه ستونهای
سنگی مسلح و غیرمسلح روی پی نواری قرار گرفته در مجاورت شیب خاک نرم ،تابهحال

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

تعیین شد .همچنین تأثیر گروههای دوتایی و سهتایی ستونهای سنگی بر رفتار پی نواری

بهوسیلۀ سایر محققان بررسی نشده است و از جنبههای نوآوری پژوهش حاضر است که با
استفاده از مدلسازی آزمایشگاهی انجام پذیرفت.

مشخصات مصالح
در این پژوهش ابتدا آزمایشهای استاندارد اولیه برای بهدست آوردن پارامترهای مکانیکی
خاک رس و مصالح ستون سنگی استفاده شده انجام شد .در جدول  9مشخصات خااک رس
استفاده شده در آزمایشها آورده شاده اسات .زاویاۀ اصاطکاک و چسابندگی خااک رس باا

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

مدلسازی فیزیکی

استفاده از آزمایش سهمحوری زهکشی نشاده ( )CUو مطاابق اساتاندارد ASTM D4767

[ ]28تعیین شد .همچنین مقاومت برشی زهکشای نشادۀ خااک رس باا اساتفاده از آزماایش
مقاومت فشاری محدود نشده (تاکمحاوری) و بار اسااس اساتاندارد ASTM D2166-06

[ ]21تعیین شد.
جدول .3مشخصات خاک رس
حد روانی ()%

39

حد خمیری ()%

97

شاخص خمیری ()%
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94
3

مقاومت برشی زهکشی نشده ()kPa

91

زاویۀ اصطکاک (˚)Ø

91

چسبندگی ()kPa

8

طبقهبندی بر اساس سیستم متحد

CL

کارایی ستونهای سنگی اساساً بهمیزان محدودیت جانبی خااک نارم اطاراف آن بساتگی
دارد .در خاکهای خیلی نرم (خاکهای با مقاومت برشی کمتر از  91کیلاو پاساکال) ،میازان
محدودیت جانبی خاک اطراف ستون سانگی کاافی نیسات و خااک پیراماون ساتون سانگی
نمیتواند مقاومت جانبی الزم برای درست عمل کردن ستون سنگی را داشته باشد و بههماین
دلیل ستون سنگی نمی تواند ظرفیت باربری مورد نیاز را تأمین کناد [ .]92[ ،]9از ایانرو ،در

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

وزن مخصوص در رطوبت )kN/m ( %21

20

پژوهش حاضر ،تعدادی آزمایش تکمحوری مطابق با اساتاندارد ]21[ ASTM D2166-06
برای تعیین درصد رطوبت متناسب با مقاومت برشی زهکشی نشده  91کیلو پاسکال در رس،
است که در تمامی آزمایشها از خاکی با چنین رطوبتی استفاده شد .الزم باه ذکار اسات کاه
مقاومت برشی زهکشی نشده خاک رس عالوه بر رطوبت ،تابع درصد تراکم نیاز هسات .در
راستای سادهسازی روند آمادهسازی نمونه ،سعی بر آن شد که انرژی کوبش نمونههاای تهیاه
شده برای آزمایش های تکمحاوری باا انارژی کاوبش خااک آمااده شاده در آزماایش هاای

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

انجام شد .مطابق با شکل  9رطوبت متناسب با مقاومت برشی  91کیلو پاسکال برابار باا %21

مدلسازی شیب ،یکسان باشد تا بتوان نتیجه گرفت که مقاومت برشی تنها وابسته به درصاد
رطوبت خاک است .شکل  2نمودار داناه بنادی رس نارم و مصاالح ساتون سانگی را نشاان
میدهد .همچنین مشخصات مصاالح ساتون سانگی در جادول  2آورده شاده اسات .زاویاۀ
اصطکاک مصالح ستون با استفاده از آزمایش برش مستقیم و طبق استاندارد ASTM D3080

[ ]30تعیین شد .مصالح استفاده شده در آزمایشها با در نظر گرفتن یک سری مالحظات اثار
مقیاس انتخاب شدند .بین اندازۀ بزرگترین دانه مصالح ستون و عرض پی باید تناسب وجود
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داشته باشد .از اینرو با توجه به عرض  90سانتیمتاری انتخااب شاده بارای پای ناواری در
تمامی آزمایشها ،اندازۀ دانههای مصالح ستون سنگی بین  2تا  90میلیمتر انتخاب شد که در
ستونهای سنگی باید دو شرط را مد نظر داشت .اوالً اندازه روزنهها باید بهنحاوی باشاد کاه
کوچکترین دانه های مصالح ستون نیز امکان رد شدن از داخل روزنه را نداشته باشند و ثانیااً
به لحاظ مقاومتی ،باید تناسب قابل قبول بین مصالح مدلسازی فیزیکای باا ابعااد کوچاک و
ابعاد واقعی برقرار باشد .با در نظر گرفتن قوانین مقیاس پیشنهاد شده بهوسیلۀ ایاای)9181( 9
[ ،]39تناسب بین سختی مسلحکننده در مدل با ابعاد واقعی )  ( J pو ساختی مسالحکنناده در
2
مدل با ابعاد آزمایشگاهی )  ( J mاز رابطۀ )  ( J p  J m محاسابه مایشاود .در ایان رابطاه

 1/ مقیاس مدل است که در این پژوهش مقیاس مدل برابر با  1/10در نظر گرفته شاد .از

اینرو سختی مسلحکننده در آزمایشهای مدل باید بسایار کامتار از ساختی مسالحکنناده در

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

نمودار دانهبندی شکل 2نیز این ابعاد مشاهده میشاود .بارای مصاالح دورگیار مسالح کننادۀ

شرایط ابعاد واقعی در نظر گرفته شد )  .( J p  100J mبنابراین برای مسلح کردن ستونهای

سنگی در مقیاس آزمایشها ،از یک شبکه پلیاتیلن مهندسی با مشخصات ارائهشده در جدول
 [32] ASTM D4595-05تعیینشد.

1. Iai

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

 3استفاده شد .مشخصات مقاومت کششی مسلحکنندۀ موجود در جادول  ،3طباق اساتاندارد

70

50
40
30
20

Cu=15 kPa

مقاومت برشی زهکشی نشده (کیلو پاسکال)

60
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شکل  .3تغییرات مقاومت برشی زهکشی نشده ( )Cuخاک رس با رطوبت
100
90
80
رس نرم
مصالح
ستون
سنگی

60
50
40

درصد عبوری ()%

70
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0
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1
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اندازه دانهها در مقیاس لگاریتمی (میلیمتر)

شکل  .3نمودار دانهبندی خاک رس و مصالح ستون سنگی

0
0.001
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جدول  .3مشخصات مصالح ستون سنگی
چگالی دانهها ()Gs

2/7
3

وزن مخصوص بر اساس تراکم نسبی )kN/m ( %66

96

زاویۀ اصطکاک داخلی بر اساس تراکم نسبی )kN/m3( %66

41

ضریب یکنواختی ()Cu

9/44

ضریب دانهبندی ()Cc

0/13

طبقهبندی بر اساس سیستم متحد

GP
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جدول 3مشخصات مصالح مسلحکننده
مقاومت کششی نهایی ()kN/m

8

کرنش در مقاومت کششی نهایی ()%

48

سختی در کرنش نهایی ()kN/m

96/67

ابعاد روزنهها ()mm

2×2

جرم واحد سطح ()g/m2

910

دستگاه آزمایش
دستگاهی که برای انجام آزمایشها ساخته شد ،شامل دو قسمت کلی است .قسمت اول،
سیستم بارگذاری روی پی و قسمت دوم ،مخزن دستگاه است .یک سیستم جک هیدرولیکی
به ظرفیت  4تن بهمنظور بارگذاری روی پی قرار گرفته بر خاک رس داخل محفظۀ

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

جنس مواد

پلیاتیلن سنگین ()HDPE

آزمایشگاهی ،طراحی و ساخته شد .این سیستم هیدرولیکی که با برق کار میکرد بهصورتی
طراحی شد که قابلیت کنترل سرعت و شدت بارگذاری را دارا باشد .همچنین یک گیج
بعد از کالیبراسیون برای سنجش میزان بار وارده روی پی از آن استفاده شد .روغن از موتور
دستگاه بهوسیلۀ شلنگهای فشار قوی به پیستون جک هیدرولیکی پمپ میشد .از آنجاکه
آزمایشها بهصورت کنترل تنش انجام شدند ،سیستم هیدرولیکی باید بهگونهای طراحی شد
که در زمانی که دستگاه بار مشخصی روی پی وارد میکند ،هیچگونه تغییری در میزان بار
1. Bar

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

فشارسنج برای کنترل فشار روغن دستگاه برحسب بار 9روی جک هیدرولیکی تعبیه شد که

اعمال نشود .از اینرو یک قفل کن دوبل خطی در مسیر شلنگها قرار داده شد که اجازۀ
هیچگونه کاهش فشاری حتی در صورت قطع شدن برق در شلنگها ندهد.
ستونهای سنگی عموماً بهصورت گروهی و در شبکه منظم در پروژهها استفاده
میشوند .درواقع در پژوهش حاضر ،یک برش طولی از یک شبکه فرضی از ستونهای
سنگی که در شیب قرار گرفتهاند بررسی شد .بنابراین ،مخزنی بر اساس طرح شماتیکی شکل
 3طراحی شد .در این شکل پی نواری با عرض  90سانتیمتر و ستون سنگی در زیر آن دیده
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میشود .همچنین برای تغییر مکان ستون سنگی در این شکل نشان داده شده است و پارامتر
 Sمعرف فاصلۀ افقی مرکز ستون سنگی از مرکز پی است .در شکل  4مکانهای مختلف
ستونهای سنگی در مراحل مختلف آزمایشها بهصورت دوبعدی نشان داده شده است.
گرفته شد .نهایتاً محفظۀ خاک با توجه به طرح اولیه با ابعاد  30cm×920cm×910cmساخته
شد .ابعاد مخزن بهگونهای در نظر گرفته شد که تنشهای ناشی از بارگذاری روی پی و ستون
سنگی به دیوارههای مخزن نرسد و اثر مرزها تأثیری روی نتایج نداشته باشد .این مخزن از
جنس فوالد ساخته و تسمههای فوالدی دور تا دور آن بهکار گرفته شد تا در طی فرآیند
بارگذاری ،مقاومت الزم را دارا باشد و دچار تغییر شکل نشود .بهمنظور رؤیت مدل و
تغییرات شکل خاک ،مخزن مورد نظر بهگونهای طراحی شد که یکی از وجوه آن با استفاده از
دو شیشه پوشانده شود .این شیشهها از نوع سکوریت مقاوم بوده و در مخزن ساخته شده

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

فاصلۀ مرکز پی نواری تا لبۀ شیب در تمامی آزمایشها ثابت و برابر با  90سانتیمتر در نظر

بهصورت ریلی امکان قرارگیری و خارج شدن را داشتند .با توجه به ارتفاع زیاد مخزن خاک،
زمانی که قسمت پایینی شیب در حال ساخت بود ،شیشه باالیی خارج میشد تا دسترسی به
فوالدی برای قرارگیری پیستون جک هیدرولیکی تعبیه شد .این تیر به قابی که دور تا دور
مخزن را گرفته بود جوش شد .پی مدل به ابعاد  4cm×90cm×21cmو از جنس فوالد
ساخته شد تا هیچگونه تغییر شکلی در طول بارگذاری نداشته باشد .همچنین شیشهها
بهمنظور پیادهسازی راحتتر شیب و بررسی تغییرات شکل خاک ،به فواصل  90سانتیمتری
مدرج شدند.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

پایین محفظه ممکن باشد .در این مخزن تکیهگاهی از تیرآهن  IPE16بههمراه یک صفحه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

شکل  .3ابعاد شیب رسی ،پی نواری و ستون سنگی بررسی شده در مدلسازی فیزیکی
(واحد :سانتیمتر)

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

مدلسازی فیزیکی اثر جانمایی ستونهای سنگی بر رفتار پی نواری مجاور شیروانی خاک نرم

343

شکل  .4مکانهای مختلف ستونهای سنگی در آزمایشها :الف)  ، S/D=0ب)  ، S/D=1پ)
 ، S/D=2ت)  ، S/D=3ث) ( S/D=4واحد :سانتیمتر)

خاک رس مورد نیاز آزمایشها از محل کورههای آجرپزی واقع در شهرستان کوار استان
فارس تهیه شد .رطوبت در محل این خاک برابر با  %4بود که برای انجام آزمایشها باید
رطوبت خاک با اضافه کردن آب به  %21رسانده میشد .برای رساندن رطوبت خاک به ،%21
ابتدا مقدار وزنی مشخصی خاک و آب مخلوط شده و کامالً ورز داده شد تا رطوبت آن

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

آمادهسازی خاک رس

یکنواخت شود .سپس خاک مرطوب به درون کیسه پالستیکی منتقل شده و بهصورت
مهروموم به مدت یک هفته نگهداری شد تا رطوبت بهطور یکنواخت در همۀ خاک توزیع
شود .این مراحل برای هر آزمایش تکرار شد و نهایتاً خاک درون کیسههای پالستیکی برای
ساخت بدنه شیبهای خاکی استفاده شد .در ابتدا و قبل از ریختن خاک در مخزن ،کف
مخزن برای آببندی و جلوگیری از خارج شدن رطوبت خاک ،با پالستیک پوشانده شد .پس
از هر مرحله از آزمایشها نیز برای جلوگیری از تغییر رطوبت خاک ،روی سطح رس با
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پالستیک پوشانده شد .در مرحلۀ انتقال خاک به نیمۀ پایین مخزن ،شیشه قسمت باالی مخزن
خارج شد تا دسترسی به نیمۀ پایین ممکن باشد .خاک رس در الیههای  1سانتیمتری درون
بر اساس وزن مخصوص  20kN/m3محاسبه شد و آن میزان خاک رس ،وزن شده و درون
مخزن قرار داده شد .برای کنترل صحت قرار گرفتن خاک در مکان درست ،یک سری خطوط
نشانه به فاصلۀ  1سانتیمتر روی بدنه دستگاه ترسیم شد .سپس با استفاده از ضربات چکش
مخصوص ،الیههای  1سانتیمتری خاک رس در بین دو خط نشانۀ متوالی در تراز مورد نظر
قرار داده شد .بنابر این تعداد ضربههای چکش بر اساس سعی و خطا تعیین شد و دقت
زیادی برای قرار دادن دقیق هر الیۀ  1سانتیمتری در مکان از پیش تعیین شده صورت
گرفت .هر الیۀ  1سانتیمتری بهطور متوسط با  1ضربۀ چکش مخصوص که از ارتفاع 20
سانتیمتری روی خاک رها میشد ،متراکم شد .ابعاد صفحۀ این چکش  21cm×21cmو وزن

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

مخزن قرار داده شد .برای دستیابی به تراکم یکنواخت ،حجم و وزن هر الیۀ  1سانتیمتری

آن برابر با  6/8kgبود .این روند تا کامل شدن کل شیب ادامه یافت .دستگاه آزمایش و یک
نمونه از شیب کامل شده در شکل  1نشان داده شده است.

در تمام آزمایشهای این بخش ،ستونهای سنگی با قطر  90و طول  40سانتیمتر ساخته
شدند .این ابعاد بر اساس طول بهینۀ یافته شده در پژوهش حاضر انتخاب شد و با یافتههای
بارکسدال و باچوس ( ]9[ )9183که برای کنترل حالت گسیختگی شکمدادگی ،9حداقل
1. Bulging failure

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

مراحل اجرای ستونهای سنگی غیرمسلح و مسلح

نسبت طول به قطر ستون را  4پیشنهاد کردند ،نیز همخوانی دارد .تمامی ستونهای سنگی با
استفاده از روش جایگزینی 9اجرا شدند .برای اجرای این روش از استوانههایی فلزی با
ضخامت کم و قطر  90سانتیمتر که دو انتهای آن باز است استفاده شد .داخل و بیرون این
استوانهها برای کم کردن اصطکاک چرب شده و استوانه تا ارتفاع  40سانتیمتر وارد خاک

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

شکل  .3نمایی از تجهیزات آزمایشگاهی
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شده و سپس خاک رس داخل استوانه خارج شد .سپس وزن الیههای  1سانتیمتری مصالح
ستون با توجه به وزن مخصوص  96kg/m3برای هر الیه محاسبه شده و همان مقدار مصالح
سانتیمتر بیرون کشیده شده و بهاندازه  1سانتیمتر از مصالح ستون که قبالً جدا شده بود،
داخل حفره ریخته شد .مصالح ستون سنگی با چکش سبک و تعداد ضربات کم کوبیده شد
تا در حین کوبش ،شکم دادگی چندانی در ستون سنگی رخ ندهد و خاک رس نرم اطراف
ستون سنگی دچار دست خوردگی نشود .از این رو ،برای کوبیدن این مصالح ،چکش
1. Replacement method

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

ستون وزن شد .در مرحلۀ بعد ،استوانۀ فلزی با استفاده از ابزارهای کمکی کمی بیشتر از 1

مخصوصی به قطر  1سانتیمتر و وزن  2/7کیلوگرم ساخته شد .هر الیۀ  1سانتیمتری از
مصالح ستون با استفاده از این چکش با ارتفاع سقوط  20سانتیمتر و با  90ضربه کوبیده شد.
این روند کوبیدن منجر به تراکم نسبی حدود  %66±1در مصالح شد .سپس استوانه فلزی
بهاندازه  1سانتیمتر دیگر باال کشیده شد و یک الیۀ  1سانتیمتری دیگر ،متراکم و اجرا شد.
این روند متناوباً تکرار شد تا کل ستون کامل شود .مصالحی که برای ستون سنگی انتخاب
شد دارای مقاومت کافی بود تا در طول آزمایش دچار خردشدگی نشود .همچنین تمامی
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حجم شن مورد نیاز برای مصالح ستون سنگی از یک منبع ثابت تأمین شد و پس از هر
آزمایش ،مصالح دستخورده شدۀ ستون دور ریخته شدند .مراحل اجرای ستون سنگی
غیرمسلح در شکل  6نشان داده شده است.
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

شکل  .3مراحل اجرای ستون سنگی غیرمسلح :الف) فرو کردن استوانه فلزی داخل خاک ،ب)
ریختن مصالح ستون و کوبیدن مصالح در الیههای  3سانتیمتری ،پ) ستون اجرا شده در الیۀ
یکی مانده به آخر و ابزار کوبیدن مصالح ستون ،ت) ستون سنگی تکمیلشده

برای اجرای ستونهای سنگی مسلح ابتدا باید شبکه مسلح کننده دورگیر ستون آماده شود.
این شبکه در تمامی آزمایشها بهصورت استوانهای با قطر  90سانتیمتر و ارتفاع 40
ابتدا و انتهای آن  20میلیمتر همپوشانی داشته باشند و ناحیه همپوشانی بهخوبی با چسب
مخصوص پلیاتیلن به هم چسبانده شد .در تمامی آزمایشها پس از اتمام آزمایش و خارج
کردن مسلح کننده ،ناحیۀ چسب زده شده کنترل شد تا در اثر تنشهای اعمال شده چسب باز
نشده باشد .سپس با استفاده از فروکردن استوانۀ فلزی در خاک رس و خالی کردن خاک
داخل آن ،حفرۀ ستون ایجاد شد .پس از آن شبکۀ مسلحکنندۀ استوانهای داخل استوانۀ فلزی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

سانتیمتر تهیه شد .شبکه ابتدا بریده شده و سپس طوری لبههای آن روی هم قرار گرفت که

آن بهاندازه اندکی بیشتر از  1سانتیمتر باال کشیده شد .در ادامه ،مصالح ستون از قبل وزن

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

شکل  .3مراحل اجرای ستون سنگی مسلح :الف) آمادهسازی شبکۀ مسلحکنندۀ ستون سنگی،
ب) قرار دادن شبکۀ آماده شده در داخل استوانۀ فلزی فروشده در خاک و ریختن و کوبیدن
مصالح ستون سنگی در الیههای  3سانتیمتری ،پ) ستون اجرا شده در الیۀ یکی مانده به آخر،
ت) ستون سنگی تکمیلشده و کنترل قطر ستون اجرا شده

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0
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قرار داده شد .سپس با دقت و بدون اینکه مکان مسلحکننده تغییری کند ،استوانۀ فلزی دور
شده داخل شبکه مسلح کننده ریخته شده و با ابزار کوبش ،مانند حالت غیرمسلح با  90ضربه
کوبیده شد .سپس استوانه فلزی  1سانتیمتر دیگر باال کشیده ،مصالح ریخته و کوبیده شد و
این روند تکرار شد تا ستون سنگی مسلح تکمیل شود .مراحل اجرای ستون سنگی مسلح در
شکل  7نشان داده شده است.

نتایج آزمایشها و بحث
هدف از انجام این پژوهش ،سنجش تأثیر مکان ستون هاای سانگی مسالح و غیرمسالح و
همچنین طول ستون های سنگی غیرمسلح بر رفتار پی نواری قرارگرفته در مجاورت شایبی از
جنس رس نرم است .عالوه بر این تأثیر وجاود هامزماان دو و ساه ساتون سانگی مسالح و
آزمایش انجام شد که در جدول  4برنامه و نتایج آزمایشها دیده میشاود .در ایان جادول L

نشاندهندۀ طول ستون سنگی Lʹ ،ارتفاع مسلحکنندۀ دورگیر D ،قطار ساتون سانگی و قطار
مسلحکننده S ،فاصله مرکز ستون سنگی تا مرکز پی و ʹ Sفاصله بین مرکز تا مرکاز دو ساتون

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

غیرمسلح روی ظرفیت بااربری پای ناواری بررسای شاد .در پاژوهش حاضار مجموعااً 98

مجاور در گروه ستونهای سنگی است .شایان ذکر است که تعدادی آزماایش تکاراری بارای
اطمینان از صحت نتایج انجام شد و این آزمایشها انطباق قابل قبولی با نتایج نشان دادند.
چنانکه پیش تر نیز اشاره شد ،پی مدل با اساتفاده از روش کنتارل تانش بارگاذاری شاد.
بارگذاری بهروش کنترل کرنش ممکن است گسیختگی و بار نهایی را بهتر نمایش دهاد ،اماا
آزمایشها بهروش کنترل تنش انجام شد و گامهای بارگذاری تا حد ممکن کوچاک در نظار
گرفته شد تا بار نهایی بهخوبی مشخص شود .در واقع اگر فاصلۀ گامهای بارگاذاری زیااد در
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نظر گرفته شود ،ممکن است مقدار بار نهایی واقعی بین دو نقطۀ بارگذاری قرار گرفتاه و باه
خوبی قرائت نشود .نرخ افزایش بار در بارگذاری بهروش کنترل تنش ثابت اسات .بناابر ایان
در هر مرحله از آزمایش ،بار ثابت بود و زماانی کاه نارخ تغییارات نشسات کامتار از 0/09
تمامی آزمایشها بهدلیل محدودیتهای آزمایش ،از کجشدن پی در حین بارگذاری جلوگیری
شده است که در واقعیت این کجشدگی رخ میدهد .نهایتاً نمودارهای تانش-نشسات ترسایم
شد و مقادیر ظرفیت باربری از روی این نمودارها با استفاده از روش مماسی 9بهدسات آماد.
روش مماسی بهوسیلۀ اغلب مهندسان برای تعیین باری که متناظر با نقطۀ تغییر شیب زیااد در
منحنی تنش-نشست است ،استفاده میشود .در این روش ،بار متناظر با نقطۀ تغییرات بارز در
نشست بهعنوان ظرفیت باربری انتخاب میشود [ .]33تحقیقات انجام شده نشان داد که وقتی
شیب رسی با استفاده از ستون سنگی تسلیح مایشاود ،ظرفیات بااربری نهاایی پای افازایش
مییابد .این افزایش معموالً بهصورت یک پارامتر بدون بعد باهناام نسابت ظرفیات بااربری
( )BCRتعریف میشود.

2

BCR 

که در این رابطۀ ) Qu (rظرفیت باربری نهایی پی نواری روی خاک تقویتشده با ستون سنگی
و  Quظرفیت باربری نهایی همان پی در شرایط مشابه روی خاک بدون ستون سنگی است.

1. Tangent method
2. Bearing capacity ratio

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

()9

Qu  r 
Qu

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

میلیمتر بر دقیقه شد ،گام بعدی بار اعمال میشد .همچناین الزم باه یاادآوری اسات کاه در
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تأثیر موقعیت ستونهای سنگی غیرمسلح
نمودارهای تنش-نشست پی نواری ،برای نسبتهای فواصل ( )S/Dمختلف ستونهای
سنگی غیرمسلح در شکل  8نشان داده شده است .همچنین نمودار مربوط به شیب بدون
ستون سنگی نیز برای مقایسه با سایر حاالت ،در این شکل آورده شده است .در همۀ
آزمایشهای این بخش ،طول ستون سنگی  40سانتیمتر و قطر آن  90سانتیمتر بود .نتایج
آزماایشگاهی نشان میدهد کاه در تمامی نسبت فواصل ،اضافه شدن ستون سنگی به شیب رسی
جدول  .4برنامه و نتایج آزمایشها
توضیحات*

ظرفیت
BCR

باربری

تعداد ستون

2/01

203

0

4

غیرمسلح

9

9/79

961

9

4

غیرمسلح

9

9/40

931

2

4

غیرمسلح

9

9/30

921

3

4

غیرمسلح

9

9/92

999

4

4

غیرمسلح

9

2/28

226

0

4

مسلح

9

9/76

974

9

4

مسلح

9

9/10

941

2

4

مسلح

9

9/38

937

3

4

مسلح

9

9/22

929

4

4

مسلح

9

9/64

962

0

3

غیرمسلح

9

2/90

208

0

1

غیرمسلح

9

2/94

292

0

6

غیرمسلح

9

2/77

274

-

4

غیرمسلح

2

3/29

398

-

4

غیرمسلح

3

3/91

392

-

4

مسلح

2

3/64

360

-

4

مسلح

3

*توضیح :در تمامی آزمایشها  D=10cmاست .همچنین در تمام ستونهای مسلح  Lʹ/D=4و در تمامی حالتهای

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

-

11

-

-

-

0

سنگی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

()kPa

S/D

L/D

نوع ستون سنگی

گروه ستونهای سنگی  Sʹ/D=2است.
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باعث افزایش ظرفیت باربری پی نواری میشود .همچنین بزرگترین ظرفیت باربری مربوط
به زمانی است که ستون سنگی دقیقاً زیر پی نواری قرار گرفته باشد .دلیل این امر این است
که در این حالت ،بار عمودی پی مستقیماً و بهصورت محوری به ستون سنگی منتقل میشود
که باعث ایجاد مکانیزم گسیختگی شکمدادگی در ستون سنگی میشود .چنانکه در
نمودارهای شکل  8دیده میشود ،به محض اینکه ستون سنگی از زیر پی خارج شده و در
کنار پی قرار میگیرد ( ،)S/D=1کاهش شدیدی در ظرفیت باربری پی رخ میدهد .دلیل این
امر تغییر مکانیزم گسیختگی ستون سنگی از حالت شکمدادگی بهحالت تغییر شکل جانبی

9
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است .زمانی که ستون سنگی در زیر پی قرار ندارد ،در واقع نوع نیروی غالبی که از طرف پی
بر ستون وارد میشود نیروی برشی است و این نیرو منجر به تغییر شکل جانبی ستون
آن است ،که این تغییر شکل در تمامی حالتهایی که ستون سنگی زیر پی نباشد رخ میدهد.
همچنین شکل  8نشان میدهد که با افزایش فاصلۀ میان مرکز ستون و مرکز پی ،ظرفیت
باربری پی کاهش مییابد.
تأثیر موقعیت ستونهای سنگی مسلح
نمودار تنش-نشست شیب تقویتشده با ستون سنگی مسلح قرار گرفته در مکانهای
مختلف ،در شکل  1نشان داده شده است .شایانذکر است در تمامی آزمایشهای این بخش،
طول ستون سنگی و طول مسلحکننده برابر  40سانتیمتر و قطر ستون سنگی و قطر مسلح

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

میشود .منظور از تغییر شکل جانبی ،انحنا و کج شدن قسمت باالی ستون نسبت به پایین

کنندۀ دورگیر برابر با  90سانتیمتر بود .با اضافه کردن یک ستون سنگی مسلح در زیر پی
( ،)S/D=0ظرفیت باربری پی نواری نسبت به ظرفیت باربری پی نواری تسلیح شده با ستون
باربری پی در مکانهای مختلف قرارگیری ستون سنگی مسلح ،نسبت به مقادیر ظرفیت
باربری پی در حضور ستون سنگی غیرمسلح در مکان مشابه ،همگی نشاندهندۀ افزایش
ظرفیت باربری در اثر تسلیح دورگیر ستون سنگی است ،هرچند بیشترین میزان افزایش
ظرفیت باربری در حالت  S/D=0رخ داده است .دلیل بیشتر بودن تأثیر مسلحکننده در
1. Lateral deflection

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

سنگی غیرمسلح در شرایط مشابه  ،تقریباً  %99افزایش یافت .همچنین بررسی مقادیر ظرفیت
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حالت  S/D=0نسبت به سایر حالتها ،مقاومت مسلحکنندۀ دورگیر ستون در برابر شکمدادگی
در این حالت است .در سایر حالتها ( ،)S/D=1,2,3,4مکانیزم گسیختگی ستون از نوع
تغییر شکل جانبی است و افزایش ظرفیت باربری ،تنها بهدلیل اضافه شدن یک نیروی برشی
پایدارکننده در اثر مصالح دورگیر ستون سنگی رخ داده است.
فشار (کیلوپاسکال)
200

300

100

0
0

L/D=4
D=10cm
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10

نشست (میلیمتر)

30
بدون ستون
S/D=0
S/D=1
S/D=2
S/D=3
S/D=4

40

50

شکل  .3تغییرات تنش-نشست پی نواری برای نسبت فواصل ( )S/Dمختلف ستونهای سنگی
غیرمسلح

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

20

نمودار نسبت ظرفیت باربری پی ( )BCRبا تغییرات نسبت فاصله ( ،)S/Dدر شکل 90
آورده شده است .بیشترین مقدار  BCRدر هر دو حالت ستون سنگی مسلح و ستون
آن هم مکانیزم عملکرد ستون سنگی بهصورت باربری محوری است .با دور شدن ستون
سنگی از پی نواری ،در هر دو حالت ستون مسلح و غیرمسلح ،مکانیزم عملکرد ستون
بهصورت تغییر شکل جانبی میشود و میزان افزایش ظرفیت باربری نسبت به حالت شیب
بدون ستون سنگی ،کاهش مییابد .روند و شیب کاهش میزان ظرفیت باربری در هر دو
نمودار حالت مسلح و غیرمسلح تقریباً یکسان است .حرکت کردن نمودار بهسمت BCR

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

غیرمسلح ،مربوط به زمانی است که ستون دقیقاً در زیر پی قرار گرفته باشد ( .)S/D=0دلیل

برابر با  9نشان می دهد اگر فاصله میان ستون سنگی و پی بیش از چهار برابر قطر پی شود،
دیگر ستون تأثیر چندانی روی رفتار پی ندارد.
فشار (کیلوپاسکال)
200

300

0

100

0
L/D=4

Lʹ/D=4
10

نشست (میلیمتر)
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20

30

40

50

شکل  .3تغییرات تنش-نشست پی نواری برای نسبت فواصل ( )S/Dمختلف ستونهای سنگی
مسلح
2.2

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

بدون ستون
S/D=0
S/D=1
S/D=2
S/D=3
S/D=4

1.8

BCR

ستون سنگی غیرمسلح
ستون سنگی مسلح
4

3

2

1

1
0

S/D

شکل  .33تغییرات نسبت ظرفیت باربری پی ( )BCRبا نسبت فاصله ()S/D
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1.4

تأثیر طول ستونهای سنگی
تأثیر طول ستونهای سنگی غیرمسلح ( )Lبر رفتار پی نواری مجاور شیب خاک نرم،
برای چهار طول مختلف  L=3D,4D,5D,6Dمورد بررسی و آزمایش قرار گرفت .تمامی
ستونهای سنگی با طولهای مختلف در این بخش از آزمایشها ،دقیقاً در زیر پی نواری اجرا
شدند .نمودارهای تنش-نشست پی نواری برای نسبت طولهای ( )L/Dمختلف ستون سنگی
غیرمسلح در شکل  99نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که افزایش طول ستون سنگی
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از  3Dبه  4Dموجب افزایش چشمگیر حدود  %21در ظرفیت باربری پی نواری میشود .با
افزایش بیشتر طول ستون سنگی به  ،5Dبهبود چندانی در رفتار پی حاصل نشد و ظرفیت
سنگی به  ،6Dتفاوت چندانی نسبت به حالت  5Dمشاهده نشد و ظرفیت باربری پی تنها
حدود  %2افزایش یافت .بنابراین میتوان نتیجه گرفت برای پی نواری تسلیح شده با ستون
سنگی غیرمسلح در مجاورت شیب ،طول بهینه ستون سنگی که موجب بیشترین بهبود در
رفتار پی میگردد 4 ،برابر قطر ستون سنگی است.
تأثیر گروه ستونهای سنگی
ستونهای سنگی در عمل همواره بهصورت گروهی و با چیدمان شبکهای منظم استفاده
میشوند .درواقع در پژوهش حاضر ،یک برش طولی با ابعاد  30cm×910cmدر پالن از

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

باربری آن نسبت به حالت  4Dتنها حدود  %2افزایش یافت .همچنین با افزایش طول ستون

گروه ستونهای قرار گرفته در شیب ،به همراه خاک اطراف آنها بررسی شد .طبق
پژوهشهای انجام شده بهوسیلۀ دش و بورا [ ،]90فاصله بهینه بین مرکز تا مرکز ستونهای
بین ستونها بیش از  3برابر قطر ستون باشد ،ظرفیت باربری ستون سنگی کاهش مییابد و
همچنین اگر فاصله کمتر از  3برابر قطر ستون باشد ،کم کردن فاصله تأثیر چندانی روی
ظرفیت باربری ستون سنگی ندارد .از اینرو در پژوهش حاضر ،فاصلۀ عرضی بین مرکز تا
مرکز ستونهای سنگی در ردیف بررسی شده در آزمایشها با ردیف فرضی مجاور30 ،
سانتیمتر در نظر گرفته شاد .همچنین فاصلۀ طولی بیان ستونها ،به ایان دلیل  20ساانتیمتر

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

سنگی قرار گرفته در گروه 3 ،برابر قطر ستون است .نتایج تحقیقات آنها نشان داد اگر فاصلۀ
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شکل  .33تغییرات تنش-نشست پی نواری برای نسبت طولهای مختلف ستونهای سنگی

در نظر گرفته شد که ابعاد مخزن بیش از حد بزرگ در نیاید و آمادهسازی حجم خاک مورد
نیاز و پر و خالی کردن آن ممکن باشد .مجموعاً چهار آزمایش روی گروههای دوتایی و
سهتایی ستونهای سنگی در حالتهای مسلح و غیرمسلح انجام شد .در این چهار آزمایش،

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

L/D=3

اولین ستون سنگی زیر پی قرار داده شد و ستونهای دیگر در فاصله مرکز به مرکز برابر با
 20سانتیمتر ( ،)Sʹ/D=2قرار گرفتند .نحوۀ چیدمان گروه دوتایی و سهتایی ستونهای سنگی
بهصورت شماتیک در شکل  92نشان داده شده است .در این چهار آزمایش طول تمامی
شکل  93ستونهای سنگی اجرا شده در آزمایش گروه سه ستون سنگی غیرمسلح را نشان
میدهد .همچنین در شکل  94نمودارهای تنش-نشست مربوط به آزمایشهای گروه ستون
سنگی غیرمسلح و مقایسۀ آن با حالتهای تکستون غیرمسلح در زیر پی و همچنین شیب
بدون ستون سنگی دیده میشود .نتایج حاکی از افزایش ظرفیت باربری پی نواری مجاور

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

ستونهای سنگی و مسلح کنندهها برابر با  40سانتیمتر و قطر آنها برابر  90سانتیمتر است.

شیب با افزایش تعداد ستونهای سنگی است .برای بررسی عملکرد گروه ستون سنگی،
پارامتر راندمان ستونهای سنگی بدینترتیب تعریف میشود:
Q u
( )2
ŋ g
 Qu
که در این رابطه  ŋراندمان گروه ستون سنگی Qg(u) ،ظرفیت باربری نهایی پی نواری در
حضور گروه ستونهای سنگی و  Quظرفیت باربری نهایی پی نواری در حضور هر ستون
سنگی ،بدون اثر گروه است .با استفاده از این رابطه ،راندمان گروه دوتایی ستونهای سنگی
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غیرمسلح برابر با  %80/9و راندمان گروه سهتایی ستونهای سنگی غیرمسلح برابر با %70/2
بهدست آمد .بنابراین در بهبود ظرفیت باربری پی قرارگرفته در مجاورت شیب رسی ،عملکرد

شکل  .33ابعاد و چیدمان شماتیک گروه ستونهای سنگی ،الف) دو ستون سنگی ،ب) سه ستون
سنگی (واحد :سانتیمتر)

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

گروه دوتایی ستونهای سنگی غیرمسلح در مقایسه با گروه سهتایی بهتر و اقتصادیتر است.

نتایج آزمایشهای گروه ستونهای سنگی مسلح و همچنین مقایسۀ آن با حالت شیب
است .از نمودارهای تنش-نشست موجود در شکل 91میتوان دریافت که با افزایش تعداد
ستونهای سنگی مسلح ،ظرفیت باربری پی نواری مجاور شیب افزایش یافته است.
همچنین با استفاده از رابطۀ ( )2راندمان گروه دوتایی ستونهای سنگی مسلح برابر با
 %83/2و راندمان گروه سهتایی ستونهای سنگی مسلح برابر با  %72/6بهدست آمد .با مقایسۀ
نتایج با راندمان گروه ستونهای سنگی غیرمسلح در حالت مشابه ،میتوان دریافت که

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

بدون ستون سنگی و حالت یک ستون سنگی مسلح در زیر پی ،در شکل  91نشان داده شده

راندمان گروه ستونهای سنگی مسلح کمی بهتر از گروه ستونهای غیرمسلح است .همچنین
در حالت مسلح نیز مانند حالت غیرمسلح ،راندمان گروه دوتایی ستونهای سنگی بهتر از
گروه سهتایی بوده است.
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شکل  .34تغییرات تنش-نشست پی نواری برای تعداد مختلف ستونهای سنگی غیرمسلح
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Sʹ/D=2
D=10cm

نشست (میلیمتر)

20

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

شکل  .33نحوۀ اجرای گروه سه ستون سنگی غیرمسلح :الف) سه ستون اجراشده قبل از قرار
دادن پی ،ب) ستونهای اجراشده پس از قرارگیری پی نواری و گیجهای نشستسنج
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نمودار تغییرات نسبت ظرفیت باربری ( )BCRبا تعداد ستونهای سنگی در حالتهای
مسلح و غیرمسلح در شکل  96نشان داده شده است .نتایج حاکی از افزایش نسبت ظرفیت
باربری با افزایش تعداد ستونهای سنگی است و همچنین میتوان مشاهده کرد که تأثیر
ستون سنگی مسلح بر ظرفیت باربری پی بیشتر از تأثیر ستون سنگی غیرمسلح در حالت
مشابه است .بیشترین تأثیر مسلحکننده روی ظرفیت باربری پی در حالت گروه سهتایی
ستون سنگی رخ داده است و علت آن اضافه شدن سه المان مقاومتی مصالح دورگیر ستون

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

333

به شیب است که یکی از آنها در مقابل شکم دادگی و دوتای دیگر در مقابل تغییر شکل
جانبی ستون مقاومت میکنند.
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شکل  .33تغییرات تنش-نشست پی نواری برای تعداد مختلف ستونهای سنگی مسلح
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ستون سنگی غیرمسلح
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2

1

0

تعداد ستون سنگی

شکل  .33تغییرات نسبت ظرفیت باربری پی ( )BCRبا تعداد ستونها

نتیجهگیری
در این پژوهش تعدادی آزمایش روی شیب خاک رس تقویتشده با ستون سنگی برای
بررسی تأثیر ستونهای سنگی روی رفتار پی نواری مجاور شیب انجام شد .ستونهای سنگی
در آزمایشها هم بهصورت مسلح و هم غیرمسلح بررسی شدند و این نتایج بهدست آمد:

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

ستون سنگی مسلح

1

 بهترین جانمایی برای قرار دادن ستون سنگی در هر دو حالت ستون سنگی غیرمسلح ومسلح ،زمانی است که ستون دقیقاً در زیر پی قرار گیرد ( .)S/D=0همچنین با افزایش
که در بدنه شیب قرار گرفتهاند هرچه به نوک شیب نزدیکتر باشند عملکرد بهتری
دارند .هنگامی که ستون سنگی در زیر پی قرار دارد ( ،)S/D=0مکانیزم گسیختگی
ستون سنگی از نوع شکمدادگی و هنگامی که ستون سنگی در زیر پی قرار ندارد،
مکانیزم گسیختگی ستون از نوع تغییر شکل جانبی است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

فاصلۀ بین مرکز ستون و مرکز پی ،ظرفیت باربری پی کاهش یافت .بنابراین ستونهایی

 میزان تأثیر مسلحکنندۀ دورگیر بر ظرفیت باربری پی نواری ،در حالتی که ستون سنگیدقیقاً در زیر پی قرار میگیرد ( )S/D=0نسبت به سایر حالتها ( )S/D≠0حداکثر
است .مسلح کردن ستون های سنگی که در زیر پی قرار نگرفته و در بدنۀ شیب قرار
دارند ،تأثیر چندانی روی رفتار پی نواری مجاور شیب ندارد.
 طول بهینۀ ستون سنگی غیرمسلح قرار گرفته در زیر پی نواری 4 ،برابر قطر ستوناست .افزایش طول ستون از  3Dبه  4Dموجب  % 21افزایش در ظرفیت باربری پی
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میشود .در حالیکه افزایش بیشتر طول ستون به  5Dو  ،6Dمنجر به افزایش بهترتیب
 % 2و  % 4در ظرفیت باربری نسبت به حالت طول ستون برابر با  4Dمیشود.
ستون تأثیر چندانی روی رفتار پی ندارد و  BCRبه مقدار  9نزدیک میشود.
 در بررسی گروه ستونهای سنگی غیرمسلح ،راندمان گروه دوتایی ستونهای سنگیبرابر با  %80/2و راندمان گروه سهتایی ستونهای سنگی برابر با  %70/3است و میتوان
نتیجه گرفت عملکرد گروه دوتایی ستونهای سنگی در مقایسه با گروه سهتایی بهتر و
اقتصادیتر است.
 نتایج آزمایشهای مربوط به گروه سنگی مسلح نشان داد که راندمان گروه دوتاییستونهای سنگی مسلح بیشتر از راندمان گروه سهتایی این ستونها است .همچنین
راندمان گروهی ستونهای سنگی در حالت مسلح کمی بیشتر از راندمان گروهی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.2.7.0

 -اگر فاصلۀ میان مرکز ستون سنگی و مرکز پی بیش از چهار برابر قطر پی شود ،دیگر

ستونهای سنگی غیرمسلح در شرایط مشابه است.
الزم به ذکر است که نتایج گرفته شده در پژوهش حاضر ،بر اساس آزمایشهای مدل با
تعمیم نتایج ،آزمایشهایی با ابعاد واقعی برای کنترل و صحتسنجی انجام شود.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.2.339

مقیاس  9/90بهدست آمده و محدود به شرایط بررسی شده است .از اینرو ،نیاز است برای
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