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 خالصه

، ها در زمینه احداث سازه به خصوصیکی از مسائل ویژه در مهندسی ژئوتکنیک  

 یها برجبسیاری از   .های خاکی است پی در مجاورت یا روی شیروانی گرفتنقرار

ها در نزدیکی  های موجود در مسیر آزادراه های بلند مرتبه و پل ساختمانمخابراتی، 

 . شوند یمهای شمعی تحمل  پی وسیلهبه  ها آناند که بار  های تند قرار گرفته شیب

های نرم با آن برخورد  چالشی که اکثر مهندسین در احداث سازه بر روی خاک

بر  یرس یها خاکبررسی پدیده خزش در   .باشد از خزش می مقدار کرنش ناشی ،کنند می

ها استفاده  هایی که جهت تثبیت شیب ها و اثرات این پدیده بر روی شمع روی شیروانی

هایی که در مجاورت خاکریزها قرار دارند از اهمیت باالیی  اند و یا شمع شده

اثر آن روی  ،نرم رفتار خزشی خاکدر این مقاله پس از بررسی   .برخوردار است

آن روی شمعی که در مجاورت پنجه خاکریز قرار  ریتأثدار و در نتیجه  خاکریز شیب

هایی که در فاصله  نتایج بدست آمده بیانگر آن است شمع  .دارد بررسی شده است

عوامل موثر در مجاورت خاکریز  ریتحت تأثاز خاکریز قرار دارند بیشتر تری  نزدیک

 باشند. می

 
 .شیب، شمع، خاک نرم، خاکریز، خزشکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

اند ولی عالوه بر  در اکثر موارد برای تحمل نیروهای عمودی طراحی شده ها شمعاگرچه 

حرکت جانبی خاک اغلب گشتاور   .توانند حرکت جانبی خاک را نیز تحمل کنند این می

ها حرکت جانبی  از جمله مواردی که شمع  .دهد جایی را در شمع افزایش می و جابهخمشی 

روند و یا  کار می ها به هستند که برای پایداری شیب ییها شمعکنند  خاک را تحمل می

  دار قرار دارند. در مجاورت خاکریز شیب هایی که شمع

قابل توجهی در که پارامتر زمان نقش اند اهدات تجربی زیادی نشان دادهمش

  .کنند ای ایفا می های چسبنده در مقایسه با مصالح دانه تغییر شکل خاک -رفتار تنش

رکیب ذرات، تغییر درجه تعوامل متعددی در رفتار خزشی این مصالح وجود دارد که 

برای مثال              . باشند یمحرارت، تاریخچه تنش و... از جمله این عوامل 

های ژئوتکنیکی و یا لغزش  ها و سازه مدت، چرخش و جابجایی ساختمان های بلند در نشست

 رییتغهای نرم پس از مشاهده  خزش در خاک  .ها و خاکریزها، خزش حائز اهمیت است شیب

های نرم  خاک . تر قرار گرفت ها مورد بررسی دقیق ها و جاده های طوالنی در سازه شکل

دهند و تحت چنین  مقاومت کمتر و قابلیت فشردگی باالیی از خود نشان می معموالا 

ها باید در  شرایطی است که رفتار وابسته به زمان تغییر شکل خاک در طراحی

 نظرگرفته شود.

 

 

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد1
 هیئت علمی عضو2
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 های نرم مروری بر رفتار خاک .2

 

های طبیعی وجود خزش در  های قدیمی و شیب موجود در ساختمان یها شکل رییتغبر اساس 

این پدیده از اواسط    دقیق از  یها یبررس  .خاک نرم از آن زمان شناخته شده است

دهدکه تحت تنش  خزش زمانی رخ می . به دلیل افزایش ساخت و سازها شروع شد 11قرن 

نشست بلند مدت زمین و حرکت  ها در رفتار خزشی خاک  .حاصل شودثابت، افزایش کرنش 

 فقط برای فازTerzaghi  [1](1120) طتئوری ارائه شده توس  .ها تاثیر بسزایی دارد شیب

 Leonards andهلیوس بهولی تحقیقات انجام شده  داد یمل تحکیم نتایج قابل قبولی وا

Girault (1961)   از مقدار تخمین زده در فاز دوم تحکیم نرخ تحکیم بیشتر نشان داد که

 [2]. ترزاقی است لهیوس بهشده 

Buisman (1936)  کسی بود که قانون خزش را در خاک رسی پس از بررسی نشست  اولین

تغییر شکل در  که دیرسبه این نتیجه  وی.  تحکیم کالسیک پیشنهاد کرد لهیوس بهخاک 

رسد و تغییر شکل در بلند مدت  های رسی پس از تحکیم به یک مقدار ثابتی نمی خاک

سپس این تحکیم  .  [3]ای هم وجود دارد  ثابت کرد که تحکیم ثانویهو د ادامه دار

 & Borja (1985)و  Adachi & Oka [5] (1982)و  Bjerrum [4]  (1967)ثانویه یک بعدی توسط

Kavaznjian  [6]مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قانون خزش سه بعدی ارائه شد.  

ها با نفوذپذیری پایین از قبیل  خاک در داد کهنشان  نیز  Sällfors (2001) های بررسی

 [7].  دباش گیرد و وابسته به زمان می ها خروج آب به آهستگی انجام می ها و سیلت رس

Terzaghi (1950)  رابطه بین خزش مصالح و زمین لغزش را بیان کردبرای اولین بار  

با این کار شرح داد که روند خزش به صورت تدریجی باعث کاهش ضریب اطمینان  وی [8].

تنش برشی و مقاومت برشی در شیب با هم برابر شوند و ضریب  که یزمان . شود شیب می

 این روش اساسیترزاقی با   .گیرد شود شیب در معرض شکست قرار می یکاطمینان 

ها ممکن است قبل از  شیب که دادنشان  Skempton (1964)  پایداری شیب را بررسی کرد.

اگرچه توضیحات   .[9] گسیخته شوندومت نهایی خود به دلیل پدیده خزش رسیدن به مقا

اما از دید مهندسین و دانشمندان خزش عبارت است  باشد یمار متنوع یدرباره خزش بس

  .از تغییر شکل مصالح شیب تحت تنش برشی ثابت تا اینکه به شکست منجر شود

زیادی قرار  یها شکل رییتغها در مجاورت خاکریز تحت  شمعها نشان داده است که  بررسی

لغزش که منجر به حرکت برای درک بیشتر پدیده زمین  همکارانش و Petley (2005)  دارند.

به دو  تواند یمکه  بایستی رفتار تغییر شکل ناحیه برشی شود اثبات کردند زمین می

ای را در  مطالعه  Barends (2011)  .[10] صورت انعطاف پذیر یا شکننده باشد بررسی شوند

 Khoshghalb  راا یاخ  [11]. های واقع شده روی آن انجام داد های نرم و شمع زمینه خاک

بر روی پدیده خزش ارائه کرده  یآزمایشگاههای  ای در رابطه با آزمایش مقاله (2013)

 .[12] است

 

 

  های نرم تئوری خزش در خاک .3

 

های رسی در نتیجه تغییر شکل ویسکوز ذراتی که در طول تحکیم اولیه  خزش در خاک 

آمدن ساختار جدید  وجود بهبا گذشت زمان به دلیل   .دهد اند رخ می دچار شکستگی شده

در ذرات به علت بارگذاری مجدد و افزایش تنش، مقاومت ذرات و در نتیجه مقاومت 

  [13].یابد کاهش میکه نرخ خزش با گذشت زمان نا یابد به این مع تغییر شکل افزایش می

باشد و تنها تفاوت  می Cam-Clay توسعه یافته مدل (SSC)0مهای نر مدل خزشی خاک

 φ´و ´cپارامترهای مقاومتی خاک از قبیل  SSCدر این است که در مدل  ها آناساسی 

را نشان  SSCکرنش حجمی در مدل  1رابطه   .باشد مربوط به تحکیم ثانویه )خزش( می

 دهد.  می

 و کرنش    کباشد، که به دو بخش کرنش االستی کرنش حجمی کل می vε هدر این رابط

باشد یک بخش  شود و کرنش ویسکوز شامل دو بخش می تقسیم می    پالستیک خزشی -ویسکو

کرنش در طول فاز تحکیم اولیه است
   
   

   بخش دیگر کرنش پس از تحکیم اولیه است و
  . 

 
    

           
      

   (1 )  

 

 

  رفتار تغییر شکل مصالح .4

 

                                                           
3
 Soft Soil Creep 
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تحت تنش ثابت قرار  ( نشان داد وقتی شیب2332و همکارانش )  Petleyهای  بررسی 

کند که این  می   پیدا  کاهش تنش موثریابد و  ای افزایش می شار آب حفرهگیرد ف می

مصالح  شکست Varnes (1978) .[14]شود باعث بوجود آمدن مدهای تغییر شکل درمصالح شیب می

 با استفاده از سهتنش ثابت را تحت 

 .[15]مرحله رفتار خزشی توضیح داد
 این سه فاز خزشی عبارتند از :

  :یابد. طور پیوسته کاهش می نرخ کرنش در طول تغییر شکل خزشی بهمرحله اول 

  با نرخ  همراه خزشیمرحله دوم: حالت یکنواختی است که در آن تغییر شکل

 باشد. می یثابت

   :نرخ کرنش به طور  که داردفاز خزش شتابی نام  این مرحلهمرحله سوم

  شود. به گسیختگی منجر می که اینیابد تا   پیوسته افزایش می
 .نشان داده شده است 1 شکلدر این سه مرحله 

 

 
 ها سه مرحله خزش در خاک – 1شکل  

 

 

 رفتار شمع تحت جابجایی جانبی خاک .5

 

 Chen (1994)  شمعی را تحت رفتار

، بررسی کرد جابجایی جانبی خاک 

به دو الیه  بدین صورت که خاک 

پایدار و ناپایدار   .ودش میتقسیم 

پایینی شمع  قسمت  2مطابق شکل 

قسمت باالیی  تحت نیروی محرک و 

تحت نیروی مقاوم   .قرار دارد

از حرکت خاک  خاک اطراف شمع قبل 

اولیه در  تحت تنش یکنواخت 

در خاک  که  تعادل است و وقتی

افتد  اتفاق می جابجایی جانبی 

حالت تعادلی  خاک اطراف شمع از 

حالت تعادلی  خت به یک تنش یکنوا

  [16] رسد. جدید می

 

 

 

. 
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 شمع تحت حرکت جانبی خاک – 2شکل 

De Beer and Wallays (1972)  در مجاورت شمعی را که تحت حرکت جانبی  0مطابق شکل

یک روش تجربی برای محاسبه فشار خاک روی شمع  ها آن .خاکریز بود بررسی کردند

شمع  طول درشود و به توزیع خمش  فقط ماکزیمم خمش در شمع محاسبه می کهارائه دادند

 [17] .پردازد نمی

 

 
(1972)De Beer and Wallays روش -3 شکل   

 

 

 نرم یها خاکمعادالت حاکم بر رفتار خزشی  .6

 

  Caها تعیین ضریب تحکیم ثانویه  ( در خاکاولیه تحکیم ثانویه )خزش یبرای ارزیاب

نسبت   eΔل کیم ثانویه از تغییرات نسبت تخلخضریب تح 2رابطه  طبق  .باشد می ضروری

 آید. بدست می  tبه زمان

 

   
  

           
 

  

   (
  
  
)
                                                                                                                   (2)  

 آید: بدست می 0 رابطهدر این صورت مقدار نشست ثانویه )خزش اولیه( از 

 

     
       

  

  
                                                                                                                    (3            )       

             

 باشد. ضخامت الیه خاک می Hکه 

  
 :آید بدست می 4  رابطهاز   

       
  

  

    
                                                                                                                                            (4)  

 

 نسبت تخلخل در انتهای تحکیم اولیه است.    

 2رابطه  لهیبه وس SSCخزشی  در مدل ین کرنش حجمی و تنش موثر متوسطارتباط ب 

 .شود تعیین می

 

    
  [

  

  
 ]  ( 

    )   [
   
 

   
 ]   

    [
    

 

  
]                                                                              (5)    

 

به ترتیب شاخص تورم اصالح شده، شاخص  4طبق شکل    و    و    که پارامترهای 

کرنش حجمی کل به علت افزایش    و  باشند میه فشردگی اصالح شده و شاخص خزش اصالح شد

  تنش از 
بخش اول مربوط به رفتار  2در رابطه   باشد. می   تا    در زمان     تا   

کند و  که از قانون هوگ تبعیت میباشد  بارگذاری و باربرداری در حالت االستیک می

بخش دوم مربوط به زمانی است که فشردگی همسان )ایزوتروپ( در خاک رخ دهد و بخش 

   . باشد سوم مربوط به فشردگی ثانویه )خزش( می
 

    تنش بیش تحکیمی و 
   و   

  

 .تحمل کنددر انتهای بخش اول و دوم  تواند ی است که خاک میحداکثر تنش

تنها برای حالت تنش موثر ثابت صادق است وبرای بارگذاری متغیر و  5رابطه 

    باشد: می 6پیوسته شکل کلی کرنش خزشی به صورت رابطه 
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     ∫                       
  

 
(
  

  
 
)

     

  

                                                                                     (   (6  

 

  

   
 باشد. میکرنش خزشی     پارامتر واقعی زمان و   یش تحکیمی، بعکس ضریب  

 

 
 

رابطه بین کرنش حجمی و تنش متوسط -4شکل   

 

3] Buisman  [ شرح داد: 7ه رفتار خزش تحت تنش ثابت را با استفاده از رابط 

 

           
 

  
                      :t>                                                                                                             (7)  

گیری شده از شروع بارگذاری تا  زمان اندازهt ، کرنش در انتهای تحکیم   که 

 .باشد ثابت مصالح می   اولیه و انتهای تحکیمزمان در    ، انتهای تحکیم اولیه

 6رابطه    و  که برابر است با اختالف بین    با در نظر گرفتن زمان موثر خزش

 :بازنویسی کرد 8توان به صورت رابطه  را می

            
    

 

  
                 :  >                                                                                                         (8)    

 

 

 انجام شده برای شمعی در مجاورت خاکریز یمدل سازنتایج  .7

 

Brinkgreve (2007)   با  متر قرار دارد 13که روی یک الیه رس نرم به ضخامت  راخاکریزی

اک رس با استفاده از مدل خدر اینجا   .[18]کرد سازی مدل  Plaxisاستفاده از برنامه

SSC دو شمع به  شده است و از سازی مدلاز مدل مور کولمب با استفاده  خاکریز و

 3.0متر و  15متر از پنجه خاکریز با طول و قطر یکسان به ترتیب  6متر و  1فواصل 

متر استفاده  مطابق شکل  .شده است

سه نقطه بررسی  در  رفتار شمع 5

 .شده است

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 هندسه مدل -5شکل 
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رسم شده  6مطابق شکل  نقطهنمودار جابجایی جانبی شمع بر حسب زمان در سه 

در جانبی  جابجایی و یابد میبا گذشت زمان جابجایی در شمع افزایش   .است

عالوه بر این وقتی شمعی   .شمعی که در نزدیکی خاکریز قرار دارد بیشتر است

 .شود ایجاد میدر طول آن  یخمشگشتاور  گیرد میقرار نیروی جانبی تحت 

ه فاصله شمع از خاکریز بیشتر شود، اثرات خاکریز روی آن کاهش هر چ

مودار گشتاور خمشی د. نیاب میو در نتیجه جابجایی جانبی در شمع کاهش  یابد می

 7مطابق شکل  افتد میجایی در آن اتفاق ( که ماکزیمم جاب1برای شمع شماره )

 . باشد می

 

   
 های مجاورت خاکریز  تغییر مکان جانبی در پنجه و شمع -6شکل 

 

 
 (1) شماره نمودار خمش در شمع -7شکل 

 

 

 اثر طول و قطر شمع بر جابجایی و گشتاور خمشی در شمع .8

 

های  در نظر گرفته شده است و در طول( 1)شمارهتغییرات در طول شمع فقط برای شمع 

  .تحت شرایط ثابت، جابجایی شمع وگشتاور خمشی در شمع بررسی شده است متفاوت

 یابد. گشتاور خمشی در شمع با افزایش طول شمع افزایش می 8مطابق شکل 

تحت شرایط یکسان با قطرهای متفاوت  (1)شمارهها برای شمع  بررسی همچنین

به ازای قطرهای متفاوت توزیع گشتاور خمشی در طول شمع را  1 لشک . انجام شده است

با افزایش قطر شمع گشتاور خمشی در   .دهد نشان میمتر  12برای شمعی با طول ثابت 

تغییر شکل سر شمع با افزایش  13طبق شکل  این برعالوه   .یابد طول شمع افزایش می

 .یابد کاهش می شمع قطر

 



 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران

 دانشکده فنی و مهندسی محقق اردبیلی

2931آبان ماه  1مهر و  03  
 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گشتاور خمشی   توزیع -8شکل 

ها با  شمع)  عدر طول شم

 طول متفاوت(

 

 

 
 

 ها با قطر متفاوت( خمشی در طول شمع )شمع ورتوزیع گشتا-9شکل 

 

 
 توزیع تغییر مکان جانبی در طول شمع-11شکل 

 

 

 نتیجه گیری .9

 

های رس  های ژئوتکنیکی بر روی خاک ها و سازه با افزایش ساخت و ساز ساختمان

های زیاد ناشی  در اثر تغییر شکل  .های خزشی اهمیت زیادی دارد شکلنرم تغییر 

که در پایین  هایی سازه  .از خزش در یک شیب ممکن است ناپایداری رخ دهد

ها قرار دارند و ممکن است  عوامل خزشی در خاک رثا تحت دارند قرارها  شیب

 آید.   وجود به ها آنهای زیادی در  جابجایی
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که بر روی خاک نرم واقع شده است  مجاورت خاکریزیشمعی در وقتی 

 جابجاییه خاکریز دچار جدر اثر پدیده خزش و حرکت خاک به سمت پنقرارگیرد 

بیشتری  جابجاییتر باشد  هر چه شمع به پنجه خاکریز نزدیک . شود می جانبی

 . دگیر گشتاور خمشی قرار می اثر دارد و همچنین در اثر این جابجایی شمع تحت

یابد که به صورت خطی  ا افزایش طول شمع گشتاور خمشی در شمع افزایش میب

هر چه قطر شمع بیشتر باشد  ،در صورت شرایط یکسان جابجایی خاک  .باشد نمی

 شود.  جابجایی جانبی سر آزاد شمع کمتر می
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