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اده از سيستم چاه زهکش به اشباع، استف ی امروزه یکي از روش های بهبود خاک های ریز دانه چکیده:

همراه پيش بار گذاری است. این سيستم، جهت تسریع در زهکشي و نشست تحکيم این نوع از خاک ها 

دو بعدی  PLAXISشود. در این مطالعه، یک مدلسازی عددی بوسيله نرم افزار اجزاء محدود استفاده مي

نشست تحکيم خاكهای ریز دانه ارائه شده  برای بررسي اثر چاه زهکش به همراه پيش بارگذاری بر ميزان

باشد. مياستفاده گردیده و قانون جریان غير همراه بر قرار  Soft Soil Creepاست. برای مدلسازی از مدل 

ی این بوسيلهبر خاک  واردنتایج حاصل، بيانگر ميزان تاثير پارامترهای مختلف خاک بر مقدار نشست تحکيم 

 سيستم مي باشد.

 .خاكهای ریزدانه اشباع ،Soft Soil Creepچاه زهکش، پيش بارگذاری، نشست تحکيم، مدل كلمات كليدی: 

 مقدمه -1

ای اضافي بزرگ در حين اشباع عموماً به دليل مستعد بودن در توليد فشار حفرهسست ای خاكهای ماسه

ای هستند. اگر این فشارهای حفرهشود؛ موردتوجه تحریکات زلزله كه به فقدان سختي و مقاومت منجر مي

اضافي به اندازه تنش موثر اوليه برسد؛ بين ذرات هيچگونه تنشي وجود نخواهدداشت و به حالت شناور یا 

تر، توانایي توليد فشارهای ای اشباع متراكماست كه خاكهای ماسهآیند. مشاهده شدهروانگراشدن درمي

(. وجود ۱۹67)لي و سيد،  شوده عنوان روانگرایي اوليه شناخته ميدارند كه ب را ای اضافي تا این حدحفره

شود كه این امر سبب لزوم استفاده و مستعد روانگرایي مي بندی نهشتهموانع مانند نفوذپذیری كم، باعث آب

 گردد.های منفي همراه با پدیده روانگرایي ميبکاربردن اقدامات تصحيحي روی زمين برای كاهش جنبه

 ظرفيت افزایش ،زهکشي روش هدف روانگرایي، برابر در خاک بهسازی هایشيوه از یکي عنوان به

 زیر در باال نفوذپذیری با مصالح از شده ساخته هایزهکش نصب طریق از خاک پروفيل كلي زهکشي

 اشکال هرچند، شوند؛ مي نصب شمعي پيکربندی یک در هازهکش قبيل این معموال .است زمين سطح
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 به زهکشي ابزار اتصال و سازه یكننده احاطه زهکش دیواری، زهکش صورت به نيز زهکش از دیگری

 پشت خاكریز عنوان به استفاده مورد شن یا سنگ قلوه .است شده پيشنهاد سپرها یا فوالدی های شمع

 ماسه انتقال از جلوگيری برای كه آن شرط به شود گرفته نظر در زهکش نوعي تواند مي نيز ساحلي دیوار

  .شود استفاده نفوذپذیر یالیه یک از آن داخل به

است.  اولين دسته بر روی یک به طور وسيعي در دو جهت بوده هاطراحي زهکش آزمایشهای پيشين در زمينه

ای باشکد؛ تمركکز دارد و همچنکين وضعيت ویژه كه ممکن است یکک خکاک بخصکوا یکا پيکربنکدی سکازه

. در ایکن دسکته، ممککن اسکت باشکدمي نظر بخشي برای هدف موردترین روش عالجسنجش بهترین و مناسب

هکای بنکدی( مقایسه گردند و یا با شکل۱۹۹5) بخشي مانند كيمورا و همکارانزهکشها با روشهای دیگر عالج

 شکود كکهدسته دوم مربوط به كارهای آزمایشکگاهي مکي (.۲00۲)برنان و مادابهوشي،  متفاوتي آزمایش شوند

( بکا اسکتفاده از ۱۹88الی و همککاران) ،از جمله این مطالعه .كنند تا رفتار زهکش را مشخص سازندتالش مي

پرداختنکد. یککي از  1gمتکری در شکتاب  ۲هکای بلنکد ميز لرزه و ساختن یک سلول واحد، بکه آزمکایش حلقکه

ای بزرگتکر بکرای شارهای حفرهاز بررسي ف 1gمحدودیتهای كار آنها این است كه به دليل مطالعه برای شتاب 

بکه سکطح  كکه ایممککن اسکت كکه المانهکای خکاكيها، در این دسته آزمایشهای خود بازماندند. گيرینتيجه

صککورت قککائم مسککتهلک كننککد )برنککان و  جککای زهکشککي شککعاعي، بککه ای خککود را بککهنزدیکترنککد؛ سککيال حفککره

ای، آزمایش سانتریفيوژ انجام دادند. آزمکایش هترانش ( بر روی زهکش۱۹۹8(. یانگ و كو)۲00۲مادابهوشي، 

كند كه به دليکل قکوانين مقياسکي سکانتریفيوژ، اسکتهالک ای استفاده ميسانتریفيوژ از آب به عنوان سيال حفره

گيرد. آزمایشات آنها بيانگر ایکن اسکت كکه فایکده واقعکي ای خيلي سریعتر از توليد آن صورت ميفشار حفره

 جلوگيری از روانگرایي و باعث ،گرددمي شده بر ها در وضعيت روانگران ماندن نهشتهزهکشها به كاهش زما

(  روشي را بصورت توزیکع شکعاهي كکرنش ، بکه منظکور دسکتيابي بکه راه حکل هکای ۲0۱۲وو و هو ) .شودنمي

ي تحليلي برای فشار آب منفذی اضافه و نشست نمودند . همچنين عالوه بر پایکداری چکاه ، یکک توزیکع خطک

( در نظکر گرفتنکد. نتکایج نشکان smear zoneفشار خالء نيز در امتداد عمق زهکشي و ناحيه دست خکورده )

نسبت قطر مدل به قطکر  nبزرگتر باشد فرضيه كرنش معادل قابل صرفنظر نيست . كه  ۱0از  nميدهد  زمانيکه 

تركيبکي  cap-drain  ( روشي برای اصالح منبع قرضه رسي توسک ۲008زهکش مي باشد. چای وهمکاران)

(CPVD با فشار خالء ارائه نمودند. در این روش از یک الیه خاک سطحي یا زیر سکطحي بکه منظکور الیکه )

درزگير و بدون نياز به قرار دادن صفحه فشکرده كننکده هوا روی سطح زمين استفاده شده اسکت . مزایکای ایکن 

نفوذ پذیری باالی آب و هکوا روی سکطوح زمکين  ( الیه ای باaروش در وضعيت های زیر تشریح شده است :

b . نشان مي دهد كه برای این منبع قرصه تحکت  های برگشتيتحليل( تركيب فشار خالء به همراه بار خاكریز

تحکيم ، فشار خالء باعث ایجاد كرنش مسطحي بصورت تغيير شکل ایزوتروپيکک در نزدیککي سکطح زمکين 
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( ، تاثير پيش بار گذاری خالء در تسریع عمکل تحککيم رن نکرم ۲0۱0)شده است. سائوواپاكپيبون و همکاران

را در مقایسه با نتایج متنکاظر ایکن آزمکایش بکدون  PVD( اصالح شده با soft Bangkok clagبانکوک )

 PVD(به بررسي نمونه اصالح شکده بکا ۲0۱۱سائوواپاكپيبون و همکاران). پيش بارگذاری خالء ارائه نمودند

مون های آزمایشگاهي پرداختنکد. زدر حضور پيش بار گذاری خالء در دستگاه تحيکم بزرگ مقایس، طي آ

بعدی )متقارن محوری( بکا روش المکان  ۲مون های آزمایشگاهي برای تائيد و آناليز و بصورت زسپس نتایج آ

یت هيدروليکي )ضریب محدود شبيه سازی نمودند . نتایج آزمون های آزمایشگاهي نشان داد كه ضریب هدا

درصدی  ۱6خالء( ، باعث افزایش  PVDبا پيش بارگذاری خالء ) PVDآبگذاری( در ناحيه دست خورده 

درصدی نسبت هدایت هيکدروليککي افقکي ناحيککه دسککت نخککورده بککه  ۱0ضریب تحکيم افقي و نيز كاهش 

( تحککيم كمکک ۲0۱۲تنا و همککاران)هکدایت هيکدروليککي افقکي ناحيکه دسکت خکورده شده است. اینکدرارا

خالء با استفاده از روش طيفي و آناليز المان محدود و سپس به منظور پيش بينکي فشکارهای منفکذی اضکافي و 

آنها دریافتنکد  تغيير مکان های قائم و جانبي، آناليزهای عددی چند زهکشي دو بعدی و سه بعدی انجام دادند.

پيش بارگذاری خالء و سربار روشي موثر برای تسریع تحککيم خکاک سيستم تركيب زهکش های قائم با كه 

 مي باشد.

 روش بکا )ره( خمينکي امام بندر در خاک اصالح از حاصل به بررسي نتایج  (۱۳80خداپرست و همکاران )

 انجکام محاسکبات ( پرداختنکد. ۱۳80قائم در مقاله خداپرسکت و همککاران ) زهکش بکارگيری و بارگذاری

 آن زهکشکهای و متر 9 پروژه، این در خاكریز برای الزم ارتفاع مقدار ماهه 5 انتظار دوره یک برای شده

 طراحکي متکر ۳5/۱فاصکله  بکه و مثلثي آرایش با سانتيمتر، 10 عرض به COLBOND DRAINنوع  از

 طکول در تحککيم پيشرفت و منفذی آب فشار تغييرات نشست، زماني  .گردید اجرا متر 20 عمق تا و شده

 صفحه 5 تا 3 از نشست تغييرات ثبت بمنظور پروژه این در. عمليات بوسيله ابزار بندی مشاهده نمودند یک

 ارائه شده است. ۱زمان حاصل در شکل -است. نتایج نشست شده استفاده مخزن هر سنج در نشست
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 [(۱۳80خداپرست و همکاران)] زمان حاصل از نشت سنج ها-نمودار نشست -۱شکل

 عددیمدلسازی  -2

 معرفی مدل 2-1

 یريو بکارگ ی)ره( با روش بارگذار ينيحاصل از اصالح خاک در بندر امام خم جینتا يمطالعه به بررس نیا

متر متشکل از  ۱8. خاک محل فوق تا عمق پردازدي( م۱۳80زهکش قائم در مقاله خداپرست و همکاران )

( مشخصات خاک ۱) دول. در جباشديم CLاز نوع  دیفايونی یطبقه بند ستميرن نرم اشباع بوده و در س

 محل آمده است.

 مشخصات خاک محل -۱جدول

 
 

به همراه  یبارگذار شيمحل پروژه از نظر تطابق با موارد اشاره شده، روش پ  یتوجه به مساعد بودن شرا با

متر مورد  70در محل سه مخزن با قطر  يرس هیال ميدر تحک عیبه منظور تسر کيژئوسنتت یاستفاده از زهکشها

 استفاده قرار گرفته است.

 شيپ اتيعمل کیدر طول  ميتحک شرفتيو پ یفشار آب منفذ راتيينشست، تغ يآهنگ زمان مشاهده

 توانيم رد،يكار با دقت و بصورت مداوم انجام گ نیكه ا يدر صورت رایاست. ز تيحائز اهم اريبس یبارگذار

 نانيمطلوب اطم  یبه شرا دنيقرار داد و از رس يانجام شده را مورد بررس یهاينيب شيصحت محاسبات و پ

صفحه نشست سنج در هر مخزن استفاده  5تا  ۳نشست از  راتييپروژه بمنظور ثبت تغ نیحاصل كرد. در ا

 شده است.

 هندسه مدل – 2-2

گرهي  ۱5و المان های وری حماز مدل تقارن  ،PLAXISجهت انجام مدلسازی از نرم افزار اجزاء محدود 

كند. ميكولمب و قانون جریان غير همراه پيروی -خاک از مدل موهربرای مدلسازی استفاده گردیده است. 

لح مدل و مشخصات مصا ۲مدلسازی بصورت دوبعدی از طریق سلول واحد انجام و ابعاد مدل در جدول 

 نشان داده شده است. ۲هندسه مدل در شکل  آمده است. ۳شده در نرم افزار در جدول
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 ابعاد چاه زهکش و هندسه خاک -۲جدول
  )متر(ارتفاع )متر(قطر

 زهکش چاه ۲0 0.۱

 خاک ۲0 0.7۱

 

 مشخصات مصالح -۳جدول 
Model Ky 

(m/day) 
Kx 

(m/day) 
C 

(KPa) 
(KN/m3)γ 

 )خشک(
(KN/m3)γ 

 )اشباع(
ψ φ υ E 

(KPa) 
 

MC 0.0583 0.583 15.8 11 16 0 0 0.4 2000 خاک 

MC 15555 1555 0.001 15 18 0 30 0.3 10000 چاه 

 زهکش

MC - - - ۱4 ۱7 - - - - زیخاكر 
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 هندسه مدل -۲شکل

جهت محاسبه پارامترهای مورد نياز  انجام شده است. soft soil creepدر این بخش مدلسازی توس  مدل 

 (4استفاده شده است.)جدول  PLAXISدر این مدل از رواب  راهنمای نرم افزار 

 

 Soft soil creepرواب  موجود برای محاسبه پارامترهای مدل   -4جدول 

 
 

 .سته ا(محاسبه گردید۱از طریق رواب  ) 𝐶𝛼و  𝐶𝑐  ،𝐶𝑟جهت انجام مدلسازی نرم افزار مقادیر 

(۱) 𝐶𝑐 = 0.75(𝑒0 − 0.5) 

𝐶𝑟 =
1

5
 تا 

1

10
 𝐶𝑐  

𝐶𝛼 = 𝐶′
𝛼(1 + 𝑒𝑝) 

 

𝑒𝑝 نسبت تخلخل در انتهای تحکيم اوليه : 
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𝐶′
𝛼  :ميتحک نشست پارامتر  

 

 با ادبيات فني مقایسه شده است. ۳نتيجه حاصل از این مدلسازی در شکل

 
و مقاله خداپرست و  soft soil creep(PLAXIS)مقایسه نتایج حاصل از مدل  -۳شکل

 (۱۳80همکاران)

 

 محاسبه تغییرات تخلخل -3

( ۲مطابق رابطه ) در این مطالعه به بررسي تغييرات تخلخل ناشي از نشست تحکيمي خاک پرداخته شده است.

 در اثر نشست خاک ، تخلخل خاک نيز تغيير ميکند.

(۲) 𝛥𝐻

𝐻𝑜
=

𝛥𝑒

1 + 𝑒𝑜
=

𝑒𝑜−𝑒𝑓

1 + 𝑒𝑜
 

 

 این رابطه:كه در 

𝛥𝐻 نشست الیه خاک : 

𝐻𝑜 ضخامت اوليه الیه خاک : 

𝛥𝑒 تغييرات تخلخل : 

𝑒𝑜 تخلخل اوليه : 

𝑒𝑓 تخلخل نهایي : 

( تخلخل نهایي خاک ، پس از نشست تحکيم در هر الیه محاسبه گردید. نتيجه ۲با استفاده از رابطه )

 آمده است. 5محاسبات در جدول 
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 ات ميزان تخلخل نهایي در هر الیه پس از نشست تحکيمنتيجه محاسب  -5جدول

 (متر)نشست (متر)عمق

 ارتفاع

 (متر)هیال

 خالص نشست

 e0 ef Δe (متر)هیال

0 0.823           

    1.5 0.064       

1.5 0.759           

    3.5 0.152 0.957 0.87201 0.08499 

5 0.607           

    5 0.208 0.929 0.848754 0.080246 

10 0.399           

    8 0.321 0.889 0.813204 0.075796 

18 0.078           

 

 مطالعات پارامتری - 4

برای این مدل، مطالعات پارامتری بر اسان پارامترهای چسبندگي و زاویه اصطکاک داخلي خاک صورت 

 است.نشان داده شده  7الي  4های در شکل PLAXISگرفته است. نتایج حاصل از این مدلسازی ها در 

 

 

 
 زمان برای مقادیر متفاوتي از چسبندگي-نمودار نشست  -4شکل
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 نمودار تغييرات نشست نهایي بر حسب چسبندگي  -5شکل

 

 
 زمان برای مقادیر متفاوتي از زاویه اصطکاک داخلي خاک-نمودار نشست -6شکل
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 نمودار تغييرات نشست نهایي بر حسب زاویه اصطکاک داخلي خاک -7شکل

 

  : نتیجه گیری-5

 با استفاده از سيستم چاه زهکش و پيش بارگذاری ميتوان نشست تحکيم را تسریع بخشيد. -

توان ميزان تخلخل نهایي خاک ( و در دست داشتن مشخصات اوليه خاک مي۲با استفاده از رابطه ) -

تحکيم محاسبه نمود. این امر)در زمينه ی مطالعه حاضر( هنگامي كه خاكي مستعد را پس از نشست 

( خاک مستعد e𝑐𝑟روانگریي است مفيد مي باشد. به این ترتيب كه پس از محاسبه تخلخل بحراني)

روانگرایي، ميتوان با استفاده از سيستم پيش بارگذاری و چاه زهکش، در خاک نشست تحکيم را 

)كمتر از ميزان بحراني( و خاک  نمود و تخلخل خاک را تا حد مورد نياز كاهش داداعمال و تسریع 

را در مقابل روانگرایي ایمن نمود. كه این مهم را ميتوان بوسيله افزایش بار در پيش بارگذاری و یا 

 ها فراهم كرد.زهکشكاهش فواصل 

 بد.كاهش مي یا -در هر زمان یکسان-با افزایش چسبندگي، نشست تحکيم  -

تغييرات نشست نهایي بر حسب چسبندگي، بصورت غيرخطي كاهش مي یابد و با افزایش مقدار  -

 چسبندگي، از شدت كاهش كاسته ميشود )شيب نمودار كاهش مي یابد(.

 افزایش مي یابد. -در هر زمان یکسان-با افزایش زاویه اصطکاک داخلي خاک، نشست تحکيم  -

صطکاک داخلي خاک ، بصورت غيرخطي افزایش مي یابد تغييرات نشست نهایي بر حسب زاویه ا -

شود )شيب نمودار و با افزایش مقدار زاویه اصطکاک داخلي خاک، از شدت افزایش كاسته مي

 یابد(.ميكاهش 
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