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 خالصه

ها  بسياري از مناطق ساحلي، اهميت بررسي پديده نشست را در اين گونه سازه در هاي نرم ند، كه وجود خاكخاكريزهاي دريايي از مهمترين ساختارهاي ساحلي هست

توان از خسارات هنگفت به اقتصاد پروژه  مي ،ها با توجه به حجم باالي عمليات خاكي در ساختار خاكريزها تر اين نشست بيني دقيق پيشكند. با  بيش از پيش طلب مي

هاي  مقايسه نشست واقعي موارد عملي بدست آمده با فرمول مطالعه گرديد. در كشور بلژيک رد عملي در خاكريز بندر آنتورپدر تحقيق حاضر مو جلوگيري كرد.

با استفاده  ، با تخمين نشست خاكريزهابنابراين براي حل اين معضل ترزاقي حاكي از خطاي بسيار زيادي در محاسبه نشست بوده است. ينشست حاصله از تئوري تحكيم

، نشان داد؛ كه به روش تفاضل محدود اش انو حل عددي آن با استفاده از بسط معادله تحكيم گيبسون و همكار plaxisسازي به كمک نرم افزار اجزاي محدود  از مدل

 خاكريزهاي دريايي هستند. تر نشست بيني دقيق اين دو روش قادر به پيش

  خاکریزهای دریایی خاک نرم، ،تحکیم، کلمات کلیدی: نشست

 

 مقدمه  .1

هراي زيرادي    شود. هرر سراله هزينره    محسوب ميهاي عمراني از معضالت مهم در مهندسي ژئوتكنيک  هاي نرم در بستر بسياري از پروژه وجود خاك     

داري هستند كه داراي مقاومت برشي پرايين،   هاي مسئله اين خاكها، خاك .شود هاي نرم مي ها و تجهيزات مستقر بر خاك صرف نگهداري و تعمير سازه

ارد شدن آسيب به روسازه شده و اجراي سرازه روي  هاي بزرگ باعث و باشند. تغيير شكل هاي بزرگ وابسته به زمان مي درصد رطوبت باال و تغيير شكل

 .[1]نمايد  هاي باال مي اين بسترها را متحمل هزينه

                                                             
۲

 دانشجویی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی، تهران 
۱

 استادیار گروه عمران، دانشکده قنی شهید چمران، رشت 
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هاي مورد  ترين تئوري ، يكي از متداول Terzaghi, 1925تئوري يک بعدي مطالعه گرديده است. تحكيم  تحليل مسائل  درتئوري هاي مختلفي 

سال از ابداع و توسعه اين مدل، هنوز نيز به علت سادگي محاسبه و استفاده از  09و با وجود گذشت حدود  باشد هاي مسائل تحكيم مي استفاده در تحليل

هاي پيشرفته مسائل تحكيم نيز كاربرد خود را حفظ كرده است  به عنوان يک تئوري  باشند، حتي در مدل گيري مي پارامترهايي كه به راحتي قابل اندازه

. تحكيم خاك هاي نرم يک تحكيم وزني است )يعني در صورت عدم اعمال بارهاي گيرد فاده قرار ميطراحي پي مورد استمبنا در بسياري از مسائل 

هايي كه از  هاي نرم، كرنش پذير خاك خارجي تنها باري كه موجب ايجاد تحكيم خواهد شد وزن خود مصالح است( و به علت اسكلت به شدت تراكم

باشند، به  پذيري در طول تحكيم ثابت نمي مقادير بزرگي هستند كه در نتيجه آن ديگر ضريب نفوذپذيري و تراكم شوند داراي بارگذاري حاصل مي

شود،  ها استفاده مي [. اما تئوري تحكيم كالسيک ترزاقي كه عموماً براي توصيف پروسه تحكيم خاك2كنند ] تدريج و با پيشرفت روند تحكيم تغيير مي

باشد  شود كه تغيير شكل جرم خاك به قدري كوچک مي گيرد، بلكه فرض مي هاي نرم مهم است را در نظر نمي ا كه براي خاكنه تنها اثر خود وزن ر

 Terzaghi, 1925مانند. بدين ترتيب تئوري ايجاد شده به وسيله،  با افزايش مقادير بارگذاري ثابت باقي مي نفوذ پذيري خاكپذيري و  كه تراكم

 .[3يل يک خاك خيلي نرم استفاده شود ]تواند براي تحل نمي

Biot, 1941 تر به مسرئله تحكريم بيران كررد كره سررعت        پذيري و نفوذپذيري را تابعي از درجه اشباع در نظر گرفت و در نگاهي كامل ضريب تراكم

 [.4بيني شده توسط ترزاقي است، لذا تئوري تحكيم سه بعدي را ارائه نمود ] تحكيم در عمل خيلي بيشتر از مقدار پيش

Gibson,1967 پذيري در طول تحكيم و همچنين اعمال اثر  ذيري و تراكمش هاي كوچک و در نظر گرفتن تغييرات نفوذپبا برداشتن محدوديت كرن

  .[5] ئه كردنداهاي اشباع ار يک معادله تحكيم كرنش بزرگ براي تحكيم يک بعدي رس وزن خود خاك،

 ز تئوري تحكيم كالسيک ترزاقي وهدف مقايسه مقدار نشست نمونه اي واقعي از خاكريز بندر آنتورپ در بستري از خاك نرم  با استفاده ا در اين مقاله

نشسرت خراك     باشد. كه عدم كارايي تئوري ارائه شده توسط ترزاقي را در پيش بيني دقيق ميتئوري هاي تحكيمي  ارائه شده توسط بايوت وگيبسون 

 ست را نشان مي دهد.هاي س

 مدل سازی های عددی  .2

       های مختصات . سیستم2-1

سيستم مختصات الگرانژين برراي نمرايش    شود: الف( الگرانژين، ب( اولرين، ج( مادي. سه سيستم مختصات براي تحليل فرايندهاي تحكيم استفاده مي

شود. در اين سيستم محل ذره خاك در هر لحظه در طول تحكيم به وسيله فاصله اوليره آن توصريف    استفاده مي t=0هاي خاك در زمان  شكل اوليه اليه

ها برا اسرتفاده از سيسرتم مختصرات اولررين كره ترابعي از موقعيرت اوليره )مختصرات            گيري ، يعني در طول فرايند تحكيم، اندازهt>0براي زمان  شود. مي

 [.6] كند بدين ترتيب در سيستم مختصات اولرين، موقعيت ذره خاك در طول تحكيم تغيير مي .شود ت، انجام ميالگرانژين( و زمان سپري شده اس

كند كه اندازه و موقعيت المان خاك، هر دو، در طول  است فرض مياولرين كه بر مبناي سيستم مختصات  Terzaghi, 1923تئوري كرنش كوچک 

با توجه   دهد، در مقايسه با اندازه المان، كوچک است. شود هر تغيير شكلي كه در المان خاك رخ مي گر فرض ميمانند. به عبارت دي زمان ثابت باقي مي

به متغيير بودن محل ذرات خاك در سيستم مختصات اولرين، اين سيستم مختصات به طور معمول بيشتر در مهندسري ژئوتكنيرک و در تئروري تحكريم     

 .گردد كرنش كوچک استفاده مي

هاي بزرگ، استفاده از يک سيسرتم   مسائل تحكيم كرنش بزرگ، به خاطر جابجايي نسبي بزرگ مرز بااليي اليه در حال تحكيم و وقوع تغيير شكلدر 

در نتيجه براي ساده كردن محاسبات رياضي، الزم است سيستم مختصاتي انتخاب شود كه با مصرالح حركرت كنرد و تغييرر      ،مرجع ثابت غيرعملي است

 .شود معرفي شده است، حاصل مي Terzaghi, 1923مختصات مادي كه توسط  هد. اين امر با استفاده از سيستمشكل بد
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 های دیفرانسیلی خاک مقایسه سه سیستم مختصات با استفاده از المانی.1شکل 

توانند از طريق توزيع نسبت  هاي مختصات فوق مي سيستمموقعيت هر ذره خاك در فضا، به فشرده شدن خاك بين اين ذره و مبدا ثابت بستگي دارد، لذا 

 به هم مرتبط شوند. تخلخل
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 .است نسبت تخلخل e ،مختصات اولرين   كه

 روش تفاضل محدود و همکاران در مختصات الگرانژین Gibson( 1691معادله تحکیم ) .2-2

پرذير   اي و فاز جامد هر دو ترراكم  دهد، و ب( فاز سيال حفره سپس با فرض اينكه الف( اسكلت خاك همگن است و اثرات ذاتي زمان از خود نشان نمي

 :بيان شد 6تا  4 معادالتبه مقادير ثابتي تبديل شده   γƒو γsهستند، 
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نسبت تخلخل و  eضريب نفوذ پذيزي و  Kكه در آن   مي باشد تنش مؤثر. 

 شود: با متغير وابسته تخلخل در سيستم مختصات مادي حاصل مي 7ت، معادله تحكيم يک بعدي السرانجام با استفاده از سه معادله فوق و تركيب معاد

(7) 
t

e

z

e

de

d

)e(

)e(k

zz

e

e

)e(k

e

v

ff

s


































































11
1 



 ايران کيژئوتکناولين كنفرانس ملي مهندسی 
 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبيلی

  ۲۹۳۱مهر ماه 
 

و همكاران در روند به دست آوردن معادله تحكيم يک بعدي خود از تمامي معادالت ديفرانسيل حاكم  Gibson( 1067شود ) همانطور كه مشاهده مي

پذيري سيال و جامد موجب شده اسرت كره    نظر كردن از تراكم هاي متخلخل اشباع در شرايط هم دما در طي فرايند تحكيم، و تنها صرف بر رفتار محيط

و همكاران، يرک   Gibson( 1067شود. لذا معادله تحكيم پيشنهادي توسط  ) اي تبديل ه به شكل تک معادلهمعادله تحكيم فوق از فرم معادالت همبست

هاي بزرگ )با در نظر گرفتن سرعت فاز  معادله تحكيم جامع و كامل است كه در آن اثرات وزن خاك )از طريق تعادل ممنتوم براي كل المان(، كرنش

فرض الف تنها روي روابط رفتاري خاك اثر  لحاظ شده است. 6و  4پذيري در طول تحكيم با استفاده از معادالت  مجامد(، و تغييرات نفوذپذيري و تراك

و همكراران و مقايسره آن برا نترايج      Gibson( 1067گيرد. با وجود اين امر حل معادله  ) دارد به طوري كه معادله فوق اثر فشردگي ثانويه را در نظر نمي

هراي نررم    سازي تحكيم خاك هاي ديگر حاكي از مناسب بودن اين معادله براي مدل  افزارهاي عددي بر مبناي تئوري هاي ميداني و نتايج نرم گيري اندازه

 باشند. مي

 روش اجزاء محدود.2-3

در اين نرم افزار به كمک روش مبتني بر اجزاء محدود و استفاده از تئوري  .تمورد استفاده قرار گرف PLAXISنرم افزار  ،در روش اجزاء محدود

اند  اي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته هاي ويژه قابليت شود. هاي نرم تخمين زده مي نشست موارد عملي مستقر بر خاك Biot,1956تحكيمي 

از المان  و شبكه بندي به صورت دو بعدي.  هاي بزرگ به منظور در نظر گرفتن تغيير شكل بندي عبارتند از: مدل كردن مراحل ساخت و تجديد المان

 گره اي استفاده مي شود و انتخاب اين تعداد گره با اينكه نياز به حجم بااليي از حافظه دارد و سرعت محاسبات را كاهش مي دهد اما جواب 15هاي 

اي و مدت زمان تحكيم در هر مرحله از  حاسبات تحكيمي در برنامه با در نظر گرفتن بارگذاري مرحله. در پژوهش حاضر م دقيق تري را ارائه مي دهد

اي، اين امكان در برنامه  هاي بزرگ و در نظر گرفتن ساخت مرحله همچنين عالوه بر قابليت مدل سازي تغيير شكل بارگذاري صورت پذيرفته است

اي اضافي تا مقدار مشخصي ادامه دهد. اين قابليت در مواردي كه هدف تخمين نشست  فشار آب حفره وجود دارد كه آناليز تحكيم را تا محو شدن

 [.7]  باشد، به كار رفته است اي اضافي مي نهايي ناشي از ساخت پس از محو كامل فشار آب حفره

 

 ((Antwerp)بلژیک )خاکریز مستغرق بندر آنتورپ  .3

متر قرار گرفتره    8رم به ضخامت رراي از رس ن هرورپ و بر اليردر آنتركه در بن باشد، متر مي 27تغرق به ارتفاع مسمورد مطالعاتي حاضر يک خاكريز      

هاي حفاري و اليروبي شده در نظر گرفته  ، نيز به عنوان مكاني براي نگهداري خاكBelgiumمانند بسياري از بنادر جهان، بندر آنتورپ واقع در   است.

بري  هاي حفاري و اليرو موجود را به دو بخش تقسيم كند تا امكان انباشت خاك  باشد كه حوضچه منظور نياز به ساخت خاكريزي ميشده است. به اين 

مي باشد. به دليل مسرائل زيسرت محيطري     زررم در محل اجراي خاكريرنيز وجود نهشته ن  . معضل بزرگ اين پروژه،شده در يک سمت آن به وجود آيد

 [.3] ن اليه وجود نداردامكان برداشت اي

 وضعیت ژئوتکنیکی بستر .1- 3

مترر قررار     49بره ضرخامت تقريبرا     (Boom clay)اي از رس بوم  باشد كه بر روي اليه متر از رس نرم مي 8اي به ضخامت  خاك بستر پروژه شامل اليه

كنرد. رس بروم در بسرياري از     اي زهكش عمل مي است كه به عنوان اليهگرفته است. در بين دو اليه رس نرم و رس بوم اليه  باريكي از ماسه قرار گرفته 

شناسي آن بره عنروان رس بريش تحكريم يافتره در نظرر گرفتره         كه به دليل تاريخچه زمين ،دهند مقاالت مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعات نشان مي

شود. مشخصات فيزيكي خاك نرم  اين اليه خاك از دو طرف در نظر گرفته مي اي از ماسه زهكشي شود. به دليل قرارگيري اليه رس نرم بر روي اليه مي
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 [.3نشان داده شده است ] 1بستر در جدول 

 Antwerp  [3]پارامترهای ژئوتکنیکی خاک نرم مورد عملی بندر  .1جدول 

 

 مقطع خاکریز بندر آنتورپ .3-2

 [.3نشان داده شده است ] 2مقطعي از خاكريز كه براي مطالعه عددي مورد استفاده قرار گرفته در شكل 

 

 [3ابعاد و مشخصات خاکریز اجرا شده ]. 2شکل 

 گیری نشست . اندازه3-3

  نشران   گرذاري  در اين مورد عملي نيز ابزارگذاري به منظور ثبت نشست در طي اجراي خاكريز و پس از آن، انجام شده است. نتيجه حاصل از اين اندازه

 [.3نشان داده شده است ]  3در شكل  در خاكريز ايجاد مي شود كه متر 5/1حدود نشستي معادل  روز 599مي دهد كه پس از گذشت 

 

 [3ای از ثبت نشست در پروژه بندر آنتورپ ] نمونه . 3شکل                                                                    

رطوبت حد  راايدي    پارامتر ژئوتكنيكي

LL        )%( 

رطوبت ح  خميدر   

PL        )%( 

         دامنددددي خميدددددر   

PI        )%( 

             رطوبت طبيعي خاك
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 (Antwerp)مورد عملی ساخت خاکریز مستغرق در بندر آنتورپ  .4

پارامترهايي كه در سراخت   . ساخت خاكريز در دو مرحله انجام شده است.نشان داده شد 2مقطعي كه در مدل سازي مورد استفاده قرار گرفته در شكل 

 [.3آمده است ] 2مدل در نرم افزار مورد استفاده قرار گرفته در جدول 

 [3پارامترهای ژئوتکنیکی بندر آنتورپ ] .2جدول 

 Boom ماسي رس يرم پارامتر ژئوتكنيكي

Clay 

)(ازن ااح  حجم خاك، باال  سطح آب زيرزميني 
3m

kN 57/0 15 11 

)(ازن ااح  حجم خاك، پايين سطح آب زيرزميني 
3m

kN 11 21 22 

)(م ال يايگ 
2m

kN 170 10000 27000 

 37/0 33/0 37/0 يسبت پواسون

)(چسبن گي 
2m

kN 7 0 70 

 11 32 11 زاايي اصطكاك داخلي

 11/0 13/0 7/1 يسبت تخلخل االيي

 

 باشند: مي 19تا  8  هاي نرخ ثابت كرنش تحكيم و نفوذپذيري به دست آمده به فرم معادالت روابط رفتاري حاكم بر خاك نرم بستر كه بر اساس آزمايش

(8) )(106 18.18 kPak   
 

(9) )(106 52.512

s
mkek  

(01) )(10 25.672.4

s
mke 

 نشان داده شده است. اجراي خاكريز در اين پروژه طي دو مرحله در نظر گرفته شده است. 3مشخصات خاكريز در جدول 

 مساحت و وزن مخصوص خاکریز بندر آنتورپ .3جدول 

ازن مخصوص اشباع  (m2)مساحت  مقطع خاكريز

)(
3m

kN 

ازن مخصوص خشك 

)(
3m

kN 

 15 20 2573 مرحلي اال

 15 20 313 مرحلي دام
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 تجزیه تحلیل نتایج  .5

نشران     6ها در شركل   و مقايسه اين روش 5و 4هاي  هاي مدل سازي نرم افزاري و حل عددي به ترتيب در شكل نتايج حاصل از محاسبه نشست در روش

 نشان داده شده است.  7ها در شكل  داده شده است. همچنين درجه تحكيم به دست آمده از اين روش

 

 در مرکز خاکریز PLAXISمقادیر نشست به دست آمده از مدل سازی در نرم افزار  .4شکل 

 

 نمودار تغییرات نشست در طول زمان .5ل شک

 

 ، حل عددی و تئوری کالسیكPLAXISنتایج حاصل از مدل سازی در نرم افزار . 6شکل 
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 درجه تحکیم محاسبه شده بر اساس تئوری تحکیمی کالسیك و تئوری تحکیم گیبسون .7شکل 

 نتیجه گیری .9

شود، حل  به وضوح مشاهده مي  6باشد. بر اين اساس همانطور كه در شكل  متر مي 5/1هاي ميداني  گيري حداكثر نشست ثبت شده در اين مقطع در اندازه

دهد. نتايج حاصل از  هاي موجود نتيجه مي باشد، بهترين نتيجه را از بين روش و همكاران مي Gibson( 1067عددي كه بر مبناي معادله كرنش بزرگ )

هاي تئوري تحكيم ترزاقي مبين اين مطلب  باشد. مقايسه نتايج به دست آمده از پيش بيني مينيز از دقت كافي برخوردار  PLAXISمدل سازي نرم افزار 

 نشان داده شده است. 7هاي نرم كارايي ندارد. تغييرات درجه تحكيم در شكل  هاي مذكور در پيش بيني نشست خاك است كه روش
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