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 خالصه

مقاله عملکرد ستون سنگی در خاک رس مورد تحليل و آزمایش قرار گرفته  دراین

ناپدید شدن اضافه فشار آب منفذی و زمان تحکيم با  است. مقدار نشست عمودی،

مورد مطالعه قرار گرفته و آناليز انجام  PLAXIS V.8.6استفاده از نرم افزار 

شده برای خاک رس و شده با استفاده از مدل موهر کولمب و درحالت زهکشی ن

خاکریز جاده و ماسه مورد استفاده  حالت زهکشی شده برای ستون سنگی،

و m 2/1قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد با استفاده از ستون سنگی با قطر

مقدار نشست و زمان تحکيم به طور قابل توجهی کاهش   m  8 (S/D=5, H=8)ارتفاع

 .پيدا می کند
 

 . Plaxisنگی، نشست، فشار آب منفذی، خاک رس، ستون سکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

در  نيمهندس مناسب جهت ساخت وساز، یو کاهش اراض تيجمع شیبا توجه به افزا

اما با توجه به روبه رو شدن با  .با خاک سست افتادند ییها نيزم یايصدد اح

احداث سازه ها خاک در  یداریو کاهش پا یکاهش مقاومت برش نشست، لياز قب یمشکالت

به  دنيبخش جهت بهبود یینوع خاک ها مجبور به استفاده از روش ها نیا یبر رو

ساختمان  ها، زجادهیخاکر لياز قب یمختلف یها -سازه یعملکرد خاک تحت بارگذار

 شدند. رهيها و غ

سست موثر واقع  یخاک ها تیتقو در ندتوان یم دیجد یبه عنوان روش یسنگ یستون ها

مدن آاز به وجود  یريجلوگ م،يزمان تحک به دنيستون ها با سرعت بخش نیا د.نشو

ی را خاک نقش موثر یباربر تيظرف شیافزا مقدار نشست کل و کاهش ،یب منفذرآفشا

 یاجرا یگنس یستون ها یها تیاز مز یکی کنند. یم فاینوع خاک ها ا نیا تقویتدر

 یو نرم افزار یشگاهیزماآت مطالعا .باشدی م روش ها ریبا سا سهین در مقارآراحت

ی به عنوان روشی نوین جهت اصالح خاک های نرم سنگ یدر رابطه با ستون ها یمتعدد

با عمق  زدانهیر یخاک ها یبر روی نرم افزار یبا مطالعه  ]. 1 [انجام پذیرفته است

 زیمقدار نشست در نوک خاکر نیشتريکه ب ندجاده متوجه شد زیمتر تحت بار خاکر11

شمع استفاده  ازمی توان  زیبار خاکر ریبهبود خاک رس ز یبرا ]. 2 [افتد یماتفاق 

 هقرار داد یروز مورد بررس 457را در  زیر خاک بار ریز یاثرات ستون سنگ ]. 3 [کرد

ن در حالت آاز مقدار  شترينشده ب تیکه مقدار نشست در حالت تقو ندمتوجه شد و

 نیبه ا یسنگ یستون ها یمطالعه بر روبا   ]. 4 [است یشده با ستون سنگ تیتقو

به  cm 14 متر مقدار نشست ا ز 14با عمق  یکه با استفاده از ستون سنگ ديرس جهينت

cm 7 نیدر ا کند. یم دايماه کاهش پ 7ماه به  16را از  ميکاهش و زمان تحک 
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قرار  یز جاده مورد بررسیتحت بار خاکر یبه صورت تک یسنگ یمقاله اثرات ستون ها

 رفته است.گ

  

 

 یعدد یو پارامترها مورد استفاده مصالح .2

 
و مدل  یگره 15از المان  ه است.انجام گرفت plaxisتوسط نرم افزار  یمدل ساز

از مدل و جاده  زیخاکر ریکردن ستون ز ليتحل ی( براAxisymmetry) یتقارن محور

نصف  ،تقارنبه علت  .ه استدیتمام مصالح استفاده گرد یمعروف موهرکولمب برا

 ه استدر نظر گرفته شد یبه صورت عمود یزهکشه و قرار گرفت یراست مدل مورد بررس

با  یمساو ی هیجاده در دو ال زیخاکر .می شودلذا هر دو طرف مدل بسته فرض 

روزه  30 یدوره  کیروز و  5 هیکه مدت زمان ساخت هر ال هدیمتر رسم گرد 4ارتفاع 

در  یشن یمتر یسانت 30 هیال کیاز  .ه استگرفته شد اول در نظر ی هینشست ال یبرا

که  نیبا توجه به ا .به عنوان زهکش مورد استفاده قرار گرفت هجاد ریخاک ز یباال

در  یسنگ یاثرات ستون ها یابیارز یبرا (Unit cell)مقاله از مدل سلول واحد  نیدر ا

 (روابط مؤثر ستون ها با توجه به  هيناح بنابراینخاک استفاده شده 

Balaam&Booker ( 1981 ستون ها به  یبرا شیکه طبق آن سه نوع آرا هدیمحاسبه گرد

ستون  یبرا یمربع شیآرالذا در این مقاله از  .می توان در نظر گرفت یصورت تک

  .ه استاستفاده شد یتک

 نيفاصله ب sنشان داده که در آن  ] 5 [رفرنس  طبقآرایش ستون ها را (  1 )شکل 

( هندسه مدل  2 شکل )و در  باشدی م یفاصله موثر در حالت تک deا و ستون ه

 . ن نشان داده شده استآ یالمان محدود و مش بند

 

 
 

de = (2√3/π)1/2 .S = 1.05.S                             de = (4/π)1/2 .S = 1.13.S                               de = (3√3/π)1/2 .S =1.29.S 

 ج ( آرایش مثلثی                                                ب ( آرایش مربعی                               الف ( آرایش شش ضلعی                                    
 

 در حالت سلول واحد Balaam&Booker(1981)ستون ها را بر طبق  شیـآرا -1شکل 
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              )ب(                                                                                                                                      

 )الف(

 

 ،  ب( مــدل مش بندیدل المان محدودــهندسه م الف( -2شکل
 

حالت زهکشی نشده و سایر مصالح در حالت زهکشی شده در نظر گرفته خاک رس در 

مشخصات مصالح استفاده شده در آناليز عددی را نشان می (  1 )شده است. جدول 

 دهد.
 .  مـشخصات مصــالح مصرفی1جدول

 

 condition E(kPa) ν φ(°) ψ(°) c (kPa) )3(kN/m satγ (m/day)hK (m/day)vK مصالح

 drained 1000 0.33 24 0 2 18 4-1.10 4-1.10  ] 6 [ رس

 [ ستون سنگی
7 [  

drained 55000 0.30 43 10 1 19 12 6 

 drained 20000 0.3 30 4 1 18 1 0.5  ] 7 [ ماسه

 [ خاک ریز

8 [  
drained 8000 0.3 30 0 1 20 0.009 0.009 

 

متری زیر خاکریز  8و 6در ارتفاع های  1و2/1در این مقاله اثر ستون سنگی با قطر 

انواع مدل ها (  2 )متری مورد بررسی قرار گرفته است. جدول  4جاده با ارتفاع 

 را نشان می دهد.

 

 . مـشخصات پـارامترهای به کار رفته در مــدل سازی  2جدول
 

S/D (m) S (m) D (m) Height مــدل 

6 6 1 6            

   8  

 1مــدل 

5 6 1.2              

 8 6 

 2ـدل مـ

 

 آناليز نشست .3
 

آناليز نشست در نقطه ای در سطح زمين و زیر خاکریز انجام شده است. عمومًا خاک 

های رسی دارای نشست زیادی بوده، در نتيجه ستون های سنگی با افزایش ظرفيت 

 باربری و کاهش نشست نقش مؤثری را در بهبود این خاک ها ایفا می کنند. 

ست در حالت تقویت نشده وتقویت شده با ستون سنگی آناليز نش(  3 )در شکل

 با قطر و ارتفاع های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 
 

 آنـــالیز نشست در زمان – 3شکل

 

با  سهیدر مقا یاستفاده از ستون سنگ گرفت که جهيتوان نت ی( م 3 ) از شکل

 ستون ها، نيدر ب دهد. یکاهش م یرينشده مقدار نشست را به طور چشمگ تیحالت تقو

 mm 454      مقدار نشست را از (S/D=5, H=8)متر  8متر و ارتفاع  1ستون با قطر 
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می دهد. در نتيجه  % کاهش 22رسانده و به مقدار  mm 370 به نشده( تی)حالت تقو

قطر و ارتفاع ستون ها از عوامل موثر در کم کردن مقدار نشست می باشند. با 

زمان  شیبا افزا رامتر مقدار نشست نيز کاهش پيدا می کند وافزایش این دو پا

و خارج  ميتحک یدوره  افتنی انیپس از پا کرده و دايپ شیافزا زيمقدار نشست ن

 رسد. یمقدار ثابت م کیبه  یمنفذ فه فشار آبشدن اضا
 

 مــدت زمان پایان یافتن دوره تحکیم -3جدول
 

 زمـــان پایان تحکیم

 (consolidation end time ) مـــدل 

 unreinforcedتقویت نشده )   4287 

) 

1420 S/D = 6   ,   H = 6 

1320 S/D = 6    ,  H = 8 

1262 S/D = 5   ,   H = 6 

1187 S/D = 5  ,    H = 8 

 

 
 

 آنــــالیز نشست در عمق -4شکل

 

 یم دايش پکاه نيز مقدار نشست ،عمق شیکه با افزا افتیتوان در ی( م 4 )شکل از 

 نیشتريلذا ب شود. یصفر م نزدیک به نآمقدار  یمتر 12که در عمق  ییکند تا جا

ن آعمق از مقدار  شیبا افزا جیدهد و بتدر یرخ م زیمقدار نشست در نوک خاکر

 شود. یکاسته م

نشده زمان  تیشود خاک رس در حالت تقو ی( مشاهده م 3 همانطور که از جدول )

روز(  4287)حدود  برسد انین به پاآ ميتحک یتا دوره کند  یرا صرف م یادیز

و معقوالنه  ریامکان پذ تینوع خاک ها بدون تقو نیا یساخت و ساز بر رو نیبنابر

 یقرار م دهخاک رس مورد استفا تیتقو یبرا یسنگ یکه ستون ها یزمان .نمی باشد

د و ـرس یوز مر 1262روز به  4287کرده و از مقدار  دايپ عیتسر ميزمان تحک رديگ

. در نتيجه ستون کند یم دايکاهش پ mm 370به  mm 454 از زين نآدار نشست ـمق

 سنگی به عنوان زه کش عمل کرده به زمان خارج شدن فشار آب منفذی سرعت می بخشد.

نسبت به مرکز ستون در سطح  در فاصله افقی را عمودی ( مقدار نشست 5 )شکل 

شود  یم همانطورکه مشاهده دهد. ینشان می ن سنگنشده با ستو تیشده و تقو تیتقو

 Equal vertical).است کسانی یبین به طور تقرآ وخاک اطراف یمقدار نشست در ستون سنگ

strain theory) 
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 مقــدار نشست در فواصل افقی از مرکز ستون  -5 شکل

 

 

 آناليز فشار آب منفذی .4

 

در  بر حسب زمان نشده تیشده و تقو تیدر حالت تقو یب منفذآمقدار اضافه فشار 

به (  7 )و (  6 )ه است. شکل دیمحاسبه گرد نيمتر از سطح زم 4به عمق  Bی  نقطه

ترتيب آناليز فشار آب منفذی برحسب زمان و آناليز جهات زهکشی را در حالت 

 تقویت نشده و تقویت شده با ستون سنگی نشان می دهد.

 

 
 

 فذی برحسب زمانآنـــالیز فشار آب من -6 شکل
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)الف(                                                                                                                   

 )ب(
 

 نشده تیتقو ،ب(شده  تیدرحالت تقوی جهات زهکش زیالـــآن الف ( -7شکل 

 

زمان  شیبا افزا یب منفذآ( مشخص است مقدار اضافه فشار  6 )شکل همانطورکه 

هر مرحله از ساخت  انیخود در پا مميبه مقدار ماکس کهيشود تا جائ یم شتريب

 یدوره  انیکرده و در زمان پا دايکاهش پ یجیرسد و سپس به طور تدر یم زیخاکر

 یب منفذآشدن فشار  دین سرعت ناپديمچنه رسد. یبه صفر م کیبه مقدار نزد ميتحک

 کرده است. دايپ عین تسرآ ینسبت به حالت عاد یشده با ستون سنگ تیدر حالت تقو

 زمانبه  دنيبخش عیعملکرد را در تسر نیشتريمتر ب 8و ارتفاع  1ستون با قطر 

 . دارد یب منفذآشدن اضافه فشار   دیو ناپد ميتحک

 

 

 نتيجه گيری .5

ایج زیر بدست ــرم افزاری بر روی ستون  سنگی زیر بار خاکریز نتبا مطالعه ن  

           ایج سایر محققان که در مقدمه به آنها اشاره شد صدقــآمده که با نت

 کند.  می

 درصد کاهش پيدا می کند. 22( با حضور ستون سنگی مقدار نشست در حدود  1

ده در نتيجه زمان پایان ( در حضور ستون سنگی، زه کشی افقی نيز اضافه ش 2

نسبت به حالت تقویت نشده کاهش پيدا  (1/4)یافتن دوره تحکيم در حدود یک چهارم 

 می کند.

 ( با افزایش قطر و ارتفاع ستون مقدار نشست و زمان تحکيم کاهش پيدا می کند.  3

شست مقدار ن m8 ،(S/D = 5 , H = 8m) و ارتفاع m 2/1 در مدل های موجود، ستون با قطر 

درصد نسبت به حالت ستون با 15درصد و زمان تحکيم را به مقدار  8را در حدود 

  کاهش می دهد. m6 ، (S/D = 6 , H = 6m) و ارتفاع  m1 قطر 
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