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 خالصه

تحکيم پذیر به و نرم ی هاروي خاك بر هااز احداث سازه های مهندسی پيشدر پروژه

و  ميسازه مورد نظر، ترم به کنواختی ريبزرگ و غ هایاز نشست رييجلوگ منظور

 نیترجیاز را یکیعنوان هبارگذاري ب شي. پاست ریها اجتناب ناپذخاك نیاصالح ا

پروژه  .باشدآنها می اترینترین و کارنرم رسی جزو اقتصادی هایاصالح خاك هایروش

هکتار واقع   50به مساحت  یزمينت در ذخيره سازی نفمنظور ه بانبار نفت ماهشهر 

های زیرسطحی نرم وجود الیهعلت ه ب ر احداث شده است. در این منطقهدر بندر ماهشه

در اثر اعمال بار مخازن انبارنفت، نشست  ،ب زیرزمينیآو باال بودن تراز رسی 

باشد. به منظور بهسازی خاک در زیر پی مخازن، از عمده از نوع نشست تحکيمی می

های نواری با الگوی مثلثی به روش پيش بارگذاری به کمک خاکریز، همراه با زهکش

متری استفاده شده است. برای کنترل نتایج محاسباتی و  15متر تا عمق  5/1فاصله 

که  هاو پيزومترها نظير نشست سنج  هایی عملکرد مناسب خاکریزها از ابزار دقيق

ره گرفته شده است. در این مقاله با به انددر تمامی نقاط خاکریز نصب شده

استفاده از روش آناليز برگشتی، به مقایسه پارامترهای اوليه تاثيرگذار 

دست آمده های آزمایشگاهی و صحرایی با نتایج بهدست آمده از آزمایشژئوتکنيکی به

دست ه نتایج ب ، پرداخته شده است.Settle3Dوسيله نرم افزار از ابزار دقيق به

دهد که مقادیر نشست حاصله از ابزارهای دقيق کمتر از نتایج حاصل نشان میآمده 

های آزمایشگاهی موثر در باشد. به عبارت دیگر، پارامتربرگشتی می از آناليزهای

نظر گرفته شده برای محاسبات نشست تحکيمی خاک و ارتفاع خاکریزها از مقادیر 

 واقعی اندازه گيری شده بيشتر بوده است.

 

پیش بارگذاری، ابزار دقیق، نشست تحکیمی، آنالیز برگشتی،  مات کلیدي:کل

 مخازن انبار نفت

 

 

  مقدمه         .1
 

 تحکيم نرم هايخاك واقع بر های عظيم ساختمان و هابزرگراه نظير شده ساخته هايهساز

 ايدار هاکخا نوع از این .ه استتداش همراهه ب را خاك بهبود هايروش توسعه ،نيافته
یم نشان خود از را بزرگی هاینشست ،وارده بارهاي برابر در و بوده پایين باربري ظرفيت
 نشست از جلوگيري براي و هاخاك نوع از این روي ،نظر مورد سازه احداث از قبل دهند.

 این اصالح و ترميم نظر، مورد سازه ساختمان به رسيدن آسيب نتيجه در و یکنواخت غير و بزرگ

که قدمت  های پرکاربرد بهسازی خاکاز زیر رده د.باشمی ناپذیر اجتناب هاخاك نوع

می باشد که یکی  "روش پيش بار گذاری" ،گرددبر می 1930قبل از دهه  سالها آن به

دانه اشباع های ریزهای مقاومتی خاکی ساده و اقتصادی در افزایش شاخصهااز روش

                                                 
 h.alielahi@azu.ac.ir عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه ارشد خاک وپی، زنجان، ایران 1
 kh.mehrshahi@gmial.com اد اسالمی واحد زنجان، گروه ارشد خاک وپی، زنجان، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه آز2
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 در هاروش این همه که باشندیم دسترس در امروزه زمين بهبود و اصالح مختلف هايتکنيکاست. 

 خاك تراوایی وکاهش پذیري تراکم کاهش برشی، مقاومت افزایش به منجر باید انتها

 .[1]دشون
زمين و کنترل و اندازه گيری ميزان نشست مله مزایای این روش سادگی اجرا واز ج

از ابزارگذاری و بررسی با استفاده  منفذی آب فشارهای ميزان در بعضی موارد

استفاده هم با این روش همچنين رفتار و عملکرد این روش در حين اجرا می باشد. 

به دو  شعاعیو هم بدون زهکش  نشست تحکيمیبه منظور افزایش سرعت  شعاعی زهکشاز 

 انجام می شود.  2و یا مکش 1صورت استفاده از خاکریز

 تحکيمی نشست براي زیادي زمان به کم تراوایی بعلت نرم رسی هاي خاك کلی بطور 

 در زیر شعاعی هايزهکش ها خاك در این تحکيم سرعت افزایش براي. دندار نياز

-خاک زیر زهکشی در مسير مصنوعی طورهب هازهکش این. دنشو می نصب خاك در خاکریز

 افزایش باعث زهکشی مسير کردن کوتاه با يعشعا هايزهکش. کنندمی ایجاد رسی هاي

 رس خاك مقاومت افزایش موجب خود نوبه به عمل این و شوندمی یند تحکيمآفر سرعت

 .دهدافزایش می خاك را جدید بار پذیرش توانایی و شده سریع خيلی صورتهب
پيش ساخته در  شعاعیهای موفق پيش بارگذاری با استفاده از زهکش های از نمونه

اشاره   2000در سال [ 2]و همکارانکول بوشان  مطالعاتبهسازی خاک می توان به 

 25300به مساحت در کشور اندونزی انبار ذخيره مایعات کرد که پروژه مورد نظر 

قرار گرفته تراکم پذیر نرم متر رس  8الی  3متر مربع بر روی الیه ای به ضخامت 

متر ارتفاع و با به کار گيری زهکش های  13الی  10با خاکریزی معادل است و

 1998در سال  همچنين .ه استسانتيمتر به وجود آمد 170الی  60تی معادل ی نشسرنوا

در  بانکوک شماره دو در پروژه ساخت فرودگاه بين المللی[ 3]نبرگادو و همکارا

متر رس  16ای به ضخامتکيلومتر مربع واقع بر روی الیه  32به مساحت  کشور تایلند

فاده نمودند که با موفقيت به از عمليات پيش بارگذاری استسيار نرم بانکوک ب

آشوتوش و  تحقيقاتاز پروژه های موفق دیگر می توان به  .ه استپایان رسيد

در پروژه  پيش بارگذاری انجام عمليات با کهنموداشاره  2011در سال  [4]همکاران

به نتایج مطلوبی تر مربع در کشور بنگالدش م 60700اسکله بندر چيتاگونگ به مساحت 

می توان به  روش پيش بارگذاریسازی عددی شبيه هایهمچنين از نمونه  .دست یافتند

ده برای اشاره کرد که مدل ساخته ش 1389[ در سال 5] فخاریان و همکاران مطالعه

های زالل ساز سر بندر خوزستان بوده که در آن پروژه با پروژه پيش بارگذاری واحد

 ميلی متر نشست کرده است. 384کيلو پاسکال، خاک  60اعمال باری در حدود 
بهسازی خاک از روش پيش  به منظوردر پروژه انبار نفت ماهشهر            

 استفاده شده که( PVD پيش ساخته ) شعاعیهای با خاکریز به همراه زهکش بارگذاری

ای هیدر این مقاله به عنوان مطالعه موردی بررسی شده است. با توجه به نوع ال

های بار نفت ماهشهر و قرار گيری الیهر سطحی در محل پرژه انخاک و شرایط زی

حجم بهسازی مورد نياز برای اصالح خواص خاک  ،تحکيم پذیر در اعماق نسبتًا زیاد

ناشی از مخازن  بارهای اعمال به منظور جلوگيری از نشست وگسيختگی خاک در اثر

ی خاک با استفاده از . برخی از چالش های پيش رو در بهسازبوده استبسيار زیاد 

ودن و همچنين زمان بر ب های نشست خاکریزپيش بارگذاری عدم دقت در برآورد روش

از انتخاب صحيح برخی از  رو با استفادهاز این باشد.عمليات پيش بارگذاری می

 , Cs) ی نظيرنشست تحکيمتاثير گذار در  های های خاک از جمله پارامترپارامتر

Cc) ،پيش بارگذاری را به عنوان گزینه ای مناسب و کاربردی در جهت  می توان روش

 .بهسازی خاک مورد توجه قرار داد
در این مقاله با استفاده از روش آناليز برگشتی، به مقایسه پارامترهای اوليه 

های آزمایشگاهی و صحرایی با نتایج دست آمده از آزمایشتاثيرگذار ژئوتکنيکی به

با  ، پرداخته شده است. Settle3Dوسيله نرم افزار ر دقيق بهدست آمده از ابزابه

مورد  را با موفقيت مذکور های توان طراحی پروژهمی استفاده از نتایج این پژوهش

 .ارزیابی و کنترل قرار داد

 

 

 تئوری تحکيم شعاعی .2

 

و شعاعی ارائه شده است  شعاعیتحکيم توام روش های مختلفی برای در نظر گرفتن 

قابل   1رابطه  باارائه شدکه  1942در سال  [6] کاریلوه ساده ترین آن توسط  ک

 .بيان است

                                                 
1 Embankmet 
2 Vaccum 
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 hUو  شعاعیدرصد تحکيم متوسط در جهت  vUدرصد تحکيم متوسط،  Uدر این رابطه 
 درصد تحکيم متوسط در جهت افقی می باشد.

 شعاعیمتوسط همراه با زهکش  دست آوردن درجه تحکيمهبروابطی برای  همچنين

های ارائه شده در این رابطه آورده شده [ که در زیر فرمول7]است شدهپيشنهاد 

 .است

  باشند:قابل محاسبه می  3و  2به ترتيب از روابط  hUو  vUمقادیر 
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 ،شعاعیزمان بدون ُبعد برای زهکشی  املع vT ،درصد تحکيم متوسط شعاعی vU که در آن

 vC  شعاعیضریب تحکيم در جهت ،H   شعاعیطول حداکثر مسير زهکشی ،hU   درصد

ضریب   hC، = عامل زمان بدون ُبعد برای زهکشی شعاعی hT تحکيم متوسط شعاعی،

است  1ربوط به تاثير زهکش مطابق شکل معادل م قطر دایره ed و تحکيم در جهت شعاعی

ایش مربعی و برای آر (s)ها برابر فاصله زهکش 05/1ها ه برای آرایش مثلثی زهکشک

 ها می باشد.برابر فاصله زهکش 13/1

                                                  
                                                      [7]های زهکش چاه -1شکل                                   

 [7قطر معادل زهکش نواری ] -2شکل 

 

 

F(n)  پارامتری است که در بر گيرنده فواصل زهکش، قطر معادل زهکش، ظرفيت دبی

  4 خروجی زهکش و ناحيه دست خورده خاک می باشد که در ساده ترین حالت از رابطه
 بدست می آید.
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n  به قطر چاه زهکش نسبت قطر دایره معادل ،ed  قطر دایره معادل مربوط به تاثير

 .است قطر چاه زهکش   wd و زهکش

 ، به منظورwd(، قطر معادل چاه زهکش rainDhaped PV S-andBهای نواری )برای زهکش

 آید:به دست می 5 هاستفاده در محاسبات از رابط

(5)   π)b)(a(
w

d  2

 

FHWA [8کاهش قطر معادل چاه زه ]های نواری با نسبت کش را برای زهکشa/b  کوچکتر

 کند:پيشنهاد می 6بر اساس رابطه  50از 

(6)      )b)((a
w

d 2

 

 اند.نشان داده شده  2در شکل  6و 5پارامترهای روابط 

 

جهت در نظر گرفتن تاثير دست خوردگی خاک در اثر نصب زهکش و همچنين مقاومت 

 رابطه زیر را پيشنهاد نموده است: FHWA [8] زهکش در فرآیند تحکيم شعاعی،

= de 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

(7)  
8

exp1
100

 



















r
FsFF(n)

hT%
h

U

 

 

قابل محاسبه   8خوردگی خاک بوده و از رابطه فاکتور دست sFدر رابطه فوق، که 

 است:

 

   (8)       )ln(1 wdsdsF skhk  

 

ضریب نفوذپذیری خاک در جهت  hk خورده اطراف زهکش،قطر ناحيه دست  sd در آن  که

افقی در ناحيه دست در جهت ضریب نفوذپذیری خاک   skو  حيه دست نخوردهافقی در نا

 دهد.را نشان می  8پارامترهای رابطه  3شکل خورده می باشد. 

 

 
 زهکش نواری و دستخوردگی خاک اطراف به همراه پارامترهای مربوطه -3شکل 

 

 آید:ه دست میب 9باشد که از رابطه مقاومت زهکش میفاکتور  7در رابطه rFپارامتر 

  (9)     )qk(πzF whr zL   

طول   L، ظرفيت تخليه زهکش  wqپذیر،از سطح الیه تراکم شعاعیفاصله   zدر آن  که

پذیر و در طرفه برابر با ضخامت الیه تراکم موثر زهکش، که در صورت زهکشی یک

 rFیر معمواًل محدوده مقادباشد. برابر با نصف این مقدار میصورت زهکشی دوطرفه 

 گردد. بسيار کوچک بوده و در محاسبات صرفنظر می sFو  F(n)نسبت به 

 

 پروژه انبارنفت ماهشهر   .3

 معرفی پروژه          .1 .3

 

 ییايبندر ماهشهر در استان خوزستان و شهرستان ماهشهر با طول جغرافمحل پروژه 

قع شده است. وا قهيدق ۳۳درجه و  ۳۰ ییايو عرض جغراف قهيدق ۱۳درجه و  ۴۹

متر  2/1 ایمتر و ارتفاع محل پروژه از سطح در 6/2 ایارتفاع ماهشهر از سطح در

 .باشد یمتر م 2/2 یال
و  ساتيتاس نيسوخت و همچن رهيانبار نفت ماهشهر شامل مخازن ذخ پروژه

 نقشه و محل پروژه یکل تيکه موقع باشدیمجاور آنها م یمسکون یهاساختمان

مخازن سوخت  تيموقع، در این شکل ارائه شده است (4شکل)ژه در پرو یینها ییجانما

 Tankذخيره سوخت مورد مطالعه   ازنمخ .داده شده استنشان  یجانب ساتيو تاس

104,Tank 201,Tank 202 تن  15098و   8232، 15098وزنی معادل  به ترتيب د کهنمی باش

يش بارگذاری از خاکریز که به منظور بهسازی خاک زیر این مخازن به روش پد ندار

EM-7  [.9استفاده شده است] 5متر مربع مطابق شکل  17538به مساحتی معادل 

های خاک و شرایط زیرسطحی در محل پروژه انبار نفت ماهشهر و با توجه به نوع الیه

بهسازی مورد نياز برای حجم  ،در زیر مخازن یاد شدهپذیر های تحکيمقرارگيری الیه

خازن ک به منظور جلوگيری از نشست و گسيختگی خاک در اثر بارهای ماصالح خواص خا

نظر، استفاده از توجه به وسعت باالی منطقه مورد  با باشد وهمچنينبسيار زیاد می
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های دیگر بهسازی خاک با توجه به نوع خاک غير اقتصادی و زمان اجرای شمع و روش

ای هاری به همراه نصب زهکشبارگذپيش بر بوده است، لذا در این پروژه،گزینه

 ( در دستور کار قرار گرفته است. PVDشعاعی پيش ساخته )

 
     

  

 

 

  وضعيت الیه بندی خاک         .2 .3

 

 خاك هايالیه، وضعيت پروژه مطالعات ژئوتکنيکی انجام شده در محل با توجه به

 از درصدي اعماق كثرا در كهبوده  ( CL)كم  خميري خاصيت با رس جنس از عمدتاً 

 از خاك بندي دانه هايمنحني و هاگمانه لوگ. شودمي یافت خاك تركيب در سيلت

-قسمت از بعضي در همچنين. كنندحكایت مي نيز ML توصيف  با سيلتي هايالیه وجود

 اطالعات بنابر. است (SM)دار  الي ماسه از هایيالیه شامل محل خاك پروژه، هاي

 به ژئوتكنيكي لحاظ به پروژه محل ،[9]خاك مكانيك مطالعات گزارش در شده ارائه

 ( EM-7)رد مطالعه این پژوهشکه خاکریز مواست شده بنديمتفاوت تقسيم ناحيه سه

 تا  0از عمق  در این ناحيه (. 6شکلواقع شده است )  ژئوتکنيکی 1بر روی ناحيه 

از عمق و  ارماسه الی دمتر  20تا  14از عمق  رس نرم با خاصيت خميری کم و متر 14

متری خاک از  60متری تا عمق  28الی  با خاصيت خميری کم و از عمق متر  28تا  20

 نشان از خاککه این نوع الیه بندی يت خميری کم تشکيل شده نوع رس نرم با خاص

 . در ناحيه مورد نظر دارد یتحکيم نشست پتانسيل زیاد برای
 

 
 

 

 

 
 

 موقعيت آنها و رگذاریابزا         .3 .3

 EM-7 [9]  خاکریزنمایی از  -5 شکل    

 [9] ژئوتکنیکی 1ناحیه  - 6شکل 

 پروژه یینها ییجانما نقشه  -4شکل

[9] 
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پيش بارگذاری در عمليات بهسازی خاک به روش به منظور بررسی و کنترل عملکرد  

این  .های مختلفی استفاده شده استزهای مورد مطالعه از ابزارگذاریخاکری

اطالعات کافی و در نتيجه تسریع در عمليات ساختمانی با  کسبابزارها منجر به 

که عمل  1سنجاند: صفحات نشستد. ابزارها عمدتًا بر سه گونهگردنحداقل مخاطره می

که عملشان  2پيزومترها های سطح زمين طبيعی است،يری نشستگآنها اندازه

که به منظور  3هاسنجو همچنين انحرافباشد گيری فشار آب منفذی میدازهان

وارد فوق، از گيرند. عالوه بر مگيری حرکات جانبی مورد استفاده قرار میاندازه

گيری سطح آب زیرزمينی طبيعی و فشار آب ای نيز به منظور اندازههای مشاهدهچاه

 7برای اندازه گيری نشست از  EM-7کریز ادر خ .شودهيدرواستاتيک استفاده می

 8و7مطابق شکل  پيزومتر 5 و برای اندازه گيری فشار آب منفذی از نشست سنج

-پيزومترها می P"، "نشان دهنده صفحات نشست سنج S""استفاده شده است. در این شکل
  باشند.

 
 مدل سازی عددی آناليز برگشتی با استفاده از.      4

 

 Settle 3Dنرم افزار  با استفاده از پروژه انبار نفت ماهشهر عددی مدل سازی

های تنشباشد که میبر اساس روش تفاضل محدود انجام شده است. این نرم افزار 

 1به  2بوزینسک و روش صورت سه بعدی با استفاده از معادالت هه به خاک را بوارد

( و 1942و همچنين ميزان نشست در یک جهت را با استفاده از معادالت تيلور )

توان پارامترهای با استفاده از این نرم افزار می .کند( محاسبه می1952ترزاقی )

 به واالیی مورد مطالعه قرار داد بر روی نشست را با دقت بسيار ب تاثيرگذار

 .نمود مدلرا  ژئوتکنيکیهای مختلف بندی الیه با بارگذاری پيش پروژه یک راحتی

  ست.( آورده شده ا1پروژه در جدول ) محل الیه بندی خاکژئوتکنيکی و  مشخصات

 

 [9( ]5و12،11،3،1 ی)شامل گمانه ها یکیژئوتکن هیناح یها هیال یپارامترهاي مهندس -1جدول 

 

                                                 
1 - Settlement plates 
2 - Piezometers 
3 - Inclinometers 

 EM-7 [9] خاکریز مقطع -8شکل 

 EM-7[9] موقعیت ابزارگذاری خاکریز  -7شکل
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ای مطابق با صورت مرحلهری و باربرداری را بهتوان بارگذادر این برنامه می

تا  هی انبار نفت ماهشهر انجام دادهاخاکریزحاصل از ابزار دقيق های نمودار

. خاکریزی طی مدت نمودمدل  ه مطلوبیبه نحورا  محاسبات تحکيم وابسته به زمان

نمای  .مرحله در نظر گرفته شده استدر هفده متر خاکریزی  12 ارتفاعبه روز  79

 قابل مشاهده می باشد 9سه بعدی نرم افزار در شکل کلی از تصویر مدل سازی 

-در این برنامه به .آورده شده است 10نمودار خاکریزی پروژه در شکل همچنين و
منظور توزیع بار خاکریز از تئوری بوزینسک استفاده شده است و خاک کامال اشباع 

برابر ابعاد خاکریز  3خاک مدل شده ابعادی معادل برای ر نظر گرفته شده است. د

 .در نظر گرفته شده استبرابر ارتفاع خاکریز  2و عمقی معادل 

                                                                                                                               

در نرم افزار مطابق با جداول  شعاعیهای آب زیر زمينی و همچنين نصب زهکش شرایط

شده است بدین صورت که فاصله [ پروژه انبارنفت ماهشهر انجام 9و اطالعات موجود ]

 شعاعیهای متر در نظر گرفته شده است. زهکش 15متر و طول هر زهکش  5/1ها زهکش

-سانتيمتر می 36/0سانتيمتر در  10به ابعاد   Colbonddrain CX1000از نوع نواری 

 .صورت آرایش مثلثی مدل شده اندبه 12و  11 مطابق شکل هان زهکشای کهباشد
 

 

وسيله نرم افزار و استفاده از تحليل نتایج ابزار دقيق در بهپس از مدل سازی 

سازی به ر مدلمترهای تحکيمی تاثير گذار دسعی شده است تا پارا ،پروژه مورد نظر

ای تدقيق شود تا مقادیر نشست خاک و تغييرات فشار آب منفذی و نيز درجه گونه

فشار آب  دست آمده از ابزار دقيق نزدیک شود.هتحکيم در طول زمان به نتایج ب

روز از زمان شروع  103پس از گذشت زمان  13حفره ای اضافی  مطابق با شکل 

سيده است که این موضوع خود نشان دهنده درجه بارگذاری به کمترین مقدار خود ر

 باشد.میدرصد  95 معادل تحکيم

 با استفاده از تصویر مدل سازی سه بعدی - 9 شکل EM-7نمودارتاریخچه خاکریزی  -10 شکل

 Settle3Dنرم افزار

ها در پالنآرایش زهکش -21شکل   

 EM-7[9] موقعیت زهکش های نواری خاکریز  -11شکل
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واقع در اعماق مختلف از سطح زمین ای اضافی با زمان نمودار محو فشارآب حفره -13شکل 

  EM-7پیش بارگذاری شده برای خاکریز 

 

 آمده است. دستبه 2 جدولل عددی به صورت تر های اصالح شده خاک در مدمپارا

مطابق  باشد.سانتی متر می 75در حدود EM-7 خاکریز  مقادیر نشست ثبت شده در مرکز

 ، EM-7 [ نشست محاسباتی اوليه در مرکز خاکریز9ک روش بهسازی خاک ]ابا مدر

زه های انداشست محاسباتی بيشتر از نشستباشد، بدین معنی که نسانتی متر می130

ی هاای اندازه گيری شده نسبت به نشستاز دالیل کمتر شدن نشست ه گيری شده است.

ها یا لنزهای ماسه ای و همچنين تعيين محافظه توان به وجود الیهمحاسباتی می

 های ژئوتکنيکی وکارانه پارامتر

)جدول  درروابط نشست اشاره ک

3). 
 

 

 مقادیر نشست ثبت شده در مرکز

[ 9ک روش بهسازی خاک ]امطابق با مدر باشد.سانتی متر می 75حدود  درEM-7 خاکریز 

باشد، بدین معنی سانتی متر میEM-7 ، 130 نشست محاسباتی اوليه در مرکز خاکریز

از دالیل کمتر شدن  های اندازه گيری شده است.شست محاسباتی بيشتر از نشستکه ن

ها یا توان به وجود الیهباتی میی محاسهاای اندازه گيری شده نسبت به نشستنشست ه

روابط  های ژئوتکنيکی ولنزهای ماسه ای و همچنين تعيين محافظه کارانه پارامتر

و  ها را در طول زمان در مدل عددیروند نشست 14شکل  .(3)جدول  درنشست اشاره ک

نتایج  شودهمانطور که مشاهده می .ها را نشان می دهدمقادیر ثبت شده نشست سنج

گشتی همخوانی قابل قبولی از آناليز بر با استفاده مدل عددیشبيه سازی ل از حاص

از روند نشست های حاصل همانطورکه و  ی بدست آمده از ابزار دقيق داردهابا داده

های عمليات پيش بارگذاری در منطقه مورد نظر در از مدل عددی مشخص است، نشست

ار دقيق این مطلب را تائيد ده های ابزکه نتایج اخير دا بودهمراحل پایانی خود 

 .نمایدمی 

                                                            پارانتر های اصالح شده خاک در مدل عددی -2جدول 

مقادیر اصالح 

شده بر اساس 

آناليز برگشتی 

نتایج ابزار 

 دقيق

مقادیر 

اوليه 

پارامتر 

های 

 پيشنهادی

 پارامتر خاک

09/0 18/0 
شاخص 

 (cCتراکم)

02/0 03/0 
شاخص 

 (cCتورم)

80 60 

فشار پيش 

تحکيمی 

(cp) 

kPa 

نشست های بدست آمده از  -3جدول 

محاسبات اولیه، مدل عددی و 

دقیق ابزار  
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 مقایسه نشست های نتایج ابزار دقیق و مدل عددی - 14 شکل

 نتيجه گيری          .5

همراه ن مقاله به نحوه مدل سازی عددی تحکيم خاک به روش پيش بارگذاری یدر ا

 پرداخته شد یپروژه انبار نفت ماهشهر به عنوان مطالعه مورد شعاعیهای با زهکش

به منظور مدل سازی روند عمليات پيش بارگذاری و مقایسه آنها با نتایج . است

پس از بررسی درستی مدل  ه است.استفاده شد Settle3D از نرم افزار ابزار گذاری 

های حاصل از نرم افزار با مقادیر نتایج نتایج نشست عددی با مبانی تئوریک،

های ابزار ا استفاده از آناليز برگشتی دادهب ابزار دقيق کاليبره گردید و

دقيق پارامترهای تحکيمی خاک اصالح شدند که طی این پژوهش نتایج زیر حاصل شده 

سانتی متر است در  75در حدود EM-7 خاکریز  مقادیر نشست ثبت شده در مرکز است.

باشد، سانتی متر میEM-7 ، 130 نشست محاسباتی اوليه در مرکز خاکریز صورتی که

 های اندازه گيری شده است.شست محاسباتی بيشتر از نشستبدین معنی که ن

با توجه به پارامتر های اصالح شده می توان نتيجه گرفت که مقادیر در  -1

در نظر نظر گرفته شده برای پارامتر های تحکيم کمی بيشتر از حد واقعی 

ر اصالح شده توان از مقادیخاکریزهای مشابه میو برای  گرفته شده است

 استفاده نمود. حاصله 

می توان از دالیل کمتر شدن  ها یا لنز های ماسه ای در زمين راوجود الیه -2

های محاسباتی ار دقيق نسبت به نشستهای اندازه گيری شده توسط ابزنشست

 های آزمایشگاهی دانست.با داده

می توان اعی بر مبنای تئوری تحکيم شع  Settle 3Dبا استفاده از نرم افزار -3

در پروژه های پيش بارگذاری به راحتی ميزان نشست و همچنين ميزان سربار 

 را  با دقت باالیی محاسبه نمود.

(،  cCتحکيمی خاک از جمله شاخص تراکم )اوليه پيشنهادی پارامتر های  -4

 60 و  03/0، 18/0( به ترتيب cP( و فشار پيش تحکيمی خاک ) sCشاخص تورم )

س از اصالح بر اساس آناليز برگشتی نتایج ابزار دقيق به بوده است که پ

تغيير یافته است که نشان از محافظه کارانه بودن    80و  02/0، 09/0ترتيب 

 باشد.مقادیر اوليه پيشنهادی می

 

 .          قدردانی6   

  

ربوطه مهندسين مشاور ساحل جهت در اختيار گذاشتن اطالعات م موسسهوسيله مولفين از  بدین

 برای این پژوهش تقدیر و تشکر به عمل می آورند.
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