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  چکیده
ستفاده از زهکشپیش سازی خاکیکی از روش های قائمبارگذاری به همراه ا شده به شناخته  شد. پهای ریزدانه تحکیم های  ذیر می با

یب هرچه های تحکیمی ق،ل از احداث سللازه و نیز تسللری  در وقوه سنهاسلل . بدیر ترتهدف اصلل ی در ایر روش ترکی،ی، اعمان نشللسلل 
هکشی در تعامل با زتر خواهد شد. از سوی دیگر بارگذاری و تر طراحی شود، زمان کوتاهتر و پر هزینهبارگذاری و زهکشی سنگیرسیستم 

ستند. ستم  هم ه سی سازی طراحی  ضر، بهینه  شد. به ایر منظو قائمزهکش پیش بارگذاری همراه با هدف از تحقیق حا ر متغییرهای می با
س شده اند. طراحی ایر روش دارای یک قید م ضافی و زمان در نظر گرفته  سربار ا ص ه بیر زهکش ها و ارتفاه  اوی برای زمان طراحی، فا

می باشللد. ایر  ن هزینهر زمان و دیگر متغییرها بیان می کند. هدف ایر بهینه سللازی نیز حداقل کردباشللد که راب ه ای مسللاوی را بیمی
 ن می دهند.ی که از حل معادالت حاصللل شللد، همگرایی را در هزینه بهینه نشللاش برنامه ریزی درجه دوم حل شللد و نتایجمسللا ه با رو

 توان مشاهده کرد.همچنیر به،ود نتایج را نیز می
 

 برنامه ریزی درجه دومسازی، بهینه ،قائم زهکشبارگذاری، پیشطراحی بهینه،  كلیدی: هایواژه
  مقدمه -1

های بر خاک های واق  شدههای تحکیمی قابل توجه و بسیار بزرگتر از حد مجاز نشس ، در انواه سازهمشکل وقوه نشس 
سان ژئوتکنیک می های پیشتحکیم پذیر، همواره از چا ش شکل راهکارهایرو مهند شد. برای مقاب ه با ایر م مخت فی وجود  با

شد.  شکل، توجیه پذیر با صالح یا رف  م سازی و ا س  هزینه هرگونه اقدام به می توان به ها شایر رواز جم ه دارد.  یکر الزم ا
 اس  را ساختمان زدیک به تنش نهاییکه تنشی ن ،روش پیش بارگذاری اشاره کرد. ایر روش به ایر صورت اس  که خاکریزی

ر بودن ایر بکنند تا میزان نشللسلل  مورد نظر، ق،ل از سللاخ  سللازه انجام شللود. به د یل زمان روی زمیر مورد نظر احداث می
 روش، در برخی موارد از زهکش های عمودی و سربار اضافی به جه  تسری  نشس  تحکیمی استفاده می شود.

ورت بهینه و کالسیک تحقیقاتی انجام شده که در ادامه به برخی از سنها اشاره در زمینه طراحی سربار به همراه زهکش به ص
رامتر های طراحی و ادر طی مقا ه ای با در نظر گرفتر بازه برای پ 2014در سلللان  ]1[و همکاران  1هیونگ جو کیم می شلللود.

سعی بر معرفی ب شیدن نمودار روند طراحی،  صادفی تعدادی از طراحی ها، با ک سی ت شته اند. همچنیر برر هینه تریر طراحی دا
طراحی بهینه عم یات پیش  برایبررسللی ارائه ا گویی مناسللب نیز در جه   [2] 13۹4کالنتری, فرزیر و جواد اسللدی فالح، 

شهای ستفاده از زهک س،ات  قائم بارگذاری همراه با ا ضی و انجام محا تحقیقی را ارائه کردند. سنها با در نظر گرفتر یک زمیر فر
راحی کالسلللیک، با سزمون وخ ا به طراحی بهینه تریر حا   پیش بارگذاری با زهکش های عمودی با هدف حداقل کردن ط

 هزینه پرداخته اند. 

                                                 
1 Kim, Hyeong-Joo 
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س . برای مثان  شده ا ستفاده  [3] 13۹4واثقی, ع،اس، به جز طراحی بهینه، در زمینه های مرت،ط نیز تحقیقاتی انجام  با ا
س .او  2یاز نرم افزار پ کسیس دو بعد ص ه زهکش ها از هم و طون زهکش ها در مدت زمان تحکیم پرداخته ا به بررسی تاثیر فا

در تحقیق خود نشان داد که هر چه فاص ه زهکش ها از هم کمتر باشد و ارتفاه سنها بیشتر باشد زمان کمتری برای زهکشی نیاز 
 جا به بعد تغییرات زیادی صورت نمی گرف .اتی را نیز در نظر گرف  که از سنالحظاس . اما در ایر زمینه م

س  سربار انجام گرفته ا سازی طراحی زهکش با  شان می دهد که تحقیقات کمی در مورد بهینه  ضر ن . در ایر م ا عات حا
سازی، ا گوریتم برنامه سئ ه بهینه  صورت می گیرد و پس از فرمون بندی م سربار  ریزی درجه  تحقیق طراحی بهینه زهکش با 

 برای حل مسئ ه به کار گرفته می شود. (SQP)وا ی دوم مت

 

    بهینه زهکشطراحی مدل  -2
س  شده ا سربار سییر نامه ای ت،ییر ن سیک ؛برای طراحی زهکش با  با سنها به  اما فرمون هایی داریم که در روش کال

سربار نیاز به تعریف اجزای مدن بهین سازی زهکش با  شد که  ه میطراحی می پردازیم. حان جه  بهینه  ر ادامه دبا
 .به تعریف سنها پرداخته شده اس 

  متغییرهای طراحی. 2-1
تاثیر قرار می دهند و مقادیر سن ها به صلللورت پارامترهایی هسلللتند که طرح بهینه را تح    بهینه متغیرهای طراحی 

 :باید تعییر گردند. در ایر تحقیق متغیرهای طراحی به شرح ذیل می باشند
 (s): فاص ه بیر زهکش ها  (𝑥1) 1متغییر شماره 
 (h): ارتفاه سربار اضافی  (𝑥2) 2متغییر شماره 

 (t): زمان  (𝑥3) 3متغییر شماره 

 تابع هدف. 2-2
 ود وتاب  هدف در مسلللائل بهینه سلللازی به عنوان معیاری برای رسلللیدن به طرح م  و  ربهینهگ در نظر گرفته می شللل

شدن محدودی شامل متغیرهای طراحی و پا ضمر برسورده  شدن ایر تاب   شد که با حداقل  های طراحی رامترهای ثابتی می با
نه اجرای  ،رقیود طراحیگ بار اضللللافیهزی با سلللر ید زهکش  با ته می شلللود گ  هدف در نظر گرف تاب   به عنوان  که   ر 

𝑐1 :فرمون بندی نمودگ 1ر حداقل گردد. به ایر ترتیب تاب  هدف را می توان م ابق راب ه ∗  𝐴𝑥12 ∗ 𝐿′ + 𝑐2 ∗ 𝐴 ∗ 𝑥2 + 𝑐3 𝑥3                                         (1)     
هزینه متر مکعب  𝑐2و  هزینه متر طون زهکش 𝑐1و  زمان 𝑥3و  ارتفاه خاکریز 𝑥2و  فاص ه بیر زهکش ها 𝑥1  که در سن:
 د.نمی باش تاخیر در زهکشیضرر  𝑐3و  خاکریزی

 رسد.دیرتر انجام شود،سازه ما دیرتر به سود دهی می تحکیمایر اس  که هر چه  𝑐3د یل وجود 
 قیود طراحی.  2-3

به عن تاثیر قرار می دهند را  نه سلللازی، محدودی  هایی که طرح را تح    وانبه منظور تعریف مدن یک مسلللئ ه بهی

مدن د مامیقیود طراحی برای  های طراحی، ت که متغیر باشللللد  بل ق،ون می  قا مانی  نه ز ند. طرح بهی  ر نظر می گیر

 .قیود تعریف شده را برسورده کنند

                                                 
2 Plaxis 2D 
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سربار از فرمون های یک بعدی ترزاقی و فرمون های تراوش افقی در خاک و راب ه های  ]4[ 3برای طراحی زهکش به همراه 
 ارائه شده اس  استفاده می شود. ]6[ 5و هانس،و ]5[ 4بیر متغییرهای موجود در سنها که توسط بارون

ساوی می توان دید که بیر متغییر زمان با بقیه ثواب  و م ضافه فقط یک قید م سربار ا تغییرهای دیگر در طراحی زهکش با 
 :برقرار اس  که به صورت زیر اس 

                                                                                                       

 
 
 

ℎ1: 𝑥3 − 
(1.128𝑥1)2  

{  
  
  ((1.128𝑥12 )𝑟𝑤 )2

((1.128𝑥12 )𝑟𝑤 )2 − 1
∗ ln((1.128𝑥12 )𝑟𝑤 ) − 3 ∗ (

(1.128𝑥12 )𝑟𝑤 )2 − 1
4 ∗ ((1.128𝑥12 )𝑟𝑤 )2

}  
  
  

8 ∗ 
{   
   𝐾ℎ( ∆𝑒∆𝑢1 + 𝑒0) ∗ ϒ𝑤}   

   ∗ ln ( 11 − 𝑈𝑟)                                 (2) 

 که متغییرهای فرمون باال به قرار زیر تعریف می شوند :

 ∆𝑒 = (1 + 𝑒0) ∗ ∆ℎ2𝐻                                                                                                                                                                              (3) 
 

 ∆ℎ2 = 𝐻 ∗ 𝑐𝑐1 + 𝑒0 ∗  log10 𝜎0 + ∆𝜎2𝜎0                                                                                                                                                           (4) 
 

 ∆𝜎2 = ∆𝜎1 + ∆𝑢                                                                                                                                                                                      (5) 
 

 ∆ℎ1 = 𝐻 ∗ 𝑐𝑐1 + 𝑒0 ∗ log10 𝜎0 + ∆𝜎1 𝜎0                                                                                                                                                           (6) 
 

 𝑢2 =  𝑢1 ∗  ∆ℎ1∆ℎ2                                                                                                                                                                                        (7) 
 ∆𝑢 =  ϒ𝑠 ∗  𝑥2                                                                                                                                                                                          (8)
 

 𝑈𝑟 = 1 − 1 − 𝑢21 − 𝑢𝑣                                                                                                                                                                                    (9) 
 𝑢𝑣 = √4 ∗ 𝑐𝑣 ∗  𝑥3𝜋 ∗  𝐻2                                                                                                                                                                                  (10) 
                                                 
3 Terzaghi 
4 Barron 
5 Hansbo 



, Architecture EngineeringCivil nal Congress on atio.Nth6                

             and Urban Development  /  16-17 March 2019,Tehran , 

Iran 

     In cooperation with Shiraz University and maraghe 

University 
 

 4 

 

ن سللربار اضللافی در تغییرات فشللار س  حفره ای در اثر اعما  𝑢∆ارتفاه خاک رس مورد زهکشللی و   Hکه در فرمون های باال، 
  𝑢1تنش موثر او یه در وسط الیه رس و   𝜎0تغییرات تنش موثر در اثر اعمان سربار در وسط الیه رس و  𝜎1∆وسط الیه رس و 

 چگا ی خاک سربار اضافی می باشند.  ϒ𝑠درصد تحکیم مورد نیاز و 
 الگوریتم بهینه سازی -3

نه نه SQPسللللازی  در ایر تحقیق از ا گوریتم بهی حل مسلللئ ه طراحی بهی ه   بار ج با سلللر فادهزهکش   اسلللت

 یکی از روش های ریاضللی توانمند در زمینه بهینه سللازی می باشللد. در هر تکرار اصلل ی روش SQP. ا گوریتم شللده اسلل 

SQP تقری،ی از هسلللیان تاب  الگرانا با اسلللتفاده از یک روش به روز کننده شللل،ه نیوتنی بدسللل  می سید. سللل س ایر 

ید یک زیر مسلللا ه  به کار می رود QPتقریب برای تو  باشلللد،  یافتر جهتی برای جسلللتجوی خ ی می   .که هدف از سن 

 .سمده اس [7]  شماره جزئیات مربوط به ایر روش در مرج 
 مثال عددی -4

ی که برای مثان وجود دارد، پارامترههای سوا قصد مقایسه با تحقیقات گذشته  با توجه به اینکه در ایر تحقیقتوضیحات: 
انتخا  شده اند تا نتایج قابل مقایسه باشند.در تحقیق  13۹4 کالنتری و اسدی فالح،عددی در نظر گرفته شده اس  مشابه کار 

سدی فالح، سربار به همراه زهکش بوده  13۹4 کالنتری و ا شد، هدف پیدا کردن ا گویی بهینه برای طراحی  همان ور که گفته 
ون و خ ا و ثاب  فرض کردن یک متغییر دیگر متغییرها را پیدا کرده و پارامتر هزینه کل محاسلل،ه شللده اسلل . در سنجا با سزم

س،ه حداقل هزینه کل پرداخته  ص ه زهکش ها، ارتفاه خاکریز و زمان به محا سه پارامتر فا س . در سخر با متغییر قرار دادن هر  ا
ص ه زهک س  که فا صورت ا س . نتایج نهایی به ایر  صورت  1,2متر و زمان  4متر و ارتفاه خاکریز  2,6ش ها شده ا سان به 

 اند.را به دس  سوردهتومان  13,686,400,000بهینه محاس،ه شده اند که تاب  هدف بهینه نهایی یعنی هزینه کل حداقل 
سوان:  شده ا 300متر در  200در مدن مورد نظر زمینی به ابعاد صورت  ساختمان فرض  س . در متر جه  احداث یک 

ساختمان  س  که  شد. فرض بر ایر ا س  های بزرگ تحکیمی زیاد می با ش سی، احتمان ن ایر زمیر به د یل وجود الیه های ر
سلللانتی متر و  50یر خود وارد نماید. ق ر زهکش های قائم تر بر متر مرب  به خاک ز 8معادن  مذکور به طور میانگیر تنشلللی

ان و چیدمان مربعی جه  اجرای سن در نظر گرفته شللده اسلل . فاصلل ه نزدیکتریر توم 50,000 هزینه اجرای هر متر طون سن
تومان در نظر گرفته شللده  7,000 کی ومتر بوده و هزینه حمل هر متر مکعب خاک تا محل خاکریزی 20خاکریز به محل پروژه 
س . همچنیر هزینه  صوص  5,000ا سیدن به وزن مخ مکعب در روی خاکریز در تر بر متر  1,8تومان جه  کوبش خاک تا ر

سا یانه  ساختمان  س . پس از احداث، ایر  شده ا ضعی   4,800,000,000نظر گرفته  صل می کند. و سود برای ما حا تومان 
متر بر روی یک الیه سنگی قرار گرفته اس  و تمامی الیه  12خاک زیر س حی به گونه ای اس  که الیه ای رسی به ضخام  

در  مورد رس مورد نظر در . مابقی مفروضللاتاسلل  ق،وندرصللد تحکیم نهایی مورد  ۹2. میزان اردرس در زیر تراز س  قرار د
 ارائه شده اس . 1جدون
 

𝑲𝒉(𝒎 : مشخصات خاک در مدل مورد نظر1جدول  𝒚𝒆𝒂𝒓⁄ ) 𝑪𝒄 ϒ𝒄𝒍𝒂𝒚 (𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 𝒆𝟎 

0.0195 0.26 2000 0.7 
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مه مت بدر ایر تحقیق  نا تایج نشلللان می  SQPو اجرای ا گوریتم  6پس از فرمون نویسلللی در بر به ن با توجه  که  دهند 

 های در نظر گرفته شده و قید مورد نظر، جوا  های به دس  سمده همگرا شده و جوا  ها به ایر قرار می باشد:متغییر
 روز محاس،ه شده اس . 224 متر و زمان 6,8حدود متر و ارتفاه سربار  3,15فاص ه بیر زهکش ها برابر 

نیز ایر  2 که در شللکل تومان به عنوان تاب  هدف همگرا شللده اسلل  11,467,۹14,000 در ایر حا   هزینه کل در م، غ 
 همگرایی به همراه چرخه ها نشان داده شده اس .

تومان  12,000و  50,000ینه متر طون زهکش و هزینه خاکریزی روی هزبرای بهتر نشلللان دادن نحوه عم کرد ا گوریتم، 
 .نمایش داده شده 2سمده در جدون . س س نتایج بهینه بدس  شده و درسمد سا یانه تغییر داده می شودثاب  فرض 

 
 : مقادیر پارامترهای طراحی با متغییر قرار دادن درآمد سالیانه 2جدول 

درآمد سالیانه  (m)فاصله زهکش  (m)ارتفاع خاكریز  (day)زمان  (toman)كل هزینه 
(toman) 

11,082,144,000 246 6,66 3,23 4,200,000,000 
11,214,808,000 238 6,71 3,2 4,400,000,000 
11,343,2۹7,000 231 6,76 3,18 4,600,000,000 
11,467,۹14,000 224 6,8 3,15 4,800,000,000 
11,588,۹28,000 218 6,85 3,13 5,000,000,000 
11,706,57۹,000 212 6,۹ 3,11 5,200,000,000 
11,821,083,000 206 6,۹5 3,0۹ 5,400,000,000 
11,۹32,635,000 201 6,۹۹ 3,07 5,600,000,000 

 

                                                 
6 MATLAB 

12m clay 

8 𝑡𝑜𝑛 𝑚2⁄  

 

 : نمایش شماتیک زمین1شکل 



, Architecture EngineeringCivil nal Congress on atio.Nth6                

             and Urban Development  /  16-17 March 2019,Tehran , 

Iran 

     In cooperation with Shiraz University and maraghe 

University 
 

 6 

نیاز زهکشللی کاهش یافته و نیز می،ینیم، با افزایش درسمد سللا یانه، تعداد روز های مورد  2همان ور که در جدون شللماره 
 فاص ه زهکش ها به هم نزدیک تر شده و ارتفاه خاکریز افزایش می یابد که نتیجه ای من قی اس  و قابل انتظار بود.

  

 
  

 : نمودار همگرایی2شکل 
شان داده می همگرایی چرخه اون را حذف کنیم تغییرات نمودار 4اگر  میر د یل نمودار همگرایی را بدون شود، به هبهتر ن

 داریم.  3چرخه اون به صورت زیر در شکل  4

 
 چرخه اول 4: نمودار همگرایی بدون 3شکل 
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 نتیجه گیری -5

 ایر تحقیق مدن بهینه سللازی طراحی زهکش به همراه سللربار ارائه و به حل ایر طراحی با ا گوریتم برنامه ریزی درجهدر 
شنهادی  شد که در روش پی شان داده  شد. ن شدن قید و روابط بیر متغییرها، ایر روش میدوم پرداخته  تواند ضمر برسورده 

 می باشد، پاسخ مورد نظر را ارائه کند. در روش کالسیک بدون نیاز به سعی و خ ا، که الزمه طراحی ایر سیستم زهکشی

سه نتایج ایر روش با و (SQP)درجه دوم  روش برنامه ریزی طراحی بهینه با پس از انجام سزمون و خ ایی که در  روش مقای
سدی فالح، مقا ه  شده بودانجا 13۹4کالنتری و ا صدی  16,2 کاهش، م  شدهزینه کل در صل  . ا ،ته باید به ایر نکته توجه حا

شته باشیم که در مقا ه   ،زمان و فاص ه زهکش و ارتفاه خاکریزبا متغییر قرار دادن سه پارامتر  13۹4کالنتری و اسدی فالح، دا
سعی بر پیدا کردن ا گوی طراحی بهینه بوده اس  و با ایر حان با استفاده از روش حاضر نتایج بهینه تری حاصل شد. در نتیجه 

 میتوان انتظار داش  که روش حاضر نس،  به روش کالسیک نتایج بهتری را ارائه کند.
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