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 خالصه

ز به استفاده باال، نیا یوانگرایو همچنین امكان وقوع ر یكاف یخاكها بدلیل وجود چالشهائی چون پتانسیل نشست باال، فقدان ظرفیت باربر یدر برخ
 وقوعن معها در زماشگرایی، ا پژوهشها نشان میدهد، در شرایط اجرای پی های شمعی در خاكهای در معرض رواناز شمع ویا ستون سنگی میباشد. ام

ه بزمین  یاربربظرفیت  علیرغم مناسب و اقتصادی بودن، امكان افزایش ،یروانگرایی در معرض شكست بوده و در شرایط استفاده از ستون سنگ
و  استونه آب توسط یكشنجام زهااستفاده كرد كه با  یشمع و ستون سنگ یاین چالش میتوان از سیستم تركیب وجود ندارد. برای غلبه بر یمقدار كاف

اهش ظرفیت كنرا در آقطر  رییتسلیح ستون سنگی و تغ ری. این پژوهش تاثابدینیز افزایش می خاک یظرفیت باربر ،یكاهش احتمال روانگرای
صورت سه بستون،  وتركیبی شمع  ستمیكل مجموعه، در یك س یباربر تیظرف شیرا در افزاآن ریخاک و نشست آن، و همچنین تاث ییروانگرا

و  ییروانگرا ش،یافزا یثرمجموعه به طور مو یباربر تیظرف ،یستون سنگ یانجام شده با مسلح ساز یها لیتحلبا توجه به یكند. م یسبعدی برر
 تیفطر ستون، ظرق شیفزابا ا كهیو كاهش نشست دارد بطور یبر باربر میمستق ریتاث یقطر ستون سنگ شیافزا نی. همچنابندییكاهش م زینشست ن

 .ابدی یو نشست كاهش م شیافزا یبربار

 .Flac 3D، مسلح سازی سیستم ترکیبی شمع و ستون،  ،روانگرایی ،ستون سنگیکلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1
 

دراین روش ابتدا  باشد.استفاده از ستون سنگی می های رس نرم،های سطحی واقع بر الیهی پیافزایش ظرفیت باربر استفاده برای های موردیكی از روش
كنند. شن داخل گمانه، در زمان باال دانه پر مینمایند، سپس آن را با خاک درشتدرون خاک رس نرم، با استفاده از فشار آب و ارتعاش، چاهی حفر می

متر دارند. ستون سنگی میلی 40تا  6دانه مورد استفاده در ستون سنگی، سایزی در حدود د. ذرات خاک درشتشوكشیدن ویبراتور، بتدریج متراكم می
شود. برای این استفاده از ستون سنگی باعث كاهش نشست پی می شود.متر اجرا می 3تا  5/1متر و با فواصل مركز به مركز  0.75تا  0.5نیز معمواًل با قطر 

های های سنگی در خاکمعایب استفاده از ستونیكی از  [.1اند]متر هم اجرا شده 30متر مؤثرترین عمق است اگرچه تا عمق  10تا  6ها، عمق ستون
ه خاک ، و متورم شدن ستون و فشار بفشار جانبی ستون  افزایشدارای مقاومت پایین آن است كه چنانچه خاک مورد نظر بسیار سست باشد به دلیل 

های اخیر به منظور افزایش كارایی خاک در پروژه های ژئوتكنیكی، از ژئوگریدها به ، ستون سنگی دچار گسیختگی میشود. در سالاحاطه كننده سست
عنوان پوشش تقویت كننده مناسب در خاک ها استفاده میشود. زیرا این مصالح دارای مقاومت كششی باال و قفل شدگی قابل توجهی در ساختار 

ستون های سنگی در داخل و خارج از كشورانجام پذیرفته است. از  خصوصدر چندیپژوهش های  .[2هستند ] الح خاكی و دانه ایای خود با مصشبكه
 ،یبعددی سه عد تحلیلده از ستفاابا آنه در اشاره كرد، ك (1391كیخسروپور و سروش)مقاله می توان به های انجام شده در داخل  پژوهش مجموعه
 نتایج مطالعهینتتیك و میزان اثر روكش ژئوسینتتیك در بهبود عملكرد ستون های سنگی از طریق ئوسژبا ه شدمسلح سنگی ای وه ستون هگرعملكرد 

 ستیسیتهالول امدک و صطكاایه ینتتیك، زاوئوسژكش روسختی چون ی مترهاراثر پاا بررسی . در این پژوهش بهشده استنشست و شكم دادگی بررسی 
روی ی یآزمایشهابا انجام ( 1395مكارچیان و حمیدی ) ].3[ ه استشد پرداخته ن هاستووه گرر فتاربر ، سنگیی هان ستو كشل روطون و مصالح ستو

                                                 
 مهندسی ژئوتکنیک دانشجوی کارشناسی ارشد 1
 استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شاهد 2
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میزان بهبود ظرفیت باربری بستر ، به صورت قائم و با قطرهای مختلف ستونهای سنگی غیرمسلح و مسلح بستر رسی بهسازی شده با یكمدل فیزیكی 
نیز صمدی و گلشنی مقاله ایی با عنوان عملكرد تركیبی ستون  95در سال  .]4[ ف بر این موضوع را مورد بررسی قرار دادندرسی و تأثیر عوامل مختل

 .]5[ زلزله پرداختند هنگام كه در آن به قطر مناسب و مكانیزم عملكرد این سیستم در دادندروانگرا تحت بار لرزه ای ارائه  سنگی و شمعها در خاكهای
نیروگاهی در هند با سیستم تركیبی شمع وستون، در خاک هایی از جنس خاكستر آتش فشان با احتمال روانگرایی باال و ظرفیت باربری  2011در سال 

( در یك مقاله ارائه شد. در این مقاله دو نوع آرایش و چند قطر متفاوت ستون های سنگی مورد بررسی 2011) 3كم اجرا شد كه نتایج آن توسط راجو
بررسی عملكرد موارد مختلف استفاده از ستونهای سنگی نتیجه گرفتند پروژه هایی كه از ستون های  (در2013) 4موهن و لمبرت .]6[ گرفته است قرار

 انگراییاند، نشان دهنده كارایی بسیار خوب چنین سیستم هایی در برابر رو استفاده كرده 2013تا  1970ای بین آغاز سال های دهه  سنگی در مناطق لرزه
( به صورت آزمایشگاهی انجام شده، ستون های سنگی توسط دیسك های دایره ایی از جنس 2014در تحقیقی كه توسط علی و شاهو ) .]7[ است

مت ژِئوسنتیك مسلح سازی شدند و فاصله دیسك ها چندبار در طول آزمایش تغییر كرد و ستون در دو حالت شناور )فقط مقاومت پوسته ایی( و مقاو
 رفتار زمین های نرم مسلح شده با ستون های سنگی را تحت بارهای استاتیكی و سیكلیك و به (2016) 5باسك و ایندارانا .]8[ اتكایی آزمایش شد

مطالعات  یستون سنگ یبرا ینوع مصالح كاربرد ( در خصوص2016) 6نیو پراو ایسور.]9[ كردند آزمایشگاهی بررسی كمك مدلسازی عددی و
( ثابت كردند كه نظریه تحكیم در ستون های سنگی با نظریه كالسیك تحكیم، به 2017) 7هویانگ، فنگ و ونبینگ وو. ]10[ایی انجام دادند آزمایشگاه

ی خصوص برای خاكبرداری و خاكریزی آزادراه ها و راهسازی، به دلیل فاصله زمانی بارگذاری هایی كه در پروژه های راهسازی وجود دارد فرق م
 .]11[ نها با محاسبات تئوریك مدلی جدید طراحی و ارائه كردندكند. آ

 ایندر  است. گرفته مورد بررسی قراربصورت عددی و آزمایشگاهی موضوع ستون سنگی از جنبه های مختلف  پژوهش های صورت گرفته با توجه به
 هاآن نقشی برای باربری د، بلكهبعهده داشته ان ر وظیفه زهكشی رابیشت و غیرمسلح بوده ستونهانه فقط  شمع و ستون، یتركیب خصوص سیستمدر تحقیقات 

 ورت بسیار محدود اشاره شده است.میزان تاثیر آن بر عملكرد سازه به ص بهو این تحقیقات دیده نشده نشست در اثر همچنیناست.  در نظر گرفته نشده نیز
ر و اثر آن بسیستم این در  تسلیح ستون هانقش و تاثیر به شمع و ستون سنگی، ی سیستم تركیبدر مورد  گذشتهمحدود نكته دیگر اینكه در تحقیقات 

، اکخی روانگرای رات ظرفیتوهش بررسی تغییاین پژ دف. هیی نیز بین آنها صورت نگرفته استپرداخته نشده و مقایسه اباربری ظرفیت نشست سازه و 
ش ظرفیت بی و افزایو جابه جایی جان در كاهش نشستستونهای سنگی دورگیر  زیاهمچنین تاثیر مسلح س ظرفیت باربری و تغییراتكاهش نشست، 

 .میباشد  FLAC 3Dافزار تفاضل محدودسازی عددی توسط نرم  ستفاده از مدلبا ادر یك سیستم تركیبی شمع و ستون  ،باربری
 
 

  سازي نحوه مدل .2
 

و  شمع ها و ستون سنگی انجام پذیرفته است. به علت وجود اندركنش پیچیده بین Flac 3Dاین مدل سازی به صورت سه بعدی و در محیط نرم افزار 
مناسب  شمع ها و ستون سنگی كه  متر به عنوان ابعاد 8*8ابعاد  ،زمان بر شدن محاسبات ابتدا با بررسی چندین فاصله مختلف بین شمع ها و ستون سنگی

 انتخاب شده است. كمترین اندركنش را دارند
 
 
 

 ابعاد کلی مدل      2.1
 

                                                 
3 Raju 
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5 Bask, Indaratna 

6 Suriya V., Praveen J. 
7 Hoyang, Feng, Wenbing wu 
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متر می  80*80ا ت 16*16اد نشست بین ابع-دلیل این انتخاب بررسی نتایج جابه جایی جانبی و نمودار بارشده است. متر انتخاب  20*20ابعاد كلی مدل 
 تغییرات بسیار كم و محدود می شود. 20*20باشد كه بعد از ابعاد 

در نظر تر م 5مع كوتاه و به طول متر در نظر گرفته شده است و ارتفاع ستون و شمع ها نیز در بازه ش 0.6بررسی اولیه قطر ستون سنگی و شمع در حالت 
 .گرفته شده است

 
 مدلکلی متفاوت برای جابه جایی در ابعاد -(  مقایسه نیرو1شکل 

 

 
 مدلکلی متفاوت برای در ابعاد زمان  -( مقایسه جابه جایی جانبی2شکل 

 

 

 پارامترهاي خاک، شمع و ستون سنگی 2.2
 

 انتخاب شد. 1ندرج در جدول مخصات ماسه نوادا متراكم با مشنیز ] 5[ وگلشنی و ستون سنگی نیز با توجه به مقاله صمدی ماسه نوادامورد نظر خاک 

 ع ها می باشدكالهك بتنی روی شمع ها نیز از جنس بتن شمو ،آورده شده 2ل مشخصات ژئوتكستایل مصرفی جهت تسلیح ستون سنگی در جدو
 .(3)جدول

  [5]و ستون سنگی Nevada( مشخصات ماسه 1جدول 

 متراکم)ستون سنگی( تراکم متوسط پارامتر
 1900 2100 (kg/m3)وزن مخصوص اشباع

 78.5 130 (Mpa)مدول برشی مرجع

 6.6e-5 6.6e-5 (m/s)ضریب نفوذ پذیری

 31 40 (degree)زاویه اصطکاک 

 %0 %1 کرنش تسلیم روانگرایی

 c2 0.021 0.03پارامتر ثابت 

 26 26.5 )درجه(  PTزاویه 

 d1 0.4 0.8پارامتر اتساع 

 d2 2 5پارامتر اتساع 
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 [5] ( مشخصات ژئوتکستایل مصرفی جهت مسلح سازی2جدول 

 

 
  [5] ( مشخصات شمع بتنی3جدول 

 
 
 مدل رفتاري 2.3
 

 یكنیز االستی بتنالهك كشمع ها و و رفتار مكانیكی  هاین مدل برای خاک و ستون سنگی انتخاب شد ،مدل موهركلمب بودنبا توجه به رایج 
 از كالهك بتنی برروی مدل كلی خاک را نشان می دهد. تصویری  3شكل   .ه استدر نظر گرفته شد خطی

 
 Flac 3Dای کلی مدل در نرم افزار نم( 3شکل

 

 زلزله طرح 2.4
 

اردیبهشت  29میالدی، برابر با  1940مه  19لرزه ال سنترو در تاریخ  زمین .به عنوان زلزله طرح انتخاب گردید 8زلزله ال سنترو پژوهشاین در 
اعالم  Msدر مقیاس  1/7بزرگی آن  و كیلومتر 15ن زلزله سی در منطقه ال سنترو آمریكا رخ داد. ژرفای ایبه زمان یوتی 4:36:48، ساعت 1319
مورد زیادی  ودن اطالعات و مشخصات در تحقیقاتاین زلزله به دلیل در دسترس ب .]11[ثانیه می باشد 30است. زمان این زلزله در حدود شده 

. الزم بذكر است كه ده استلزله در این پژوهش نیز استفاده شز میناز ه استفاده قرار گرفته، لذا برای امكان مقایسه نتایج با پژوهشهای پیشین،
 منطقه ال سنترو دارای خاصیت روانگرایی می باشد.

                                                 
8 EL Centro 
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 تحلیلحالت هاي مختلف  .3
 

تون سنگی ا نبودن سی، مسلح بودن سنگی قطر ستونوجود یا عدم وجود ستون سنگی، كه با یكدیگر در -چندین حالت مختلف پژوهشدر این 
به تغییر نسبت  نیروغییرات تودار به زمان، نم نسبت جایی جانبیجاب تغییرات بررسی شده و نتایج آن ها كه شامل نمودار -می باشندت با هم متفاو

ی مرتبط با ب مقایسه داده هاالقدر این نتایج  .است ارائه شده 11الی  4سیستم تركیبی شمع و ستون میباشد، در شكلهای نشست  قائم یا مكان
نرم  با تحلیل لمستق های دادهفایل و  ،شده ذكرشده اند. الزم به ذكر است كه برای هریك از حالت های بیان ا یكدیگر ته شده بحاالت گف

 . سپس به مقایسه آنها پرداخته شده است ،ایجاد شده وبه صورت جداگانه انجام  یافزار

 
 بدون ستون سنگی و ستون سنگی مسلح ،ستون سنگی غیرمسلح: حالتدر سه روانگرایی از جابجائی جانبی ناشی ( مقایسه 4شکل

 

 بدون ستون سنگی و ستون سنگی مسلح ستون سنگی غیرمسلح،: حالتدر سه نشست -بار( مقایسه نمودار 5شکل 

 
 متر1قطرو متر0.8قطر ، متر0.6قطر با سه قطر متفاوت:  غیر مسلح برای ستون روانگرایی شی ازجابجائی جانبی نا مقایسه( 6شکل

تسلیح فقط شمع بتنی، تركیب شمع و ستون سنگی و تركیب شمع و ستون سنگی متفاوت سه حالت جابه جایی جانبی مقایسه  و 4 شكل شمارهبا توجه به 
درصد در مقایسه با حالت فقط شمع  20گی جابه جایی جانبی مجموعه در زمان وقوع زلزله تقریبا تا مشاهده می شود كه با اضافه شدن ستون سن شده،

 ظرفیتاین امر نشان می دهد كه با زهكشی انجام شده توسط ستون سنگی سطح آب زیرزمینی پایین افتاده كه خود باعث كاهش  .بتنی كاهش می یابد
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جابه جایی جانبی را در موقع وقوع  دمی تواندر سیستم تركیبی، مسلح سازی ستون سنگی  د كهنشن میسازبخوبی رو هانمودار این روانگرایی می شود.
در مجموعه غیر مسلح مختلف ستون سنگی  هایرقطروانگرایی برای  جابجائی جانبی ناشی ازبین  تفاوت 6شماره  شكل .هدكاهش ددرصد  50زلزله تا 

د. مشاهده می شود با افزایش قطر ستون سنگی، جابه جایی جانبی در زمان وقوع زلزله كاهش می یابد، به تركیبی شمع و ستون سنگی را نشان می ده
متر جابه جایی در  1به  0.8درصد كاهش یافته و همینطور در افزایش قطر از  12متر، جابه جایی جانبی حدود  0.8متر به  0.6طوری كه با افزایش قطر از 

 است.درصد كاهش یافته  15حدود 

 
  ترم 1 قطرو  متر 0.8قطر متر، 0.6قطر برای ستون مسلح با سه قطر متفاوت: روانگرایی  جابجائی جانبی ناشی از مقایسه( 7شکل

نگی در حالت فزایش قطر ستون سانمودار این نشان می دهد. طبق را  ،با این تفاوت كه ستون ها مسلح گشته اند ،حالت قبل 3همان مقایسه  7شماره  شكل
متر  0.8به  0.6از  افزایش قطر . به طوری كه بانسیت حالت غیر مسلحاما مقدار این كاهش به اندازه  می گردد جابجائی جانبیباعث كاهش اگرچه مسلح 

ی دهد. به نظر میرسد به مابه جایی رخ درصد كاهش ج12متر حدودا  1به  0.8درصد كاهش جابه جایی وجود دارد و در حالت افزایش از  10در حدود 
 .كاهش میدهداز ظرفیت زهكشی آن به دلیل بسته شدن خلل و فرج  مقداریاین حالت ل محصور شدگی بیشتر ستون سنگی، دلی

 
 

 ترم 1 قطرو  متر 0.8قطر  متر،0.6قطر ا سه قطر متفاوت: مسلح بغیربرای ستون  نشست مجموعه-مقایسه نمودار بار (8 شکل

 

  ترم 1 قطرو  متر 0.8قطر متر، 0.6قطر قطر متفاوت:  برای ستون مسلح با سه نشست مجموعه-مقایسه نمودار بار( 9شکل 
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 یش ظرفیت باربری رخ میدرصدافزا 10مشاهده می شود با اضافه شدن ستون سنگی غیر مسلح به مجموعه شمع های بتنی، در حدود  5 شكلبا توجه به 
كه  نشان می دهد 8شماره شكل درصد افزایش می باید. 55دهد. ولی با مسلح سازی قائم ستون سنگی با ژئوتكستایل ظرفیت باربری مجموعه در حدود 

درصد افزایش پیدا  7حدود  فیت، این ظرمتر 1به  0.8درصد و از  9در حدود  مجموعه ظرفیت باربریمتر  0.8به  0.6از  غیر مسلح با افزایش قطر ستون
با توجه  .نشان میدهد ه شدهی گفتدرصد برای همه حالت ها 11افزایش باربری در حدود  ،حالت مسلح نیز برای  9شكل شماره نمودار  همچنین می كند.
سبی نیست، ی گزینه مناتون سنگمجموعه تركیبی شمع و سمی توان به این نتیجه رسید كه ستون سنگی غیرمسلح برای افزایش ظرفیت باربری  هابه نمودار

ن از ستو ،فضا محدودیترت در صوبا شمع های بتنی تامین شود و یا  این هدفبهتر است كه  ،باشدمیباربری مجموعه مدنظر ظرفیت بلكه اگر افزایش 
 استفاده كرد. ،دنگی غیر مسلح داركه ظرفیت باالتری نسبت به ستون س ،سنگی مسلح

 

 در هنگام زلزله سه قطر مختلف ستون غیر مسلح با مجموعه ترکیبی ( مقایسه نشست10 شکل

ستون  افزایش قطر نمودار با مقایسه نشست قائم مجموعه را در زمان وقوع زلزله با اقطار مختلف ستون سنگی نشان می دهد. طبق این 10شماره شكل  
درصد كاهش  9ائم در حدود قمتر نشست  1به  0.8درصد كاهش یافته و همچنین با افزایش قطر از  12متر نشست قائم حدود  0.8متر به  0.6سنگی از 
 .یافته است

 
 در زمان زلزله  (متر 0.6با قطر ) ( مقایسه میزان نشست در حالت ستون سنگی مسلح و غیر مسلح11شکل 

لح سازی د كه با مسنشست را در مسلح سازی و عدم مسلح سازی ستون سنگی در زمان وقوع زلزله بررسی می كند كه نشان می ده 11شماره  شكل
وان اینطور نتیجه گرفت كه با توجه به گفته های فوق می ت درصد كاهش می یابد. 25تا  20ستون سنگی در زمان زلزله نشست قائم مجموعه در حدود 

ر ناچیزی ئم را به طوشست قانن عدم وقوع زلزله و تحت فقط بار قائم، به دلیل صلب بودن شمع های بتنی و عدم وقوع روانگرایی، ستون سنگی در زما
را  ر مسلح نشستنگی غیكاهش می دهد و مسلح سازی یا عدم مسلح سازی آن تاثیری در نشست نخواهد داشت ولی در زمان وقوع زلزله وجود ستون س

یشتر در زمان وقوع زلزله ب درصد میتواند كاهش دهد. همچنین تاثیر قطر ستون سنگی نیز 20مسلح سازی آن نشست قائم را تا حدود  درصد و 50حدود 
 درصد میتواند به كاهش نشست قائم كمك كند.  12است و تا حدود 
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 نتیجه گیري  .4
 

  ی جابه جایی جانبی مجموعه می شود.درصد 20اضافه شدن ستون سنگی غیر مسلح به سیستم گروه شمع باعث كاهش 

  د شود.درص 50مسلح سازی ستون سنگی در مجموعه تركیبی شمع و ستون سنگی می تواند باعث كاهش جابه جایی جانبی تا 

  درصدی جابه جایی جانبی مجموعه تركیبی می شود. 15تا  12افزایش قطر ستون سنگی باعث كاهش 

 ی ستون سنگی می توان درصد میشود ولی با مسلح ساز 10وعه تركیبی باعث افزایش باربری تا اضافه شدن ستون سنگی غیر مسلح به مجم
 درصد باال برد. 50این افزایش را تا 

  درصد است. 11درصدی باربری ولی در حالت مسلح شده حدود  7افزایش قطر ستون سنگی در حالت غیرمسلح باعث افزایش حدود 

 قط شمع یتنیفه حالت عه تركیبی شمع و ستون سنگی نشست حاصل از زلزله و روانگرایی را نسبت بوجود ستون سنگی غیر مسلح در مجمو 
 درصد كاهش دهد. 50میتواند تا 

  ا مسلح سازی قائم درصدی می شود ولی ب 12تا  9در نشست حاصل از زلزله و روانگرایی افزایش قطر ستون سنگی باعث كاهش حدودا
 درصد كاهش داد. 25ا ستون سنگی می توان نشست را ت
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