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  خالصه
 

وقوع  خطر ،هستند یرزمینی باالداراي سطح آب ز ماسه اي که زمین هايمناطق با لرزه خیزي باال و پروژه در  اجراي
. براي جلوگیري از این پدیده می توان به بهسازي خاك با استفاده از روش هاي مختلف را به همراه دارد ۱روانگرایی

. با این ظرفیت روانگرایی را کاهش می دهد را فراهم کرده وزهکشی  امکاندانه ایی بودن  به دلیل ۲پرداخت. ستون سنگی
نمی تواند به تنهایی باربري خاك را به حد زیادي افزایش دهد. در این مواقع به  ،ده سازه اجرا شده زیاد باشداگر بار مر حال

هاي بتنی می تواند مناسب باشد ولی این سازه ها امکان زهکشی نداشته و با وقوع زلزله و رخداد  ۳کارگیري شمع
نتایج  فاده همزمان ستون سنگی و شمع در کنار هم می باشد.است در این مواقع،روانگرایی خواهند شکست. راه حل مناسب 

در این تحقیق نشان می دهد با افزودن ستون ، Flac 3Dدر نرم افزار مدل سازي سیستم ترکیبی شمع و ستون سنگی 
کاهش یافته و ظرفیت  %50و  %20سنگی به گروه شمع ها، میزان جابجایی جانبی و نشست مجموعه به ترتیب حدود 

ستون سنگی نسبت به شمع، جابه تعداد با افزایش هرچه بیشتر همچنین  افزایش می یابد. %10ري سیستم حدود بارب
رخ می دهد. نتایج نشان جایی جانبی و نشست کاهش می یابد ولی این کاهش از یک نسبتی به بعد با شیب مالیم تري 

 می تواند نسبت مناسب و بهینه باشد. 6به  2نسبت می دهد 
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 مقدمه .1

 ییروهاین جهیدر نت ،رود یم نیذرات از ب انیتماس م ردیاز زلزله قرار گ یناشی برش يکه خاك تحت اثر تنش ها یهنگام
حالت  نیکه ا، گردند یمنتقل م يمنفذ شوند به آب یذرات در امتداد قائم تحمل م يتماس ها ي لهیکه اصوالً به وس

 یخاك صفر م یمقاومت برش ،ذرات انیرفتن تماس م نیاز ب لیحالت به دل نیخواهد بود. در ا ییگراروان طیشرا زهمان برو
 ].1دهد[ یکه وزن مخصوص آن برابر خاك اشباع است، از خود نشان م ع،یما کیبه  هیشب يرفتار يشود و خاك ماسه ا

 يروش اصالح خاك برا کی یاست. ستون سنگ یسنگ يخاك ها استفاده از ستون ها نگونهیا يبهساز يهااز راه  یکی
ستونها به علت  نیا ].2باشد[ یخاك م ییروانگرا تیو کاهش ظرف یپ ریز يکم کردن نشستها ،يباربر تیظرف شیافزا
 نیتر از متداول یکیکم،  نهینها با هزساخت آ يبرا ازیمناسب، ساخت آسان و در دسترس بودن مصالح مورد ن ییکارا

 تیباال و قابل یبا مقاومت برش يمصالح دانه ا ،یسنگ ياصالح خاك هستند. در اصالح خاك به روش ستون ها يروشها
و  ]3[می شوندباال  يریتراکم پذ تیو قابل نییپا ینرم و سست با مقاومت برش يخاکها نیگزیجا نییپا اریبس يریتراکم پذ

روانگرایی در معرض  وقوعها در زمان  رایط اجراي پی هاي شمعی در خاکهاي در معرض روانگرایی، شمعدر ش. ]4[
زمین به  يعلیرغم مناسب و اقتصادي بودن، امکان افزایش ظرفیت باربر ،یشکست بوده و در شرایط استفاده از ستون سنگ

استفاده کرد که با انجام  یشمع و ستون سنگ یم ترکیبتوان از سیست وجود ندارد. براي غلبه بر این چالش می یمقدار کاف
هدف از این پژوهش  .]5[یابد نیز افزایش می خاك يظرفیت باربر ،یو کاهش احتمال روانگرای اآب توسط ستونه یزهکش

با سیستم ترکیبی شمع و ستون در ظرفیت باربري  تغییراتو  ، کاهش نشستبررسی تغییرات ظرفیت روانگرایی خاك
در نهایت نیز به بررسی نسبت بهینه تعداد  .باشد می  Flac 3Dسازي عددي توسط نرم افزار تفاضل محدود ه از مدلاستفاد

 ستون سنگی به شمع در یک سیستم ترکیبی و آرایش مناسب سیستم ترکیبی شمع و ستون سنگی پرداخته می شود.

 

 
 مدل سازي .2

 
. به علت وجود ]6[انجام پذیرفته است Flac 3Dیط نرم افزار این مدل سازي به صورت سه بعدي و در مح کلیات مدل:

ابتدا با بررسی چندین فاصله مختلف بین شمع  ،اندرکنش پیچیده بین شمع ها و ستون سنگی و زمان بر شدن محاسبات
تخاب ان متر به عنوان ابعاد مناسب شمع ها و ستون سنگی که کمترین اندرکنش را دارند 8*8ابعاد  ،ها و ستون سنگی

-دلیل این انتخاب بررسی نتایج جابه جایی جانبی و نمودار بارشده است. متر انتخاب  20*20ابعاد کلی مدل  شده است.
این نتایج  تغییرات بسیار کم و محدود می شود. 20*20متر می باشد که بعد از ابعاد  80*80تا  16*16نشست بین ابعاد 

متر و ارتفاع ستون و شمع  0,6ر ستون سنگی و شمع در حالت بررسی اولیه قط) نشان داده شده است. 2) و (1در شکل (
 .متر در نظر گرفته شده است 5ها نیز در بازه شمع کوتاه و به طول 
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 جابه جایی در ابعاد کلی متفاوت براي مدل-.  مقایسه نیرو1شکل 
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 در ابعاد کلی متفاوت براي مدلزمان  -ایسه جابه جایی جانبیمق .2شکل 

 

و مشخصات آن ها ماسه نوادا متراکم فرض شده و  ۱ماسه نوادابه ترتیب خاك مورد نظر و ستون سنگی  مشخصات مصالح:
 .]7[) ذکر شده است2همچنین مشخصات مکانیکی بتن شمع و کالهک در جدول ( ) درج شده است.1در جدول (

 

                                                 
1 Nevada 



 

 

 ]4[. مشخصات مکانیکی و هیدرولیکی خاك و ستون سنگی1جدول

 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 پذیري

 31 40 (degree)زاویه اصطکاك 

 %0 %1 کرنش تسلیم روانگرایی

 c2 0.21 0.03ت پارامتر ثاب

 26 26.5 (درجه)  PTزاویه 

 d1 0.4 0.8پارامتر اتساع 

 d2 2 5پارامتر اتساع 

 
 ]4[بتن شمع و کالهک. مشخصات مکانیکی 2جدول

 مقدار پارامتر
 3kg/m( 2500مخصوص (وزن 

 0,15 ضریب پواسون
 Mpa( 25480مدول االستیسیته (

 Mpa( 25مقاومت فشاري بتن (
 Mpa( 3بتن ( مقاومت کششی

 
متر برروي خاك و با فرض اتصال مفصلی  9*9براي اعمال بار مرده سازه به مجموعه، یک کالهک بتنی به ابعاد  بارگذاري:

مگانیوتن به عنوان بار مرده برروي این کالهک به صورت ثابت و قائم اعمال  1بار گسترده شده و بین شمع و کالهک مدل 
 از کالهک بتنی برروي مدل کلی خاك را نشان می دهد.تصویري ) 3شکل ( شده است.



 

 

با بزرگا و  ۱زلزله ال سنتروتحقیق، مدل سازي روانگرایی نیازمند زلزله طرح است، زلزله ایی که به مدل وارد شود. در این 
دسترس بودن  این زلزله به دلیل در شده است.به عنوان زلزله طرح انتخاب  ،کیلومتر 15و  ۲ریشتر 7,1ژرفاي به ترتیب 

ذکر است منطقه ال سنترو داراي خاصیت روانگرایی ه اطالعات و مشخصات آن در تحقیقات زیادي به کار رفته است. الزم ب
 .]9[و  ]8[می باشد

 

 

 FFFF FFنماي کلی مدل در نرم افزار  .3شکل 

 

شمع ها و  ه وون سنگی انتخاب شد، این مدل براي خاك و ست۳با توجه به رایج  بودن مدل موهرکلمب مدل هاي رفتاري:
 .ه انددر نظر گرفته شد ٤حالت االستیکدر کالهک بتنی نیز 

 در این تحقیق به مدل سازي و بررسی نتایج در موارد زیر پرداخته می شود: :و نتایج حالت هاي مختلف تحلیل

 م ترکیبی شمع و ستون بررسی تاثیر ستون سنگی در کاهش روانگرایی، افزایش باربري و کاهش نشست در سیست
 سنگی

 تغییرات نسبت تعداد ستون سنگی به شمع در یک گروه شمع و ستون سنگی 

 آرایش هاي مختلف ترکیب شمع و ستون سنگی 

                                                 
1 El Centro 
2 Richter 
3 Mohr-Coulomb 
4 Elastic 



 

 

 در سیستم ترکیبی شمع و ستون سنگی، نشان می دهد با ،ثیر ستون سنگی در کاهش روانگراییتأنتایج حاصل از بررسی 
 یبتنهاي با حالت شمع  سهیدرصد در مقا 20حدودمجموعه در زمان وقوع زلزله  یجانب ییجابه جا یاضافه شدن ستون سنگ

افتاده  نییپا ینیرزمیسطح آب ز ،یانجام شده توسط ستون سنگ یدهد که با زهکش یامر نشان م نیا .ابدی یکاهش م تنها،
 ه شده است.) نشان داد4این نتایج در شکل ( شود. یم ییکه خود باعث کاهش احتمال روانگرا

 

 
 بررسی تأثیر ستون سنگی در کاهش روانگرایی .4شکل 

 
 در سیستم ترکیبی شمع و ستون سنگی، نشان می دهد با نشست قائم،ثیر ستون سنگی در کاهش تأنتایج حاصل از بررسی 
. این ابدی یمکاهش  تنها، یبتنهاي با حالت شمع  سهیدرصد در مقا 50حدودمجموعه  نشست قائم یاضافه شدن ستون سنگ

 ) نشان داده شده است.5نتایج در شکل (
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 نشست قائمبررسی تأثیر ستون سنگی در کاهش  .5شکل 

در سیستم ترکیبی شمع و ستون سنگی، نشان می  افزایش ظرفیت باربري،ثیر ستون سنگی در تأنتایج حاصل از بررسی 
 افزایش تنها، یبتنهاي با حالت شمع  سهیدرصد در مقا 10حدودمجموعه  فیت باربريظر یاضافه شدن ستون سنگ دهد با

 ) نشان داده شده است.6. این نتایج در شکل (ابدی یم
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 افزایش ظرفیت باربريبررسی تأثیر ستون سنگی در  .6شکل 

 
در سیستم ترکیبی شمع و  کاهش جابجایی جانبی،در  شمع هابه  ستون سنگینسبت تعداد یر ثتأنتایج حاصل از بررسی 

در مجموعه، میزان جابجایی جانبی کاهش می یابد؛ به طوري  یستون سنگتعداد اضافه شدن  ستون سنگی، نشان می دهد با
ده شده ) نشان دا7این نتایج در شکل (براي ستون هاي سنگی، ناچیز است.  4به  2که این تغییرات با افزایش از نسبت 

 .است
 



 

 

 
 تأثیر نسبت تعداد ستون سنگی به شمع ها در کاهش جابجایی جانبیبررسی  .7شکل 

 
در سیستم ترکیبی شمع و ستون  کاهش نشست قائم،در  به شمع ها ستون سنگینسبت تعداد یر تأثنتایج حاصل از بررسی 

کاهش می یابد. این نتایج در شکل  شست قائمندر مجموعه، میزان  یستون سنگتعداد اضافه شدن  سنگی، نشان می دهد با
 ) نشان داده شده است.8(
 

 
 نشست قائمتأثیر نسبت تعداد ستون سنگی به شمع ها در کاهش بررسی  .8شکل 

 
. در این اشکال ) نشان داده شده است9نحوه آرایش سیستم ترکیبی شمع و ستون سنگی درنسبت هاي مختلف، در شکل (

 دهنده ي ستون هاي سنگی و دوایر آبی رنگ، نشان دهنده ي شمع هاي بتنی هستند. دوایر سفید رنگ، نشان



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 درنسبت هاي مختلفرکیبی شمع و ستون سنگی نحوه آرایش سیستم ت .9شکل 

 
 

 نتیجه گیري .3
 

 نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر می باشد:
  درصدي جابه جایی  20باعث کاهش  ستون سنگی، ترکیبی شمع واضافه شدن ستون سنگی غیر مسلح به سیستم

 جانبی مجموعه می شود.
  نشست حاصل از زلزله و روانگرایی را تا ترکیبی شمع و ستون سنگی، اضافه شدن ستون سنگی غیر مسلح به سیستم
 درصد کاهش دهد. 50
  درصد  10باربري تا یت ظرفباعث افزایش ترکیبی شمع و ستون سنگی، اضافه شدن ستون سنگی غیر مسلح به سیستم
 .شود می

  با افزایش هرچه بیشتر ستون سنگی نسبت به شمع، جابه جایی جانبی و نشست کاهش می یابد ولی این کاهش از یک
 می تواند نسبت مناسب و بهینه باشد. 6به  2که با توجه نمودار ها نسبت  رخ می دهدنسبتی به بعد با شیب مالیم تري 
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