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چکیده
سواحل هر کشور از نظر اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و حتي نظامي اهميت خاص دارند دليل اين مطلب گستردگي
اقيانوسها و درياها بر روي سطح زمين و همچنين استقرار بسياري از تأسيسات دريايي در مناطق ساحلي ميباشد.
موجشکن يکي از اجزاء اصلي بندر به شمار ميرود که هزينه اصلي بندر سازي را تشکيل ميدهد و اين امکان را بوجود
ميآورد تا در تمام فصول سال بندر قابل بهرهبرداري باشد .پايداري سازه موجشکن از جمله مهمترين موضوعات در طرح
اين سازهها مي باشد که بايد مورد توجه مهندسين سواحل ،بنادر و سازههاي دريايي واقع گردد .نظر به اهميت اين موضوع
پايداري سازه موجشکن به عنوان هدف اين تحقيق در نظر گرفته شده است .در تحقيق حاضر ميزان تنشها و نشست در
بستر سازه موجشکن قائم با استفاده از دادههاي ميداني برداشت شده و بکارگيري نرمافزار  plaxisمورد بررسي قرار گرفته
است .به منظور دستيابي به اهداف اين تحقيق ابتدا دادههاي ميداني خاک منطقه بندر امام خميني که محل احداث
موجشکن مي باشد برداشت گرديد سپس سناريوهايي براي اجراي مدلسازي طرح ياد شده تعريف گرديد .اين سناريوها بر
اساس تغيير پارامترهاي هندسي سازه بر اساس استانداردها و همچنين دادههاي خاک به مدل معرفي گرديد .دادههاي
برداشت شده شامل دو گمانه حفر شده در سه عمق ( 2/0-5متر) 5( ،تا  5/5متر) و ( 8تا  8/5متر) و دادههاي هندسي
شامل ارتفاع ،ارتفاع پي ،شيب کناره بوده است .نتايج حاصل از تحقيق نشان ميدهد در شرايط يکسان ژئوتکنيکي که در
آن جنس خاک و مشخصات فني آن برابرباشد ،در صورتيکه شيب سازه توده سنگي افزايش يابد اصطالحا"شيب تندترگردد
سازه داراي پايداري بيشتر و نشست کمتري خواهد بود .همچنين از نظر ايمني ،سازه ايمن تر بحساب مي آيد .همچنين در
شرايط يکسان ژئوتکنيکي با فرض ثابت بودن شيب ها در صورتيکه ارتفاع سازه توده سنگي افزايش يابد ،پايداري آن
کمتر و در واقع سازه از لحاظ ايمني از ايمني کمتري برخوردار خواهد بود.

واژه هاي کليدي :مهندسي سواحل ،موجشکن قائم ،نرم افزار  ، plaxisپارمترهاي هندسي ،ژئونکنيک بستر
مقدمه

سواحل از جمله مناطق حائز اهميت براي هر کشور
ميباشد به نحوي که ميتوان گفت هر کشوري توانسته
است از سواحل خود بيشترين استفاده را داشته باشد در

زمينههاي مختلف از جمله اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي
و  ...پيشرفت نمايد.
بررسيها نشان ميدهد جهت بهرهبرداري مناسب
از سواحل راهکارهاي مختلفي وجود دارد که جهت نيل
به اين اهداف هزينههاي بسيار زياد بايد صرف گردد لذا

ربرسي تأثیر پارامتراهی هندسي و مشخصات خاک رب پایدا ری موجشکن اقئم
لزوم ارائه طرحهاي با دقت باال بيش از پيش مشخص
ميگردد .طراحي و اجراي سازه هاي مختلف از جمله
اقدامات متداول در سواحل ميباشد که متأسفانه عدم
توجه به اصول طراحي و اجراء بسياري از اين طرحها را
در رده طرحهاي ناموفق درآورده است.
موجشکنها از جمله متداولترين سازههاي ساحلي
هستند که با اهداف مختلفي از جمله ايجاد محيط آرام
جهت پهلوگيري شناورها ونيز حفاظت سواحل طرح و
اجراء ميشوند .در خصوص جنبههاي مختلف اين سازه
تاکنون تحقيقات گسترده اي صورت گرفته است که در
ميان اين تحقيقها لزوم توجه به پايداري سازهها کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به بيان مطالب فوق
ميتوان به لزوم و اهميت پايداري سازههايي از قبيل
موجشکن پي برد.
در تحقيق حاضر هدف بررسي پايداري سازه
موجشکن قائم ميباشد بدين منظور تأثير پارامترهاي
مختلف هندسي از جمله ارتفاع  ،شيب کناره ،ارتفاع پي
توده سنگي و همچنين خصوصيات ژئوتکنيک بستر بر
پايداري سازه مورد بررسي قرار گرفته است.
مروری بر تحقیقات گذشته

چگيني و همکاران ( 1375تا  )1379تغييرشکل
موجشکنهاي شکلپذير را در اثر برخورد امواج مورد
بررسي قرار دادند .آنها آزمايشهايي بر روي مدل
هيدروليکي يک نوع موجشکن شکلپذير موسوم به
مسلح تودهاي انجام دادند .همچنين آنها تغييرشکل
موجشکنهاي سکويي را در اثر برخورد امواج مورد
بررسي و مطالعه قرار دادند .اين موجشکن براي ساخت
در بندر چند منظوره پسابندر طراحي شده بود .نتايج
بدست آمده از آزمايشات نشان ميدهد موج شکنهاي
شکل پذير مورد آزمايش تاحد رسيدن به نيم رخ پايدار
تغيير شکل مي دهند .تغيير شکل سازه با افزايش ارتفاع
موج براي يک مقطع خاص و در نتيجه عدد پايداري
افزايش مي يابد [.]1
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 )1994( Van der Meerتحقيقات گستردهاي با
تعداد زيادي آزمايش مدلفيزيکي براي تعيين روابط بين
پارامترهاي مشخص کننده نيم رخ و پارامترهاي
هيدروليکي و سازهاي ،براي تهيه يک مدل (مدل
کامپيوتري  )Breakwatانجام داد [.]9
به عالوه جزئيات بسياري درباره موجشکنهاي
سکويي به صورت گسترده در موسسه هيدروليک دلفت
هلند بررسي شدند .بخش اصلي مطالعات اخير توسط
Van der Meerو  )1992( Veldmanانجام
گرفت ]10[.همچنين تحقيقاتي توسط  Kaoو Hall
( )1990انجام شد که در پروژه هاي ،MAST I,II
توسط اتحاديه اروپا حمايت مي شدند [.]4
 Melbyو  )1998( Kobayashiبعنوان اولين قدم
يک روش احتمالي را براي نگهداري و بازسازي
موجشکنها توصيه کردهاند که بر يک سري آزمايشهاي
مدل فيزيکي در فلوم موج استوار است .در اين تحقيق
ميزان تعميرات در پيشرفت آسيب در اليه آرمور برروي
موجشکنهاي سنتي تحت تأثير يک سري امواج
شکناي محدود به عمق براي شرائط مختلف موج و
سطح تراز آب اندازهگيري شده است .آنها در نهايت يک
فرمول تجربي را براي پيشبيني مقدار ميانگين سطح
آسيب ناشي از طوفانهاي مختلف را براي يک سازه موج
شکن با شيب  1:2و شيب ساحل  1:20ارائه نمودهاند
[.]5
 )1999( Sayaoپروفيل تغيير شکل موج شکن
شکل پذير را به وسيله يکسري آزمايشهاي مدل
فيزيکي تحليل نموده است .نتايج نشان ميدهد که تأثير
پارامتر تشابه شکست بر روي اين پروفيل بسيار زياد
است [.]7
 Torumو همکاران ( )2002نيز آزمايشهاي
گسترده اي را روي اين دسته موج شکنها انجام دادند و
توانستند رابطه اي براي ميزان عقب نشيني سکو در
حالت تشکيل نيمرخ پايدار نهايي ارائه کنند .آنها در اين
روابط جمالتي شامل تاثير ضريب دانه بندي و ضريب
عمق را نيز به روابط خود اضافه نمودند [.]8
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 Raoو همکاران ( )2003با انجام آزمايشهايي
دريافتند که با کوچک شدن ابعاد سنگها ،ميزان آسيب
وارده به آنها افزايش مي يابد .اين دو با استفاده از پارامتر
سطح آسيب ( )Sو کاهش  10و  30درصدي وزن
سنگها نشان دادند که يک رابطه نمايي بين افزايش
پارامتر پايداري و افزايش سطح آسيب برقرار مي باشد
[.]6
آقتومان و همکاران ( )2005دستورالعمل طراحي
ضخامت الية آرمور موجشکنهاي شکل پذير را ارائ ه
نمودند [.]2
آقتومان و همکاران ( )2011تاثير عرض سکوي
موجشکنهاي شکلپذير را بر تغيير شکل نهايي آنها
ارائه نمودند [.]3

موقعيت واقعي سازه ممکن است هم با کرنش
صفحهاي و يا با مدل تقارن محوري مدل شود .اين
برنامه از امکانات گرافيکي سادهاي استفاده ميکند تا
کاربر را براي ايجاد مدل ژئوتکنيکي و مش بندي المان
محدود که بر مبناي مقطع هاي عرضي عمودي که
معرف وضعيت موجود است قادر سازد.
فر آيندهاي ورودي گرافيکي ساده يک توليد سريع
مدلهاي المان محدود پيچيده را توانمند ميکند و
تسهيالت خروجي بيشتر ،يک نمايش جزئي نتايج
محاسباتي را فراهم ميکند .خود محاسبه کام
ال"اتوماتيک شده است و بر اساس فرآيندهاي عددي
قدرتمند قرار دارد .اين مفهوم کاربران جديد را براي کار
کردن با بسته بعد از تنها چند ساعت تالش توانا ميکند

مواد و روشها

اطالعات مورد استفاده

معرفي نرم افزار مورد استفاده

به منظور انجام تحقيق دادههاي ميداني دو گمانه
حفر شده در منطقه بندر امام خميني استان خوزستان
استفاده شده است .براي هر گمانه نيز اطالعات سه
عمق ( 2/5-0متر) 5/5 -5( ،متر) و (  8/5 – 8متر)
استخراج شده است.
در جدولهاي ( )1تا ( )6اطالعات بدست آمده از
گمانهها ارائه شده است.

 Plaxisيک برنامه المان محدود براي تحليل دو
بعدي تغيير شکل و پايداري در مهندسي ژئوتکنيک
ميباشد .کاربردهاي ژئوتکنيکي نيازمند مدلهاي
پيوسته پيشرفته براي شبيهسازي رفتار غير ايزوتروپيک
و غيرخطي وابسته به زمان خاک و يا سنگ ميباشد.
به عالوه از آنجائيکه خاک يک ماده چند فازه است براي
بحث در مورد فشارهاي منفذي هيدرو استاتيک و غير
هيدرو استاتيک در خاک فرآيندهاي ويژهاي مورد نياز
است.
بديهي است جهت کار با اين نرمافزار بايد مطالعه و
پيشزمينه عميقي در رابطه با مهندسي ژئوتکنيک وجود
داشته باشد تا آنچه به عنوان مدل و دادههاي ورودي
به نرمافزار معرفي ميکنيم نزديک به واقعيت پروژه
باشد.
 Plaxisيک برنامه کامپيوتري المان محدود دو
بعدي باهدف به خصوصي است که براي انجام آناليز
پايداري و تغيير شکل در کاربرد هاي مختلف
ژئوتکنيکي استفاده ميشود.

گمانه اول
الف) عمق  2تا  2 /50متری

با توجه به نتايج اخذشده از گمانه اول بستر محل
احداث،نشان ميدهد که متوسط دانسيته خشک مصالح
در اين عمق حدود  1/60گرم بر سانتيمتر مکعب بوده
و متوسط رطوبت طبيعي اين مصالح نيز  27درصد
ميباشد .اليههاي خاک از نوع رسي و مطابق با
گمانههاي اخذشده در اليههاي  2/50متري از نوع رس
با مشخصات جدول ( )1ميباشد.

ربرسي تأثیر پارامتراهی هندسي و مشخصات خاک رب پایدا ری موجشکن اقئم
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جدول  -1مشخصات الیههای خاک تا عمق  2.5متری
Cs

Cr

eo

e'o

pc

P0

OCR

0.19

0.03

0.647

0.724

1.04

0.22

4.73

درصد ميباشد با توجه به نتايج حاصله از گمانه اول
جنس و مشخصات خاک در اين عمق از نوع رس
قهوهاي و اطالعات بدست آمده مطابق با جدول ()2
ميباشد.

ب)عمق  5تا  5.50متری

با توجه به نتايج اخذشده از گمانه اول بستر محل
احداث ،نشان ميدهد که متوسط دانسيته خشک مصالح
در عمق  5/50متري حدود  1/60گرم بر سانتيمتر
مکعب بوده و متوسط رطوبت طبيعي اين مصالح نيز 30

جدول  -2مشخصات الیههای خاک تا عمق  5.5متری
Cs

Cr

eo

e'o

pc

P0

OCR

0.36

0.05

0.662

0.800

1.71

0.53

3.23

با توجه به نتايج حاصله از گمانه اول جنس و
مشخصات خاک در اين عمق از نوع رس قهوهاي و
اطالعات بدست آمده مطابق با جدول ( )3ميباشد.

ج)عمق  8تا  8/50متری

با توجه به نتايج اخذشده از گمانه اول بستر محل
احداث،نشان ميدهد که متوسط دانسيته خشک مصالح
در عمق  8/50متري حدود  1/60گرم بر سانتيمتر
مکعب بوده و متوسط رطوبت طبيعي اين مصالح نيز 32
درصد ميباشد

جدول  -3مشخصات الیههای خاک تا عمق  8.5متری
Cs

Cr

eo

e'o

Pc

P0

OCR

0.22

0.04

0.662

0.853

1.00

0.88

1.14

و متوسط رطوبت طبيعي اين مصالح نيز  27درصد
ميباشد .اليههاي خاک از نوع رسي و مطابق با
گمانههاي اخذشده در اليههاي  2/50متري از نوع رس
با مطابق با جدول ( )4ميباشد.

گمانه دوم
الف) عمق  2تا  2 /50متری

با توجه به نتايج اخذشده از گمانه دوم بستر محل
احداث ،نشان ميدهد که متوسط دانسيته خشک مصالح
در اين عمق حدود  1/60گرم بر سانتيمتر مکعب بوده

جدول  -4مشخصات الیههای خاک تا عمق  2.5متری
Cs

Cr

eo

e'o

pc

P0

OCR

0.17

0.03

0.657

0.720

0.98

0.22

4.48

تخ
دو فصلنامه علمي و صصي مهندسي آب – بهار و اتبستان 1395

27
درصد ميباشد با توجه به نتايج حاصله از گمانه اول
جنس و مشخصات خاک در اين عمق از نوع رس
قهوهاي و اطالعات بدست آمده مطابق با جدول ()5
ميباشد.

ب) عمق  5تا  5 /50متری

با توجه به نتايج اخذشده از گمانه اول بستر محل
احداث ،نشان ميدهد که متوسط دانسيته خشک مصالح
در عمق  5/50متري حدود  1/60گرم بر سانتيمتر
مکعب بوده و متوسط رطوبت طبيعي اين مصالح نيز 30

جدول  -5مشخصات الیههای خاک تا عمق  5.5متری
Cs

Cr

eo

e'o

pc

P0

OCR

0.16

0.02

0.662

0.802

1.00

0.54

1.58

مکعب بوده و متوسط رطوبت طبيعي اين مصالح نيز 32
درصد ميباشد.
با توجه به نتايج حاصله از گمانه اول جنس و
مشخصات خاک در اين عمق از نوع رس قهوهاي و
اطالعات بدست آمده مطابق با جدول ( )6ميباشد.

ج)عمق  8تا  8/50متری

با توجه به نتايج اخذشده از گمانه اول بستر محل
احداث،نشان ميدهد که متوسط دانسيته خشک مصالح
در عمق  8/50متري حدود  1/60گرم بر سانتيمتر

جدول  -6مشخصات الیههای خاک تا عمق  8.5متری
Cs

Cr

eo

e'o

pc

P0

OCR

0.21

0.02

0.664

0.855

1.38

0.88

1.57

سناریوهای انجام تحقیق

به منظور انجام تحقيق حاضر ،ابتدا نسبت به ترسيم
مدل موج شکن قائم مطابق با طرح سازه انتخابي اقدام
گرديد سپس در مدل موجشکن قائم ترسيمشده مطابق
با آييننامه ايران سناريوهاي انجام مدلسازي شامل
پارامترهاي شيب کنارهها ،عرض و ارتفاع پي موجشکن،
ارتفاع سازه به نرم افزار معرفي گرديد.
مدل اول

در اين مدل سازه انتخابي مورد نظر با وارد نمودن
شيب  1:3و  1:2و در نظر گرفتن ارتفاع  2.5متري پي
سازه محل استقرار سازه بتني قائم لحاظ شده است.
اطالعات مربوط به اين مدل مطابق با  cو∅ اخذشده

در عمق هاي  2تا  2.50متري 5،تا  5.50متري و  8تا
 8.50متري از گمانه اول لحاظ گرديده است.
مدل دوم

در اين مدل طرح سازه با تغيير شيب از  1:3به
 1:1.25و  1:2به  1:1.15و ثابت بودن ارتفاع پي سازه
( 2.50متر) لحاظ شده و اطالعات مربوط به اين مدل
با  cو∅ اخذشده از گمانه اول در عمق هاي  2تا 2.5
متري 5 ،تا  5.50متري و  8تا  8.50متري وارد شده
است.
مدل سوم

در اين مدل طرح سازه با شيب  1:3و  1:2و با تغيير
ارتفاع پي از  2.50متري به  3.5متر انجام و دادهها و
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اطالعات اوليه نرمافزار مطابق با نتايج اخذشده از گمانه
اول در عمقهاي ذکرشده صورت پذيرفته است.
مدل چهارم

در اين مدل طرح سازه با شيب  1:1.25و  1:1.15و
با ارتفاع  3.50متر جهت پي سازه انجامشده و دادهها و
اطالعات اوليه نرمافزار مطابق با نتايج موجود گرفتهشده
از گمانه اول در عمقهاي متفاوت لحاظ شده است

مدل ششم

در اين مدل طرح سازه را با تغيير شيب به 1:1.25
و  1:1.15و با فرض ثابت بودن ارتفاع پي سازه و با
لحاظ کردن دادههاي گمانه دوم محاسبه گرديده است.
مدل هفتم

در اين مدل طرح سازه را با تغيير شيب به  1:3و
 1:2و با تغيير ارتفاع پي سازه از  2.50متري به 3.50
متر و با استفاده از داده هاي گمانه مدل گرديده است.

مدل پنجم

در اين مدل سازه را با شيب  1:3و  1:2و ارتفاع پي
 2.50متري با لحاظ کردن دادهها و اطالعات گمانه دوم
در عمقهاي متفاوت صورت گرفته است.

مدل هشتم

در اين مدل طرح سازه با شيب  1:1.25و  1:1.15و
با تغيير ارتفاع از  2.50به  3.50متري و لحاظ نمودن
دادهها و اطالعات گمانه دوم وارد نرمافزار شده است.

جدول  -7مشخصات مدلهای مختلف انجام شده
حالت(مدل)

ارتفاع موج

ارتفاع پي توده

شیب

گمانه

شکن() m

سنگي() m

راست

چپ

A1

11/5

2/50

1:2

1:3

اول

B1

11/5

2/50

1:1.5

1:1.25

اول

C1

12/5

3/50

1:2

1:1.25

اول

D1

12/5

3/50

1:1.5

1:1.25

اول

A2

11/5

2/50

1:2

1:3

دوم

B2

11/5

2/50

1:1.5

1:1.25

دوم

C2

12/5

3/50

1:2

1:3

دوم

D2

12/5

3/50

1:1.5

1:1.25

دوم

نتایج

همانگونه که بيان گرديد هدف تحقيق حاضر
بررسي ميزان تنشها و ميزان نشست در اعماق مختلف
بستر پس از اجراي سازه موجشکن قائم ميباشد که در
اين بخش نتايج حاصل از اجراي مدلهاي مختلف ارائه
گرديده است .همچنين براي هر مدل هفت فاز شامل
فاز اول نشست آني در اثر احداث پي توده سنگي ،فاز
دوم نشست تحکيمي در اثر احداث پي توده سنگي ،فاز
سوم تحيکم  100روزه سازه ،فاز چهارم نشست آني در

اثر احداث سازه قائم بتني ،فاز پنجم نشست تحکيمي
در اثر احداث سازه بتني قائم ،فاز ششم نشست
تحکيمي نهايي و فاز هفتم کنترل پايداري در نظر گرفته
شده است که نتايج به صورت زير ارائه شده است.
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بررسي میزان تنش در اثر اجرای مدل اول

در جدول( ) 8ميزان تنش کل اتفاق افتاده در
اليههاي مختلف خاک (عمق هاي متفاوت) ارائه شده
است.
جدول -8تغییرات تنش و جابجایي در مدل اول
فاز

مقدار جابجايي کل() m

تنش موثر( )KN/𝑚2

2

تنش کل( 𝑚)KN/

اول

0/85

275/73

527/07

دوم

0/85

275/75

527/10

سوم

0/85

275/75

527/10

چهارم

1/83

330/16

583/43

پنجم

1/85

333/20

584/55

ششم

1/87

333/20

584/55

بررسي میزان تنش در اثر اجرای مدل دوم

در جدول( ) 9ميزان تنش موثر ،تنش کل و ميزان
جابجايي اتفاق افتاده در اليه هاي مختلف خاک
(عمقهاي متفاوت) ارائه شده است.
جدول -9تغییرات تنش و جابجایي در مدل دوم
فاز

مقدار جابجايي کل () m

تنش موثر( )KN/𝑚2

تنش کل( )KN/𝑚2

اول

1/09

280/93

530/93

دوم

1/09

280/96

530/96

سوم

1/09

280/96

530/96

چهارم

2/02

337/31

587/31

پنجم

2/02

337/31

587/31

ششم

2/05

337/31

587/31
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بررسي میزان تنش در اثر اجرای مدل سوم

در جدول( )10ميزان تنش موثر ،تنش کل و ميزان
جابجايي اتفاق افتاده در اليه هاي مختلف خاک
(عمقهاي متفاوت) ارائه شده است.
جدول -10تغییرات تنش و جابجایي در مدل سوم
فاز

مقدار جابجايي کل() m

تنش موثر( )KN/𝑚2

2

تنش کل( 𝑚)KN/

اول

1/08

288/9

537/56

دوم

1/12

288/92

537/58

سوم

1/14

288/91

537/57

چهارم

2

345/33

593/99

پنجم

2/05

345/32

593/99

ششم

2/07

345/32

593/98

بررسي میزان تنش در اثر اجرای مدل چهارم

در جدول( )11ميزان تنش موثر ،تنش کل و ميزان
جابجايي اتفاق افتاده در اليههاي مختلف خاک
(عمقهاي متفاوت) ارائه شده است.
جدول -11تغییرات تنش و جابجایي در مدل چهارم
فاز

مقدار جابجايي کل () m

تنش موثر( )KN/𝑚2

تنش کل( )KN/𝑚2

اول

1/11

295/06

544/73

دوم

1/12

295/09

544/75

سوم

1/15

295/10

544/75

چهارم

1/99

353/09

602/85

پنجم

2/01

353/08

602/85

ششم

2/04

393/03

602/85
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بررسي میزان تنش در اثر اجرای مدل پنجم

در جدول( )12ميزان تنش موثر ،تنش کل و ميزان
جابجايي اتفاق افتاده در اليههاي مختلف خاک
(عمقهاي متفاوت) ارائه شده است.
جدول -12تغییرات تنش و جابجایي در مدل پنجم
فاز

مقدار جابجايي کل () m

تنش موثر( )KN/𝑚2

تنش کل( )KN/𝑚2

اول

0/65

288/16

538

دوم

0/67

288/19

538/03

سوم

0/70

288/20

538/04

چهارم

1/27

349/12

598/52

پنجم

1/37

349/12

598/53

ششم

1/40

349/12

598/53

بررسي میزان تنش در اثر اجرای مدل ششم

در جدول( )13ميزان تنش موثر ،تنش کل و ميزان
جابجايي اتفاق افتاده در اليههاي مختلف خاک
(عمقهاي متفاوت) ارائه شده است.
جدول -13تغییرات تنش و جابجایي در مدل ششم
فاز

مقدار جابجايي کل () m

تنش موثر( )KN/𝑚2

2

تنش کل( 𝑚)KN/

اول

0/8

290/71

542/05

دوم

0/82

290/74

542/08

سوم

0/87

290/75

542/09

چهارم

1/40

352/12

603/46

پنجم

1/41

352/12

603/46

ششم

1/54

352/12

603/46
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بررسي میزان تنش در اثر اجرای مدل هفتم

در جدول( )14ميزان تنش موثر ،تنش کل و ميزان
جابجايي اتفاق افتاده در اليههاي مختلف خاک
(عمقهاي متفاوت) ارائه شده است.
جدول -14تغییرات تنش و جابجایي در مدل هفتم
فاز

مقدار جابجايي کل () m

تنش موثر( )KN/𝑚2

تنش کل( )KN/𝑚2

اول

0/84

308/99

559/04

دوم

0/85

309

559/05

سوم

0/85

309

559/05

چهارم

1/40

370/23

620/20

پنجم

1/46

370/23

620/20

ششم

1/54

370/23

620/20

بررسي میزان تنش در اثر اجرای مدل هشتم

در جدول( )15ميزان تنش موثر ،تنش کل و ميزان
جابجايي اتفاق افتاده در اليههاي مختلف خاک
(عمقهاي متفاوت) ارائه شده است.
جدول -15تغییرات تنش و جابجایي در مدل هشتم
فاز

مقدار جابجايي کل () m

تنش موثر( )KN/𝑚2

2

تنش کل( 𝑚)KN/

اول

0/8

297/85

549/68

دوم

0/81

297/86

549/69

سوم

0/84

297/87

549/69

چهارم

1/48

359/56

610/22

پنجم

1/50

359/56

610/21

ششم

1/58

359/56

610/21

با توجه به نتايج حاصل از مدل اول در مقايسه با
نتايج حاصل از مدل دوم که در آن شيب از 1:3و 1:2
به ترتيب به 1:1.25و 1:1.15تغيير مي يابد ،با توجه به
يکسان بودن مشخصات خاک محل ( cو ∅ يکسان)
دراين حالت بدليل افزايش زاويه شيب که باعث افزايش
سطح مقطع پي توده سنگي(نشيمنگاه سازه بتني)

ميگردد نشان مي دهد که مدل اول نسبت به مدل دوم
پايدارتر و نشست کمتري دارد.
ضريب ايمني سازه درمدل اول نيز باالتر از مدل
دوم مي باشد .يعني سازه با مشخصات مدل اول ايمنتر
مي باشد.
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با توجه به نتايج حاصل از مدل اول در مقايسه با
نتايج حاصل از مدل سوم که در آن ارتفاع پي توده
سنگي نسبت به مدل اول تغييرداده شده و از 2/5متر
به  3/5متر افزايش يافته است نشان مي دهدکه ميزان
نشست کمتري در مدل اول نسبت به مدل سوم اتفاق
مي افتدو اين حاکي از آن است که مدل اول پايدارتر
مي باشد.
ضريب ايمني نيز در مدل سوم کمتر است .اين
نشان مي دهدکه اين مدل نسبت به مدل با مشخصات
اول از ايمني کمتر برخوردار است.
با توجه به نتايج حاصل از مدل اول در مقايسه با
نتايج حاصل از مدل چهارم که در آن شيب از 1:3و 1:2
به ترتيب به 1:1.25و 1:1.15تغيير مي يابد و ارتفاع پي
توده سنگي از 2/5متر به  3/5متر افزايش يافته وبا توجه
به اينکه مشخصات خاک ( cو ∅ ) يکسان مي باشد
ميزان نشست در مدل چهارم بيشتر مشاهده مي گرددلذا
مدل با مشخصات اول داراي پايداري بيشتري مي باشد
همچنين ضريب ايمني در مدل اول بيشتر است و
اين نشان مي دهد که اين مدل ايمن تر است.
با توجه به نتايج حاصل از مدل دوم که در آن شيب
از 1:3و  1:2به ترتيب به 1:1.25و 1:1.15تغيير يافته،
در مقايسه با نتايج حاصل از مدل سوم که در آن ارتفاع
پي توده سنگي افزايش يافته وبا حفظ مشخصات
يکسان خاک ( cو ∅ ) براي هردو مدل ،ميزان نشست
کلي در هر دو مدل تقريبا يکسان بنظر مي رسد اما
ضريب ايمني در مدل دوم بيشتر از مدل سوم مي باشد
لذا مي توان گفت مدل دوم نسبت به مدل ديگر
ارجحيت داشته وايمني آن بيشتر است.
با توجه به نتايج حاصل از مدل دوم که در آن شيب
از 1:3و  1:2به ترتيب به 1:1.25و 1:1.15تغيير يافته ،
در مقايسه با نتايج حاصل از مدل چهارم که در آن هم
شيب تغيير داده شده است وهم ارتفاع سازه افزايش پيدا
کرده است با توجه به اينکه نوع وجنس ( cو ∅ ) خاک
محل يکسان است .تغييرات نشست سازه دوم نسبت به

33
سازه ديگر نامحسوس مي باشد اما با توجه به محاسبات
صورت گرفته سازه دوم از ايمني بيشتري برخوردار
است.
با حفظ شرايط ومشخصات يکسان براي خاکهاي
هردو مدل ( cو ∅ ) يکسان ،وبا توجه به نتايج حاصل
از مدل سوم که در آن ارتفاع پي توده سنگي از  2/5به
 3/5تغيير يافته ،در مقايسه با نتايج حاصل از مدل
چهارم که در آن شيب و ارتفاع پي توده سنگي تغيير
يافته ،ميزان نشست در هردو مدل تقريبا يکسان ولي با
توجه به نتايج محاسبات صورت گرفته ضريب ايمني در
مدل سوم باالتر است .
با توجه به نتايج حاصل از مدل اول در مقايسه با
نتايج حاصل از مدل پنجم که در آن مشخصات اليه
هاي خاک نسبت به مدل اول تغيير کرده و مشخصات
هر خاک داراي  cو ∅ متفاوت مي باشد  ،ميزان نشست
در مدل پنجم کمتر بوده و اين سازه داراي پايداري
بيشتري مي باشد.
با توجه به نتايج حاصل از مدل دوم در مقايسه با
نتايج حاصل از مدل ششم که در آن مشخصات اليه
هاي خاک تغيير کرده ،ميزان نشست در سازه ششم
کمتر مي باشد ولذا اين سازه از پايداري بيشتري
برخوردار است.
با توجه به نتايج حاصل از مدل سوم در مقايسه با
نتايج حاصل از مدل هفتم که در آن مشخصات اليه
هاي خاک نسبت به مدل سوم تغيير کرده ،ميزان
نشست کمتر مشاهده مي شود
با توجه به نتايج حاصل از مدل چهارم در مقايسه با
نتايج حاصل از مدل هشتم که در آن مشخصات اليه
هاي خاک نسبت به مدل چهارم تغيير کرده ،ميزان
نشست کمتري مشاهده مي گردد.
بررسي رفتار خاک طي بارگذاری

به منظور بررسي رفتار خاک از دستگاه تحکيم
استفاده شده است نتايج نشان ميدهد با افزايش تنش
عمودي ،تغييرات منافذ در خاک تحکيم عادي يافته،
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بيشتر از خاک بيش تحکيم يافته است .اين امر نشان
ميدهد که خاکهاي بيش تحکيم يافته سختي
بيشتري نسبت به خاکهاي عادي تحکيم يافته دارند.
خاکهاي بيش تحکيم يافته پس از رسيدن به منحني
تحکيم بکر کاهش سختي سريعي از خود نشان
ميدهند.
همچنين به منظور بررسي رفتار برشي خاک
آزمايش آزمايش سه محوري کالسيک انجام شده است
که نتايج نشان داده شده است که خاک بعد از اعمال
برش به تدريج نرمتر ميشود که در مورد نمونههاي
کمتر بيش تحکيم يافته شدت آن بيشتر است همچنين
نتايج نشان دهنده کاهش سختي با افزايش کرنش و
نيز رابطه غيرخطي بين سختي و تنش موثر متوسط
ميباشند.
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سازه داراي پايداري بيشتر و نشست کمتري خواهد بود.
همچنين از نظر ايمني ،سازه ايمن تر بحساب مي آيد.
در شرايط يکسان ژئوتکنيکي با فرض ثابت بودن
شيب ها در صورتيکه ارتفاع سازه توده سنگي افزايش
يابد ،پايداري آن کمتر و در واقع سازه از لحاظ ايمني از
ايمني کمتري برخوردار خواهد بود.
در شرايط يکسان ژئوتکنيکي در صورت تغيير شيب
و افزايش آن و همچنين افزايش ارتفاع پي توده سنگي،
سازه از لحاظ پايداري داراي پايداري کمتر و لذا
ازنظرايمني حساس تر بوده و داراي ايمني کمتري
ميباشد.
در شرايطي که مدل سازه تغيير نکرده و شيب
وارتفاع يکسان بوده عامل اصلي تعيين کننده ميزان
پايداري و کاهش ميزان نشست ،مشخصات ژئوتکنيکي
خاک محل احداث مي باشد.
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