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فرونشست زمین در دشتهای مختلف کشور منجر به ایجاد خسارت در ساختمانهای واقع در این مناطق شده است .با توجه به اینکه روشهای
معمول مقابله با فرونشست مستلزم برنامهریزی بلندمدت اجتماعی و مدیریتی میباشند ،در کوتاه مدت قابل دستیابی نیستند و لذا باید راهکارهای
زودبازده طراحی و تعمیر ساختمانها در این مناطق پیشنهاد گردد .در تحقیق حاضر مراحل طراحی ساختمانهای جدید یا مقاومسازی ساختمانهای
موجود در مناطق دارای فرونشست و یا مستعد آن بر مبنای جمعآوری مطالب از مراجع مختلف و تجربیات مولفین در پروژههای واقعی پیشنهاد شده
است .این چارچوب گام به گام شامل  6مرحله برای طراحی پی میباشد .یکی از نکات حائز اهمیت در مراحل پیشنهادی ،طراحی پی بر اساس
ریسک میباشد .اگرچه عدم قطعیتهای مختلف در متغییرهای ژئوتکنیکی وجود دارد اما مهمترین متغییر نامطمئن در طراحی پی در مناطق دارای
فرونشست عبارت از مصرف آب زیرزمینی در یک منطقه و تغییرات تراز آب زیرزمینی در آینده است ،به همین دلیل طراحی پی بر اساس ریسک
توصیه شد.
کلمات کلیدي :فرونشست ،مقاومسازی ،پی ،نشست نامتقارن ،آب زیرزمینی.
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مقدمه

فرونشست زمین یک پدیده ژئوتکنیکی است که در آن تراز سطح زمین در اثر تراکم الیههای زیرین کاهش مییابد .فرونشستهایی که در مناطق با
خاک ریزدانه به وجود میآیند معوالً روند آهستهای دارند  .پیشگیری از افزایش میزان فرونشست معموالً کار دشوار و زمانبری است .این پدیده ممکن
است سبب شکست لولهها ،کجی ساختمانها و اختالل در عملکرد کانال های انتقال آب شود .مناطق زیادی در سراسر دنیا با این پدیده مواجه هستند از
جمله این مناطق میتوان از شانگهای و تیانجین در چین؛ اوساکا ،نیگاتا و توکیو در ژاپن؛ کالیفرنیا در ایاالت متحده و ونیز در ایتالیا نام برد [1و.]2
فرونشست زمین می تواند ناشی از دالیل طبیعی همچون حرکات تکتونیک و تغییرات تراز آب و یا ناشی از فعالیتهای انسان باشد .استخراج
سیاالت زیرزمینی (عمدتاً شامل آب ،نفت خام و گاز طبیعی) در کنار برداشت از معادن سبب فرونشست میشوند .اصلیترین علت فرونشست در مناطق
مختلف ،بهرهبرداری بیش از حد از آبهای زیرزمینی است .راهکار های بکار رفته برای جلوگیری از افزایش فرونشست زمین در مناطقی که علت به
وجود آمدن آن برداشت بی رویه از آبخوان بوده است معموالً شامل محدود کردن و کنترل برداشت از آبهای زیرزمینی و ب) هدایت آبهای سطحی
به سمت آبخوان میشوند [.]3
افزایش برداشت از آب های زیرزمینی موجب کاهش تراز آب و در نتیجه آن افزایش تنش موثر میشود .افزایش تنش موثر موجب نشست

الیههای خاکی و در نهایت فرونشست سطح زمین میشود .محمودپور 1و همکاران [ ]4با مدل سازی عددی به پیشبینی نرخ نشست دشت تهران پرداختند.
این محققان مدل ساخته شده را با استفاده از دادههای تداخل سنجی راداری کالیبره کردند .کالدرهد و همکاران [ ]5با استفاده از مدلسازی سهبعدی
جریان آب زیرزمینی و استفاده از تئوری تحکیم ترزاقی به تعیین نشست ناشی از برداشت آب زیرزمینی پرداختند .کائو و همکاران [ ]6با مدلسازی سه-

بعدی جریان آب و نشست یک بعدی به شبیهسازی فرونشست دشت هوانگژو -2جیاژینگ-3هوژو 4پرداختند و نشست آتی را با برای سناریوهای
مخنلف برداشت آب پیشبینی کردند.
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فرونشست زمین در باالی سفرههای زیرزمین بهره برداری شده پدیده گسترده در ایران است .تهران ،یزد ،میبد ،مشهد ،کاشمر ،ورامین ،رفسنجان
از جمله شهرهای متاثر شده از این پدیده در ایران هستند [ .]7ذخایر آب زیرزمینی در تهران در دهههای گذشته به دالیل مختلف از جمله مهاجرت بی
رویه و رشد سریع جمعیت و متعاقباً برداشت بیش از پیش از آبهای زیرزمین برای فعالیتهای صنعتی و کشاورزی کاهش یافته است .متق 1و همکاران

[ ]7نرخ فرونشست در تهران را حدود  35 cm/yearتخمین زده اند .در رفسنجان برداشت آب به دلیل استفاده در مزارع پسته موجب افت  15متری تراز
آب زیرزمینی بین سالهای  1971تا  2001شده است .برای مشهد و زرند کرمان نرخ نشست به ترتیب برابر  30 cm/yearو  25 cm/yearبرآورد شده

است [ .]7محمدی 2و همکاران [ ]8به بررسی فرونشست دشت سمنان پرداختند ،بررسیها نشان داد که برداشت آب زیرزمینی و خصوصیات ژئوتکنیک
الیههای خاک از عوامل تعیین کننده در فرونشست دشت سمنان هستند.
روشهای معمول مقابله با فرونشست  ،شامل کاهش برداشت از آب زیرزمینی و یا هدایت آبهای سطحی به آبخوان ،بر جلوگیری از آن و یا
کاهش نرخ این رخداد متمرکز هستند .این روشها بسیار ضروری هستند لیکن مستلزم برنامهریزی بلندمدت اجتماعی و مدیریتی میباشند .با توجه به
اینکه مشکل فرونشست در نقاط بسیاری از کشور رخ داده است ،در این مقاله راهکارهای زودبازده طراحی و تعمیر ساختمانها در این مناطق پیشنهاد
میگردد .این پژوهش در مورد ساختمانهاست و شامل حال تاسیسات زیربنایی همچون راهها ،راهآهن ،خطوط انتقال نیرو و  ...نمیشود .ساختار
پیشنهادی در این مقاله با جمع آوری مطالب از مراجع مختلف و تجربیات مولفین در طراحی پی ابنیه مختلف بدست آمده است .به زبان ساده ساختار
پیشنهادی ترکیبی از تجربه و جمعآوری مطالب با جمعبندی است.
.2

ساختار کلی مراحل کار پیشنهادی

شرح مختصر روش مراحل طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر فرونشست در جدول  1ارائه شده است .مرحله اول طراحی شامل جمعآوری اطالعات
مختلف از جمله میزان فرونشست ثبت شده ،وضعیت زیرسطحی و تاریخچه تغییرات سطح آب است .در مرحله بعدی برای پیشبینی میزان فرونشست مدل
فرونشست تهیه و این مدل با استفاده از دادههای مرحله قبل کالیبره میشود .بعد از کالیبراسیون میتوان میزان فرونشست در آینده را تخمین زد .در مرحله
چهارم اعوجاج مجاز و نشست غیر یکنواخت مجاز بر حسب نوع سازه از مراجع معتبر انتخاب خواهد شد .در محله پنجم گزینههای مختلف پی با توجه
به نوع سازه مورد بررسی و فرونشست آتی پیشبینی شده مورد بررسی قرار میگیرند .در نهایت در مرحله  6ریسک گزینههای مختلف پی محاسبه شده
و با توجه به هزینه چرخه عمر ،پی مناسب انتخاب میشود.
جدول  -1شرح مختصر روشهاي طراحی ساختمان مقاوم در برابر فرونشست
 .1 -1مقدار فرونشست در منطقه تاکنون
 .1جمع آوری اطالعات

 .2 -1تاریخچه پایین رفتن سطح آب زیرزمینی در منطقه
 .3 -1مشخصات الیه های زمین و عمق سنگ بستر

 .2تهیه مدل کالیبره شده پیش بینی فرونشست

 .1 -2تهیه مدل محاسبه فرونشست
 .2 -2کالیبره کردن مدل با استفاده از اطالعات فرونشست تهیه شده
 .3 -2پیش بینی فرونشست در سالهای آتی
. 1-3تعریف هندسه مسئله فرونشست و تشکیل مدل عددی مناسب
 .2-3انتخاب متغیرهای ورودی مدل عدم قطعیت

 .3تهیه مدل غیر قطعی فرونشست با روش های قابلیت اعتماد

 .3-3انجام آنالیز حساسیت به منظور شناسایی متغیرهای تاثیرگذار سیستم
 .4-3تشکیل ماتریس محاسبات
 .5-3تهیه تابع توزیع مقادیر فرونشست محاسبه شده از مدل عدم قطعیت

 .4تعیین معیارها و مبانی طراحی پی

 .1 -4انتخاب نسبت نشست غیریکنواخت سازه به فرونشست در منطقه
 .2 -4انتخاب اعوجاج مجاز سازه با توجه به نوع سازه و خاک
 .3 -4انتخاب فرونشست حداکثر مجاز در محل پروژه

 .5طراحی گزینه های مختلف برای پی و سازه

 .1 -5پرهیز از پی منفرد در مناطق دارای فرونشست
Motagh
Mohammady



1
2

سیزدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
 20و  21اردیبهشت 1401
دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2 -5توصیه به استفاده از پی شبکه ای و پی گسترده صلب
 .3 -5توصیه به استفاده از پی عمیق در مناطق مستعد شکاف فرونشست
 .4 -5توصیه به استفاده از پی گسترده بعالوه توده بهسازی شده
 .5 -5توصیه به استفاده از درز جدایی در سازه
 .6 -5تهیه گزینه های طرح سازه و تاسیسات و بهسازی زمین
 .1-6انتخاب گزینههای مختلف طراحی پی و سازه
 -2-6وارد نمودن گزینههای مختلف طراحی پی و سازه در مدل عدم قطعیت و
تهیه تابع توزیع احتماالتی فرونشست برای هر یک از گزینهها
 -3-6تعیین فرونشست با بیشترین احتمال وقوع برای هر یک از گزینهها
 .6انتخاب گزینه برتر

 -4-6تخمین خسارت سازه در هر گزینه بر مبنای مقدار فرونشست با بیشترین
احتمال وقوع
 -5-6محاسبه هزینه چرخه عمر گزینههای طراحی
 -6-6ترسیم نمودار هزینه چرخه عمر بر حسب هزینه اولیه برای گزینههای مختلف
و انتخاب طرح منتخب
 -7-6تکمیل طراحی گزینه منتخب

 .1-2جمع آوری اطالعات
در این مرحله اطالعات مختلف در مورد منطقه مورد بررسی جمعآوری میشود .این اطالعات باید شامل اطالعات ژئوتکنیکی ،اطالعات
هیدروژئولوژی ( همچون عمق آب زیرزمینی و تغییرات آن در سنوات گذشته) و تاریخچه فرونشست منطقه باشد .اطالعات فرونشست حادث را میتوان
با استفاده از تداخل سنجی راداری ،1ترازیابی و سامانه جهتیابی ماهوارهای جهانی 2بدست آورد .در همین زمینه سازمان نقشهبرداری کشور اطلسهای
فرونشست برای مناطق مستعد کشور تهیه کرده است که میتواند در این مرحله مورد استفاده قرار گیرد [ .]9همچنین بازدیدهای میدانی نیز اطالعات
مفیدی از تاریخچه فرونشست بدست میدهند ،به عنوان مثال بیرونزدگی لوله کنار چاهها در بسیاری مناطق نشان از میزان فرونشست آن منطقه دارد.
اطالعات ژئوتکنیکی شامل الیه بندی جنس خاک منطقه همراه با خصوصیات هر الیه همچون جنس الیه ،پارامترهای مقاومتی و پارامترهای سختی هر
الیه ،عمق سنگ بستر و ...میشود.
 .2-2تهیه مدل کالیبره شده پیش بینی فرونشست
با استفاده از اطالعات جمع آوری شده در مرحله پیشین ،در این مرحله میتوان مدلهای فرونشست را تهیه و با استفاده از دادههای فرونشست بدست
آمده در محله قبل آنها را کالیبره نمود .معموالً در این مرحله کم بودن دادهها محدودیت اصلی در کالیبراسیون است مگر در مناطق شهری که مطالعات
فراوانی در مورد آن ها صورت گرفته باشد .در صورت عدم وجود اطالعات قبلی در مناطقی با آب و هوای خشک و پوشش گیاهی کم ،استفاده از داده-
های تداخل سنجی راداری میتواند راهگشا باشد .تحلیل داده ها معموال به سه روش صورت میگیرد .در روش اول از روابط تحکیم یکبعدی ترزاقی

استفاده میشود .در روش دوم مدلسازی عددی تحکیم با برنامههای اجزا محدود تجاری مانند پلکسیس 3صورت میگیرد و در روش سوم مدلسازی
آبخوان و یا آبخوانها با برنامههایی مثل مادفلو 4انجام میشود [11 ،10و  .]12در روش انتهایی سفره آب زیرزمینی را به طور دقیق مدل میکنیم .نتایج این

مدلها را باید با فرونشست قبلی صحت سنجی و کالیبره کنیم و با استفاده از مدل کالیبره شده فرونشست آتی پیشبینی شود.
 .3-2تهیه مدل غیر قطعی فرونشست با روش های قابلیت اعتماد
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در مرحله قبل مدل فرونشست تهیه شد و با استفاده از دادههای میدانی موجود نظیر اندازهگیریهای صورت گرفته در روش تداخل سنجی راداری
کالیبره گردید .این کالیبراسیون عمدتا بر مبنای دو متغیر فرونشست کل ثبت شده تا به امروز و همچنین نرخ فرونشست ثبت شده در سالهای مختلف
انجام میگردد و بر اساس مدل کالیبره شده میتوان مقدار فرونشست را درسالهای آینده پیشبینی نمود .مدل مورد بحث با دیدگاه تعینی تشکیل و
کالیبره شده است .به عبارت دیگر عدم قطعیت های موجود در مسئله فرونشست در این مدل لحاظ نشده است .این در حالی است که این عدم قطعیتها
می تواند منجر به تغییر نتایج متغیرهای مختلف نظیر مقدار و نرخ فرونشست و همچنین مقدار و نرخ نشست نسبت به مقادیر پیشبینی شده گردد .تهیه مدل
غیرقطعی فرونشست میتواند محدودیتهای ذکر شده را تا حدودی مرتفع نماید .پارامترهای ژئوتکنیکی غیرقطعی هستند ولی غیرقطعیترین پارامتر در
مسئله فرونشست روند برداشت از آب زیرزمینی و به تبع آن تغییر تراز آب زیرزمینی است .به همین دلیل به سمت روش غیرقطعی میرویم.
مدل غیرقطعی فرونشست میتواند با روش های مختلف تحلیل قابلیت اعتماد اعم از روشهای احتماالتی یا غیراحتماالتی انجام شود .مولفین مقاله حاضر

بکارگیری روش ساده و کاربردی "مجموعههای منتخب خبره ]13[ "1را پیشنهاد میکنند .در این روش مدل عددی مناسب برای مسئله فرونشست

تشکیل می شود .سپس متغیرهای دارای عدم قطعیت در مدل مذکور شناسایی شده و بازههای مناسب بر اساس نظر خبرگان برای این متغیرها انتخاب
میشود .با ورود این بازه ها به مدل عددی ،مقدار پاسخ سیستم یعنی فرونشست زمین به ازای ترکیبات مختلف متغیرهای ورودی حاصل میشود و بر
اساس آن توزیع احتماالتی تغییرشکل سطح زمین ترسیم میگردد .کلیات مراحل بکارگیری این روش در ادامه ارائه شده است:
-

تعریف هندسه مسئله فرونشست و تشکیل مدل عددی مناسب نظیر مدل المان محدود

-

انتخاب متغیرهای ورودی مدل عد م قطعیت و اختصاص یک محدوده مورد انتظار به هر یک از متغیرهای مذکور .این متغیرها میتواند شامل
پارامترهای خاک یا تغییرات تراز آب با گذشت زمان باشد.

-

انجام آنالیز حساسیت به منظور شناسایی متغیرهای تاثیرگذار سیستم و کاهش تعداد شبیهسازیهای مورد نیاز

-

تشکیل ماتریس محاسبات شامل ترکیب های مختلف متغیرهای ورودی مدل عدم قطعیت و ثبت پاسخ مدل یعنی مقدار فرونشست به ازای
این ترکیبات

-

برازش تابع توزیع مناسب بر روی مقادیر فرونشست محاسبه شده از مدل عدم قطعیت و محاسبه مقدار میانگین و انحراف معیار آن

در نهایت بر اساس توزیع احتم االتی به دست آمده از بکارگیری روش فوق ،مقدار فرونشست با بیشترین احتمال وقوع تعیین میشود و مبنای بررسیهای
آتی قرار میگیرد.
 .4-2تعیین معیارها و مبانی طراحی پی
در این بخش الزم است ابتدا فرونشست زمین از نشست ساختمان تفکیک و سپس به چند مفهوم اشاره شود .فرونشست زمین را میتوان با دو مولفه
فرونشست حداکثر منطقه و فرونشست غیریکنواخت در منطقه توصیف کرد .برای طراحی سازه الزم است رابطه این دو با نشست غیریکنواخت ساختمان
بدست آید .از آنجا که هماکنون آییننامهای برای انتخاب فرونشست مجاز در دسترس نداریم ،این کار فقط با بررسیهای تجربی خرابی ساختمانها در
دشتهای دارای فرونشست قابل حصول است .نشست غیریکنواخت ساختمان برای مستحدثاتی مثل راه و راهآهن احتماالً ارتباط نزدیکی با فرونشست
غیریکنواخت زمین در منطقه دارد .اما نشست غیریکنواخت ساختمان برای ابنیه بیشتر با فرونشست حداکثر در منطقه مرتبط است زیرا ابعاد ساختمانها
در مقایسه با ابعاد راه و راهآهن ناچیز است .این موضوع توسط قرهداغی و همکاران [ ] 14برای دشت تهران بررسی شده است .در کتب درسی نسبت
3

3

4

8

نشست غیریکنواخت سازه به حداکثر نشست سازه بین تا پیشنهاد شده است ولی برای فرونشست زمین این مقدار خیلی کمتر است ،زیرا فرونشست
زمین بر خالف نشست ساختمان نسبتاً یکنواخت اتفاق میافتد.


انتخاب نسبت نشست غیریکنواخت سازه به فرونشست در منطقه

معیار تعیین کننده در خرابی پی سازهها نشست غیرنکواخت رخ داده و یا پیشبینی شده در آنهاست .در فرونشست بسته به منطقه قرارگیری ابنیه مورد
بررسی و یا الیهبندی خاک زیرین ،نسبت میزان نشست غیریکنواخت ساختمان و فرونشست زمین میتواند متفاوت باشد .برای مثال در صورت وجود
ابنیه در میانه شکل  ،1که در آن الیهبندی خاک و سنگبستر غیری کنواخت است ،این نسبت عدد بزرگتر از حالتی خواهد بود که ابنیه در سمت چپ
شکل  1قرار گیرند .مقدار این نسبت را میتوان با اندازهگیری نشست غیریکنواخت ساختمان در مناطق مختلف و اندازهگیری فرونشست زمین در همان
منطقه بدست آورد .قره داغی [ ]15این نسبت را برای دشت تهران برابر  1به  60بدست آورد.

Expert Selected Set
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شکل  – 1تاثیر الیهبندي خاک بر فرونشست []16



انتخاب نشست غیریکنواخت مجاز سازه با توجه به نوع سازه و خاک

در شکل  2تعریف نشست غیریکنواخت ساختمان ارائه شده است .تعیین نشست غیریکنواخت مجاز یک ساختمان به عوامل مختلفی از جمله کاربرد
سازه ،نوع سازه ،جنس خاک و مکانیزم نشست ،نوع پی ،روش و زمان اجرا و  ...بستگی دارد .به طور کلی تغییرشکلی که به نحوی پایداری ،ظاهر و
عملکرد سازه را مختل سازد غیرمجاز است .نشست غیریکنواخت مجاز ساختمان به فرونشست ارتباط مستقیم نظری ندارد بلکه از خصوصیات سازه و نوع
خاک است .در اینجا برای طراحی در برابر فرونشست در جهت سادگی می توان از جداول نشست غیریکنواخت مجاز ارائه شده در منابع مختلف استفاده

کرد .محققان بسیاری به بررسی نشست غیرمجاز سازه پرداختند .از جمله این بررسیها میتوان از اسمکپتون 1و مکدنالد ،]18[ 2گرنت 3و همکاران []19

و کلپیکوف ]20[ 4نام برد .مولفان در این پژوهش استفاده از مقادیر پیشنهاد شده بوسیله کلپیکوف [ ]20را پیشنهاد میکنند.

شکل  – 2نشست کل و نشست غیریکنواخت ساختمان ،الف) نشست یکنواخت ب) نشست غیریکنواخت به صورت کجشدگی ج)نشست
غیریکنواخت به صورت کاسهاي []17



انتخاب فرونشست حداکثر مجاز در محل پروژه

در این مرحله با استفاده از داده های بدست آمده از دو مرحله قبل (نسبت نشست غیریکنواخت ساختمان به فرونشست زمین و همچنین مقدار نشست
غیریکنواخت مجاز ساختمان) مقدار فرونشست مجاز منطقه بدست میآید .این فرونشست بدست آمده نشاندهنده میزان فرونشستی است که در صورت
حادث شدن در آن منطقه سازه هایی که بر اساس موازین مهندسی طراحی و اجرا شده باشند دچار مشکل نخواهند شد .در صورتی که پیشبینی فرونشست
منطقه بیش از میزان فرونشست مجاز بدست آید الز م است بر اساس نوع سازه با بکار بردن تمهیدات خاص میزان تحمل سازه را بیشتر کرد .به عنوان
نمونه در صورت استفاده از پی منفرد نشست غیریکنواخت مجاز  2 cmاست ،در صورت در نظر گرفتن نسبت  1به  60میزان فرونشست مجاز زمین برابر
1
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با  1/2متر بدست میآید با تغییر نوع پی از منفرد به شبکهای یا گسترده میتوان مقدار فرونشست مجاز را افزایش داد .البته این مقدار شامل لولهکشی و
تاسیسات ورودی و خروجی ساختمان نمیشود.
 .5-2طراحی گزینه های مختلف برای پی و سازه
در این مرحله با توجه به نشست غیریکنواخت مجاز ساختمان و فرونشست پیشبینی شده میتوان پی سازه را طراحی کرد .در ادامه روشهای مختلفی که
میتوان از آنها در طراحی پی سازه استفاده کرد معرفی وشرح داده خواهند شد .از آنجایی که این مقاله در مورد ابنیه و ساختمانهای معمولی است
برخی توصیهها در ادامه ارائه میشود.


پرهیز از پی منفرد در مناطق دارای فرونشست

توصیه می شود تا در مناطق با پتانسیل فرونشست از اجرای پی منفرد خودداری شود .نسبت نشست حداکثر به نشست غیریکنواخت برای پی منفرد برابر 4
به  3و در پی گسترده برابر  8به  3است [ ،]21لذا با تبدیل پی منفرد به پی گسترده تابآوری در برابر نشست و همچنین فرونشست افزایش مییابد.


توصیه به استفاده از پی شبکه ای و پی گسترده صلب

پیهای شبکه ای و گسترده در دو راستای عمود بر هم دارای صلبیت خمشی هستند و هرچه صلبیتتر باشند بهتر میتوانند از نشستهای غیریکنواخت
جلوگیری کنند .در این مقاله توصیه میشود در مناطقی که سوابق فرونشست و خرابیهای ناشی از آن زیاد است ،پی شبکهای یا گسترده صلب
بکارگرفته شود .نسبت مجموع سختی پی و روسازه به سختی خاک را میتوان از رابطه زیر بدست آورد [:]21

𝑏𝐼𝐸
𝐸𝑠 𝐵3
که در آن  ،EIbمجموع سختی خمشی روسازه و پی برای واحد عرض؛  Esمدول االستیسیته خاک؛  Eمدول االستیسیته بتن و  Bعرض پی در امتداد

= 𝑟𝐾

عمود بر راستای مورد بررسی است .ضرایبی بر اساس این نسبت برای تبدیل نشست پی به نشست غیریکنواخت ارائه شده است [ ]21هر چه این نسبت
بزرگتر باشد میزان نشست غیریکنواخت کمتر میشود و در صورتی که این نسبت سختی بیشتر از  0/5باشد پی گسترده صلب محسوب میشود.


توصیه به استفاده از پی عمیق در مناطق مستعد شکاف فرونشست

یک روش متداول برای کاهش نشست کل و غیریکنواخت استفاده از پی عمیق و انتقال بار به الیههای عمیقتر و با تراکمپذیری کمتر است .حتی اگر
سختی الیههای عمیقتر مانند الیههای سطحی باشد انتقال بار به الیههای پایینی میتواند به دلیل وجود تنش موثر بیشتر در آن الیهها موجب کاهش
نشست شود .در مناطق مستعد فرونشست ،کارکرد اصلی پی عمیق انتقال پی به اعماقی با نشست کمتر است .در نواحی که شکاف اتفاق افتاده و احتمال
عمیقتر شدن آن وجود دارد (در شکل  1یکی از شرایط تشکیل شکاف فرونشست ارائه شده است ).و در نواحی که احتمال بروز شکاف وجود دارد
توصیه می شود که از پی عمیق استفاده شود و نوک شمع به نقطهای برسد که نشست چندانی ندارد .عمق شمع باید به گونهای انتخاب شود که نشست در
حد مجاز باشد و نیازی به بیشتر شدن عمق شمع از عمق شکاف نیست.


توصیه به استفاده از پی گسترده بعالوه توده بهسازی شده

در این روش با استفاده از روشهای بهسازی مانند اختالط عمیق ،جت گروتینک ،ستون بتنی غیرم سلح و ...یک توده با مقاومت زیاد در زیر پی ایجاد
می شود .این روش بر خالف روش پی عمیق ،که در آن بار از طریق المانهای شمع به عمق انتقال پیدا میکند و شمعها با سرشمع به یکدیگر متصل
هستند ،تنها بر المانهای بهسازی مبتنی نیست لذا المانهای ایجاد شده مستلزم به رعایت معیارهای سبکتری هستند .برای انتقال بهتر بار از پی سازه به
المانها و کاهش نشستهای غیر یکنواخت ،الیهای به عنوان سکوی انتقال بار بر روی المانها اجرا میگردد.


توصیه به استفاده از درز جدایی در سازه

یکی از روشهای کم کردن حساسیت ساختمان به نشست غیریکنواخت ،اجرای درز انقطاع در پی است .این درز باید در کل ارتفاع سازه ادامه یابد .در
صورتی که ساختمان در زمین سست اجرا شود و طول یا عرض بزرگی داشته باشد ،اجرای درز انقطاع ضرورت بیشتری مییابد .همچنین میتوان درز
انقطاع و درز انبساط سازه را ترکیب کرد [ .]21در شکل  3نمونهای از بکارگیری درز سازهای و اثرات آن بر افزایش تابآوری سازه در برابر فرونشست
ارائه شده است .این تصویر مربوط به کلیسای سن فرانسیسکو 1در شهر سالیا 2در مرکز کشور مکزیک میباشد .در این منطقه فرونشست قابل توجه زمین

به دلیل برداشت بیرویه آبهای زیرسطحی از چاهها رخ داده است .مولفین بر مبنای قضاوت مهندسی توصیه میکنند در مناطق بحرانی از نظر

San Francisco Convento
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فرونشست ،فاصله درزها برای ساختمانها حدود  20متر باشد .با توجه به اینکه ابعاد خیلی از ساختمانهای معمولی کمتر از  20×20متر است ،نیازی به
استفاده از درز جدایی درآنها نیست.

شکل  – 3مثالی از اثر درز سازهاي بر کنترل اثرات مخرب فرونشست غیریکنواخت []22



تهیه گزینه های طرح سازه و تاسیسات و بهسازی زمین

برای هر گزینه طرحهای مختلف در نظر گرفته میشود .این طرحها میتواند شامل پی منفرد ،پی گسترده انعطافپذیر ،پی صلب و  ...باشد .بدیهی است
که اجرای پی منفرد بسیار ارزانتر از سایر روشها (برای مثال پی گسترده صلب) است .در بخش بعدی نحوه انتخاب طرح نهایی تشریح خواهد شد.
 .6-2انتخاب گزینه برتر
در این مرحله ریسک مورد انتظار هر یک از گزینههای ذکر شده در مرحله قبل برای طراحی پی و سازه بر مبنای نتایج تحلیلهای قابلیت اعتماد و

ارزیابی خسارت محاسبه میشود .سپس هزینه چرخه عمر 1هرگزینه از مجموع هزینه اولیه یا هزینه ساخت آن گزینه ،هزینه ریسک و هزینههای نگهداری
در دوران عمر به دست میآید .نهایتا گزینهای که کمترین هزینه چرخه عمر را داشته باشد به عنوان گزینه منتخب نهایی میشود .این روش طراحی پیش
از این برای گودبرداری های عمیق شهری به کار گرفته شده است و ارزیابی آن بر روی مطالعات موردی حاکی از کاربردی بودن آن میباشد[.]23،24
امکان بکارگیری روش گامهای این مرحله در ادامه ارائه شده است:
-

انتخاب گزینه های مختلف طراحی پی و سازه بر اساس توضیحات ذکر شده در بخش  5-2به گونهای که هر یک از گزینهها به صورت
کمی تشریح شود و قابل مدلسازی باشد.

-

وارد نمودن گزینههای مختلف طراحی پی و سازه در مدل عدم قطعیت و تهیه تابع توزیع احتماالتی فرونشست برای هر یک از گزینهها

-

تعیین فرونشست با بیشترین احتمال وقوع بر مبنای توزیع احتماالتی فرونشست محاسبه شده در گام قبل برای هر یک از گزینهها

-

تخمین خسارت سازه بر مبنای مقدار فرونشست با بیشترین احتمال وقوع شامل خسارات مستقیم (مانند هزینه تعمیر سازه) و غیرمستقیم (مانند
هزینههای تامین موقت سازه جایگزین به جای سازه آسیب دیده)

Life Cycle Cost
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-

محاسبه هزینه چرخه عمر هر یک از گزینه های طراحی برابر با مجموع هزینه اولیه یا هزینه ساخت هر گزینه ،هزینه خسارت مورد انتظار و
هزینه نگهداری گزینه در دوران عمر

-

ترسیم نمودار هزینه چرخه عمر بر حسب هزینه اولیه برای گزینه های مختلف طراحی و انتخاب گزینه با کمترین هزینه چرخه عمر به عنوان
گزینه منتخب طراحی پی و سازه

.3

تکمیل طراحی گزینه منتخب شامل جزییات طرح با رعایت مالحظات مربوط به تعمیرات احتمالی مورد نیاز سازه در دوران بهرهبرداری
بحث

اگرچه فرونشست از دیدگاه صدماتی که به آبخوان و شرایط زیستمحیطی منطقه وارد میکند بسیار مخرب بوده و باید با روشهای گوناگون از آن
جلوگیری کرد ،اما به دلیل اینکه در بسیاری از مناطق کشور با فرونشست مواجه هستیم الزم است ساختمانهای موجود که دچار آسیب شدهاند را تعمیر
و ساختمانهای جدید را با توجه به مالحظات فرونشست طراحی کرد .برخالف نگرانیهای رایج ،طراحی ساختمان برای مقابله با فرونشست امکانپذیر
است .برای طراحی باید فرونشست مجاز تعیین شود و گزینه های مختلف پی مثل پی سطحی منفرد ،پی گسترده ،پی گسترده همراه با بهسازی زمین و پی
عمیق بررسی و با توجه به هزینه های خرابی و محاسبه ریسک گزینه برتر انتخاب شود .این توضیح الزم است که حتی در مناطقی که دچار شکافهای
فرونشستی میشوند با تحلیل دقیق شکاف می توان از پی عمیق استفاده کرد .نوک پی عمیق باید در عمقی باشد که نشست آن در حد مجاز ارزیابی شود.
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نتیجهگیری
الف) برای طراحی پی در مناطق دارای فرونشست تا زمانی که آییننامهای برای این کار در دسترس نیست باید فرونشست مجاز بر مبنای بررسی-
های محلی تعیین شود .مثالی از روش کار در این مقاله ذکر شد.
ب) برای طراحی و انتخاب پی در مناطق دارای فرونشست توصیه شد که  )1پی منفرد به کار نرود )2 ،برای ابعاد بیش از  20متر از درز جدایی
استفاده شود و  )3در مناطق با احتمال شکاف از پی عمیق استفاده شود.
ج) اگرچه عدم قطعیتهای مختلف در متغییرهای ژئوتکنیکی وجود دارد اما مهمترین متغییر نامطمئن در طراحی پی در مناطق دارای فرونشست
عبارت از مصرف آب زیرزمینی در یک منطقه و تغییرات تراز آب زیرزمینی در آینده است ،به همین دلیل طراحی پی بر اساس ریسک توصیه
شد .مولفین روش مجموعههای منتخب خبره را برای تحلیل اعتمادپذیری و روش هزینه چرخه عمر را برای تعیین و طراحی گزینه برتر پیشنهاد
دادند .زیرا سادگی و دقت الزم برای کارهای حرفهای را دارند.
د) چارچوب گام به گام طراحی در مناطق دارای فرونشست شامل  6مرحله برای طراحی پی پیشنهاد شد.
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