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 خالصھ
ھای نرم  ھای شمعی واقع درون خاکپدیده مخرب در شالوده اصطکاک منفی جدار یک

بھ زمان ھای نرم یک مسئلھ وابستھ  باشد. چون تحکیم و نشست خاکپذیر می تحکیم
باشد، بنابراین اصطکاک منفی جدار و اثرات متعاقب ناشی از آن نیز یک می

ھا پیش پدیده وابستھ بھ زمان است. نظر بھ اینکھ اصطکاک منفی جدار از مدت
ھای  شناختھ شده و ھمواره مورد توجھ محقیقن و طراحان بوده است؛ امروزه روش

ھای شمع در کاک منفی جدار در گروهنیروی اصط مختلفی پیرامون تخمین و برآورد
ھای مختلف  ھای شمعی وجود دارد کھ در قالب روشمراجع مختلف طراحی شالوده

ف ھای مختل شوند. در این مقالھ انواع روشبندی می ربی، تحلیلی و عددی طبقھتج
 در این ھا با یکدیگر مقایسھ گردیده است.نمتداول عنوان و نتایج حاصل از آ

با روش  ھای تجربی و تحلیل بعضا در مقایسھداده شده است کھ روشمقالھ نشان 
نیروی اصطکاک منفی جدار را کمتر یا بیشتر از حد تخمین  د،ی اجزا محدوددع
  زنند.می

، روشھای تجربی، اجزا محدود عددی واژگان کلیدی: اصطکاک منفی جدار، گروه شمع، روش
  روشھای تحلیلی

 

 مقدمھ .1

یک شمع از خود شمع نشست بیشتری داشتھ باشد، منجر بھ ھنگامیکھ خاک اطراف 
گردد کھ اصطکاک منفی جدار  اعمال مقدار قابل توجھی نیروی فشاری بھ جسم شمع می

آید کھ شمع در یک الیھ ای معموال در شرایطی پیش میشود. چنین پدیدهنامیده می
طکاک منفی جدار نھشتھ رسی نرم و نسبتا عمیق قرار گرفتھ باشند. برای وقوع اص

. تحکیم مجدد خاک پس از 1: کلیدالیلی متنوعی عنوان شده است کھ در سھ دستھ 
بندی  طبقھ [3]. بارگذاری ناشی از سربار3؛ [2]. افت سطح آب زیرزمینی2؛ [1]کوبیشمع
ناشی از اصطکاک منفی جدار در   2و نشست اضافی شمع 1شوند. بسیج نیروی فروکشمی

 ای را بھ ھمراه دارد.برداری سازه نگھداره شده مشکالت عدیدهساخت و بھره 
ھای ھا معموال باعث کاھش چشمگیر نیروی فروکش وارد بھ شمعکاربرد گروھی شمع

ھای تجربی  روش .[4]گرددواقع در گروه در مقایسھ با یک تک شمع در شرایط مشابھ می
پیشنھاد شده است.  ھای شمعساده شده مختلفی برای تخمین نیروی فروکش در گروه

ھای شمع برای تعیین نیروی فروکش در گروه 3ھمچنین چندین رابطھ حل بستھ تحلیلی
ھای تحلیلی و تجربی معروف و پرکاربرد برای  وجود دارد. در ادامھ برخی از روش

بھ منظور درک طبیعت سپس   است؛ھای شمع ارائھ شده برآورد نیروی فروکش در گروه
توسعھ یافتھ بھ کمک  روش عددی اجزا محدودحاصل از  نتایج  ،ائھ شدهھای ارروش

دیر ابا مق ھای شمع در برآورد نیروی فروکش در گروه ABAQUSبستھ نرم افزاری 
 .[14] گردد مقایسھ می ھای عنوان شده حاصل از روش

  

 ھای شمع برآورد نیروی فروکش در گروهھای تجربی  روش )1

                                                                 
1
Drag load 

2
Down drag 

3
Analytical closed form solution 



 Terzaghi and Peckھای شمع توسط نیروی فروکش در گروهاولین روش تجربی تخمین 
ھای واقع ارائھ شد. نامبردگان  پیشنھاد نمودند کھ نیروی فروکش وارد بھ شمع [5]

درگروه شمع قرار گرفتھ درون یک الیھ خاکریز واقع بر یک الیھ رس نرم از دو 
-از مرزھای شمع نشان دھنده مساحت مقطع افقی ناشی Aمولفھ تشکیل شده است. اگر 

وزن مخصوص موثر  ,γضخامت خاکریز،  �Hھای گروه، تعداد شمع nھای گروه باشد و 

کند عبارت است کھ بھ ھر شمع بعلت وزن خاکریز  اثر می ,Qخاک باشد، نیروی فروکش
 :از
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تحکیم، از حاصلضرب ضخامت از سوی دیگر، نیروی فروکش ناشی از خاک رس قابل

تواند بزرگتر باشد. لذا  نمی �sو مقاومت برشی  L،  محیط گروه شمع �Hالیھ رسی 
 نیروی فروکش مذکور عبارت است از :

)2                          (                                                                   �" =
�����

�
 

، برابر �Qبنابراین نیروی فروکش نھایی وارد بھ یک شمع واقع در گروه شمع 
 با حاصل جمع دو مولفھ فوق است:

)3                        (                                                              �� = �, + �" 
را برای  Terzaghi and Peck [5]ھای طراحی روش نامھامروزه تعدادی از آیین

ھای شمع با اصالحات مختلف تنظیم کرده و محاسبھ نیروی فروکش وارد بھ گروه
اند. بعنوان مثال، بجای محاسبھ نیروی وارد بر استفاده از آن را توصیھ نموده

 NAVFAC DM 7.2 [6] and Canadian Foundationدر خاک در حال نشست، شمع محیط گروه
Engineering Manual [7]  اند کھ وزن موثر خاک در حال نشست شامل خاکریز و توصیھ کرده

 رس نرم زیرین محاسبھ شود، در نتیجھ داریم:

)4            (                                                         ��,����� = ������� + �"�"� 

ترتیب عمق الیھ خاکریز و ھ ب  ,,Dو ,Dبترتیب عرض و طول گروه است.  Lو  Bکھ 

وزن مخصوص موثر خاک قابل  "γوزن مخصوص موثر خاکریز و ,γخاک قابل تحکیم است و
نیز استفاده شده است.از سوی دیگر  Tomlinson [8]تحکیم است. ھمین فرمول بھ وسیلھ 
تری کارانھروش محافظھ [9]نیز بھ نقل از مرجع  دفتر مھندسی ژئوتکنیک ھونگ کونگ

)، توصیھ نموده 4است. در کنار نیروی فروکش محاسبھ شده با رابطھ ( تنظیم کرده
نیروی فروکش وارده از طرف خاک در حال نشست بھ محیط گروه شمع نیز محاسبھ شود 

بھ نیروی فروکش حداکثر گروه شمع اضافھ گردد. این روش مشابھ روش بھ کار  و
 بھ صورت زیر است: Bowles [10]رفتھ توسط 

)5                 (                                                              �� = ������ + �,��� 

مساحت مقطع گروه  Aاست.  �Lوزن مخصوص موثر خاک تا عمق نقطھ خنثی  ,γکھ 
 اصطکاک جدار واحد سطح در محیط گروه است.  �fاست.  �Pشمع با محیط

 نشان داده شده است. 1بھ ھمراه جدول  1ھای تجربی فوق در شکل کلیھ روش
 ھای مھم وباشند و فاکتورھای مذکور تجربی محض میباید متذکر شد کھ تمامی روش

ھای مختلف شمع در گروه شمع، ضریب الغری شمع، نسبت سختی خاک متنوعی نظیر موقعیت
شمع، تغییر در تنش موثر گروه بھ واسطھ اصطکاک منفی جدار و ... را در نظر  –

 گیرند.نمی



 

  ھای شمعتجربی برآورد اصطکاک منفی جدار در گروه ھای) روش1شکل 

شماره 
 ردیف

متوسط نیروی  روش پیشنھادی
 فروکش تجربی

1 Terzaghi and Peck (1948) (Q� + Q�) �⁄  
2 NAFAC DM7 (1986); Tomlinson (1993); Canadian Foundation Engineering Manual 

(1992) 
(Q� + Q�) �⁄  

3 Bowles (1995); HK GEO 1998) (Q� + Q� + Q� + Q�) �⁄  
  شمع ھایتجربی برآورد اصطکاک منفی جدار در گروه ھای) روش1 جدول

 

 ھای شمع برآورد نیروی فروکش در گروه ھای تحلیلیروش )2

 Shibata (1982)روش ) 3-1

Zeevaret [11]  کسی بود کھ یک روش تحلیلی برای محاسبھ کاھش تنش موثر  اولین
در طول جداره شمع بعلت اصطکاک منفی جدار و اثرات آن در کاھش نیروی فروکش 

بھ این  Zeevaert [11]ھای بزرگ شمع مطرح کرد. روش ھای واقع درگروهوارد بھ شمع
نشان داده شده است، تغییر تنش موثر قائم  2قرار است کھ ھمانگونھ کھ در شکل 

) 6(با عمق با فرض صلب بودن بیش از حد شمع نسبت بھ خاک بھ کمک معادلھ تعادل 
 قابل بیان است:
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��σکھ
��Z ،σتنش قائم موثر اولیھ برجا در عمق  ,

تنش موثر قائم کاھش یافتھ  ,

محیط یک  Cھا در واحد سطح، تعداد شمع ,nناشی از اصطکاک منفی جدار،   Zدر عمق

�fبھ صورت  βاصطکاک منفی جدار واحد سطح کھ باروش  �fشمع،  = βσ��
شود. محاسبھ می �

در ضمن 
�����

� �

��
= γ� بنابراین داریم:  باشد؛ می 
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z معادلھ دیفرانسیل مرتبھ اول یک بعدی فوق با شرایط مرزی = 0  ,   σ��
� = q� 

کھ تنش قائم موثر کاھش یافتھ را بعلت اصطکاک منفی باشددارای حلی بصورت زیر می
 دھد.نشان می 2جدار نظیر شکل 
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� = ��������� +
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گروه شمع بر مبنای تنش موثر قائم کاھش یافتھ بھ  وارد بھاصطکاک منفی جدار 
 طریق زیر قابل محاسبھ است:
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 داریم: )و محاسبھ انتگرال9(در معادلھ  )8(با جایگذاری  معادلھ 
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- تنش موثر کاھش یافتھ را بھ دلیل اصطکاک منفی جدار در گروه Zeevaertروش 
ھای گروه در نیروی فروکش در شمعگیرد کھ منجر بھ کاھش ھای شمع بزرگ در نظرمی

استخراج  گردد. باید خاطر نشان ساخت کھمی مقایسھ با یک تک شمع در شرایط مشابھ
ھای بزرگ ھای واقع در مرکز گروه)  فقط بھ صورت تئوریک در مورد شمع7معادلھ (

 .[11]شمع کھ بھ صورت یکنواخت توزیع شده باشد، محدود است
ا تعداد شمع محدود و در نظرگرفتن نیروی فروکش ھای شمع بدر مورد گروه

و  را گسترش داد Zeevaertکار  Shibata [12]متفاوت با توجھ بھ موقعیت شمع در گروه، 
را معرفی نمود.  3، نشان داده شده بصورت شماتیک در شکل  nتعداد شمع موثر،

2Lتعداد شمع موثر محدود شده با مقطع بنیادی  nاساسا پارامتر  × 2L   با در
لف ا 3در شکل  1بعنوان مثال شمع شماره  نظرگرفتن یک شمع در مرکز مقطع است. 

شمع صوری در داخل مقطع  5) و  6و  5،  2،  1چھار شمع (  را در نظر بگیرید،

2L × 2L  فقط نصف  5و  2ھای وجود دارد. با این وجود شمع 1محاط کننده شمع مرکزی
شمع موثر  25/2ن بنیادی داشتھ و بنابراین فقط ربع سطح در الما 6سطح و شمع 
بیان شده  3ھای گروه در شکل ھمین مفھوم برای بقیھ شمع .وجود دارد 1برای شمع 

،  nاما با استفاده از تعداد شمع موثر Zeevaertاست.با انجام روندی شبیھ کار 
 Shibata [12]نیروی فروکش برای یک شمع در گروه شمع با تعداد شمع محدود بھ وسیلھ

 بھ صورت زیر ارائھ شد:
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  Dو  Lعمق نقطھ خنثی،  �Zوزن مخصوص موثر، ,γفشار سربار روی خاک،   pکھ 
ر این روش تحلیلی اثر د باشد.فاصلھ قرارگیری و قطر شمع در گروه میترتیب ھ ب

گرفتن تعداد شمع موثر موقعیت شمع در گروه شمع روی نیروی فروکش با در نظر 
 9ھا در گروه از پر واضح است کھ ھنگامی کھ تعداد شمع شود.اعمال می 3نظیر شکل 
شمع موثر برای شمع درونی و ھا، تعداد شود، بدون توجھ بھ تعداد شمعمتجاوز 

 Shibata [12]را با دقت بیشتر نگاه کنید). لذا روش  3ماند( شکل گوشھ ثابت باقی می
داردکھ در انطباق  9ھا از تاکید بر ثابت بودن اثر گروه با تجاوز تعداد شمع

 Shen زمایش سانتریفوژ و آ Nikzad [4]ھای عددی ھای حاصل از مدلسازیکامل با یافتھ
 .است[8]

 
 Kong et al. (2009)روش ) 3-2

تر اشاره شد اثر گروه بھ پارامترھای مختلفی از جملھ آرایش  ھمانگونھ کھ پیش
ھا در گروه، نسبت طول بھ قطر شمع، نوع خاک و گروه شمع، فاصلھ قرارگیری شمع

با  Kong et al. [13]شمع و ... وابستھ است. -دانسیتھ آن، ضریب اصطکاک سطح تماس خاک
ھای بینی اثر گروه در گروهدر نظرگرفتن پارامترھای فوق الذکر، بھ منظور پیش

 یک 4شکل پیشنھاد دادند. در  1موثر تأثیرناحیھ شمع یک رویھ ساده شده برمبنای 
موثر یک شمع  با توجھ بھ موقعیت آن  تأثیرگروه شمع با آرایش مستطیلی، ناحیھ 
نشان داده شده است. بھ منظور توضیح  تأثیرو تعداد دفعات ھمپوشانی ھر منطقھ 

 Sروش،  ابتدا یک گروه شمع قائم با آرایش مستطیلی با فاصلھ قرارگیری مفروض 
)� < با توجھ بھ موقعیت شمع در گروه،  الف). -4شکل شود () در نظرگرفتھ می�6.0

). ب -4شکل باشد (موثر امکان پذیر می تأثیرتعریف یک موقعیت واحد برای ناحیھ 
با درنظرگرفتن تعادل نیرویی در جھت قائم برای ناحیھ خاکی کھ مقطع افقی آن 

ید کھ دیفرانسیل بدست می آمعادلھ یک تکرار شده است،  ب -4شکل فقط یکبار در 
درجھ کاھش نیروی با اعمال شرایط مرزی مناسب منجر بھ رابطھ زیر برای محاسبھ 

بھ صورت   -η پارامتر کارایی گروه، -گروه ھا در فروکش بھ وسیلھ قرارگیری شمع
 شود:زیر تعریف می

                                                                 
1
effective influence area 
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شدت سربار  P، خاک تأثیرناحیھ  ��قطر شمع و  D  وزن مخصوص غوطھ ور خاک، ��کھ 

��، ، فاصلھ سطح زمین از نقطھ خنثی برای یک شمع ��، روی سطح زمین
زاویھ  �

  باشد.مینیز نسبت تنش افقی بھ تنش قائم  kشمع و  -اصطکاک بسیج شده بین خاک
توان ناحیھ می 4شکل در ) �∆S و�∆Sھای ھاشور خورده (با استفاده از سطح مقطع مثلث

بدست آمد. نتایج دقیق  �Aای برای را محاسبھ نمود. رویھ ساده شده ��موثر  تأثیر
توضیحات بیشتر در  .[13]ربردھای مھندسی را برآورده نمود ھای کاحاصلھ، نیاز

 موجود می باشد. [13]) در مرجع 12خصوص نحوه استخراج رابطھ (

)13        (                                              �� = ��� −
�

�
��� − ����(� = 1, 2, 3) 

الزم است  تأثیرشعاع  rکھ 
بھ ذکر است کھ برای 

� > ضریب کارایی گروه  �6.0

ηباشد ( برابر صفر می =

0 .( 

 

) الف: گروه شمع بزرگ 2شکل 
ب: کاھش  ؛تحت فشار سربار

تنش قائم موثر بعلت اصطکاک 
  رمنفی جدا

 

 :ج ؛مقطع بنیادی؛ ب: مثالی از گروه شمع : الف  Shibata (1982)) روش تعداد شمع موثر 3شکل
  nجدول مقادیر 

 



یک شمع با توجھ بھ موقعیت  تأثیر) الف: گروه شمع در آرایش مستطیلی؛  ب:  نواحی 4شکل 
  تأثیرآن در گروه؛ ج:تعداد دفعات ھمپوشانی ھر بخش از ناحیھ 

 جدارروش عددی اجزا محدود برای برآورد نیروی اصطکاک منفی  )3

ھای  یروی اصطکاک منفی جدار در شالودهرای برآورد نبھای عددی مختلفی  روشاخیرا 
 Nikzad.باشد نھا میآترین  است کھ روش اجزا محدود از متداولشمعی توسعھ داده شده 

روش عددی بر پایھ مفاھیم روش اجزا محدود بھ کمک بستھ نرم افزاری  یک [4]
ABAQUS  ھای شمعی توسعھ داده اصطکاک منفی جدار در شالودهبرای برآورد نیروی

ھای تجربی و  ر اینجا بھ منظور ارزیابی و مقایسھ نتایج حاصل از روشاست کھ د
 نامبرده .از نتایج مطالعھ مذکور استفاده می شودتحلیلی ارائھ شده فوق الذکر، 

 Shen [8]لھ وسیزمایش ژئوتکنیکی سانتریفوژ انجام شده بھ خود، آ در مطالعھ عددی
تایی،  9تایی،  5تایی،  3ھای شمع  برای گروه ABAQUSبھ کمک بستھ نرم افزاری  را
بصورت  D3برابر با  Sتایی با آرایش مربعی  و فاصلھ قرارگیری  25تایی و  16

اجزا، موقعیت و مش اجزا محدود برای  ھندسھ، 5شکل عددی شبیھ سازی نمود. در 
اصطکاک منفی جدار ناشی از نشان داده شده است.   تایی متکی بھ نوک 16گروه شمع 

کیلوپاسکال  40دو عامل افت دو متری سطح آب و اعمال سربار با شدت یکنواخت 
). در WL-1القا شد. در شروع تحلیل سطح آب زیرزمینی در سطح زمین قرار دارد (

بعلت وجود دو صفحھ تقارن  طالعھ از اثرات ساخت و شمع کوبی صرفنظر شد. این م
عمود بر ھم در شرایط مرزی و بارگذاری،  فقط یک چھارم ھندسھ اصلی در تحلیل 
 5عددی مدلسازی شد. پروفیل خاک مشتمل است بر ماسھ متراکم تحتانی بھ ضخامت 

ھای متر. شمع 2ھ ضخامت متر و ماسھ سست فوقانی ب 14متر، رس نرم بھ ضخامت 
باشند. (کلیھ این مقادیر و  متر می 16یک متر و طول  مربعی نیز دارای بعد مشخص

بندی س واقعی است). برای مشدر مقیا Shen [8]ژ پارامترھا ابعاد آزمایش سانتریفو
یابی مرتبھ دوم استفاده شد. ی آجری با تابع درونا گره 20ھای از المان

داده شده  نشان 2مختلف در جدول ری مورد استفاده برای مصالح پارامترھای رفتا
مند در رابطھ با توضیح بعلت محدودیت صفحات در این مقالھ خوانندگان عالقھ. است

داده  رجاعاNikzad [4]مصالح بھتفصیلی نحوه مدلسازی و  نحوه استخراج پارامترھای 
 شوند. می

تایی متکی بھ نوک بھ ھمراه  16نتایج حاصل از تحلیل عددی حاضر برای گروه شمع 
ھای گوشھ، لبھ و درونی (برای موضع ھر  برای شمع Shen [8]نتایج آزمایش سانتریفوژ 

داده شده است. پر واضح است کھ نتایج  نشان  6شکل را ببینید) در  5 شمع شکل
 ھای آزمایش سانتریفوژ است.مل با یافتھحاصل از تحلیل عددی حاضر در توافق کا

 را بھ صورت زیر تعریف کرد:توان نیروی فروکش متوسط بر مبنای متون فنی می

)14                           (                          
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 ھای مختلف تجربی، تحلیلی و عددی مقایسھ روش )4

یروی اصطکاک منفی جدار در ھای مختلف برآورد ن در این قسمت بھ منظور مقایسھ روش
ھای تجربی و بھ کمک روشفوق الذکر،   سازی شده عددی ھای شمعی، مسئلھ شبیھ شالوده

  3جدول تحلیلی عنوان شده در فوق حل و نیروی فروکش شمع ھا محاسبھ شده است. در 
ی اجزا محدود برای مرحلھ اعمال سربار عددمتوسط نیروی فروکش تجربی، تحلیلی و 

ی فروکش محاسبھ شده بھ متوسط نیرو تغییرات 7شکل ارائھ شده است. ھمچنین در 
برای  تایی 16تایی و  9تایی،  5تایی،  3ھای شمع  گروهھای مختلف برای  وسیلھ روش

ب زیرزمینی و اعمال سربار نشان داده شده است. پر واضح است مرحلھ نزول سطح آ
ھای واقع در یک گروه ھای تجربی مذکور در تخمین نیروی فروکش وارد بھ شمعکھ روش

ی دارند. بعنوان اشمع در مقایسھ با نتایج عددی اجزا محدود خطای قابل مالحظھ
 Terzaghi andدھد کھ روش ھای شمع متکی بھ نوک نشان میگروه برای 2جدول مثال بررسی 

Peck (1948) وHK GEO (1998) % 41در تخمین نیروی فروکش بترتیب دارای خطایی بالغ بر 
تخمین  در Canadian FE Manual, (1992)و  NAVFAC DM  (1986)باشند. می 341تا % 92و % 193تا %

ھای است کھ اندکی کمتر از روش 143تا % -53نیروی فروکش دارای خطایی بالغ بر %
در  .Kong et alو روش تحلیلی ) 11(رابطھ در قالب  Shibataپیشین است. روش تحلیلی 

ھای واقع در انواع محاسبھ نیروی فروکش وارد بھ شمع برای ) 12رابطھ (قالب 
ای کھ در تخمین نیروی باشد بھ گونھشمع از دقت بیشتری برخوردار می ھایگروه

باشند. پر می -29و % 83و %  -10تا % 76فروکش بترتیب دارای خطایی بالغ بر %



ھای تجربی از خطای فوق العاده ھای تحلیلی ارائھ شده نسبت روشواضح است کھ روش
در برخی موارد منجر بھ تخمین باشند گرچھ ھنوز کمتر و دقت بھتری برخودار می

 گردند. می FEMکمتر یا بیشتر نیروی فروکش نسبت روش 

 

  تایی متکی بھ نوک 16)ھندسھ، اجزا، موقعیت و مش اجزا محدود برای گروه شمع 5شکل 

 
 بندی جمع )5

- ھای شمعی قرار گرفتھ درون نھشتھ اصطکاک منفی جدار یک پدیده مخرب در شالوده
پذیر می باشد کھ منجر بھ تجمع مقدار قابل توجھی نیروی ھای رسی نرم تحکیم 
- می شمع موسوم بھ نیروی فروکش و ھمچنین افزایش نشست شمع مفشاری اضافی در جس

ھای مختلف تجربی، تحلیلی و عددی برآورد نیروی گردد. در این مقالھ انواع روش
بر تخمین بیش  ھا مبنی یکدیگر مقایسھ گردید. این مقایسھمنفی جدار با  اصطکاک

 ھای بھ کمک روش ھای تجربی و بعضا روشاز حد نیروی فروکش در شالوده ھای شمعی 
بیش از حد  تخمین و برآوردزا محدود می باشد. تحلیلی در مقایسھ با روش عددی اج

منجر بھ طرح غیر  ،نیروی فروکش در طراحی شالوده ھای شمعی با اصطکاک منفی جدار
 گردد. میھا اقتصادی مقاطع شمع

  ) پارامترھای مصالح مورد استفاده در مدلسازی عددی پدیده اصطکاک منفی جدار2جدول 

ماسھ متراکم   رس نرم
  تحتانی

ماسھ سست 
  فوقانی

  پارامترھای مصالح  شمع  کالھک

وزن   -   -   1850  1920  1550
��)����(مخصوصاشباع ��⁄ )( 

��)����وزن مخصوصخشک  950  2400  1410  1610  950 ��⁄ )( 
00000002/

0  
�)�( نفوذ پذیری  -   -   0001/0  00001/0 �⁄ )( 

 )��( نسبتتخلخل  -   -   2/1  6/0  72/1
 )ν( نسبت پواسون  2/0  -   3/0  3/0  35/0

 مدول االستیسیتھ  12000  21800  8  55  3
)� ((���))( 

 )(��)��( چسبندگی  -   -   1  1  1



 زاویھ اصطکاک داخلی  -   -   30  38  24
)��( 

 

 

تکی بھ نوک، تایی م 16ھای گوشھ، لبھ و درونی واقع در گروه شمع نیروی فروکش در طول شمع )6شکل 
اعمال سربار الف) نزول سطح آب؛ ب)

  

ھای تجربی و تحلیلی مختلف برای در برابر نیروی حاصل از روش FEM) نیروی فروکش حاصل از روش 7شکل 
 اعمال سربار ھای شمع متکی بھ نوک، الف: نزول سطح آب؛ ب:گروه

با روشھای تجربی و  FEM) مقایسھ نیروی فروکش محاسبھ شده بھ کمک حل عددی 3جدول 
  ھای شمع متکی بھ نوکتحلیلی مختلف برای گروه

16 
 تایی

9 
 تایی

5 
 تایی

  ھای شمعگروه تایی 3

 )FEM )kNمتوسط نیروی فروکش حاصل از   1340  1249  1162  1110

ر
ا
ب
ر
س
 
ل
ا
م
ع
ا

 

بزرگی  2180 2100 1692 1551
)kN(  

  
(Terzaghi and Peck, 1948) 
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  خطا  %63 %68 %46 %40

بزرگی  388 1172 1161 1362
)kN(  

  
(NAFAC DM7, 1986; Canadian 

FE Manual, 1992 %23 0 %6 - %71 -  خطا  

بزرگی  2572 2887 2346 2386
)kN(  

  
(Bowles, 1995; HK GEO, 1998) 

  خطا  %92 %131 %102 %115

بزرگی  1259 1126 1086 1056
)kN(  

  
Shibata (1982) 
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  خطا  - %6 - %10 - %7 - %5

بزرگی  949 948 1179 1145
)kN(  

  
Kong et al. (2009) 

  خطا  - %29 - %24 %1 %3
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