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 خالصه

 یبرا يداتيتمه دیخاک موجود، با یسست و احداث سازه بر رو یقابل قبول در صورت مواجهه با خاک ها یباربر تيبه ظرف افتنیجهت دست 

ها ها و كاهش نشست سازه  يپ یباربر تيظرف شیدر افزا یادیز اريبس ريشمع ها و شمع ها تاث زیمشکل در نظر گرفته شود. استفاده از ر نیرفع ا

قابل انکار  ريغ یدانه ا یشالوده ها واقع بر خاک ها یكاهش نشست ها نيو همچن یباربر تيظرف شیها در افزا زشمعیداد. نقش ر اهدنشان خو

 نوع المان ها را با نیا نهيبه يطراح ،يشگاهیو برداشت اطالعات به روش آزما یمدلساز يباال و مدت زمان طوالن یها نهیهز يبوده اما از طرف

 نیبه ا ليجهت ن قيتحق نیگردد. در ا ياحساس م نهيزم نیدر ا نهیو كم هز عیسر یيمواجه ساخته است. لذا لزوم استفاده از روش ها یيها یدشوار

مجموعه  یبر آن است تا با مدلساز ياست، استفاده شده و سع یسه بعد يضمن ريبرنامه تفاضل محدود غ کیكه  FLAC 3Dهدف از نرم افزار 

شالوده مورد  ریها را در ارتباط با تعداد آنها در ز زشمعیرفتار ر ،یدانه ا یشالوده مستقر در خاک ها ریاجرا شده در ز زشمعیو ر نيده، زمشالو

بصورت  یا¬ریزشمع در زیر شالوده در خاک دانه یخاک با توجه به تغييرات تنش همه جانبه به دليل اجرا ی. مدل رفتاررديگ¬قرار يبررس

 یاز مدل موهركولمب برا ،يقیبر اساس رفتار خاک و مالت تزر قيتحق نی. در اشود¬يدر نظر گرفته م يهمراه با سخت شوندگ يکپالست¬االستو

 استفاده   شده است. يپ یبرا زوتروپیا کيو از مدل االست یدانه ا  خاک 

 

  یخاک دانه ا زشمع،یگسترده، ر یپ ،یباربر تیظرفکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

ساختمان  یبه اجرا ازين ،یدانش و تکنولوژ شرفتيمناسب جهت ساخت و ساز و پ یها نيبه زم يدسترس تیو محدود تيامروزه با توجه به رشد جمع

 با احداث یک سازه بر روی خاک وزن گرید یشود. از سو ياحساس م شياز پ شيمسئله دار ب یها نيدر زم ادیز یها رويبلند مرتبه با وزن و ن یها

رو  كند. از این يم جادیرا در درون خاک ا یياضافه بار همواره نشست ها نیشود كه ا از سازه به صورت اضافه بار از طریق پي به خاک اعمال مي شينا

 گيختشود به عبارتي گسي شتريسازه از نشست مجاز آن ب ینشست ها دینبا گریاز طرف د خاک نشود و يختگياز یک طرف باید بار وارده باعث گس

سست به بستر  یكه نتوان با برداشت خاک ها يتواند منجر به خرابي آن گردد. لذا در صورت های بيش از حد مجاز پي مي برشي خاک زیر پي و یا نشست

در نظر  شکلم نیرفع ا یبرا يداتيتمه دیقابل اجتناب باشد با ريخاک موجود، غ یو احداث سازه بر رو افتیقابل قبول دست  یباربر تيمناسب با ظرف

                                                
 یکارشناس ارشد خاک و پ 1
  کرمانشاه یدانشگاه راز یعلم اتیعضوه 2
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استفاده از  رایبهره جست ز رهيخاک و غ یها مسلح كننده ها، زشمعیها، ر¬به كمک شمع یباربر تيظرف شیتوان از افزا يم   گرفته شود كه  

  داد.ها نشان خواهد  و كاهش نشست سازه ها¬يپ یباربر تيظرف شیدر افزا یادیز اريبس ريخاک تاث یها ها و مسلح كننده¬شمع ها،¬شمع¬زیر
 

 

 یباربر تیمعادالت حاکم بر ظرف .2
 

ها و  محاسبه آن راه حل یو برا دهیمطالعه گرد يمختلف یها است كه تاكنون به روش ياز جمله موضوعات يسطح یها يپ یباربر تيظرف

 :آنها عبارتند از نیارائه شده است كه مهمتر یروابط متعدد

 روش خطوط لغزش •

  روش تعادل حدی •

  ل حدیروش تحلي •

تنش در  عیبر اساس توز يکيتعادل استات یگذاری و برقرار مختلفي نظير ترزاقي، ميرهوف، هنسن و وسيک با استفاده از اصل روی هم افراد

ادی را های مختلف، مطالعات بسيار زی باشند. این افراد در زمان يم ليها دخ اند كه پارامترهای مختلف در آن را ارائه كرده يروابط يختگيسطح گس

 د. باش ها به صورت زیر مي كلي آن  یا اند و رابطه ظرفيت باربری پي های سطحي انجام داده روی

)1(5.0  bgidsBNbgidsNqbgidscNq qqqqqqccccccult 

 

ضریب  s، (inclination)بار  ضریب انحراف i، (depth)ضریب عمق dضریب ظرفيت باربری،  Nكه در این روابط،       

 باشد. ( ميbaseضریب بستر)b ( و groundضریب زمين) g، (shape)شکل

 

 زشمعیشده با ر تیگسترده تثب یها شالوده یباربر تیظرف یابیارز .3
 

 یها يانواع پ نیگسترده از كاملتر يپ ستمي. اگرچه سرنديگ يگسترده مورد نظر طراحان قرار م یها يابتدا پ ،یا سازه نيسنگ یدر مواجهه با بارها

 يم ستميس درقابل توجه  یها امر منجر به وقوع نشست نیو ا دهد يقرار م ريرا تحت تاث یادیقابل توجه اعماق ز داشتن ابعاد لياست، اما به دل يسطح

مسئله دار و تراكم  یها نيحساس به نشست و زم یها پروژه ن،يسنگ یگسترده در مورد بارها یها يعملکرد پ تیمنظور و به جهت تقو ني. به همشود

گروه شمع بهره  هگسترد يپ يعنی یبهساز یها ستميس نیتر از كامل تیو در نها يپ ریخاک ز یگسترده شناور، بهساز يپ یها ستمياز س توان يم ر،یپذ

 .جست

باشند.  گردد كه غالباً با تسليح فوالدی سبک و تزریق دوغاب سيمان همراه مي اطالق مي (mm 300)  های با قطر كوچک كمتر از به شمع  زشمعیر

 يکيكند، بدليل تزریق دوغاب  سيمان، سبب بهبود مشخصات مکان آن كه به عنوان یک المان باربر و مقاوم در برابر نشست عمل ميشمع عالوه برزیر

 .گردد )مقاومتي و رفتاری( خاک اطراف نيز مي

 یها استفاده شود. )روش تنش ستميس یبرا يكل نانياطم بیضر کیاز  نکهیبه دو صورت قابل انجام است. اول ا ها ستميس نیا یباربر تيظرف نييتع

 ،يطراح يصرف نظر از روش كل زين ستمي(. كنترل نشت و چرخش سيطراح ی)روش حالت حد ردیانجام پذ یدر حالت حد يطراح نکهیا ایمجاز( و 

 .نشود شتريمجاز ب ریآنها از مقاد ریانجام شود كه مقاد یا گونه به دیبا

 .موجود است يمعتبر و كتب طراح یها نامه نيآئ       داشته، در  يز به نوع سازه بستگمجا یها و چرخش ها يمجاز نشت پ ریمقاد

 :سه روند عبارتند از نیشده است. ا شنهاديتوسط  رادولف  پ يكل يمركب سه روند طراح یها يپ یبرا

كل  یدر باربر يكم اريگسترده سهم بس يپ كه يدر حال شدند يم يوارده طراح یبخش عمده بارها یها برا روش شمع نی: در ا ي( روش سنت الف

 .خواهد داشت ستميس

و  شوند يم ميتسل سیسرو یصورت كه تحت اثر بارها نیبد شوند، يم يطراح سیسرو یبارها یها برا روش شمع نی: در ا ي( روش شمع خزش ب

 يكاهش م يپ ریفشار ز بيترت نی. بدشود يشروع م يینها یباربر تي% ظرف03% تا 03معدل با حدود  یحركت در بار نی. اكنند يشروع به حركت م

 .شود يكم م ارينشست بس ده،يخاک رس يميتحک يبه كمتر از مقدار تنش پ يپ ریكه تنش وارده بر خاک در ز یوربه ط ابد،ی
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 تيظرف شیكه عالوه بر افزا یبه طور شوند، يم هيتعب ها يپ    ریدر ز يخاص شیروش با آرا نیها در ا : شمع کنواختی ري( روش كنترل نشست غ ج

 كنند. یريجلوگ ستميكل س کنواختیاز بروز نشست نا ستم،يس يو كاهش نشست كل یباربر

 

 

 
 
 

 و مشخصات ساده کننده اتیفرض .4
 

 .انجام شده است لیساده كننده ذ اتيبر اساس فرض يليتحل یها مدل یرو یمطالعات عدد قيتحق نیدر ا

 و با عمق مدفون برابر صفردر نظر گرفته شده است يآن كامال متقارن، سطحو اطراف  ریخاک ز طيو مح يپ. 

 متر است ۱3×۱3سازه  يابعاد پ. 

 متر در نظر گرفته شده است ۱33×۱33×133خاک  طيخاک با توجه به اثرات تنش در مح طيابعاد مح. 

 باشدي م نژچسبنده، همگن و همو ريغ یا خاک از نوع دانه. 

 ثابت است زشمع،یر ید از اجراخاک قبل و بع اتيخصوص. 

 زبر است پي به صورت كامل به سطح خاک اتصال دارد یعني كف پي. 

 باشد يمدل رفتاری خاک موهركولمب م. 

 همسان است. کيشمع، االست زیر یمدل رفتار  

 

  یلیو هندسه مدل تحل ونیبراسیکال .5
 

بر اساس  قيتحق نی. در ارديگ يمورد استفاده قرار م يکيآن در اكثر مسائل ژئوتکن ازيمورد ن یدر دسترس بودن پارامترها ليمدل موهر كولمب به دل

 زوتروپیا کي( و از مدل االست1) جدولمطابق      ریز يکيبا مشخصات مکان دانه ایخاک  یاز مدل موهركولمب برا ،يقیرفتار خاک و مالت تزر

 شده است. استفاده يپ یبرا

 

 مدل شده زیر پي سطحير دمشخصات مکانيکي خاک  -1جدول 

E ρ c   

2.5e7 Pa 1800 kg/ 0 Pa 33° 0.35 0 

 

 :بعد مدل در جهت افقي

به  ریدارد، ناگز يبرابر عرض پ 5از اعمال تنش در سطح افق تا فاصله  تیمتر و روابط مربوطه كه حکا ۱3×۱3گسترده با ابعاد  يبا توجه به انتخاب پ

 يجانب یاه هیدر ال یيتنش و جابه جا راتيتا تاث میمحور مختصات شده ا يجهت مثبت و منف ۱متر در 133به طول  يبعد مدل خاک در جهت افق نييتع

 .متر را شامل شده است ۱33×۱33مدل خاک با ابعاد  يشبکه مربع جادیادامه دارد و ا X,Y جهت مختصات ۱ابعاد در  نیخاک قابل اغماض باشد و ا

 :د مدل در جهت قائمبع 

بعد مدل خاک به طول  زين نجایدارد در ا يبرابر عرض پ 5 يال 4تا عمق  يوارده بر پ یروهايتنش حاصل از ن ريتوجه به روابط موجود كه نشان از تاث با

 يپ جادیمدل ساخته شده و ا تقارنه متر باشد. كه البته با توجه ب۱33×۱33×133ابعاد  یدارا X,Y,Zجهت  0گردد تا مدل خاک در  يمتر انتخاب م 133

ابعاد  ی( كه دارا1چهارم آن مطابق شکل) کیساخته شده تنها  طيمدل از كل مح ليكاهش زمان تحل یگسترده در وسط مدل خاک و برا

 .رديگ يقرار م متر در گوشه مدل 13×13به ابعاد  يپ یمدل ساز نیكه در ا میباشد انتخاب و مدل كرده ا يمتر م133×133×133
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كل  ستيالزم ن ،يخروج یها لیدر زمان و حجم محاسبات و كاهش حجم فا یيو در جهت صرفه جو یمحور یبعلت تقارن هندسه خاک و بارگذار

چهارم كل هندسه مدل  کی قيتحق نیشود كه در ا ياز كل هندسه مدل در نظر گرفته م يوارد شود لذا قسمت یهندسه مدل به طور كامل در مدل ساز

 .گردد يوارد م یساز در مدل

 

 
 (X ,Y, Z) یهندسه مدل ساخته شده در پزوهش در جهت محور ها شینما -1شکل 

 

 

 مطالعات عددی و تحلیل های پارامتریک .6
 

 رييانجام مراحل تحليل مقادیر تغ مورد نظر جهت تحليل مقدار ظرفيت باربری پي، با يکيپس از انتخاب مدل مکانيکي موهركولمب با مشخصات مکان

 کیتئور طجواب نرم افزار با رواب سهیمقا ی( آورده شده است. برا۱های به دست آمده در هر گام نسبت به بار اعمال شده در نموداری به شکل ) شکل

 استفاده شده است. ریبصورت ز ياز فرمول ترزاق

)2(
2

1
BNNqqCNq cult 

 

 
 گسترده بر حسب  یپ یو ترزاق ینهائ یباربر تینمودار ظرف -2شکل 

 نرم افزار یخروج-قائم یجابجائ
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كه عبارت است از  يرابطه ترزاق جیباشد كه  به نتا يم     ( 6×13^5به دست آمده از نرم افزار) یباربر تيظرف شود، يكه مالحظه م یبطور

 يبینسبت به رابطه تقر یتر يواقع جیكه نتا باشد يتفاضل محدود در نرم افزار م ليتحل ياز مبان يناش زياختالف ن نیاست و ا کی(، نزد5/6×13^5)

 .دهد يارائه م يقترزا

ی پس از حصول مقادیر تنش نهائي خاک زیر پي، امکان بهره برداری از سایر نتایج به دست آمده از تحليل عددی نرم افزار با توليد كانتورها حال

 شود،¬المان ها در نمای سه بعدی ارائه شده است. همان طور كه مشاهده مي ی تغييرشکل یافته ی وجود خواهد داشت. لذا در ابتدا شبکه پارامتریک

نشست نسبي المان ها در  ی شده است كه نشان دهنده يای دچار دگرگون مش بندی در نواحي زیر پي در اثر اعمال تدریجي بار به صورت قابل مالحظه

 دارد. يتنش در آن نقاط همخوان عیكه با توز شود ينشست صفر مشاهده م زيمدل ن یها وارهیباشد. همچنين در د نطقه ميآن م

 

 
 X , Zیقائم در جهت محورها یدر راستا ییکانتور جابه جا -3شکل 

 

 
 X , Y, Zیقائم در جهت محورها یتادر راس ییکانتور جابه جا -4شکل 

 

 يراتييرا دست خوش تغ یباربر تيظرف نيو تخم نيرفتار زم شوند يمورد مطالعه اضافه م طيكه به مح يخارج یشمع ها بعنوان المان هازیحضور ر

مورد  یشمع هااز جمله پارامترهازیر اندميتعداد، فواصل و نحوه چ انيم نیموضوع است. در ا نیا يبررس یرو ق،يتحق نیخواهد كرد كه تمركز عمده ا

 .گذار خواهند بود ريبحث و تاث
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و اطراف  ریخاک ز یمتر 133باشد كه در هر امتداد تا فاصله  يمتر م ۱3*۱3)صلب(و به ابعاد يشالوده از نوع گسترده و با ضخامت كاف قيتحق نیا در

مطالعه،  دمور طيچهارم مح کیموجود تنها   یتقارن مركز طیست كه با توجه به شراشده ا یساز مدل Flac 3d مورد مطالعه در نرم افزار طيآن در مح

 .قرار گرفته است ليو مورد تحل یساز اشاره شد مدل نيشيپ یها مناسب كه در فصل یمرز طیبا درنظرگرفتن شرا

 اند. خاک چسبنده در نظر گرفته شده یحد متعارف براثابت و در  ها، زشمعیو ر نيمشخصه زم یبخش پارامترها نیانجام شده در ا یها ليتحل هيكل در

قرار داد. با  يمورد مطالعه مورد بررس طيرا بررفتار مح ها زشمعیتعداد ر رييتغ ريتاث توان يها و ثابت نگه داشتن فواصل، م زشمعیتعداد ر رييبا تغ

 یبعد یهاریزشمع كرده و بعد از آن  اريمتر اخت 1مركز       را از است، فواصل مفروض مسئله يواقع یمدل حاضر در واقع ربع فضا نکهیدرنظرگرفتن ا

نتایج  اند. قرار گرفته ليو مورد تحل هيته زشمعیعدد ر ۱5و  16، ۳، 4با تعداد  يليتحل یمنظور مدل ها نی. بدمیريگ يدر نظر م یمتر ۱را در فاصله 

 ( خالصه شده است.5حاصل در شکل)

 

 
 

 نشست -تاثیر تعداد ریزشمع روی منحنی بار -5شکل 

 

 

 گیرینتیجه .7
 

شده با  یمقاوم ساز یها يپ یباربر تيظرف ي، جهت بررسFlac3D نرم افزار طيانجام شده در مح یها یساز و مدل کیبراساس مطالعات پارامتر

 :باشد يقابل برداشت م لیذ جینتا ،یا دانه یها واقع بر خاک زشمعیر

 ونديپ يمقاومت اسم بیاز ضر يناش ينيبدست آمده از روابط تخم جیبه نتا ،ياز روش واقع زشمعیر یينها یبدست آمده از باربر ریادمق 

 .است کینزد اري، بسFHWA نامه نیيموجود در آ ممينيم

 حاًًًيترج دمانيعدد با چ 133متر،  ۱3*۱3در شالوده به ابعاد  یباربر تيظرف زانيم نیبه باالتر دنيرس یبرا ها زشمعیر یبرا نهيتعداد به 

 .باشدي م ی(ا هيحاش دمانيچ)نيدورچ ای يشطرنج

 شود يم جادیشمع ازیعدد ر 133تعداد  ینشست برا زانيم نیكمتر.  
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 1005ساختمان و مسکن،  قاتيمركز تحق ،ی، وزارت مسکن و شهر ساز "و اجرا يطراح-يمهندس پ"ابوافضل،  ،ياسالم -1



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03
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