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 خالصه
نسبت  ازایه ، پرداخته شده است. بتفاضل محدود با استفاده از روش ایالیه یهاخاکواقع بر  حلقوی() ينگیر هایپي بررسي ظرفيت باربری در این تحقيق به 

در  دخيل پارامترهای سازی بعدبي از طریقهمچنين  دهد؛ و دسته ب را باربری مقدارظرفيت نیترشيببهينه كه در حالت  (or/irرینگي )شعاع داخلي به خارجي پي 

، از ماسه و رس متشکل دو الیه روی خاکبر مورد نظر سازی پي رینگي. به منظور مدلاستآمده دستهب طراحيدرجهت سهولت  كاربردی ینمودارها ،مساله

هنگامي كه مقاومت الیه رسي باال بوده، و الیه ماسه ای فوقاني آن كه  دهندنشان مي از نتایج به دست آمده  .است استفاده شده FLAC.2Dافزار تفاضل محدود  نرم

كه  اهد یافتضخامت باشد، الیه رسي كنترل كننده ظرفيت باربری خواهد بود. همچنين با افزایش ضخامت و مقاومت الیه رسي، ظرفيت باربری نيز افزایش خوكم 

 .دهديمرخ  D/B=0.5ی این افزایش در مقدار نهيشيب

 

 عددیتحلیلای، مطالعه پارامتریک، الیه ایهپی رینگی، ظرفیت باربری، خاک کلیدی: کلمات

 

 مقدمه .1

 
های رینگي به علت دارا بودن مزایایي از قبيل اشغال فضای كم، حجم اندک عمليات ساخت، بتن ریزی و بازدهي مناسب، در گستره پي استفاده از

. استفاده و بهره گيری كامل از باشديممخازن آب، مخازن نفت و غيره در حال افزایش  ،های زیرزمينيایستگاه ،هاها نظير پایه پلوسيعي از سازه

آید. این در ها به حساب ميهای بارز این نوع از شالودهظرفيت باربری خاک و ایجاد شرایط كشش كم و یا حتي صفر در زیرفنداسيون از ویژگي

صورت تئوری، همواره به عنوان یک پيش نياز در طراحي مطرح بوده ه های رینگي بودهحالي است كه هرچند پيش بيني ظرفيت باربری نهایي شال

تاكنون تهيه و تدوین  هاآنهای سطحي، همچنان روند و رویه خاصي برای طراحي و تحليل است؛ ولي عليرغم مزایای به اثبات رسيده این نوع از پي

ای موجب خواهد شد تا ضمن تحليل و  های الیههای رینگي واقع بر خاککرد پينشده است. پيچيدگي و عدم شناخت صحيح از رفتار و عمل

فراهم نياید. ایجاد هرگونه خرابي و  هاآناز تمامي ظرفيت  یريكارگبه، امکان استفاده و هاشالودهبرآوردی غيرمهندسي از رفتار این نوع از 

 .ای، از بعد انساني و اجتماعي نيز حائز اهميت استضمن صدمات و خسارات سازههای فوقاني های رینگي و به تبع آن در سازهگسيختگي در پي

                                                 
 دکترای خاک وپی 1

 پیکارشناس ارشد خاک و 2
 کارشناس ارشد خاک وپی 3
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، ضامن از دسات رفاتن مناابع ملاي نفات هار هااآنبه علت از دست رفتن ظرفيت باربری پي رینگي  ای در مخازن نفتعنوان مثال، هرگونه ناپایداری سازهبه

لذا شناخت رفتار واقعي از جمله محاسبات ظرفيات بااربری و نشسات آنهاا  .داشتخواهد  دنبالكشور، صدمات جاني و زیست محيطي جبران ناپذیری را به 

وان تای رینگي ميهمله مطالعات انجام شده در مورد پياز ج. ا كمک شایاني نمایدهذیری این نوع از پيپواند در برآورد صحيح مقادیر باربری و نشستتمي

رینگاي بررساي  یهاشاالودهناشاي از بارگاذاری را در  یهاشاکلبا استفاده از روش اجازای محادود، تغييار پرداخت كه [ 3] هاتف و بوشهریانبه تحقيقات 

های و باا اساتفاده از مادلانجاام داده رینگاي روی بساتری از ماساه  و مادور یهاشاالودهرا نياز بارای محاسابه ظرفيات بااربری  یيهااشیآزما . ایشاننمودند

 .توصيه نمودند 4/0رینگي،  یهاشالودهبرای  رابهينه ( or/in= r)نسبت شعاع داخلي به خارجي، یعني  nمقدار  ،آزمایشگاهي و عددی

 ژائو و وانگبرآورد نمودند.  زبرهای رینگي صاف و پي دو حالت برای خطوط مشخصهرا با استفاده از روش  γN[ ضریب ظرفيت باربری 4] گاوش و كومار

ر و بزدر دو حالت  .D2FLACرا با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود  'γNای، ضریب ظرفيت باربری [ با مدل سازی یک پي رینگي روی خاكي ماسه5]

ن نتيجه گرفتند كه نيچسازی یک پي رینگي پرداختند و به مدل PLAXISبا استفاده از نرم افزار اجزای محدود  [6] و همکارانش المان .صاف محاسبه نمودند

له اكه این مس ،بهينه، عملکردی مشابه با یک شالوده مدور با همان قطر خارجي خواهد داشتشعاع داخلي به شعاع خارجي یک شالوده رینگي با نسبت 

رینگي واقع بر ماسه متراكم سيمانته شده را با  یهاشالوده، رفتار و عملکرد [۲] اسماعيل .های عملي به حساب آیددر كاربرد تواند یک راه حل اقتصادیمي

نشست و نيز ظرفيت باربری نهایي صفحات صلب را با  -بار یهايمنحندنبال آن، ه مورد بررسي قرار داد و ب (PLT)استفاده از آزمایش صفحه بارگذاری 

 یهاشالودهو پيشنهاد نمود كه  بوده دریافت كه ظرفيت باربری نهایي صفحات رینگي نزدیک به صفحات صلبوی  رینگي و حلقوی مقایسه نمود.صفحات 

مدلسازی پي با استفاده از  [7] و همکارانشاهری مورد استفاده قرار داد.  75تاحدود  )er/ir(خارجي  بهمختلف شعاع داخلي  یهانسبتبا  توانيمرینگي را 

ماسه پي رینگي واقع بر خاک  ، مقدار ظرفيت باربری38/0با  برابر، ازای نسبت قطر داخلي به خارجي حلقهه كه ببه این نتيجه رسيدند آزمایشگاه رینگي در

ماسه،  پي رینگي واقع بر رویظرفيت باربری  برای دستيابي به حداكثر nدریافتند كه مقدار  [8] رضوی و هاتف مقدار خود را خواهد داشت. حداكثربادی، 

به محاسبه ضریب  FLACضل محدود ابا استفاده از نرم افزار تف[ ۹همکاران ]بن مبارک و  .خواهد گرفت قرار 4/0تا  ۲/0 هدر محدودو  مقداری واحد نبوده

با افزایش نسبت شعاع داخلي به شعاع خارجي، مقدار این ضریب دچار  و چنين نتيجه گرفتند كههای رینگي صاف و زبر پرداخته يبرای پ N'γظرفيت باربری 

بيان نمودند كه به ازای مقادیر باالی زاویه اصطکاک داخلي، و در حالت رفتار غير وابسته خاک، ميزان زاویه اتساع همچنين  افت چشمگيری خواهد شد.

 ود كه تمامي تحقيقات انجام شده معطوف به خاکشمرور مطالعات پيشين مشاهده مي بادارد.  N'γضریب ظرفيت باربری تاثيرات قابل توجهي را بر روی 

ای هالیهواقع بر  رینگي ایهبررسي رفتار و عملکرد پي به تحقيق ، در اینی بودن آناهای تک الیه و همگن بوده است. لذا با توجه به طبيعت خاک و الیه

در ادامه در قالب مطالعات پارامتریک با پي رینگي مورد نظر در حالت زبر در نظر گرفته شده است.  .است پرداخته شدهدو الیه ماسه و رس خاک متشکل از 

پارامترهای دخيل در مساله ظرفيت  تاثيرگذاری نحوه بررسيصورت مدل تقارن محوری به به FLACاستفاده از روش تفاضل و به كمک نرم افزار دو بعدی 

 .ارائه شده استطراحي جهت سهولت در كاربردینمودارهای بعد سازی نتایج حاصله، بيبا سپس  شده است و ای رینگي پرداختههپي باربری

 

 پي رينگي سازی روش مدل. 2

از  توانيمدر حالت تقارن محوری،  .(1)شکل  در حالت تقارن محوری انجام شده است به صورت دو بعدی و تحقيقسازی پي رینگي مورد نظر در این مدل

متناظر با مختصات شعاعي و سوی  Xای كه سوی مثبت محور محور تقارن بوده، به گونه (=x 0/0) محورای استفاده نمود. در چنين حالتي  مختصات استوانه

به منظور شوند. تقارن سنجيده ميداخلي و خارجي نسبت به محور یهاشعاعدر این مدل مقادیر . باشديمنشان دهنده مختصات محوری  Yمثبت محور 

انجام گرفته با توجه به نتایج حاصل از مرور  یهایسازاخلي به شعاع خارجي شالوده رینگي در محاسبات و مدل ها، نسبت شعاع دپاسخترین به بهينه دستيابي

متر   5و  ۲گرفته شده است. پي رینگي مورد بررسي، دارای شعاع داخلي و خارجي به ترتيب برابر با  در نظر 4/0، برابر با [8،3مراجع ]ادبيات فني پيشين نظير 

 متر m15×m30 (30یک شبکه مستطيلي به ابعاد  شاملمدل عددی ابعاد روی پروفيل دوالیه ای از خاک، متشکل از ماسه و رس قرار گرفته است. بر بوده و 

كولمب در نظر گرفته  -گسيختگي در این مدل، معيار موهرباشد. معيارمربعي، مي المان  7۲00( مشتمل بر [5مرجع ]ه متر عمق، بر اساس توصي 15طول و 

فقط در راستای و راست مدل ای در نظر گرفته شده است كه كف مدل در هر دو جهت مقيد بوده و سمت چپ گونهبهمدل عددی شده است. شرایط مرزی 

X  عمق مدفون  و بدونوجود عمق مدفون در دو حالت پي مذكور مدل سازی های رینگي، مدل با واقعيت پي. به منظور انطباق هر چه بيشتر شده استمقيد
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های گرهدر رو به پایين بار به صورت بردارهای سرعت  و اعمال كرنشدر حالت كنترلبر روی پي به منظور اعمال بارگذاری همچنين صورت پذیرفته است. 

 .(۲)شکل  پي مورد نظر معرفي شده استزیر  ناحيههای  مانال

 
 

 هندسه مدل پی رینگی و مرزهای آن -1شكل 
 

طوری در نظر گرفته  . مقدار بردار سرعتدر نظر گرفته شده است متر بر هر گام بارگذاری -5/۲×10-5با  استر این بردارهای سرعت برابریدامق

در مدل بدین ترتيب  اثرات موقت اوليه ناشي از بار وارده را تعدیل نماید. تاجلوگيری نموده  یک شوک اوليه به سيستماز وارد آمدن  كه شده

با همچنين  گسيختگي لحاظ نمود.عنوان نيرویه توان مجموع نيروهای عکس العمل زیر ناحيه پي را بپس از اتمام بارگذاری ميعددی ساخته شده 

 ی نمود.زوان شرایط زبری را در زیر پي رینگي شبيه ساتهای واقع در زیر پي ميای المانههای گرهتغيير مکانه از مقيد نمودن استفاد
 

 
 رینگی های المانهای ناحیه زیر پیدر گرهبردارهای سرعت رو به پایین  -2شكل 

 مدل عددی بارسنجيتاع. 3

واقع بر ، [5] توسط ژائو و وانگظرفيت باربری پي رینگي حل شده بررسي  به از انجام مطالعات پارامتریک صحه گذاری به نتایج این مطالعه پيشبه منظور  

سازی به صورت دو بعدی و مبتني بر مدل برای یک پي رینگي γNمحاسبه ضریب ظرفيت باربری  به ایشان. شده است همگن پرداخته ایماسهک الیه یخاک 

ی در نظر گرفته شده امشخصات ژئوتکنيکي مصالح  ماسه. ، پرداختندمتر 5/1و  1، 75/0 ،0با  متر و مقادیر شعاع داخلي 3شعاع خارجيبا متقارن محوری 

 اشد. بمي 1توسط آنها مطابق جدول 
 

 [5]پارامترهای به کار رفته در مطالعه ژائو و وانگ  -1جدول 
 

 

 

 

 (C) يچسبندگمقاومت 

(kPa) 

 (K) مدول بالک

(kPa) 

 (G) مدول برشي

(kPa) 

 (γمخصوص )وزن 

(3kN/m) 

 (φ°)زاویه اصطکاک داخلي

 2E7 1E7 10 5،10،15،20،25،30 صفر
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( در Δ%اختالف )درصد همراه ميزان به  [5مرجع ]با نتایج حاصل از  در حالت شالوده زبر مجدد سازی مدلنتایج به دست آمده از مقایسه  ۲جدول در 

قابل  واندتميدرصد بوده  ۲0دست آمده هب یهاجوابميان   توان دریافت كه مقدار بيشينه اختالفمي نتایج بررسيبا ارائه شده است.  محاسبه شدهمقادیر 

 .باشديمقبول 

 

  [5] مرجع ( در نتایج دست آمده از آنالیز مجدد با نتایجΔ%اختالف )درصد  -2 جدول

 

φº 

=0.0o /ri r 

Δ% 

=0.25o  /ri r 

Δ% 

=0.33o/ri r 

Δ% 

=0.5o/ri r 

Δ% 
N’ N’ N’ N’ 

مدلسازی 

 مجدد

 ژائو و وانگ

[5] 

مدلسازی 

 مجدد

 ژائو و وانگ

[5] 

مدلسازی 

 مجدد

 ژائو و وانگ

[5] 

مدلسازی 

 مجدد

 ژائو و وانگ

[5] 

5 0.65 0.67 3 0.58 0.58 0 0.36 0.32 12 0.15 0.16 6 

10 1.19 1.35 11 1.18 0.97 17 0.71 0.73 3 0.37 0.42 12 

15 2.36 2.79 15 2.28 2.38 4 1.53 1.86 18 1.02 1.21 16 

20 4.8 5.98 20 4.58 5.11 10 3.64 4.36 17 2.16 2.67 19 

25 11.21 13.36 17 9.94 11.23 11 8.31 9.64 14 5.71 6.28 10 

30 25.36 30.76 18 23.76 24.13 2 18.47 19.39 5 11.83 13.86 15 

 

 پارامتريک اتمطالعمتدولوژی انجام . 4

  :شده است ذیل استفاده شرح به متغير و ثابتهایپارامتر نامبه پارامتردستهدوپارامتریک از مطالعاتانجام  به منظور

مقادیر تمامي كه  شوديمیادآور  .باشنديم 3سازی بدون تغيير لحاظ شده و مطابق جدول  روند مدل این دسته از پارامترها در ثابت:پارامترهای  -الف

 .در نظر گرفته شده است [5] مرجعبا مقادیر لحاظ شده در  منطبقحتي المکان  پارامترها

 

 سازی کار رفته در روند مدله پارامترهای ثابت ب -3جدول 

 برشيمدول

(G) (kPa) 

 بالکمدول 

(K)  (kPa) 

وزن مخصوص 

 )Sγ( ماسه الیه
3/mNk 

وزن مخصوص 

 )Cγ(رس الیه
3/mNk 

شعاع اختالف

 داخلي و خارجي

 متر (B) پي رینگي

1E5 2E5 25 10 3 

 

( بر حسب C)الیه رسي زهکشي نشده ، مقاومت چسبندگي (φ) یاماسهالیه داخلي زاویه اصطکاک  شاملپارامترها دسته از  : اینپارامترهای متغير -ب

   .اندشده( بر حسب متر در نظر گرفته Dای )كيلوپاسکال و ضخامت الیه ماسه

 

 

q/γB D/γB C/γB (KPa) C °φ 
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به کار رفته در روند مدل  متغیر و  پارامترهای بی بعد -4جدول 

 سازی عددی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الیه ماسهضخامت  D ،(=ir-or B) پي رینگي داخلي و خارجي یهاشعاعمقادیر  اختالف B ،الیه رسيزهکشي نشده مقاومت چسبندگي  C ،4 در جدول

 .باشنديمبر حسب درجه  ای ماسه الیهنيز مقدار زاویه اصطکاک داخلي  φوزن مخصوص ماسه بر حسب كيلونيوتون بر متر مکعب و  γ فوقاني بر حسب متر،

. در اندبعد شده 4مطابق جدول  لهاپارامترهای دخيل در مس ،واحدهای انتخابي از لمستق دست آمده و ارائه نمودارهایيهبه منظور استفاده كاربردی از نتایج ب

 /Bγqدو حالت  انجام شده ازمطالعات پارامتریک  در تمامي. است متر در نظر گرفته شده 3 ،متر 5و  ۲ برابر به ترتيب orو  ir با فرض Bاین محاسبات ميزان 

مدفون بودن پي رینگي  ،بودن آن و مساوی با یک دهش واقعست كه پي در سطح ا مساوی صفر بيانگر حالتي q/γB. استفاده شده استمساوی با صفر و یک 

  .دهديمرا نشان 

 

 دست آمدهه ببررسي نتايج . 5

زیر پي را معادل نيروی گسيختگي  آن توانای كه ميگونهه ب باشديممقادیر عکس العمل قائم كف شالوده رینگي مورد نظر برنامه عددی شامل خروجي 

دست آمده برای نيروی گسيختگي نهایي بر سطح مقطع پي رینگي مورد نظر، مقادیر ظرفيت هبا تقسيم مقادیر ب (1)مطابق رابطه  وراز اینلحاظ نمود. رینگي 

نمودن نتایج حاصله،  ترمنظور كاربردیبه خواهند آمد. دسته ب سازی ازای هر سری از مقادیر لحاظ شده برای پارامترهای دخيل در روند مدله باربری ب

  .نرمال شده است، (B) شعاع های داخلي و خارجياختالف مقادیرضرب وزن مخصوص الیه ماسه ای درحاصلنيز با تقسيم بر باربری دست آمدهمقادیر به

 

 (1)                                                                                                                                                                        )2
ir-2

orπ(/u=QP 

  
 .باشنديمخارجي و داخلي  یهاشعاعنيز به ترتيب مقادیر  ir و orو  پي رینگي ظرفيت باربری نهایي Pبار نهایي گسيختگي،  uQدر این رابطه 
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 D/B=0.25حالت  برای مقادیر بی بعد ظرفیت باربری بر حسب چسبندگی الیه رسی -3شكل 

منبطق یکدیگر  بر (با عمق مدفون )پي q/γB=1های مرتبط با حالت نمودار ، تماميودشمشاهده مي 3طور كه در شکل  همان D/B=0.25در نسبت 

در این حالت، ظرفيت باربری پي بنابراین . الیه رسي قرار گرفته است تقریباً بر روی پي كفای، به دليل ناچيز بودن ضخامت الیه ماسهاین موضوع  . باشنديم

با افزایش زاویه (، q/γB=0ای( واقع شده است )زمين )الیه ماسهماید. از طرف دیگر در حالتي كه پي بر سطح نرینگي مذكور را الیه رسي زیرین كنترل مي

  ی و چسبندگي الیه رسي، مقادیر ظرفيت باربری پي رینگي افزایش خواهد یافت.ااصطکاک داخلي خاک ماسه

بر هم  q/γB=1های مرتبط با حالت تمامي نمودار مجدداً، نمایان است 4طور كه در شکل همان. قابل مشاهده استنيز  D/B=0.5روند درشرایط همين 

ود و شهمچنان ظرفيت باربری پي رینگي توسط الیه رسي زیرین كنترل ميای، بودن ضخامت الیه ماسه كمبه دليل  ،به عبارت دیگر. باشنديممنبطق 

ی و بدون اای در باربری است. از طرفي برای پي واقع در سطح الیه ماسهماسهالیه اشد كه نشان از كاهش تاثير وجود بپارامترهای این الیه تاثير گذار مي

در مقادیر ظرفيت باربری پي مذكور افزایش بيشتری مشاهده ، D/B=0.25 ی نسبت به حالتالت افزایش ضخامت الیه ماسهعبه(، q/γB=0عمق مدفون )

 شود.مي

 

 

  D/B=0.5مقادیر بی بعد ظرفیت باربری بر حسب چسبندگی الیه رسی در حالت  -4شكل 

 

؛ كاهش است ای و یا رسي قرار گرفتهروی الیه ماسهبر  كف پي كه تحت هر دو شرایط، یعني هنگامي( D/B=1.0ی )ابا افزایش ضخامت الیه ماسه

 افزایشو با لحاظ  3تا  ۲ بيشتر از محدوده C/γB نسبت . به ازایدهديمرخ  3تا  ۲ حد فاصل C/γB مقادیرشدیدی در روند افزایش ظرفيت باربری، در 

به موازات افزایش چسبندگي الیه رس زیرین، دیده پي رینگي نشانه ای دال بر افزایش ظرفيت باربری درجه،  50 تا 30 داخلي الیه ماسه از زاویه اصطکاک

 بر حسب درصد افزایش در مقدار ظرفیت باربری نشان دهنده میزان Δ(P/γB) در این جدول نيز مشاهده نمود. 5در جدول  توانيمله را این مسا .شودينم
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D/B=1.0مقادیر بی بعد ظرفیت باربری بر حسب چسبندگی الیه رسی در حالت  -5شكل 

 

 D/B=1.0تاثیر زاویه اصطكاک بر روی مقادیر افزایش ظرفیت باربری پی رینگی با تغییردرچسبندگی برای -5جدول 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ای، خاک ماسهداخلي بنابراین با افزایش زاویه اصطکاک  .بودكنترل كننده ظرفيت باربری خواهند  این الیه ، مشخصاتایماسه عمق الیهبيشتر با افزایش 

پي واقع بر سطح و بدون عمق  و در شرایط D/B=2.0,0.25. با مقایسه نتایج به دست آمده در دو حالت ابدیميظرفيت باربری نيز به همان ميزان افزایش 

طور كه همان D/B=0.25 . در حالتباشنديمكه ظرفيت باربری به دست آمده در مقادیر باالی چسبندگي دارای اختالف كمي  شوديم، مشاهده مدفون

داخلي  خصوص در مقادیر باالی زاویه اصطکاکه و ب D/B=2.0 در حالت و اشاره شد؛ این الیه رسي است كه كنترل كننده ظرفيت باربری خواهد بود

افزایش ظرفيت باربری قابل ، پي رفيت باربریزیرین آن در ظمقاومت چسبندگي الیه رسي مشخصات بيشتر این الیه نسبت به تاثير به علت  ماسه ایخاک 

حدوداً  )بدون عمق مدفون پي( q/γB=0و D/B=2.0 ظرفيت باربری در حالت وان ذكر نمود كهتمي D/B=2.0, 0.5با مقایسه نتایج مشاهده است. همچنين 

را  این موضوع . علتاست ترمحسوسخصوص در مقادیر باالی زاویه اصطکاک و مقاومت چسبندگي، ه له، بااین مسباشد. مي D/B=0.5چهار برابر حالت 

ای كه در گونهه ب، توان ناشي از اندركنش مشترک و متقابل دو پارامتر زاویه اصطکاک الیه ماسه و همچنين مقاومت چسبندگي الیه رسي به حساب آوردمي

 .دهديمخود را نشان  بارزتربه صورت  D/B=2.0حالت 
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 D/B=2.0مقادیر بی بعد ظرفیت باربری بر حسب چسبندگی الیه رسی در حالت  -6شكل 

 

 نتیجه گیری. 6

ه ب  متشکل از ماسه و رس بوده. پروفيل خاک لحاظ شده ه استپرداخته شدای الیههای های رینگي واقع بر خاکبه بررسي ظرفيت باربری پي مقالهدر این 

شده انجام  FLACمحدود تفاضل  دو بعدی سازی پي رینگي، توسط نرم افزار . مدله استمتغير در نظر گرفته شدبين عمق ماسه و رس، ای كه نسبت گونه

در نتيجه، گستره وسيعي از  ،ه استله تکيه داشتا. از آنجا كه اولویت اصلي این پژوهش بر مطالعه پارامتریک و بي بعدسازی پارامترهای دخيل در مساست

وزن مخصوص الیه ماسه  (،D) یاالیه ماسه عمق (،C) يرسالیه  زهکشي نشده (، مقاومت چسبندگيφ) یاالیه ماسه  داخلي پارامترها نظير زاویه اصطکاک

با عمق  سازی سازی در سطح زمين و مدل : مدله استسازی پي رینگي، دوحالت در نظر گرفته شد همچنين در مدل .اندهدر آن لحاظ شد ،( وغيرهγ) یا

 از: عبارتند مقالهاین  دردست آمده ه نتایج ب .مدفون پي
 

 الیه رسي كنترل كننده ظرفيت باربری خواهد بود. ،باشد كم ضخامت ني آنو الیه ماسه ای فوقا ،ودههنگامي كه مقاومت الیه رسي باال ب -1

 .دهديمرخ  D/B=0.5 مقداراین افزایش در  ینهيشيب .با افزایش ضخامت و مقاومت الیه رسي، ظرفيت باربری نيز افزایش خواهد یافت -۲

ظرفيت  ،این عمق تا یک مقدار مشخصافزایش ای كه با گونهه ب ،باشديم نسبت افزایش عمق الیه رسي دارای محدودیتافزایش ظرفيت باربری به  -3

 .یافت خواهد باربری افزایش

 دست خواهد داد.ه ظرفيت باربری مقادیر زیادی را ب ،و در شرایطي كه الیه رسي از مقاومت كافي برخوردار باشد D/B=0.5مقدار در  -4
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