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 خالصه

اشي ق نب زیرزميني اصلي و سفره آب معلآهای زیرزميني محدوده شهر به دو دسته سفره بنا شده است. آبهای ریزدانه شهر كرمان بر روی نهشته

گيری متر اندازه 8تا  6عمدتا در حدود  های مركزی شهرگردد. سطح آب سفره معلق، در قسمتميندی باز دفع فاضالب از طریق چاه جذبي تقسيم

 دهد. در این مقاله، انتخاب سيستمدر شهر روند رو به رشدی را نشان مي های بلندساختمان اختهای اخير س. از سوی دیگر در سالشده است

مشکل مقاومتي در حالت حد نهایي ندارند ولي در حالت حد  های گستردهها با عنایت به اینکه غالبا پيگونه ساختمانبرای این سازی مناسبپي

شده بر  های انجامارزیابي گردیده است. نهایتا نتایج تحليلروند، از حدود مجاز فراتر مي های تحکيمي(مقادیر نشست )به ویزه نشست برداریبهره

، گردندكاهش دهنده نشست انتخاب و تا حد نهایي ظرفيت بارگذاری مي واننها به عكه در آن ریزشمعبرج جمهوری ریزشمع  -سيستم رادیهروی 

 صورت پذیرفته است.ها تدقيق ارائه و با نتایج آزمون بارگذاری ریزشمع Plaxis 3D foundation و  Plaxis 2Dافزارهای به كمک نرم
 

 Plaxis افزار، خاک رس، شهر کرمان، نرمریزشمع، آزمون بارگذاری ریزشمع-رادیهمات کلیدی: کل
 

 

  مقدمه .1

 
بدین معنا كه از مقاومتت پتي گستترده كته نستبتا ؛ گردندهای شمعي به صورت گروه شمع طراحي ميدر حال حاضر در بسياری از كشورها، فونداسيون 

طراحتي گتردد، عمتده نيترو  3شود. در صورتي كه فونداسيون به صورت گروه شمع با ضریب اطمينتاني حتدود يمقدار قابل توجهي است، صرف نظر م

باشد. در این حالت فونداسيون از حاشتيه ایمنتي كتافي شود و در اكثر موارد نيازی به مالحظات مربوط به نشست فونداسيون نميها تحمل ميتوسط شمع

 بر است. ساخت آن پر هزینه و زمانبرخوردار است، هر چند كه فرآیند 

نظر گترفتن مقاومتت  دركه  گيری شده استچنين نتيجه،  )برلند و همکاران(ها برای كاهش نشستهای اخير، با ارائه مفهوم استفاده از شمعدر سال          

تتامين نيتز یب اطمينتان ززم را اضمن اینکه ضر نمایدميرح از نظر اقتصادی كمک شایاني به ط همراه بوده و هاپي گسترده، با كاهش طول یا تعداد شمع

  .شوندها تا نزدیک ظرفيت نهایي، بارگذاری ميباشد چراكه شمعطراحي در این حالت نيازمند دقت بيشتری در برآورد نشست ميالبته . ]1[دكنمي
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ي . مزایتای]۲[شوندحفر گمانه و قرار دادن ميلگرد و تزریق دوغاب سيمان اجرا مي كه با باشندسانتيمتر مي 30هایي با قطر كمتر از ها، شمعریزشمع          

نظير حداقل دستخوردگي در محيط خاک، حجم كم خاكبرداری و امکان اجرای ریزشمع به صورت مایل سبب توسعه استفاده از ایتن نتوش شتمع و نيتز 

های مایتل (آزمایشاتي را بر روی ظرفيت باربری پتي قبتل و بعتد از اجترای ریزشتمع1۹۹۹سيواكومار و همکاران ) شده است. انجام مطالعات پيرامون آن

حستين محمد .یابتدبرابتر افتزایش مي 5/۲بدست آمده از این تحقيق نشان داد كه ظرفيت باربری خاک با استفاده از ریزشمع تتا حتدود ایج نتانجام دادند. 

حاكي افتزایش چستبندگي، زاویته این تحقيق  نتایجریزشمع در تثبيت خاک را مورد بررسي قرار داد.  سازی عددی، تاثير( با انجام مدل۲003پور )باقری

ستازی شتده بتا هتای مقاوم( با انجتام مطالعتات بتر روی ظرفيتت بتاربری پي۲005) مغانلو نگهدار اهلل. رحمت]3[اصطکاک و مدول ازستيسيته خاک بود

ختاک ریزدانته اشتباش ستاختگاه شتهر كرمتان دارای  .]4[دهتدافزایش باربری پي، نشست را نيز كتاهش مي، نشان داد كه اجرای ریزشمع ضمن ریزشمع

در تحقيتق حاضتر، . ]6و 5[ریزشمع در این شهر متداول شتده استت -های رادیههای اخيراستفاده از سيستمباشد. در سالهای تحکيمي مياستعداد نشست

استت. نتتایج حاصتل از قرار گرفتته  تحليلمورد شهر  این طبقه در 1۲در قالب مطالعه موردی یک ساختمان در خاک رس ریزشمع  -های رادیهرفتار پي

 .ستا انجام شدهای پي زهاسنهایي  طراحي و بر آن اساس، افزار و انجام آزمون بارگذاری ریزشمع مورد مقایسه قرار گرفتهمدلسازی با نرم

 

 

 شستهای کاهنده نروش طراحی شمعکلیات  .2

 
های كاهنده نشست، رویکردی جدید در طراحي گروه شمع است كه برای نخستين بار توسط برلند و همکاران مطرح شد. در این روش، آنها روش شمع

بتين ای پتي را از با در نظر گرفتن یک پي گسترده و افزودن تعداد محدودی شمع در زیر مركز پي، نشست غير یکنواخت را كاهش داده و حالت كاسته

كتاهش  ،هانماید و هدف استفاده از ریزشتمعاین روش در واقع بيانگر حالتي است كه پي گسترده به تنهایي ظرفيت باربری ززم طرح را تامين ميبردند. 

 . ]1[های مختلف طراحي نشان داده شده استنشست برای فلسفه-نمودار بار 1باشد. در شکل ميبه مقدار مجاز نشست پي گسترده 

 

 
 های مختلف طراحیمقایسه فلسفه – 1شکل 

 
و در آن نشست حاصل از بار طراحي بيش از مقدار نشست مجاز استت. باشد مربوط به پي گسترده تنها و بدون استفاده از شمع مي 1شماره  منحني          

ها بترای تحمتل تمتام ری پي گسترده صرف نظر شده و شمعكه در آن از ظرفيت باربباشد نمایانگر دیدگاه سنتي در طرح گروه شمع مي ۲منحني شماره 

را  های كاهنتده نشستت، روش طراحي شتمع 3منحني شماره باشد. يهزینه م پرنسبتا است اما طرح  مكبسياردر این حالت، نشست پي  شوند.رح ميبار ط

كه تا حتد نهتایي ظرفيتت بتاربری، نيترو تحمتل  شوندای طراحي ميها به گونهبا در نظر گرفتن ظرفيت باربری پي گسترده، شمعدهد كه در آن نشان مي

های كاهنتده شتمعطراحتي )روش  دیتدگاه جدیتدشمع از ظرفيت باربری كافي برخوردار باشد. به این ترتيب،  -كرده و در عين حال سيستم پي گسترده

منجر خواهد شتد و از ستوی دیگتر، بته كتار سنتي  دیدگاه طراحيا تر در مقایسه بلحاظ كردن ظرفيت باربری پي گسترده، به طرحي اقتصادیبا  (نشست

 گردد. ها سبب كاهش نشست در مقایسه با پي گسترده تنها ميگيری شمع
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 برج جمهوریپی ریزشمع در طراحی  -روش رادیهکارگیری به .3

 
ط بخش خصوصي در حال ساخت است. نمای این ساختمان پس متر مربع در شهر كرمان توس 3000طبقه با متراژی بالغ بر  1۲برج جمهوری ساختماني 

با  یهای زیرسطحي عمدتا از جنس رس و زنمایش داده شده است. مطالعات ژئوتکنيک در محل پروژه حاكي از وجود زیه ۲از تکميل، در شکل 

ایت و همچنين تغييرات عدد نفوذ استاندارد اصالح عنوان نمونه لوگ یک گمانه از محل سباشد. به ( ميبندی متحددر طبقهML و CL) ي كمایخمير

60شده )
’N پي گسترده این ساختمان به دليل داشتن یک طبقه زیرزمين در تراز  نشان داده شده است. 3( در سه گمانه مطالعاتي نسبت به عمق در شکل

ای تنظيم شده است كه ستوني به گونهگذاری ساختمان تونس متری از سطح زمين، در فاصله حدود سه متری بازی سطح آب زیرزميني واقع است. -5/4

نامه ازتر از حدود مجاز آیينهای كل و نابرابر ب، دارای نشستو باربریتنها عليرغم تامين ضرایب ایمني پایداری  در وسط واقع نگردد؛ لذا سيستم رادیه

 -هرادیدر این مقاله رفتار سيستم پي و در دستور كار قرار گرفته  ریزشمع -م رادیهجرایي، سيستهای اداده است. لذا با توجه به محدودیتاروپا را نشان 

آوری اطالعات مورد نياز جمع ای این ساختمان قاب خمشي فوزدی است.سيستم سازه .ریزشمع به صورت یک مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است

. با توجه به نتایج و انجام آزمایشات صحرایي و آزمایشگاهي انجام گردیده است هخورده و دست نخورد های دستبرداشت نمونهطراحي از طریق 

از های ژئوتکنيکي برای تحليلخاک بندی زیهمشخصات  گيرد.ریزدانه سفت قرار مي در محدوده خاک ،بندیدانه و (SPT)آزمایش نفوذ استاندارد 

وارد بر آن یکنواخت متر و بار گسترده سانتي ۹0ضخامت پي گسترده برابر با  است.انتخاب گردیده  1طبق جدول  ]7[گزارش مطالعات ژئوتکنيک 

به   Plaxis فزارا. پي گسترده در دو حالت بدون ریزشمع و با استفاده از ریزشمع به روش اجزاء محدود در نرمه استدشكيلوپاسکال برآورد  140معادل 

 ها در ادامه ارائه شده است.نتایج این تحليل اند.بدست آمده مورد مقایسه قرار گرفتهشست سازی شده و مقادیر نصورت دوبعدی و سه بعدی مدل

حاصل از آزمایش با نتایج  تایجنهای اجرا شده، آزمون بارگذاری فشاری ریزشمع نيز در این پروژه انجام گرفته و همچنين برای تصدیق عملکرد ریزشمع

 است. و ارائه گردیده قایسهافزار منرم با سازیمدلبدست آمده از 

 

 
 ساختمان مورد مطالعهآینده نمای  – 2شکل 
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 در محل پروژه Cلوگ گمانه  -الف

 

 

 
 های مطالعاتینتایج آزمایش نفوذ استاندارد در گمانه -ب

 وضعیت ژئوتکنیکی ساختگاه برج جمهوری -3شکل 

 

 
 و مصالح ریزشمع مشخصات خاک -1جدول 

 مشخصات مصالح ریزشمع صات خاکخمش

 ۲۲000 (Mpa)مدول ازستيسيته  15 (Mpa)مدول ازستيسيته 

 ۲/0 ضریب پواسون 4/0 ضریب پواسون

 3kN/m( ۲3(دانسيته  6/18 )3kN/m(دانسيته 

   2kN/m( 51(چسبندگي 

   1۹ زاویه اصطکاک داخلي
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 پی برج جمهوری سازیمدل .4

 
 Plaxisافزارهتای ها بتا نرمسازیتراز آب زیرزميني جهت تحليل نشست پي، مدل شدن زیر پي و همچنين مشخصخاک بندی ژئوتکنيکي پس از زیه 

2D  وPlaxis 3D foundation  .انجام شد 

  

 دو بعدی سازیمدل   . 4-1

 
حالت ، پي به  این در .گردیده است ازیسمدل Plaxisافزار سيستم پي در دو حالت بدون ریزشمع و با ریزشمع به صورت دوبعدی با استفاده از نرم

برابر عرض  5ي در جهت قایم و افقي ابعاد توده خاک در مدل هندس شده است. سازیمدل متر در حالت كرنش مسطح ۹/0متر و ضخامت  ۲/۹عرض 

در نظر گرفته شده  1ول دها مطابق با جعمشخصات مصالح خاک و ریزشم   ].8[پي انتخاب گردیده تا اثر فاصله مرزها بر نتایج تحليل قابل اغماض باشد

 نشست پي مقادیر  رت ازستيک در نظر گرفته شده است.و رفتار مصالح ریزشمع به صو (Hardening soil)سخت شونده خاک طبق مدل رفتار  است.

، دهد كه استفاده از ریزشمعده از تحليل نشان مينتایج بدست آم و با استفاده از ریزشمع مقایسه گردیده است. بدون استفاده از ریزشمع در حالت گسترده

الف مدل  -4در شکل  دهد.ميميليمتر كاهش  3ميليمتر به  11از را  حداكثر آنسانتيمتر و نشست نسبي  6/5سانتيمتر به  6/۹از  پي گسترده را نشست كلي

 نشان داده شده است. شمعریز -ب فرم تغييرشکل یافته سيستم پي رادیه-4و در شکل بندی شده هندسي المان

 

 
  Plaxis 2D افزارتحلیل دوبعدی پی برج جمهوری در نرم مدل دربندی الف. المان – 4شکل 

 

 
  Plaxis 2D افزارتحلیل دو بعدی پی برج جمهوری در نرم در ب. فرم تغییرشکل یافته – 4شکل 
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 سه بعدی سازیمدل    .4-2
 

 ستازیمدل Plaxis 3D foundation افتزار ر دو حالت بدون ریزشمع و بتا ریزشتمع بتا استتفاده از نرمد نيز سازی سه بعدی سيستم پيمدل

          رفتتتار ختتاک طبتتق متتدل ستتخت شتتونده نظتتر گرفتتته شتتده استتت.در  5مطتتابق شتتکلمتتدل هندستتي ، ستته بعتتدیدر حالتتت  .گردیتتده استتت

(Hardening soil) دهنتد كته حتداكثر های سته بعتدی نشتان ميتحليل ظر گرفته شده است.و رفتار مصالح ریزشمع به صورت ازستيک در ن

ها یافته است. چيدمان نهایي ریزشتمع كاهشمتر سانتي  ۲/3متر به سانتي 3/5ریزشمع از  -پي رادیه نسبت بهتنها  رادیهپي  كل در حالت نشست

و متتر  1۲بته طتول ریزشتمع  4۲متر و سانتي 10متر و قطر  6طول ریزشمع به   88نشان داده شده است كه در آن  6سترده در شکل در زیر پي گ

  به كار رفته است.متر سانتي 15قطر 

 

 
  foundation  Plaxis 3Dافزارتحلیل سه بعدی پی برج جمهوری در نرم– 5شکل 

 

 

 
 ها در زیر پی گستردهچیدمان نهایی ریزشمع – 6شکل 

 

 

  Plaxis 2Dافزار مرفتار تک ریزشمع در نر سازیمدل   .4-3
 

ستازی تتک ، مدلافتزار، در مرحله طراحي جهتت تعيتين و اعمتال ستختي ریزشتمع در ایتن نرم Safeافزار ای پي در نرمبه منظور تحليل سازه

و  نشستت -منحنتي بتاردر قالتب ستازی . نتایج این مدله استانجام شد Axisymmetryدر حالت  Plaxis 2Dافزار ریزشمع به كمک نرم

های های اوليته و ستختي نظيتر نشستتنشان داده شده است. از ستختي ب-7الف و  – 7های نشست ریزشمع به ترتيب در شکل -نحني سختيم

 .ه استاستفاده گردید ای پي در حازت اوليه و نهایيبه ترتيب برای تحليل سازه Plaxisافزار حداكثر مشاهده شده در نرم
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 ب                                                                     الف                       

 .Plaxis 2Dافزار سازی شده با نرمریزشمع مدلنشست )ب(  -سختینمودار )الف( و نشست -نمودار بار –7شکل 
 

 

 آزمایش بارگذاری ریزشمع .5

 
ای پي منظور شده است، تست كنترل صحت عملکرد ریزشمع جهت تحليل سازه  Safeافزار ها با آنچه در نرمبه منظور تدقيق و اطمينان از رفتار ریزشمع

(Micropile proof test)  نشست  -سختي منحني و نشست-منحني باربه ترتيب   ب-۹ و الف-۹یهانحوه انجام تست و در شکل 8انجام شد. در شکل

تر حتاكي از ستخت افتزار بدستت آمتده بتودریزشمع آزمایشي در مقایسه با آنچه از نرم آورده شده است.  رفتار مشاهده شده از ،ریزشمع مورد آزمایش

افتزار ستازی در نرمها نستبت بته مدلتاثيرات سختي بيشتر ریزشمعباشد. بررسي ریزشمع نسبت به آنچه در تحليل بکار گرفته شده است؛ مي نمودن عمل

Safe  د بررسي تکميلي است.ریزشمع نيازمن -بر رفتار نهایي سيستم رادیه 

 

 
  آزمایش بارگذاری ریزشمع – 8شکل 

 
 

 
 الف                                                                                      ب   

  متریسانت 15متری به قطر  12 در آزمایش بارگذاری ریزشمعنشست )ب(  -سختینمودار )الف( و نشست -نمودار بار – 9شکل 
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 گیرینتیجه .6

 
های بتا ارتفتاش نستبتا زیتاد شتهر ای فني، اقتصادی و اجرایتي در ستاختمانریزشمع به عنوان گزینه -های رادیهگير استفاده از سيستمبا توجه به رشد چشم

ها جهت كنترل مان مناسب ریزشمعو چيدسازی به صورت موردی در برج جمهوری مرور گردید. نوش كرمان، روش تحليل و طراحي اینگونه سيستم پي

تصتدیق  ایتن مقتدار ستختي، ای انجام و همچنتين بتا آزمتون بارگتذاری ریزشتمعو تحليل سازهها بدست آمد سختي مناسب ریزشمع نشسست ارائه شد.

 گردید. نتایج ذیل نيز از این تحقيق بدست آمده است.

 سختي بيشتتری نستبت بته در خاک رس كرمان حين آزمایش  FHWAنامه های متداول ساخته شده بر طبق شيوه پيشنهادی آیينریزشمع -1

های واقعتي نستبت بته افتزایش ستختي مشتاهده شتده در ریزشتمعدهنتد. ایتن نشتان مي Plaxis 2Dافتزار سازی ریزشمع در نرمنتایج مدل

 گردد.برآورد ميای موجود در خاک رس كرمان های ماسهی ریزشمع و وجود زونها، ناشي از روش اجراسازیمدل

بتا توجته بته  (Micropile proof test)در خصوص آزمون كنترل صحت عملکرد ریزشتمع  FHWA(2005)دستورالعمل پيشنهادی  -2

باشتد. آزمتون ریزشمع نسبت به فلسفه طراحي گتروه شتمع نيازمنتد بتازنگری اساستي مي -های رادیهسيستم های ذاتي فلسفه طراحيتفاوت

ریزی شده و نتایج در این راستا مورد استفاده ریزشمع برنامه -در این پروژه با توجه به فلسفه طراحي سيستم رادیه عبارگذاری فشاری ریزشم

  قرار گرفته است.
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