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 خالصه

با توجه به اینکه از یک سو روابط تخمينی ترزاقی در ميان مهندسان ژئوتکنيک 

مختلف و های پرکاربرد بوده و از سوی دیگر در به کار گيری این روابط در خاک

 شوددر این مقاله کوشش میهای مختلف عرض پی تردید هایی وجود دارد، اندازه

ی در مقایسه« خاک مدول االستيسيته»و « عرض پی نواری»تأثير عواملی مانند 

العمل بستر حاصل از روابط کالسيک ترزاقی و روابط مبتنی بر مقادیر ضریب عکس

این تحقيق، از نتایج آزمایش  دريرد. بررسی قرار گتئوری االستيسيته مورد 

نقاط مختلف شهر قم، و  دانه و ریزدانههای درشتبارگذاری صفحه بر روی خاک

  استفاده گردیده است.روابط تخمين نشست مبتنی بر تئوری االستيسيته 

 

خاک،  ، مدول االستیسیتهعرض پی نواری العمل بستر،کلمات کلیدی: ضریب عکس

 آزمایش بارگذاری صفحه

 

 

 . مقدمه1

 

ميالدي توسط  1۳العمل بستر براي نخستين بار در اواسط قرن  مفهوم ضریب عکس

اي  ها مطرح شد. در این مدل، بستر به صورت مجموعه وینکلر در قالب مدل بستر فنر

هاي وارده از جانب سازه را متحّمل  فشار کهگردد  فرض مي ksها با سختي  از فنر

در هر نقطه از زیر پي، ضریب  «فشار به نشست»شود. به عبارت دیگر، به نسبت  مي

شود. این کميت بيانگر اندرکنش  نشان داده مي ksالعمل بستر گفته شده و با  عکس

را  توان با استفاده از آن، توزیع برش و لنگر فشاري مابين خاک و پي بوده و مي

، آزمایش ksمشهورترین آزمایش درجا برای تخمين  در زیر پي محاسبه نمود.

ناشی « نشست -بارگذاری»باشد که طی آن، رفتار ( میPlate Load Testبارگذاری صفحه )

 گيرد.می      ی فوالدی با عرض کوچک مورد بررسی قرار از اعمال تنش به یک صفحه

ها روابطي را بر اساس تجربه یا  زیر پيمناسب در  ksمحققان براي تخمين  

توان به روابط ترین این روابط میپرکاربرداند. از جمله  تئوري ارائه داده

Terzaghi (1955) که اشاره نمود ks  را با استفاده از نتایج بارگذاری صفحه، برای

وجود  با. ]1[ زندای تخمين میهای رسی و ماسههای منفرد و نواری مستقر بر خاکپی

های رسی و همچنان برای دو نوع خاکروابط وی ، های تئوریک برشمرده شدهمحدودیت

 ترجدید تحقيقاتگيرد. ای مورد استناد و توجه مهندسان ژئوتکنيک قرار میماسه

عواملی  ،جنس خاک و گذاري شده ي بار اندازه و شکل ناحيه عالوه بردهد که  نشان مي

گذار  تأثير ksي خاک و پي بر روي مقدار  االستيسيتهسختي خمشي پي، و مدول  چون

بایست به مواردي  در یک پروژه، مي ksرسد براي تخمين  . به نظر مي]0[و  ]۱[ باشد مي

 توجه شود. ه طور ویژهب «خاک یمدول االستيسيته»و  «ي پي اندازه»چون 

آزمایش بارگذاری صفحه برای  از حاصل ksدر ابتدا مقادیر در این مقاله 

های نواری پی      تخمينی برای ks گردد، سپس مقادیرنقاطی از شهر قم ارائه می

این کار با  سبه شده ومحا Terzaghiروابط های متداول با استفاده از با اندازه

 پذیرد.تئوری االستيسيته نيز انجام میروابط تخمين نشست مبتنی بر  استفاده از

 گيرد.مورد بررسی قرار می ی نتایج، روند مشاهده شدهبا مقایسه یتدر نها

                                                           
 دکترای ژئوتکنیک، دانشگاه تهران 1
 کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2
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 . مروری بر تئوری مسئله۱

 

ه با تغيير عواملي از جمل شده و( تعریف 1)  العمل بستر به صورت رابطه ب عکسضری

[، مدول 1اي یا رسي( ] [، جنس خاک )دانه1گذاري شده ] بار  ناحيه  اندازه

های [، سيمانتاسيون دانه0[، ]۱[، سختي خمشي پي ]5[، ]4]ي خاک و بتن  االستيسيته

گرفته از مدل بستر فنر وینکلر  . اساس این رابطه برکند و ... تغيير مي[ 6]خاک 

گيرد و به نوعی بيانگر سختی خاک تحت  ماکان مورد استفاده قرار ميبوده و ک

 باشد.می   کوچک تأثير تنش وارده ی بارگذاری، در محدوده

(1) 
   

 

 
 

 

ks العمل بستر،  ضریب عکسp  فشار در هر نقطه از تماس پي و خاک، وy  نشست قائم

 باشد.  در آن نقطه مي

Terzaghi [۱( روابط ]تخمين  برای( را 0( و )۱ks طویل تير به ترتيب براي 

به نتایج حاصل   ksها  اي ارائه داده است که در آن هاي رسي و ماسه خاک مستقر بر

پي به عنوان  عرضمرتبط شده و اثر   (Plate Load Testگذاري صفحه ) از آزمایش بار

 گذار لحاظ شده است. عامل تأثير

 های رسیخاک (۱)
   (

  

 
)     

 
 ایهای ماسهخاک (0)

   (
    

  
)
 

    

 B1، انجام آزمایش بارگذاری صفحه العمل بستر حاصل از ضریب عکس ks1  در روابط فوق

 عرض تير B، و (متر 0/3فوت یا  1معموالً )گذاري ي بار صفحهمربع  یا عرض دایره قطر

 باشد. مي طویل، یا پی مربعی

 Lو طول  Bچنانچه پی به جای تير طویل، به شکل مستطيلی به عرض  همچنين

 شود.اده می( تأثير د5( و )4نسبت طول به عرض به صورت روابط )باشد، 

 

(4) 

 

)    های رسیخاک
  

 
)(

 
 

    

   
 
 

)    

 
 
(5) 

 
)    ایهای ماسهخاک

    

  
)
 

(

 
 

    

   
 
 

)     

-از دقت کافی برخوردار نمی B/B1 ≥ 3همچنين باید توجه داشت که این روابط برای 
 .[4]باشد 

اند که از این  پيشنهاد داده  ksمحققان دیگر نيز روابطي به منظور تخمين 

[ اشاره نمود. در این 0] Vesic (1961)[ و ۱] Biot (1937)توان به روابط  ميان مي

ي  ي تير مستقر به شالوده اند، مسئله روابط که بر اساس تئوري االستيسيته حاصل شده

ت هاي االستيک خاک دخال سختي خمشي تير و پارامترمواردی نظير االستيک مطرح شده و 

نقاط مختلف  (Δ) ی نشست[ به منظور محاسبه4] Bowels (1996)همچنين  داده شده است.

توان با کمک ( را ارائه داد که می6ی )، رابطه(q) مجاز پی تحت اثر تنش یکنواخت

( محاسبه 7ی )در نقاط مختلف زیر پی، به صورت رابطهرا العمل بستر آن، ضریب عکس

 نمود.

(6)   
  

   (    )     
  

 

 
(7)  

   
 

 
 

  

  (    )     
 

B'ي پي  گيري نشست؛ )براي گوشه : کمترین بعد جانبي پي با همان یکاي اندازه

 در نظر گرفته شود(.  B/2و براي مرکز، برابر با  Bبرابر با 

Esی خاک: مدول االستيسيته، 

 ،: ضریب پواسون خاک
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mکنند.  هایي است که در نشست مشارکت مي : تعداد گوشهm  4براي مرکز برابر با ،

 در نظر گرفته شود. 1و براي گوشه برابر با  2ي پي برابر با  براي لبه

IFمقدار این ضریب به عمق استقرار پيعمق؛  : ضریب تأثير (D) نسبت طول به عرض ،

 ( و ضریب پواسون خاک بستگي دارد.L/Bپي )

IS : ضریب تأثيرSteinbrenner توسط ارائه شده که با استفاده از جداول Bowels 

 شود. محاسبه مي

 Terzaghiحاصل از روابط  ks ی مقادیر از طریق مقایسهشود، در اینجا کوشش می

( Δ)معادل آن بر نشست   (qپی ) نهایی با مقادیر حاصل از تقسيم ظرفيت باربری

نظير  تأثير عواملینشست مجاز باشد(  حداکثر برابر باو یا )در صورتيکه کمتر 

ی پی در نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار ی خاک و اندازهمدول االستيسته

 .گيرد

تکنيک ی ساخت و ساز در شهر قم، و فراوانی مطالعات ژئوبا توجه به توسعه

  ksاسبی از ی این شهر، رسيدن به برآورد منمحدوده انجام شده در نقاط مختلف

 رسد.ضروری به نظر می ی این منطقههاها و خاکبرای انواع پی

 

 

 . شرح مطالعه0

 

ی مختلف از شهر قم، در نقطه 6 رهای حاصل از مطالعات ژئوتکنيک انجام شده دداده

العمل برای هر یک از مناطق اشاره شده، متوسط ضریب عکس ارائه شده است. 1جدول 

ی فوالدی با ( بر روی صفحهPLTانجام آزمایش بارگذاری صفحه )بستر با استفاده از 

مشاهده  1طور که در جدول همان متر در عمق استقرار پی، ارائه شده است. 0/3قطر 

 باشد.العمل بستر میدارای باالترین ضریب عکس Fشود، خاک می

 
 های خاک نقاط مورد مطالعهمشخصه -1جدول 

-ضریب عکس
العمل بستر 

از )حاصل 

آزمایش 

بارگذاری 

 صفحه(

ضریب 

پواس

 ون

مدول 

االستيسيت

 ه

چسبندگی 

زهکشی 

 شده

زاویه 

اصطکاک 

داخلی 

زهکشی 

 شده

 وزن مخصوص

 نوع خاک 

ه
ط
ق
ن

 

ks(PLT)  μ Es  c  φ dγ 

(kg/cm
3
) - (kg/cm

2
) (kg/cm

2
) (°) gr/cm

3
)) 

 A  دانهدرشت ۳/1 00 3 033 0/3 11

 B دانه درشت ۳/1 03 3 053 05/3 5/۳

 C ریزدانه )رس( 75/1 10 ۱/3 173 4/3 4/4

 D دانه )ماسه(درشت 0/1 ۱5 3 ۱53 05/3 4/4

 E دانه درشت 0/1 0۱ 3 033 05/3 7/۳

دانه با درشت 0/1 0۱ 3 033 0/3 ۱4

 سيمانتاسيون باال
F 

 

چنانچه برای طراحی پی در نقاط ارائه شده، سيستم پی نواری دو طرفه در 

های مختلف پی، با العمل بستر برای عرضبایست ضریب عکسگرفته شود، مینظر 

 متداول استفاده از روابط موجود برآورد شود. اگر برای این منظور از روابط

Terzaghi  استفاده شود، نتایج به صورت در محل و نتایج آزمایش بارگذاری صفحه

، با العمل بستر پی نواریعکسضریب  یا ks(Terzaghi) خواهد بود. ۱مندرج در جدول 

متر، و نسبت طول  0و  5/۱، ۱، 5/1، 1های برای عرض( 5( و )4از روابط ) استفاده

 ( محاسبه شده است.L/B=5به عرض )

 

با استفاده از روابط  (L/B=5العمل بستر پی نواری با نسبت )ضریب عکس -2جدول 

Terzaghi 

ks(Terzaghi) (kg/cm
3
)  

B= 3m B= 2.5m B= 2m B= 1.5m B= 1m خاک 

00/۱ 41/۱ 55/۱ 77/۱ ۱5/0 A 

31/۱ 3۳/۱ ۱3/۱ 0۳/۱ 01/۱ B 

01/3 0۳/3 46/3 6۳/3 ۳۱/3 C 
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۳0/3 ۳7/3 3۱/1 11/1 03/1 D 

35/۱ 10/۱ ۱4/۱ 44/۱ 07/۱ E 

30/5 ۱7/5 55/5 35/6 13/7 F 

 

 یعنی Bowelsروش پيشنهادی العمل بستر با استفاده از ضریب عکس چنانچه

  پی مجاز نشستکنترل در نظر گرفتن ظرفيت باربری و  البته با( 7ی )رابطه

 خواهد بود. 0محاسبه گردد، نتایج به صورت مندرج در جدول 

 

ی ( با استفاده از رابطهL/B=5العمل بستر پی نواری با نسبت )ضریب عکس -3جدول 

Bowels 

ks(Bowels) (kg/cm
3
)  

B= 3m B= 2.5m B= 2m B= 1.5m B= 1m خاک 

15/1 44/1 70/1 63/۱ 06/0 A 

63/3 70/3 06/3 ۱6/1 65/1 B 

۱7/3 00/3 43/3 63/3 03/3 C 

03/3 ۳3/3 33/1 45/1 ۳3/1 D 

60/3 74/3 05/3 ۱4/1 60/1 E 

13/1 43/1 73/1 63/۱ 43/0 F 

 

آید که دست میبه  ks(Terzaghi)/ks(Bowels)، نسبت ۱بر نتایج جدول  0با تقسيم نتایج جدول 

 شود.ارائه می 4در جدول 

 

 (L/B=5برای پی نواری با نسبت ) ks(Terzaghi)/ks(Bowels)نسبت  -4جدول 

ks(Terzaghi)/ks(Bowels)  

B= 3m B= 2.5m B= 2m B= 1.5m B= 1m خاک 

31۳/۱ 674/1 471/1 360/1 ۳43/3 A 

056/0 056/۱ 550/۱ ۳36/1 731/1 B 

163/1 163/1 163/1 163/1 163/1 C 

165/1 370/1 310/1 765/3 605/3 D 

۱67/0 074/۱ 60۱/۱ ۳65/1 755/1 E 

6۱3/4 760/0 ۱67/0 003/۱ 300/۱ F 

 

های برای خاک( Bنسبت به عرض پی نواری )  ks(Terzaghi)/ks(Bowels)روند تغييرات همچنين، 

 است. ارائه شده 1در نمودار شکل مورد بررسی، 

   

 
، A ،B ،Cهای برای خاک (Bنسبت به عرض پی نواری ) ks(Terzaghi)/ks(Bowels)تغییرات  -1شکل 

D ،E  وF 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

k
s(

T
er

za
g
h

i)
 / 

k
s(

B
o
w

el
s)

  

B (m)

F

B

E

A

C

D
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باشد، در سایر ی رسی میکه از نوع ریزدانه Cشود که به جز خاک مشاهده می

در یک خاک خاص، با افزایش عرض پی نواری،  باشند،دانه میکه از نوع درشت هاخاک

با سختی بيشتر، این روند  هایرو به افزایش گذاشته و در خاک ks(Terzaghi)/ks(Bowels)نسبت 

تأثيری  افزایش عرض پی، تقریباً  Cی رسی در خاک ریزدانه .دارد یشدیدتر افزایش

های تواند بيانگر این باشد که در خاکبر نسبت مذکور ندارد. این مشاهدات می

 یا روابط مبتنی بر تئوری االستيسيته Terzaghiریزدانه، استفاده از روابط کالسيک 

تخمينی برای ابعاد  ks، تأثير چندانی بر مقدار Bowelsی پيشنهادی مانند رابطه

مقادیر پی نواری،  عرضدانه، با افزایش های درشتدر خاکليکن مختلف پی ندارد. 

یعنی تحليل  Bowelsی ند برابر مقادیر حاصل از رابطهچ Terzaghiی حاصل از رابطه

که با  Bowelsباشد. بنابراین، استفاده از روابط ظرفيت باربری و نشست مجاز می

خواهد بود. همچنين مشاهده  دقتبيشتر در جهت کنترل نشست مجاز پی همراه باشد، 

ی خاک، نسبت يسيتهشود که با ثابت بودن عرض پی و باال رفتن سختی و مدول االستمی

ks(Terzaghi)/ks(Bowels)  باال رفته و استفاده از روابطBowels رسد.منطقی تر به نظر می 

 

 

 گيری. بحث و نتيجه4

 

در این مقاله ضمن اشاره به کاربرد متداول آزمایش بارگذاری صفحه در تخمين 

شده در جهت  های انجامها، به برخی کوششبرای انواع خاک العمل بسترضریب عکس

این ضریب اشاره شده و اهميت مواردی از قبيل  گذار برعوامل تأثير تعيين

-ی خاک برجسته شد. با توجه به متداول بودن رابطهمدول االستيسيته ی پی واندازه

های ی تنشدر محدوده Bowelsی نشست ی محاسبهکاربرد رابطه ، وTerzaghiهای کالسيک 

ای بين مقادیر تخمينی باربری مجاز خاک، در این مقاله مقایسهتر از ظرفيت کوچک

ks   نقطه از شهر  6توسط این دو رابطه انجام گردیده است. نتایج بررسی روی خاک

، با افزایش عرض پی نواری «دانهدرشت»های قم بيانگر این مطلب است که در خاک

یابد. همچنين برای عرض می      شافزای ks(Terzaghi)/ks(Bowels)برای یک خاک خاص، نسبت 

شود یکسان پی، افزایش مدول االستيسيته و سختی خاک، موجب افزایش این نسبت می

ها بيشتر های دارای سيمانتاسيون باال بين دانهخاک این افزایش به ویژه در مورد 

با  ks(Terzaghi)/ks(Bowels)مورد بررسی، نسبت  «ریزدانه»در خاک  اماآید. به چشم می

 Terzaghiی توان گفت نتایج رابطهانده و میتقریبًا بدون تغيير مافزایش عرض پی 

در مجموع می توان چنين نتيجه گيری  برای این خاک کماکان دارای اعتبار است.

نمود که روابط پيشنهادی آقای ترزاقی جهت تبدیل نتایج آزمایش بارگذاری صفحه 

با می بایست             ،به ضریب عکس العمل پی نواری در خاکهای درشت دانه

 .احتياط بيشتری استفاده شود
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