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 خالصه

وجود یک الیه خاک درشت دانه واقع بر رس نرم نقش زیادی در بهبود باربری و 

شود.  های ساده طراحی دیده نمی روش کاهش نشست دارد. نقش واقعی این الیه در

مکانيزم توزیع تنش در بررسی در این مقاله با استفاده از مدلسازی عددی به 

یک خاک دو الیه متشکل از خاک متراکم دانه ای در باال و رسی نرم در پایين 

تعيين زاویه توزیع تنش  ابتدا روش مورد استفاده برای. پرداخته شده است

و سپس این روش برای به دست آوردن زاویه توزیع تنش در خاک همگن  انتخاب شد

 همچنين تاثيردو الیه مورد استفاده قرار گرفت.  دانه ای، رسی و سپس خاک

درصد تراکم ، زاویه اتساع، زاویه اصطکاک داخلی و از جمله  متغيرهایی

 .گرفتمورد بررسی قرار  الیه رسی و چسبندگی  و سختی  ضخامت الیه ی ماسه ای

نتایج نشان داد که با افزایش تراکم، زاویه اتساع  و زاویه اصطکاک داخلی 

متراکم توزیع تنش بهبود یافته ولی ضخامت الیه متراکم تاثير چندانی در الیه 

بهبود آن ندارد. همچنين افزایش چسبندگی و سختی الیه سست نيز توزیع تنش را 

نتتيک در مرز دو الیه متراکم و سست يتاثير استفاده از ژئوسبهبود می بخشد.

قش مثبت آن در توزیع گرفت که ندر بهبود توزیع تنش نيز مورد بررسی قرار 

در ضمن زاویه توزیع متداول در  تنش در نتایج به دست آمده مشهود بود.

 ا افقی( نقد شده و پيشنهادات جایگزین ارائه گردید. -قائم ۱ها ) طراحی

 

 
پی سطحی، ظرفیت باربری، الیه ی درشت دانه، الیه ی رسی، روش اجزای کلمات کلیدي: 

 .محدود

 

 

  مقدمه .1
 

از دیرباز مورد  ،نش ناشی از پی در نقاط مختلف از فضای خاکی زیرینمحاسبه ت 

عمق و چه در توجه محققين بوده است. واضح است که با دور شدن از پی، چه در 

توان گفت تنش ناشی از پی  شود. به این ترتيب می  ها کاسته می عرض، از شدت این تنش

در موارد متعددی از جمله به  شود. این تنش ها ی خاصی پخش می در عمق با زاویه

نی دست آوردن نشست ناشی از پی و یا در محاسبه تنش در اطراف حفره های زیرزمي

 ها کاربرد دارند. مانند تونل
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در این راستا محققين مختلف زوایای توزیع تنش مختلفی ارائه داده            

 1 -قائم ۱دی برابر با زاویه توزیع تنش را به صورت حدو،  Terzaghi & Peck[1]اند. 

که البته این زاویه مستقل از نوع خاک بوده و برای تمامی  ندافقی در نظر گرفت

اما مشکل موجود در این مقادیر این است که اوال  .انواع آن یکسان فرض شده است

نبوده و ثانيا گستردگی انواع روش مورد استفاده در به دست آوردن آن ها مشخص 

های دیگر در آن در نظر گرفته های پی و متغير ارگذاری، ویژگیها ، شرایط ب خاک

نشده اند. به همين دليل تدوین روشی ساده و مشخص برای محاسبه این زاویه توزیع 

تنش وهمچنين در نظر گرفتن حاالت مختلف خاک و شرایط مختلف بارگذاری برای بررسی 

 .سدر تاثير این پارامترها در توزیع تنش ضروری به نظر می

یکی از موارد کاربرد زاویه توزیع تنش و محاسبه تنش ناشی از پی در           

. از جمله سنگریزه ای بر روی الیه سست است عمق مشخص، هنگام استفاده از یک الیه

موارد استفاده از آن در نواحی جنوبی استان خوزستان است که زمين از جنس خاک 

، موجب می شود تنش توزیع مناسب تنش با متراکم این الیهرسی بسيار سست می باشد. 

 ی سست پایينی رسيده و در نتيجه نشست این الیه نيز کاهش یابد.  کمتری به الیه

نقش این الیه متراکم در افزایش ظرفيت باربری مجموعه خاک دو الیه به           

فرض کردند  ترزاقی و پکگرفته است. قرار صورت گسترده در ادبيات فنی مورد بررسی

باشد. آن ها  که نقش اصلی الیه باالیی پخش تنش درسطح وسيع تری از الیه پایينی می

افقی  1 -قائم ۱برای سادگی زاویه توزیع تنش را نيز در الیه متراکم باالیی 

(tanα=0.5)  [2]در نظرگرفتند. اما روشی که Meyerhof  برای محاسبه ظرفيت باربری چنين

کرد  د، بيشتر از سایر روش ها مورد توجه قرار گرفت. او فرضمجموعه ای ارائه دا

که نيروی وارد بر صفحه های برشی قائم زیر فونداسيون، همان فشار جانبی مقاوم 

پایه و اساس روش های مورد استفاده توسط ترزاقی و ميرهوف روش تعادل  خاک است.

اربری چنين مجموعه ای های مورد استفاده در تعيين ظرفيت ب از دیگر روش حدی است.

   .باشند می، Shiau [4]، و روش عددی، Michalowski[ 3] ،آناليز حدی  روش

ی  ای متشکل از الیه اما مطالعات در مورد نحوه توزیع تنش در مجموعه          

ای سست در پایين به گستردگی مطالعات در زمينه ظرفيت  متراکم در باال و الیه

از یک محيط ارتجاعی،  مسئله تنش توليد شده در هرنقطه نسکبوسيباربری نمی باشد.

همگن و همسانگرد را به علت یک بار متمرکز وارد بر سطح حل کرد.وسترگارد نيز 

ای  ای در یک محيط االستيک چند الیه حلی برای تعيين تنش قائم به علت بار نقطه

ی ترزاقی و ميرهوف با ها با مقایسه نتایج روش Kenny & Anderawes [5]ارائه نمود. 

مدل های آزمایشگاهی به این نتيجه رسيدند که با وجود اعتقاد به محافظه کارانه 

بودن روش های توزیع بار در به دست آوردن ظرفيت باربری، نمی توان همواره به 

نيز تغييرات تنش در عمق را برای خاک های دو  Poulos & Davis [6]آن اطمينان داشت. 

یه تحت بار ناشی از پی دایره ای به صورت نمودارهایی نشان داده و الیه و سه ال

 تاثير تغييرات پارامترهای مختلف بر این توزیع را بررسی کردند.

همان گونه که گفته شد، برای ساخت و ساز بر روی الیه های رسی بسيار           

جاد نمود. سست، می توان با اجرای الیه ای متراکم بر روی آن سکوی کاری ای

استفاده از مسلح کننده های ژئوسينتتيکی در مرز این الیه متراکم و الیه سست یکی 

مطالعات در زمينه نحوه  . Fakher & Jones [7] از المان های کليدی طراحی می باشد

 های خاک دو الیه ازجمله آن بر ویژگیعملکرد این الیه مسلح کننده و همچنين تاثير 

نيز بخش گسترده ای از ادبيات فنی را  يسيته و ظرفيت باربرینشست ، مدول االست

 Abu-Farsakh et al [10],  Fakher & Jones [11]) [9 ]Ziaie ,Moayed & Nazari [8] Alawaji ,تشکيل می دهد

(. 
 

 

 

 مدلسازی عددی .۱

 

و  ABAQUSدر این تحقيق از مدلسازی مجموعه پی و خاک زیرین در نرم افزار 

ا روش اجزای محدود استفاده شده است. در این بخش به توضيح در مورد تحليل آن ب

 جزئيات مدلسازی می پردازیم.

 و اعمال بار هندسه مدل -۱-1
اولين گام در ایجاد مدل، تعيين هندسه آن می باشد. با توجه به در نظر گرفتن 

پی نواری در این مدلسازی، در شرایط کرنش صفحه ای و تقارن محوری هستيم و می 

ای در  توان نيمی از فضا را مدل کرد. در مدلسازی فضای خاکی باید ابعاد به گونه

 ابعاد فضانظر گرفته شود که مرزها تاثيری بر نتایج نداشته باشند. در این مدل 

10B*10B  در نظر گرفته شد.در مرز پایينی حرکت در جهتx  وy  و در مرزهای قائم ،
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يل های ژئوتکنيکی، یکی از مراحل مهم ایجاد حرکت در جهت افقی محدود شد.در تحل

تنش های برجا در مدل می باشد. در این مرحله با اعمال شتاب جاذبه به کل مدل، 

می باشند، در مدل ایجاد می شوند. پس از این مرحله،  γzتنش های برجا که همان

به بار ناشی از پی به مدل اعمال می شود. اعمال بار به صورت تغيير مکان است، 

و به صورت تدریجی به    s=0.25Bتا  s=0این ترتيب که تغيير مکان یکسانی از مقدار 

تمامی گره های زیر پی اعمال می شود و به این ترتيب صلب بودن پی نيز در نظر 

 گرفته می شود.

 

  بندی شبکه -۱-۱
بندی درشت موجب  شبکهبندی مدل می باشد.  شبکهیکی از مهمترین مراحل مدلسازی،

بندی بيش از حد ریز  شبکههای به دست آمده دقت کافی نداشته باشند و  جواب می شود

نيز موجب باال رفتن زمان تحليل می شود. برای انتخاب مش بندی مناسب می توان با 

ریز کردن تدریجی آن پاسخ ها را بررسی نمود. مشاهده می شود که با ریز تر شدن 

وسی نمی کنند. به این ترتيب اندازه مش ها از مقدار خاصی، پاسخ ها تغيير محس

مناسب برای مش بندی به دست می آید. یکی دیگر از نکات مهم در مش بندی، نياز 

ها در نواحی بحرانی است. در مورد پی بر روی خاک، نواحی  به ریزتر کردن مش

نزدیک به پی که تنش در آن ها باالست و همچنين لبه پی به دليل تمرکز تنش باال، 

 بحرانی بوده و به مش ریز تر نياز دارند. نواحی

  مدل رفتاری       -۱-0
ها عبارتند  برای مدلسازی رفتار خاک ABAQUSهای رفتاری موجود در نرم افزار  مدل

 Modified)پراگر اصالح شده  -، مدل دراکر(Mohr-Coulomb Model)کولمب  -از: مدل موهر

Drucker-Prager Model)، مدل کم کلی(Cam Clay Model) و مدل کالهک اصالح شده((Modified Cap 

Model این مدل ها تفاوت هایی با یکدیگر دارند که از فرموالسيون هر یک برای .

کولمب برای مدلسازی خاک -. در این تحقيق، مدل موهر  [12] شود سطح تسليم ناشی می

 دانه ای و رسی مورد استفاده قرار گرفت.

 
 جیاعتبار سن          .0

 

پس از ایجاد هندسه مدل و انجام مراحل تحليل، گام بعدی در هر مدلسازی اعتبار 

سنجی آن است. این مرحله برای اطمينان از نتایج به دست آمده ضروری است. 

اعتبار سنجی می تواند با مقایسه نتایج حاصل از تحليل عددی با مقادیر به دست 

موجود در ادبيات فنی صورت گيرد. در آمده از مدلسازی فيزیکی، و یا با روابط 

این تحقيق پس از مدلسازی خاک یک الیه و انجام تحليل، نتایج به دست آمده از 

  mمدل با فرمول توزیع تنش بوسينسک مورد مقایسه قرار گرفتند که نتایج برای 
x=1 نشان داده شده است. مشاهده می شود که نتایج حاصل از مدل تطابق  1در شکل

 ا مقادیر حاصل از رابطه دارند.خوبی ب

 
 مقایسه توزیع تنش به دست آمده از مدلسازی و رابطه بوسینسک -1شکل

 

 

 تحقيق در مورد زاویه توزیع تنش .4

 

 زاویه توزیع تنش تعيين نحوه -4-1
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با  (q1)شود تنش ناشی از بار وارد بر فونداسيون مشاهده می ۱همان گونه که در شکل 

رسد. هدف در  می (q2)به مقدار  Hدر عمق خاک توزیع شده و در عمق  (α)ای مشخص زاویه

 باشد.  می αاین بخش تعيين زاویه 

 
 افقی( 1 -قائم x) توزیع تنش ناشی از بار پی -2شکل

 شود: بدین منظور به روش زیر عمل می          

مشخص  (B1)از تحليل عددی انجام شده و عرض فونداسيون  (q1)تنش در زیر فونداسيون

ها در این  های المان ، تنشHباشند. برای به دست آوردن زاویه توزیع تنش در عمق  می

شوند که از  ها تا المانی در نظرگرفته می شود. این تنش عمق در مدل عددی خوانده می

مقدار تنش اوليه  0.1آن به بعد تنش قابل صرف نظر کردن باشد. این تنش برابر با 

 (B2)دهند که برابر با  ها عرضی را تشکيل می در نظر گرفته شد. مجموعه این المان

 باشد. با در دست داشتن این عرض و توجه به رابطه زیر: می

F=q1B1=q2B2 

های  به دست آورد. از طرفی ميانگين تنشq2 توان مقدار اوليه ای برای  می          

باشد. در صورت  می q2ای برای  نيز مقدار ثانویه  Hهای عمق خوانده شده در المان

باشد و در غير این صورت  به دست آمده قابل قبول می B2برابر بودن این دو مقدار، 

آید. پس از  مجددا به دست می B2اوليه اصالح شده و عرض  q2این مقدار با توجه به 

زاویه توزیع تنش  Hشتن عمق توان با توجه به در دست دا به دست آمدن این عرض می

 را به دست آورد.

 و رسی همگن ماسه ای های زاویه توزیع تنش در خاک -4-۱ 
به  و رس نرم روند توضيح داده شده در باال برای دو نوع ماسه متوسط و متراکم

با عمق برای مقادیر  tanαتغييرات مقدار  4و 0های  طور جداگانه انجام شد. شکل

 دهد: يون را نشان میمختلف نشست فونداس

     
 )ب(                                                                        )الف(

)الف( ماسه متوسط و )ب( ماسه در خاک ماسه ای همگن. (α)زاویه توزیع تنش -3شکل

 متراکم.
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 در رس نرم (α)زاویه توزیع تنش -4شکل 

 و عوامل موثر بر آن دو الیهزاویه توزیع تنش در خاک  -4-3

خاک دانه ای بر روی رس نرم(  و ) در این بخش با مدل کردن خاک به صورت دو الیه

انجام سعی و خطای توضيح داده شده، زوایای توزیع تنش در اعماق مختلف و در 

 نشست های مختلف به دست آمدند.
  تاثير تراکم و زاویه اصطکاک داخلی ماسه  -4-0-1

ی تاثير این پارامترها، ماسه از سه نوع شل، متوسط و متراکم به برای بررس

 آمده اند. 5متر مدل شدند. نتایج در شکل  1ضخامت 

 

                                                                                         

 )الف(

   
                                                                                            ()ب                                             

 )ج(

)الف( مجموعه ماسه شل تاثیر زاویه اصطکاک و تراکم ماسه بر زاویه توزیع تنش-5شکل

 و رس نرم ،)ب( مجموعه ماسه متوسط و رس نرم و )ج( مجموعه ماسه متراکم و رس نرم

  اثير زاویه اتساع ماسهت -4-0-۱
برای زاویه  15,20,25ψ=در این تحقيق برای بررسی تاثير این پارامتر، سه مقدار 

 آمده است. 6در شکل    15,25ψ=برای دو مقدار اتساع در نظر گرفته شده . نتایج

  نتایج بين دو مقدار دیگر می باشد. 20ψ=برای 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 6

   

  )ب(                  )الف(                                       

)الف( مجموعه ماسه  بر زاویه توزیع تنش ماسه تاثیر زاویه اتساع -6شکل

و رس  )ψ(25=، )ب(زاویه توزیع تنش در مجموعه ماسه متراکم و رس نرم )ψ(15=متراکم

 .نرم 

 

  تاثير ضخامت الیه ماسه ای -4-0-0
برای آن در نظر  h=1.5Bو  h=B رمقدا دوبرای بررسی تاثير ضخامت الیه ماسه ای، 

  نشان داده شده اند. 7گرفته شد. نتایج در شکل 

 

   
                                                                                           (الف)                                            

 (ب)

)الف( زاویه توزیع تنش در مجموعه  توزیع تنش تاثیر ضخامت ماسه بر زاویه -7شکل

و  (h=1.5B)و رس نرم، )ب( زاویه توزیع تنش در مجموعه ماسه متراکم (h=B)ماسه متراکم

  .رس نرم 
 

  تاثير چسبندگی و سختی الیه رسی-4-4-4
برای بررسی تاثير این پارامترها،رس از دو نوع نرم و متوسط مدل شدند. نتایج 

 اند.آمده  8در شکل 
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                                                                                             )الف(                                   

 )ب(

)الف( در مجموعه ماسه تاثیر چسبندگی و سختی الیه رسی  بر زاویه توزیع تنش  -8شکل

 (.E2/E1=10در مجموعه ماسه متراکم و رس متوسط ) ( و )ب(E2/E1=20متراکم و رس نرم )

 

  اثر ژئوسينتتيک -4-4-5
در این بخش با قرار دادن یک الیه مسلح کننده در مرز دو الیه دانه ای متراکم و 

نشان  ۳نرم، تاثير آن در توزیع تنش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در شکل

 داده شده اند.

 

وعه ماسه متراکم و رس نرم با یک الیه ژئوسینتتیک در زاویه توزیع تنش در مجم-9شکل

 مرز

 

 

 

 نتيجه گيری  .5

 

نقش الیه درشت دانه واقع بر رس نرم در توریع تنش ناشی از بار سطحی با ارائه 

 شود: زاویه توزیع به شکل ذیل نتيجه گيری می
های بسيار مختلف منجر  های متفاوت تعيين زاویه توزیع بار به جواب روش -1

سعی  وخطای انجام شده نشان داد که برای تعيين زاویه توزیع تنش با شود.  می

را تا جایی که این  Hمدلسازی عددی می توان تنش در المان های واقع در عمق 

را با عرض به دست آمده  (B2)مقدار اوليه برسد خواند، سپس این عرض 1/3تنش به 

ا به دست آورد. با در دست داشتن ر B2مقایسه کرده و نهایتا  q1B1=q2B2از رابطه 

H و B2 شود. زاویه توزیع تنش نيز محاسبه می 
 زاویه توزیع بار در خاک همگن: -۱

يست. افقی ن1-قائم ۱زاویه توزیع تنش در یک خاک رسی همگن همواره  -۱-1

به نوع خاک رسی از نظر تراکم و همچنين بار وارد بر  با توجهاین زاویه 

رای یک خاک رسی نرم، زاویه توزیع تنش بسته به ميزان پی تغيير می کند. ب

-قائم ۱5/1در بارهای کم تا مقدار  افقی 1-قائم 85/۱بار وارد بر پی از 

 در بارهای زیاد تغيير می کند. افقی 1

به  با توجهدر خاک دانه ای همگن نيز زاویه توزیع تنش می تواند-۱-۱

رای ماسه متراکم زاویه از ميزان تراکم و بار وارد بر پی تغيير کند.ب

در بارهای بيشتر   افقی 1-قائم 71/3در بار کم تا  افقی 1-قائم ۱ مقدار

 تغيير می کند.
به تغييرات در عمق نيز وابسته است. بدین  تا حدودی زاویه توزیع تنش -0

زاویه توزیع تنش با زیاد شدن عمق کم  ،ترتيب که در خاک همگن رسی یا دانه ای

،زاویه توزیع بار  (B)توان گفت پس از عمقی برابر با عرض پی  ته میالبمی شود. 

اما ذکر این نکته ضروری است که در اعماق کم)نزدیک به شود. تقریبا ثابت می

های عددی مورد  در مدلپی( به دليل تمرکز تنش های باال و احتمال باالتروجود خطا

ایا در اعماق بيشتر ، زوایای به دست آمده دقت کمتری نسبت به زواستفاده

 دارند.
 :زاویه توزیع تنش برای یک الیه دانه ای روی رس -4
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زاویه  افزایشوجودضخامت مشخصی از یک الیه دانه ای بر روی رس نرم موجب  

می شود. با افزایش  دو الیه ای نسبت به خاک همگن مجموعهاین توزیع تنش در 

باز هم  زاویه توزیع تنش ،اعتراکم الیه دانه ای و همچنين افزایش زاویه اتس

 .یابد افزایش می
قرار دادن یک الیه ژئوسينتتيک در زیر الیه دانه ای و مرز آن با الیه رسی  -5

نرم، زاویه توزیع تنش را نسبت به حالت خاک دو الیه بدون مسلح کننده افزایش 

رم می دهد.به طوری که می توان برای مجموعه خاک دانه ای متراکم بر روی رس ن

را  افقی 1 -قائم 58/3شی در حدودنبا یک الیه مسلح کننده زاویه توزیع تن

 ۱های کالسيک ) این مقدار خيلی بيشتر از مقادبر متداول در طراحی انتظار داشت.

 افقی( است. 1 -قائم

 

به طور کلی می توان گفت در نظر گرفتن یک زاویه توزیع تنش ساده و تعميم 

صرف نظر از نوع خاک، ميزان بار وارد بر پی و عمق  دادن آن به تمامی خاک ها

مورد نظرنمی تواند در هر شرایطی در جهت اطمينان باشد.تحقيق حاضر نشان داد 

که پيش از این با اطمينان برای انواع  افقی 1 -قائم ۱که زاویه توزیع تنش 

ا خاک ها در نظر گرفته می شد در مواردی، مثال هنگام مواجه با رس نرم و ی

خيلی نرم، دور از احتياط بوده و از سویی برای خاک دانه ای متراکم بسيار 

محافظه کارانه می باشد. همچنين هنگام جایگزینی بخشی از خاک رسی نرم با خاک 

دانه ای متراکم  بدون/با الیه ای مسلح کننده در مرز، زاویه توزیع تنش از 

در نظر گرفتن مقدار واقعی این نيز فراتر می رود و با  افقی 1 -قائم 1مقدار 

ن طراحی های مناسب تری توزیع که با مدلسازی عددی به دست می آید، می توا

 انجام داد.
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