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 خالصه
ها، استفاده  پایدارسازی شيروانی دریکی از راهکارهای کنترلی و پيشگيرانه 

با استفاده از  های مقاوم در تقویت درجای زمين است. در این پژوهش از شمع

افزار  نرم بعدی يوۀ کاهش مقاومت برشی در محيط سهروش المان محدود و ش

با تغيير عوامل مؤثر مانند مکان، به انجام مطالعات پارامتریک  ، آباکوس

پرداخته شده و اثر  تحت شرایط سر آزاد ی بتنیها گذاری بين شمع طول و فاصله

هر کدام بر تغييرات ضریب اطمينان پایداری شيروانی مورد بررسی قرار گرفته 

به کار رفته در های  استفاده از شمعکه  دهد است. نتایج بدست آمده نشان می

 حداکثری موجب افزایش محدودۀ ميانی شيروانی با طولی برابر با طول بحرانی،

ها موجب کاهش طول بحرانی و  افزایش فاصلۀ بين شمع .ضریب اطمينان خواهد شد

سرعت کاهش  ،های کم در فاصلهاهش ضریب اطمينان خواهد شد بطوریکه همچنين ک

چنين به دليل توسعۀ ناحيۀ بارکنش هر شمع در اثر افزایش همبيشتر است. 

ها، مقادیر لنگر خمشی و نيروی برشی حداکثر افزایش و عمق اثر  فاصلۀ بين شمع

 یابد. آنها کاهش می

 
پایداری شیروانی خاکی، رفتار شمع، ضریب اطمینان، کاهش کلمات کلیدي: 

 .مقاومت برشی، المان محدود

 

 

 مقدمه .1
 

دار طبيعی و یا مصنوعی زمين اطالق  لی عبارت شيروانی به هرگونه سطح شيببه طور ک

یکی از  گردد که ممکن است به صورت خاکی، سنگی و یا ترکيبی از این دو باشد. می

ای  لغزش و جنبش توده ها، وقوع پدیدۀ زمين معضالت اساسی در کنترل پایداری شيروانی

های  ها( و هم در شيروانی د دامنۀ کوههای طبيعی )مانن است که هم در شيروانی

های  افتد که موجب ضرر و زیان ها( اتفاق می مصنوعی )مانند خاکریزها و ترانشه

شود، به همين دليل  فراوان با پيامدهای اقتصادی و اجتماعی ناگوار می

ها حائز اهميت فراوانی  لغزش منظور کنترل و تثبيت زمين ها به پایدارسازی شيروانی

گسيختگی قابل انتظار برای یک شيروانی، از سه فلسفۀ کلی بسته به مقياس . است

ثابت نگه داشتن  -۱کاهش ریسک،  -1توان بهره برد که شامل  در محافظت از آن می

باشد. یکی از راهکارهای کنترلی و پيشگيرانه  پرهيز از ریسک می -0درجۀ ریسک و 

گيرد، استفاده از  ش ریسک قرار میها که در فلسفۀ کاه برای پایدارسازی شيروانی

 در تقویت درجای زمين است. ی مقاومها شمع

های  های مسلح شده با شمع، بسياری از روش به منظور بررسی و تحليل شيروانی

های متعددی توسط نویسندگان مختلف پيشنهاد شده است.  تجربی و تحليلی در پژوهش

حليل همبسته و تحليل غيرهمبسته خالصه توان به دو دستۀ ت ها را می اساسًا این روش

های مسلح شده با شمع، روش تحليل  های اوليۀ طراحی و تحليل شيروانی نمود. در سال

طور جداگانه در نظر واکنش شمع و پایداری شيروانی به  که در آن غيرهمبسته

                                                 
 استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل1
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل2
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در تحليل غيرهمبسته که غالبًا با گرفت.  شود مورد استفاده قرار می گرفته می

شمع در نظر گرفته -مکانيزم اندرکنش خاک شود فاده از روش تعادل حدی انجام میاست

شود. اما در سالهای اخير، بحث  سطح گسيختگی ثابت فرض می شود و به همين دليل نمی

های مسلح شده با شمع، با توجه به پيشرفت قابل قبول  تحليل پایداری شيروانی

يوۀ کاهش مقاومت برشی به صورت تحليل و ش های عددی سط روشها بيشتر تو رایانه

ور طتوانند به  و پایداری شيروانی می شود که در آن واکنش شمع همبسته انجام می

شمع در نظر -به عبارت دیگر، مکانيزم اندرکنش خاک همزمان در نظر گرفته شوند و

 [6-1].شود گرفته می

وری  که بر بهرهبر اساس مطالعات صورت گرفته در گذشته، برخی از عوامل مهم 

، قطر ها ، طول شمعها گذارند عبارتند از: مکان شمع های پایدارکننده تأثير می شمع

. مروری های خاک و ویژگی ها شرایط سر شمع ، ها ها، سختی خمشی شمع و فاصله بين شمع

دهد که در اکثر  ها نشان می بر موارد تاریخی کاربرد شمع در پایدارسازی شيروانی

، پژوهش حاضر در از این رو [9-7].ه صورت سر آزاد به کار رفته استموارد شمع ب

ها به صورت آزاد در نظر گرفته شده است و ضمن  در همه مدل بتنی های شرایط سر شمع

ها، طول  مانند مکان شمع بررسی رفتار شمع در حاالت مختلف، تأثير عوامل مؤثر

سلح شده با یک ردیف شمع با بر پایداری شيروانی م ها ها و فاصلۀ بين شمع شمع

بعدی  و شيوۀ کاهش مقاومت برشی در محيط سه روش المان محدود استفاده از

 .مورد ارزیابی قرار گرفته استافزار آباکوس  نرم

 

 

 روش تحليل پایداری شيروانی خاکی .۱

 
افزار آباکوس که در  افزاری المان محدود رایج، مانند نرم های نرم در اکثر بسته

 توان به عنوان خصوصيات مواد را می ژوهش مورد استفاده قرار گرفته است،این پ

پایداری  کاهش مقاومت برشی در تحليل توابع دما تعریف کرد. کاربرد شيوۀ

و همکاران در سال  Qianjun Xuافزار آباکوس، توسط  شيروانی با استفاده از نرم

 :دشو احل زیر دنبال می. در روش پيشنهادی آنها، مر[10] ارائه شده است ۱33۳

 ،Ft( تقسيم پارامترهای مقاومت برشی اصلی توسط یک ضریب آزمایشی 1

Ct = C / Ft                                                                                                                          (1            )

                              t = tan
-1

 (tan / Ft) 

به ترتيب چسبندگی کاهش یافته و زاویۀ اصطکاک داخلی کاهش  tو  Ctکه در آن 

 یافته هستند. 

C(های وابسته به دمای چسبندگی  ( تعيين ویژگی۱ (و زاویۀ اصطکاک داخلی  ( ) 

 افزار آباکوس، در فایل ورودی نرم

Ct = (10.9 ) C                                                                                                      (۱               )

                                      

 t = tan
-1

 [(10.9 ) tan ] 

 کند. فزایش پيدا میا 1به  3از  که در آن دمای

 ،با هر دمای مشخص Ftبدست آوردن ضریب متناظر  (0
Ft = [1 / (10.9 )].                                                                                                                                  (0  )

         

 بسيار مهم است. به منظور بدست آوردن ضریب اطمينان، تعيين دمای بحرانی

ر بتوان شود. اگ توسط تحليل ارائه می و دمارابطۀ بين حداکثر جابجایی نسبی

یک افزایش سریع در جابجایی با تغييرات دما مشاهده کرد، نقطۀ شکست منحنی به 

عنوان یک معيار مناسب برای تشخيص حالت بحرانی شيروانی انتخاب خواهد شد و در 

غير این صورت باید از معيار واگرایی برای تشخيص حالت بحرانی استفاده کرد. پس 

بحرانی و بنابراین  Ft(، 0و جایگذاری آن در رابطۀ ) از تعيين دمای بحرانی

 ضریب اطمينان شيروانی بدست خواهد آمد.

 
 مدلسازی عددی .0

 
های بتنی با سر آزاد بر عملکرد شيروانی مسلح شده،  به منظور ارزیابی تأثير شمع

است با بعضی  مدل شيروانی که توسط پژوهشگران متعددی مورد مطالعه قرار گرفته



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 0

بندی  شبکه هندسۀ شيروانی خاکی،تغييرات در ابعاد مدل مورد استفاده قرار گرفت. 

نشان داده شده است. به منظور بررسی  1در شکل  و عالئم قراردادی المان محدود

اثر شمع بر روی ضریب اطمينان شيروانی خاکی در مدلسازی عددی، پارامترهای 

شمع باید به طور مناسب تعيين -های اندرکنشی خاک یمصالح، معيار گسيختگی و ویژگ

 شوند.

کولمب، که -سازی رفتار خاک از معيار گسيختگی موهر به منظور شبيه

باشد،  های عددی می ها در تحليل پرکاربردترین مدل رفتاری مورد استفاده برای خاک

ترهای پارام، در حاليکه رفتار شمع بتنی به صورت االستيک فرض شد. استفاده شد

نشان داده شده است که  1خاک و شمع در جدول  مورد استفاده برای مدلسازی رفتار

ها  سازی از مدول االستيسيته معادل با سختی خمشی برابر برای شمع به دليل شبيه

 استفاده شد.

 بعدی ای در حالت تنش سه گره 8ز المان به منظور تحليل المان محدود، ا

(C3D8R) بندی آزاد استفاده شد. ضخامت المان سطح  تکنيک مش برای خاک و شمع با

تواند تنش برشی را در هنگامی  مشترک بين شمع و خاک صفر فرض شده است که فقط می

ب شود از ميان سطوح انتقال دهد. ضری که نيروی فشاری نرمال بر روی آن اعمال می

= tan (شمع، بر مبنای رابط-اصطکاک خاک در نظر گرفته شد، که  0/3برابر با   (

 .زاویۀ اصطکاک بين شمع و خاک اطراف است در آن
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 بندی المان محدود شبکه هندسۀ شیروانی خاکی و -1شکل 

 

 
 های مواد ویژگی -1جدول 

Material Model Properties Value 

Soil 

 

 

 

 

Concrete pile 

 

 

 

Mohr-Coulomb 

 

 

 

 

Linear elastic 

 

 

 

Unit weight (kN/m3) 

Elastic modulus (MPa) 

Poisson ratio 

Internal friction angle ( ) 

Cohesive strength (kPa) 

Unit weight (kN/m3) 

Elastic modulus (GPa) 

Poisson ratio 

Diameter (m) 

20 

200 

0.25 

20 

10 

23 

25 

0.2 

0.8 
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Interface Friction coefficient Pile-soil 0.3 

 

 
 

 بحث و بررسی نتایج .4

 
 ها تأثير مکان شمع الف(

به عنوان یکی از عوامل مهم در  ها های مسلح شده با شمع، مکان شمع در شيروانی

های  پایداری شيروانی شناخته شده است و تأثير آن توسط نویسندگان متعددی با روش

نشان داده شده است،  1همانطور که در شکل  گفته است.مورد مطالعه قرار مختلف 

ها از  که برابر با نسبت فاصلۀ شمع Rها با استفاده از ضریب بی ُبعد  مکان شمع

شود. مطالعات گذشته  است بيان می (X)به طول افقی شيروانی  (Xp)ۀ شيروانی پنج

، بنابراین [11] ها است اند که مکان بهينه مستقل از فاصلۀ بين شمع نشان داده

ها از موقعيت  جویی در زمان، به منظور تعيين مکان بهينۀ شمع برای سادگی و صرفه

ستفاد شد. تأثير تغييرات مکان شمع بر بعدی ا تحليل دودر  (S=D)یک دیوار شمعی 

نشان داده شده است. طول شمع به  ۱ضریب اطمينان شيروانی مسلح شده در شکل 

اندازه کافی بزرگ در نظر گرفته شده است تا حداکثر ضریب اطمينان در هر مکان 

ها در ميانۀ شيروانی  همانطور که از نتایج مشخص است، هنگامی که شمع بدست آید.

ده باشند، پيشرفت ضریب اطمينان حداکثر خواهد بود که این نتيجه با نتایج نصب ش

 مطالعاتی که با استفاده از شيوۀ کاهش مقاومت برشی انجام شده است تطابق دارد.

های بيشتری در محدودۀ ميانی شيب  ها، مدل به منظور تعيين مکان دقيق بهينۀ شمع

ها  دهد که مکان دقيق بهينۀ شمع ن میمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. نتایج نشا

و با ضریب اطمينان  متر باالتر از ميانۀ شيروانی 0/3تقریبًا برای این شيروانی 

برای  Rنشان داده شده است. به عبارت دیگر، ضریب معادل  0است که در شکل  76/1

 است. 2۱/3ها برابر با  مکان دقيق بهينۀ شمع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                                                 Xp= 7.8 m                                                                                    

                                                                 

                                                                                                                                                                                                                               

X= 15.0 m           

 

 

                         ها  شمع قرارگیری تغییرات ضریب اطمینان در برابر مکان -2شکل     

   (R=0.52) ها مکان دقیق بهینۀ شمع -3 شکل
 
 

 ها تأثير طول شمع (ب

ها موجب تغيير  های پایدارکننده و خاک، حضور شمع به دليل اثر همبستگی بين شمع

کلی، به دليل وابستگی به ابعاد شيروانی  در حالت شود. عمق سطح لغزش شيروانی می

های  ها در شيروانی و عمق سطح لغزش بحرانی، یک مقدار کافی و ثابت برای طول شمع

از ضریب بی ُبعد  به منظور ارزیابی اثر طول شمع بنابراین،گوناگون وجود ندارد. 

Zs/L (Zsعمق سطح لغزش بحرانی : ،Lبرای شمع : طول شمع )های قرار داده شده در  ها

ميانۀ شيروانی استفاده شد. ضریب اطمينان پایداری شيروانی در حالت مسلح نشده 

 4همانطور که در شکل  بدست آمد. ۱3/1با استفاده از روش کاهش مقاومت برشی، 

ز نشان داده شده است، عمق سطح لغزش بحرانی در ميانۀ شيروانی با استفاده ا

ها بر  متر است. به منظور ارزیابی اثر طول شمع 8/2محيط کرنش پالستيک، تقریبًا 

های مختلف  ضریب اطمينان شيروانی مسلح شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحليل مدل

دهد که ضریب  رفت، نتایج نشان می نشان داده است. همانطور که انتظار می 2در شکل 
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بعد از یک طول مشخص، که به فزایش می یابد، اما ها ا اطمينان با افزایش طول شمع

شود، ضریب اطمينان ثابت خواهد شد. بنابراین، فرض طول  آن طول بحرانی گفته می

رسد و موجب یک طرح غيراقتصادی خواهد  نامحدود شمع در تحليل غيرمنطقی به نظر می

 شد.

مع برای های مختلف ش در طولبه منظور درک بهتر موضوع، سطح لغزش بحرانی 

 نشان داده شده است. 7در شکل  است 2D ها برابر با حالتی که فاصلۀ بين شمع

یابد، عمق سطح لغزش نيز  هنگامی که طول شمع افزایش می همانطور که مشخص است،

شود و بنابراین ضریب اطمينان متناظر نيز افزایش پيدا خواهد کرد.  تر می عميق

عمق سطح  کند، ل شمع از طول بحرانی تجاوز میطو شود هنگامی که مشاهده میهمچنين 

ماند. طول دقيق  شود و بنابراین ضریب اطمينان نيز ثابت باقی می تر نمی لغزش عميق

 ۱ها نيز در جدول  های گوناگون بين شمع برای فاصله Zs/L بحرانی شمع و ضریب معادل

ها  ۀ بين شمعشده است. همانطور که مشاهده شده است، هنگامی که فاصلنشان داده 

سطح لغزش بحرانی برای فاصله  یابد. ها کاهش می یابد، طول بحرانی شمع افزایش می

 نشان داده شده است. 6ها در شکل  های گوناگون بين شمع

                                                                                                     

 

 
                                                               

                                                               Zs= 5.8 m     

 

 

 

 

 

 

 

 -5شکل                     عمق سطح لغزش بحرانی در میانۀ شیروانی -4شکل         

 (R=0.5)ها  تغییرات ضریب اطمینان در برابر طول شمع

 

 

       

                             L=10 m (پ                                                

L=7.5 m                                         ب(              L=5.0 m الف( 

 

       

                            L=17.5 m (ج                                              

L=15 m (ث                                                      L=12.5 m (ت   
 

    

                                                               L=22.5 m                                                        ح(

L=20 m چ( 
 

 ها بین شمع 2Dگذاری  در حالت فاصله ها های مختلف شمع برای طول ح لغزش بحرانیسط -6شکل 
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بین  گوناگون های گذاری در فاصله Zs/Lو ضریب متناظر ها  مکان دقیق بهینۀ شمع -2جدول 

 ها شمع

Piles spacing (S) The exact critical piles length (m) Zs/L 

2D 14.5 0.40 

3D 13.5 0.43 

4D 12.65 0.46 

6D 11.35 0.51 

     

                                                        S=3D                                                                                   ب(

S=2D الف( 
 

     

                                                        S=6D                                                                                   ت(

S=4D پ( 
 

 ها های گوناگون بین شمع گذاری سطح لغزش بحرانی در فاصله -7شکل 

 

 ها گذاری بين شمع تأثير فاصله (ج

ا در ه گذاری بين شمع فاصله هها به همرا در اکثر مطالعات صورت گرفته، قطر شمع

از این رو برای یک مهندس طراح، نسبت فاصلۀ مرکز به مرکز  نظر گرفته شده است.

تر از قطر  های پایدارکننده، بسيار مهم ( در یک ردیف از شمعS/Dدو شمع مجاور )

ها بر روی ضریب اطمينان پایداری شيروانی  ، اثر فاصلۀ بين شمع2شکل  ها است. شمع

ر گرفته شده در مرکز شيروانی با طول های مختلف های قرا مسلح شده را برای شمع

های با طول کوتاه، ضریب اطمينان برای  دهد که در شمع نتایج نشان می دهد. نشان می

های گوناگون نزدیک به هم هستند و تفاوت زیادی وجود ندارد، اما  گذاری فاصله

طمينان در کند، تفاوت ضریب ا ها به تدریج افزایش پيدا می هنگامی که طول شمع

رفت،  همانطور که انتظار می های گوناگون نيز افزایش پيدا خواهد کرد. گذاری فاصله

کند. به منظور  ها، ضریب اطمينان کاهش پيدا می گذاری بين شمع با افزایش فاصله

ها بر روی ضریب اطمينان، یک منحنی کلی از  گذاری شمع مطالعه بيشتر اثر فاصله

ها بدست  های گوناگون بين شمع گذاری داکثر در برابر فاصلهتغييرات ضریب اطمينان ح

همانطور که مشخص است، هنگامی که فاصلۀ  نشان داده شده است. 8آمد که در شکل 

کند و در  نان با سرعت بيشتری کاهش پيدا میها تقریبًا کم است، ضریب اطمي بين شمع

 شود. های بيشتر از سرعت آن کاسته می هفاصل
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 ها گذاری بین شمع در برابر فاصله ضریب اطمینان حداکثرغییرات ت -8شکل 

های پایدارکننده را نشان  بر رفتار شمعهای گوناگون  گذاری ، اثر فاصله۳شکل 

بيشتر به یک مانع ها  یابد، شمع ها کاهش می شمع بين هنگامی که فاصلۀ دهد. می

شود و بنابراین خاک  میزدگی خاک بيشتر نمایان  شوند و اثر قوس پيوسته شبيه می

های بزرگتری را تجربه کند. همانطور که  برای رسيدن به حالت حدی باید تغييرشکل

ها  توان با تغييرشکل شمع )الف( نشان داده شده است، این پدیده را می ۳در شکل 

توزیع لنگر  های گوناگون نمایش داد. گذاری گسيختگی شيروانی برای فاصله در حالت

)ج( نشان داده  ۳)ب( و  ۳ها به ترتيب در اشکال  ی برشی در شمعخمشی و نيرو

ها، لنگر  دهد که با افزایش فاصلۀ بين شمع اند. نتایج بدست آمده نشان می شده

کند و مکان اثر لنگر خمشی حداکثر به سمت باال  ها افزایش پيدا می خمشی شمع

ها،  فاصلۀ ميان شمع توان گفت با افزایش دهد. به عبارت دیگر می تغييرمکان می

طور مشابه اتفاق بیابد. این  مقدار لنگر خمشی حداکثر افزایش و عمق آن کاهش می

توان  افتد. این پدیده را می ها نيز اتفاق می برای توزیع نيروی برشی در شمع

های جانبی خاک  اینگونه توجيه کرد که ناحيۀ بارکنش هر شمع، که از جابجایی

کند. همچنين مشاهده  ها توسعه پيدا می فزایش فاصلۀ بين شمع، با اپذیرد تأثير می

های با فاصلۀ بيشتر  تر از شمع های نزدیک به هم سریع شمع یشد که نرخ تغييرات برا

 گرفته شد مطابقت خوبی دارد. 8ای که از شکل  است که این نتيجه با نتيجه
 

 
                                       خمشی )ب                                                           لنگر                                               

 تغيير مکان )الف
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 نيروی برشی )پ

 ها گوناگون بر رفتار شمع های گذاری اثر فاصله -9شکل 

 

 گيرينتيجه .2

های  سلح شده با شمعدر پژوهش حاضر، به منظور تحليل پایداری شيروانی خاکی م

ر المان محدود آباکوس در ، از شيوۀ کاهش مقاومت برشی و نرم افزابتنی سر آزاد

و  ها ، طول شمعها بعدی استفاده شد. بر اساس تأثير مکان قرارگيری شمع محيط سه

 باشد: هایی صورت گرفت که به شرح ذیل می گيری ، نتيجهها گذاری بين شمع فاصله

ها، از تحليل  بين شمع  گذاری ن مکان بهينه از فاصلهبه دليل مستقل بود -1

استفاده شد که نتایج بدست آمده نشان داد  عدی برای تعيين مکان بهينهب دو

افزایش پيدا  نيز با افزایش فاصله از پنجه و تاج شيروانی، ضریب اطمينان

آید. با  کند و در محدودۀ ميانی شيروانی حداکثر ضریب اطمينان بدست می می

های بيشتر در محدودۀ ميانی شيروانی، مکان  استفاده از تجزیه و تحليل مدل

 0/3ها برای شيروانی مورد مطالعه در این پژوهش، حدود  دقيق بهينۀ شمع

 (.R=0.52) بدست آمد متر باالتر از ميانۀ شيروانی

تا طول بحرانی موجب افزایش پایداری شيروانی خواهد شد  ها طول شمع افزایش -۱

از طول بحرانی بيشتر شود، ضریب اطمينان  ها طول شمع نگامی کهه اما

بنابراین، فرض طول نامحدود شمع در را افزایش نخواهد داد.  شيروانی

طول  رسد و موجب یک طرح غيراقتصادی خواهد شد. تحليل غيرمنطقی به نظر می

با  کهطوریگوناگون متفاوت است ب های گذاری ها برای فاصله بحرانی شمع

، که Zs/Lیابد. ضریب متناظر  ها، طول بحرانی کاهش می زایش فاصلۀ بين شمعاف

به دليل وابستگی طول مورد نياز شمع به ابعاد شيروانی و عمق سطح لغزش 

به  6Dو  2D ،3D ،4Dگذاری  بحرانی مورد استفاده قرار گرفت، برای فاصله

 بدست آمد. 21/3و  47/3، 40/3، 43/3ترتيب برابر با 

های کم ناچيز است اما  طولدر  بر ضریب اطمينان ها گذاری بين شمع اصلهاثر ف -0

های  گذاری ها، تفاوت ضریب اطمينان در فاصله با افزایش تدریجی طول شمع

منحنی کلی بدست آمده از تغييرات ضریب  کند. گوناگون نيز افزایش پيدا می

دهد  ها نشان می گوناگون بين شمع های گذاری اطمينان حداکثر در برابر فاصله

که در د بطوریشو از ضریب اطمينان کاسته می ها که با افزایش فاصلۀ بين شمع

 است. های کم سرعت کاهش ضریب اطمينان بيشتر گذاری فاصله

هنگامی که فاصلۀ دهد  های گوناگون نشان می گذاری بررسی رفتار شمع در فاصله -4

نع پيوسته شبيه می شوند و ها بيشتر به یک ما یابد، شمع ها کاهش می بين شمع

های بزرگتری را تجربه کند.  خاک برای رسيدن به حالت حدی باید تغييرشکل

همچنين به دليل توسعۀ ناحيۀ بارکنش هر شمع در اثر افزایش فاصلۀ بين 

ها، مقادیر لنگر خمشی و نيروی برشی حداکثر افزایش و عمق اثر آنها  شمع

 یابد. کاهش می
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