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 :خالصه

ای، باا هاای ساا همطابقت با نقشه برای ای ها معموالً به دليل کمبود فضا یپ 

گذارناد  ایان تااثيرا  و روی هم تاثير مایفواصل کم ا  یکدیگر قرار گرفته 

ها نسبت به حالت پای منفارد نشست و ظرفيت باربری پی -شامل تغيير رفتار بار

های مجااور ا  اهميات کااربردی بنابراین مسئله اثر تداخلی بين پیمی شوند  

  در این پژوهش با استفاده ا  برنامه اجزای محادود ساه  یادی برخوردار است

نشست، ظرفيت باربری دو پای  -و استفاده ا  نمودار بار Plaxis 3D Foundationبعدی 

اناد، محاسابه شاده مربعی که به فاصله کم ا  یکدیگر و روی ماسه قرار گرفته

هاا تحات کولمب انجام گردیده و پای-است  این پژوهش بر اساس مدل رفتاری مور

ی باين ین تحقيق اثر فاصالهاند  در ای یکنواخت قرار گرفتهبار عمودی گسترده

های متاداخل ماورد مطالعاه ها و  اویه اصطکاک ماسه، روی ظرفيت باربری پیپی

قرار گرفته است  نتایج بدست آمده با نتاایج محققاين دیگار مقایساه شااده و 

دهد که اثار تطابق قابل قبولی با آنها داشته اند  نتایج بدست آمده نشان می

های مجااور، رسی شده، باعث افزایش ظرفيت باربری پیهای برتداخل در همه حالت

 های مشابه منفرد شده است نسبت به پی

 کلمات کلیدی: اثر تداخل، ظرفیت باربری، پی مربعی، ضریب تداخل

 

 مقدمه -1

  در نظار گارفتن کندیم فایا را یمهم ارينقش بس یپ یخاک در طراح یباربر تيظرف

منجار باه وارد آمادن  توانادیم یا  مقدار واقعا شتريب زانيبه م یباربر تيظرف

در نظر گرفتن  گریآنها شود  ا  طرف د ی وال کل یحت ایها به سا ه نيخسارا  سنگ

شاده و  یا  حد ابعاد پا شيشدن ب بزرگباعث  ،یکمتر ا  مقدار واقع زانيآن به م

مكانهاي سااخت بعلت بارهاي  یاد و در دسترس نبودن   سا دیم یاقتصاد ريرا غ یپ

شاوند  خوب، مهندسان اغلب ملزم به قرار دادن پيها در فاصله كم در یكادیگر ماي

محادود  یبارا ایا یساا ه ا ا یيمطابقت با جز یا  مواقع برا یاريدر بس نيهمچن

 مرا با فاصله کم کنار ه هایاست که پ ریاجتناب ناپذ امر  نیا ،یپ یکردن بارها

 تياظرف ريياموجاب تغ توانادیم یختگيگس یموارد تداخل نواح نی  در اگيرندقرار 

مسائله  نیتنها شاود  بناابرا ینسبت به حالت پ هاینشست پ -و رفتار بار یباربر

 یبرخوردار است، باه طاور یادی  یکاربرد تيمجاور ا  اهم یهایپ نيب یاثر تداخل

و به ندر  مجزا هستند   گذارندیهم اثر م یرو یتا حدود در محل، عموماً  یهایکه پ

نشده است و محققان همچنان در  یتا کنون به طور جامع بررس هایپ نيب یاثر تداخل

 در حال مطالعه هستند  نهي م نیا

 

 ماسه یبه هم رو کینزد یها یرفتار پ -2

                                                           
 خاک و پی دانشگاه هرمزگانمکانیک دانشجوی دکتری   1
 خاک و پی دانشگاه هرمزگانمکانیک دانشجوی دکتری   2
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 تياظرف نيايتع یبارا یشگاهیآ ما یهامدل یرو شیآ ما یتعداد [1]و همکارانش نگيخ

انجام دادند   د،یماسه مسلح شده با ژئوگر یبا فاصله کم رو ینوار یدو پ یباربر

 یرو امسالح کنناده ر یهاهیاثر تعداد ال یشگاهیبه صور  آ ما [2]االشو و همکارانش

کردناد  آنهاا  یخاک مسالح بررسا یمجاور، رو یو مربع ینوار یهایپ یبابر تيظرف

ماساه مسالح کمتار باار   یمجاور رو یمربع یهایگزارش دادند که اثر تداخل در پ

ماساه مسالح  یمجااور رو یناوار یهایپ یباربر تيظرف یرو یادی  ريبود، اما تأث

 یکاج شادگ ا يفشار، نشست و خصوصا ،یشگاهیبه صور  آ ما [3]داشت  کومار و ساران

قرار دادند و رفتاار  یماسه مسلح را مورد بررس یمجاور رو یو مربع ینوار یهایپ

باه  [4]لی و یاونگزارش دادند   یباربر تيظرف یرا در مورد اثر تداخل رو یمشابه

هاا پرداختناد  ایان بررسی اثر شکل چيدمان چند پی مجاور روی ظرفيت باربری پای

با ابعاد بزرگ و همچنين با  های نواری و گستردهتحقيق با استفاده ا  آ مایش پی

 یاثار تاداخل [5]خان و همکارانش ینباستفاده آناليزهای اجزای محدود انجام شد  

 یمجاور بررسا یو نوار ایرهیدا ،یمربع هاییو نشست پ یباربر تيظرف یرا رو هایپ

مشاهده شد  ،انجام شد یشگاهیآ ما هایبا استفاده ا  مدل که قا يتحق نیکردند  ا

مجااور  هاایینشست پا شو کاه یباربر تيظرف شیمنجر به افزا هایپ یکه اثر تداخل

 یبه هم را رو کینزد بر  یمربع یهایپ یباربر تيظرف  [6]و لواسان یغزو شده است 

ماورد  Flac 3Dو با استفاده ا  برناماه  یبه صور  عدد دیماسه مسلح شده با ژئوگر

انجاام  یشگاهیمطالعا  آ ما جیبدست آمده را با نتا جیمطالعه قرار دادند و نتا

 هاا،یپ نينقاش فاصاله با قا يتحق نیکردند  در ا سهیمقا گرید نيشده توسط محقق

 یباربر تيظرف یمسلح کننده رو یهاهیمسلح کننده، عرض و عمق ال یهاهیال نيفاصله ب

شکل در خاک  رييو تغ یکرنش برش عینحوه تو  نيقرار گرفته است  همچن یمورد بررس

 یشاگاهیآ ما یبررساباه  [7]انو لواس یشده است  غزو قيمسلح تحق ريمسلح شده و غ

 یباه هام، رو کیانزد یا رهیاو دا یمربع یها یپ ینشست و کج شدگ ،یباربر تيظرف

در  دیاژئوگر هیو دو ال کیمطالعا  اثر قرار گرفتن  نیماسه مسلح پرداختند  در ا

 شد  یرفتار آنها بررس یها، رو یپ ریخاک  

 

 تعریف مساله -3

هاای آید به بررسی اثر تاداخلی پایبرمیدر این تحقيق همانطوری که ا  عنوان آن 

هاای انجاام اند پرداخته شده است  بررسایمربعی مجاوری که روی ماسه قرار گرفته

انجام شده است  برای این کاار  Plaxis شده با استفاده ا  نرم افزار اجزای محدود 

يات های مربعی با ابعاد بزرگ و در فواصل مختلف در نرم افزار مدل شدند و ظرفپی

متر فارض شاد و نسابت 2( برابر B  عرض پی)شودمیباربری در هر حالت بدست آورده 

 4و  3،  2،  5/1، 1برابر با مقاادیر ( ∆B/)ها به عرض پیی مرکز به مرکز پیفاصله
ی آنااليز عاددی و ها با توجاه باه نتاایج اولياهدر نظر گرفته شدند  این نسبت

همچنين برای بررسی تاثير  اویه اصطکاک ماسه تحقيقا  دیگر محققين تعيين شدند  

های عددی با  وایای اصطکاک مختلف سااخته و های مجاور، مدلروی ظرفيت باربری پی

و  35،  30،  25استفاده شده، برابر با مقاادیر  (Øبررسی شدند   وایای اصطکاک )

، به بحاث سری نتيجه بدست آمد که در قسمت نتایج20باشند  بدین ترتيب درجه می40

 شود در مورد آنها پرداخته می

 

 آنالیز عددی -4

هاي عددي براي آنااليز بررساي یكي ا  قویترین برنامه Plaxisبرنامه اجزاي محدود 

 لياباشد  باه دلهاي مهندسي ژئوتكنيك ميرفتار و تغيير شكل و پایداري در پروژه

ها را مادل توانینم ،یمتقارن بودن مسئله ا  لحاظ محور ريو غ مربعی یوجود دو پ

در نظر گرفته  یها به صور  سه بعدرو مدل نیدر نظر گرفت  ا  ا یبه صور  دو بعد

استفاده  یعدد زيآنال یبرا 1/1نسخه PLAXIS 3D Foundation  یشدند و ا  برنامه سه بعد

در نظار گرفتاه شاد و ا   Mohr-Coulombبرناماه،  نیاخااک در ا یشد  مادل رفتاار

ساا ی انجاام استفاده شد  در مدل هایمدل کردن پ یبرا یاگره 15 یمثلث یالمانها

کردن آنها  فیتعر یشدند  برا فیتعر نيسطح  م یروو  متر5/0با ارتفاع  هایپ شده

آنهاا در حاد  کياستفاده شد و مادول االسات Linear-Elastic یدر برنامه ا  مدل رفتار

 یرو زيوارده ن ی  سپس بارهانشان دهندتا رفتاری صلب را  فوالد در نظر گرفته شد

گذارو با فیها و به صور  گسترده اعمال شدند  نحوه تعرپی نیسطح ا در  هاایپ یر

ابعاد کلی محيط مدل با توجاه باه ابعااد پای مادل و  نشان داده شده است  1شکل

هاای محايط ای در نظر گرفته شد که تنش به لبهبه گونه ،ها حداکثر فاصله بين پی
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ها نداشته باشند  بادین ترتياب طباق آناليزهاای ها تاثيری روی پینرسد و جداره

در در نظر گرفتاه شاد    m8*m16*m30اوليه انجام شده ابعاد کلی محيط برابر با 

چسابندگی   ه اساتنشان داده شد یعدد یاستفاده شده در مدلسا  یپارامترها 1جدول

چسابندگی  PLAXISدر برناماه  چونه شد در نظر گرفت kPa01/0ماسه ا  این رو برابر 

ین رو کم در نظر ا شود  همچنين و ن مخصوص پی ا های اشتباه میصفر منجر به جواب

 برای اینکه تاثير تغييارا   اویاه وارد نشود  گرفته شد که بار اضافی بر خاک 

هاای آنااليز یکساان در نظار ی حالتدر همهماسه اصطکاک دیده شود، مدول االستيک 

 گرفته شد 

 

 ها. مش بندی المان محدود سه بعدی و بارگذاری روی مدل1شکل

 

 یعدد یاستفاده شده در مدلساز یپارامترها. 1جدول

 مقدار پارامتر مصالح

 ماسه

 17 (kN/m3و ن مخصوص)

 0.01 (kPaچسبندگی )

 اویه 

 اصطکاک)درجه(
25, 30, 35, 40 

 0.3 ضریب پواسون

 20000 (kPaمدول االستيک )

 پی

 0.1 (kN/m3و ن مخصوص)

 0.3 ضریب پواسون

 2E+8 (kPaمدول االستيک )

 

 نتایج و بحث -5

 ی عاددیهاناليزهر کدام ا  آ ینشست برا -فشار یقسمت ا  مقاله نمودارها نیدر ا

 ∆هاا پاارامتر در این شکلانجام شده آورده شده و در مورد آنها بحث خواهد شد  

ی عارض نشان دهناده Bی مرکز به مرکز دو پی مجاور و پارامتر فاصلهی نشان دهنده

توسط  نشست-ی تنشهر کدام ا  نمودارها یباربر تيظرف باشد متر می2و برابر  هاپی

ا  محال برخاورد  یپ یینها یباربر تيظرفدر این روش  بدست آمده است  یروش مماس

نشسات کاه نشاانگر مقادار  -نمودار بار ییو انتها ییابتدا یدو مماس در قسمتها

 یابیار  یبرا ني  همچنشودمیبدست آورده  باشد،ینشست خاص م کیدر  یباربر تيظرف

 ریا، ا  پارامتر بدون بعد  توسط دیگر محققينانجام شده  مشابه مطالعا  ج،ینتا

ضاریب تاداخل  ماساه،استفاده شد  براي سنجيدن ظرفيت باربري یك پي متداخل روي 

(𝐼𝑓) 3 شود:به صور   یر تعریف مي 

(1       )                                                               

                                                                                                                  

𝐼𝑓 =
𝑞𝑢(𝑖𝑛𝑡.)

𝑞𝑢(𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒)
 

                                                           
3 Interference factor 
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 در رابطه فوق: که

 𝑞𝑢(𝑖𝑛𝑡.  ا  دو پي مجاور، روي ماسه  یظرفيت باربري نهایي هر پ = (

𝑞𝑢(𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒)  =ظرفيت باربري نهایي یك پي مجرد با همان ابعاد روي همان ماسه 

و همچناين  های مجاور با نسبت فواصل مختلافنشست پی-نمودار تنش 3و  2هایدر شکل

درجاه آورده  40و  25حالت  اویه اصطکاک برابر  دو مربوط بهبه ترتيب ، پی تنها

آیاد، ظرفيات بااربری در ی این دو شکل بار مایهمانطوری که ا  مقایسه شده است 

نتاایج  افزایش چشمگير داشاته اسات  تمامی حاال  فاصله با افزایش  اویه اصطکاک

مشااهده  آورده شاده اسات  2انجام شده در جدول های آناليزمربوط به تمامی حالت

های فاصله، منجر به افازایش ظرفيات بااربری د که اثر تداخل در تمامی حالتوشمی

 های مجاور نسبت به پی تنهای مشابه، روی همان خاک شده است  پی

-های مختلف نسبت فاصله پی( برای حالت𝐼𝑓نمودارهای مربوط به اثر تداخل) 4در شکل

هاای شود در تمامی حالات اویه اصطکاک ماسه نشان داده شده است  مشاهده می ها و

کز باه مرکاز ضریب اصطکاک، بيشترین اثر تداخل مربوط به حالتی است که فاصله مر

در حالتی کاه فاصاله مرکاز باه   ∆(B=1.5/)متر بوده است 3 های مجاور برابر باپی

نشان  که رودمی 1ضریب تداخل به سمت ، (∆B=4/باشد)متر می 8ها برابر مرکز بين پی

برابر 4ها روی هم کاهش یافته است  در فواصل مرکز به مرکز بيش ا  دهد اثر پیمی

 کنناد ها تقریبًا تاثيری روی هم ندارند و مشابه پی تنها رفتار میها، پیعرض پی

های مختلف  اویه اصطکاک بيشاترین اثار تاداخل با توجه به این شکل در بين حالت

تا حد  یادی باه  Ø=40°و  Ø=35°اثر تداخل در حالت  رخ داده است  Ø=30°برای حالت 

  هم نزدیک بوده است 

 

 

 مرکز به مرکز فواصل با مجاور مربعی تنها و هاییپ یبرا نشست -فشار نمودار .2شکل

 درجه25با زاویه اصطکاک  یماسه یرو متفاوت
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 مرکز به مرکز فواصل با مجاور و تنها یمربع هاییپ یبرا نشست -فشار نمودار. 3شکل

 درجه40 اصطکاک هیزاو با یماسه یرو متفاوت

 

 plaxis. نتایج آنالیزهای عددی انجام شده توسط برنامه 2جدول

ضریب 

 (Ifتداخل)

ظرفیت 

 (kPa)باربری

/B∆  

 پی تنها 279 -

Ø=25° 

1.49 414 1 

1.69 471 1.5 

1.42 398 2 

1.25 349 3 
1.11 310 4 

 پی تنها 420 -

Ø=30° 

1.72 721 1 

1.82 766 1.5 

1.58 666 2 

1.36 571 3 
1.21 508 4 

 پی تنها 860 -

Ø=35° 

1.53 1320 1 

1.69 1450 1.5 

1.30 1115 2 

1.29 1100 3 

1.16 996 4 
 پی تنها 1556 -

Ø=40° 

1.43 2220 1 

1.60 2490 1.5 

1.31 2032 2 
1.25 1940 3 

1.13 1750 4 
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 ای زوایای اصطکاک مختلفبر فاصله نسبت با تداخل بیضر راتییتغ نمودار. 4شکل

 

ی مقطع گذرنده ا  دو پی مجاور با فاصاله مرکاز تغيير شکل کلی در صفحه 5در شکل

دهاد کاه در ایان حالات این شکل نشان می  (∆B=1.5/متر آورده شده است) 3به مرکز 

های تنش  یر دو پی با یکدیگر تاداخل داشاته و دو پای شادیدًا روی یکادیگر حباب

گذارند، که این اثر تداخلی منجر به افزایش چشمگير ظرفيات بااربری دو تاثير می

 پی شده است  

جاور با فاصاله مرکاز ی مقطع گذرنده ا  دو پی متغيير شکل کلی در صفحه 6در شکل

شود که  ماانی کاه فاصاله با توجه به شکل مشاهده می  شوددیده میمتر 8به مرکز 

هاا هاای تانش  یار پایحبااب، (∆B=4/)هاستبرابر عرض پی4ها مرکز به مرکز بين پی

ها روی یکدیگر در این ی تاثير بسيار کم پیتقریبًا تداخلی ندارند که نشان دهنده

هاا در نشست تقریبًا مشابه پای-ی نمودار تنشاین امر تایيد کننده باشد فاصله می

 باشد  نشست پی در حالت تنها می-این فاصله، با نمودار تنش

 

 Ø=40°برای حالت  ∆B=1.5/. تغییر مکان کلی در حالت 5شکل

 

 

 Ø=40°برای حالت  ∆B=4/. تغییر مکان کلی در حالت 6شکل

 

 دیگر محققینمقایسه نتایج با نتایج  -6
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مقایسه دو سری ا  نتایج گرفته شده ا  آنااليز اجازای  بادر این بخش ا  مقاله 

نتایج عددی و آ مایشگاهی دیگر محققين، به بررسای با  PLAXISمحدود توسط برنامه 

-ها دیده مایاین مقایسه 7و شکل 6صحت نتایج گرفته شده پرداخته شده است در شکل

و  یغازوعاددی با نتایج  PLAXIS مربوط به مقایسه نتایج آناليز عددی 6شکل  شوند 

هاای تنهاا باا عارض برای پای [8]و نتایج آ مایشگاهی بریاد و جين جين [6]لواسان

را باا نتاایج آ مایشاگاهی  PLAXISنتایج آناليز  7باشد  شکلمتر روی ماسه می5/2

ی مرکز متر تنها و متداخل با فاصلهسانتی40های با عرض برای پی [7]انو لواس یغزو

کند  در هر دو ماورد دیاده بررسی می قرار گرفته روی ماسه  مترسانتی40به مرکز 

تا حاد قابال قباولی مشاابه نتاایج  PLAXISعددی برنامه  شود که نتایج آناليزمی

 باشد  ارایه شده توسط دیگر محققين می

 

 تنهاپی و نتایج دیگر محققین برای  PLAXIS. مقایسه نتایج 7شکل

 

با نسبت فاصله  پی تنها و متداخل و نتایج دیگر محققین برای PLAXIS . مقایسه نتایج8شکل

 1برابر

                                                       

 نتیجه گیری -7

بدست آمده نتایج  یار  هایخروجیی های عددی انجام شده و مقایسهبر اساس مدلسا ی

 حاصل شد :

ها موجاب افازایش ظرفيات های مربعی مجاور در تمامی حالتاثر تداخلی بين پی  -1

 ها شده است باربری پی

بيشاترین اثار تاداخل  ماانی  ،های مربعی مجاور قرار گرفته روی ماساهدر پی -2

 ( B=1.5/∆ )باشد  5/1ها برابر آید که نسبت فاصله بين پیبوجود می
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هاا برابار عارض پای4هاا بايش ا  در حالتی که فاصله مرکز به مرکز باين پای -3

گذارند و رفتاری تقریبًا مشابه ها دیگر تاثير چندانی روی هم نمی(، پیB>4/∆باشد)

 دهند های تنها نشان میپی رفتار با

هاای تنهاا و متاداخل، موجاب افازایش ی  یر پیافزایش  اویه اصطکاک در ماسه -4

 شود ها میظرفيت باربری این پیدر چشمگير 

های مشابه در حالتی کاه فقاط تغييارا   اویاه های با ابعاد و فاصلهبرای پی -5

ها را بررسی کنيم)مدول االستيک ثابت(، مشاهده شد که در حالت اصطکاک خاک  یر پی

Ø=30°  25برابر بيشترین اثر تداخل بوجود آمده است و در حالتهای  اویه اصطکاک ،

آنهاا   (𝐼𝑓)ثر تداخل تقریبًا یکسان بوده است و نمودارهای ضریب تاداخل، ا40و  35

 تقریبًا روی هم افتاده است 
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