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 چکیده

ها تحت اثر بار محوری یکی جابجایی شمع-بينی ظرفيت باربری و رفتار بارپيش

رود. در این مقاله با بررسی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنيک به شمار می

بينی رفتار های تحت اثر بار محوری، مدلی برای پيشجابجایی شمع-رفتار بار

ای و رسی ارائه شده است. در این مدل با های ماسهها در خاکشمع جابجایی-بار

گيری از روش عددی و با بهره (CPT)های آزمایش نفوذ مخروط استفاده از داده

شود. بينی و ترسيم میجابجایی شمع پيش-های منفصل، منحنی تغييرات بارالمان

نمونه آزمایش  5ها شامل های از دادبه منظور صحت سنجی مدل ارائه شده، مجموعه

بارگذاری شمع در مقياس واقعی و نتایج آزمایش نفوذ مخروط در مجاورت آنها 

دست آمده در مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت با مقایسۀ نتایج به

 شود. این پژوهش و نتایج واقعی، کارایی مناسب مدل تأیيد می

 

 های منفصل، آزمایش نفوذ مخروطروش المان، جابجایی شمع-کلمات کلیدی: رفتار بار

 

 

 مقدمه .1
 

های احداث شده بر روی آنها ها اثر مستقيم بر ایمنی و کارایی سازهکرد پیعمل

ها یکی از کند. شمعها را ایجاب میبينی صحيح رفتار پیدارد و این امر ضرورت پيش

تجربی و تئوری برای  های گوناگونها هستند که تا کنون روشانواع متداول پی

جابجایی آنها ارائه شده است. استفاده از -ارزیابی ظرفيت باربری و رفتار بار

بينی های پرکاربرد در پيشهای عددی تقریبی از روشراه حل تحليلی بسته و پاسخ

های روند. پاسخهای تک تحت بارگذاری محوری به شمار میجابجایی شمع-رفتار بار

شمع در دسترس هستند. بعنوان -رای مواردی خاص از سيستم های خاکتحليلی بسته ب

ای برای یک شمع تک در یک خاک همگن راه حل بسته Murff (1975)و  Satou (1965)نمونه 

های حل بسته نيم فضا با رفتار االستيک خطی ارائه دادند. بطور کلی روش

 (Guo, 1996)تياری را مدل کننددرستی رفتار شمع در یک خاک ناهمگن اختوانند بهنمی
کردن هر پروفيل دلخواه خاک را دارند های عددی توانایی مدل، در صورتيکه روش

(Ruiz, 2005). 

                                                      
 دانشیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه امیر کبیر1
 استادیارگروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه گیالن  2
 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه گیالن  3
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های تک تحت بارگذاری محوری های عددی نيز در تحليل رفتار بار نشست شمعروش

 شوند:بندی میدر دو گروه طبقه

کند. این گروه محيط پيوسته عمل میهایی که در آن خاک به صورت یک الف( روش

 متشکل است از:

 روش اجزای محدود(Zienkiewicz, 1971; Desai, 1974; Jardineet al., 1986). 

 های مرزی روش المان(Butterfield and Banerjee, 1971; Poulos and Davis, 1980). 

 های متغير روش المان(Rajapakse, 1990). 

های کند )روشای از فنرهای غيرخطی مدل میبصورت مجموعههایی که خاک را ب( روش

 انتقال بار( که عبارتند از:

  روش انتقال بار متعارف(Seed and Reese, 1957; Coyle and Rease, 1966). 

  روش تحليل تقریبی(Randolph and Wroth, 1978; Gou and Randolph, 1997; Gou, 2000). 

 های ترکيبی روش(O'Neill et al., 1977; Kraft et al., 1981; Chow, 1986a; Pando, 2003). 

 

 و تئوری مسئله  های منفصلروش المان .2

 های منفصلجداسازی به روش المان .1.2

 

دست آوردن نمودار بار_جابجایی شمع تحت بارگذاری در روش انتقال بار برای به

های ای از المانهمجموعصورت شمع بههای منفصل، محوری با استفاده از شيوۀ المان

ها با فنرهایی که بيانگر سختی محوری شمع هستند به این المان. شودمجزا مدل می

سازی مقاومت برشی خاک اطراف شمع، به جدار شوند. به منظور مدلیکدیگر متصل می

گردد که مقاومت نهایی این فنر تابع (  متصل می T-zهر المان یک فنر قائم )فنر

همچنين برای بدست آوردن ظرفيت ن شمع و خاک اطراف جدار آن است. اصطکاک بي

𝑄𝑏باربری کف، یک فنر قائم )فنر  − 𝑧گيرد که بيانگر سختی ( در کف شمع قرار می

که دهد جداسازی فرض شده در روش انتقال بار را نشان می 1شکل خاک زیر شمع است. 

( در مقابل جابجایی) 𝑄𝑏)و کف شمع  (T)العمل خاک جدار شمعدربرگيرندۀ عکس

(zباشد.می 
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 انتقال بارهای منفصل در شیوۀ . جداسازی شمع به روش المان1شکل 

 تئوری.        2.2

فرآیند مدلسازی بدین ترتيب است که با اعمال یک جابجایی مشخص به باالی شمع، بر 

یافته به هر المان و سختی برشی خاک اطراف آن، نيرویی حسب تغييرمکان انتقال

آید. سپس این نيروهایی برشی ایجاد شده در تک تک برشی در آن المان بوجود می

و نيروی محوری ایجاد شده در فنر زیر کف شمع، با یکدیگر جمع شده و  هاالمان

آید. به همين ترتيب با اعمال نموهای نيروی متناظر با جابجایی اعمالی بدست می

جابجایی دیگر، نيروی متناظر با هر نمو جابجایی بدست آمده و نمودار تغييرات 

باشد از تغيير شکل زم به ذکر میگردد. الهای اعمالی ترسيم میبار بر حسب جابجایی

خود شمع بعلت ناچيز بودن آن صرفنظر کرده و تغييرمکان شمع را ناشی از جابجایی 

 گيریم.خاک اطراف شمع و خاک زیرآن در نظر می

دهندۀ آن است که رفتار خاک به طور ها نشانکرنش بسياری از خاکـرفتار تنش

ها، سختی آنها بطور دیگر با افزایش کرنشعبارت خطی بوده، بهکلی به صورت غير

تنها در  ایهای ماسه. بعنوان مثال خاک(Atkinson, 2000)یابد غيرخطی کاهش می

رفتار االستيک خطی از خود نشان  5−10)های برشی بسيار کوچک )کمتر از کرنش

 هایدهند. محققان بسياری به منظور مدلسازی رفتار غيرخطی خاک از مدلمی

در ادامه روابط هایپربوليک ارائه اند که استفاده کرده )هذلولی(هایپربوليک 

 ,Konder, 1963; Konder and Zelasko, 1963; Dancan and Chang, 1970; Kraft et al., 1981;Chow)گرددمی

1986; McVay et al., 1989). 

 کرنش برشی بصورت زیر است: ـرابطۀ هایپربوليک تنش برشی

(1) 𝜏 =  
   𝛾   

1

𝐺0
 − 

𝛾

𝜏 𝑢𝑙𝑡

 

γ  ،کرنش برشی𝐺0  ،مدول برشی مماسی اوليه𝜏 𝑢𝑙𝑡 که هذلولی مقدار تنش برشی هنگامی

 است. γمتناظر با کرنش برشی مقدار تنش برشیِ  τکند و به سمت مجانب خود ميل می

روابط هایپربوليک تصحيح شده برای محاسبۀ نشست جدار و نوک شمع به ترتيب به 

 :(Fahey and Carter, 1993)قرار زیر است 

(2) 𝑊𝑠  =  
𝜏0𝑟0

𝐺0  𝑔
ln( 

( 
𝑟𝑚
𝑟0

 )𝑔  −  𝑓 (  
𝜏0

𝜏 𝑚𝑎𝑥
 )𝑔

           1   −   𝑓 (  
𝜏0

𝜏 𝑚𝑎𝑥
 )𝑔

 )   

 

 τ)تنش برشی( 

 

 Z)جابجایی قائم کف شمع(  

 

 𝑄𝑏)نیروی کف شمع(

𝜏𝑚𝑎𝑥 

𝑄𝑏𝑚𝑎𝑥 

𝑓𝑠 

𝑄𝑏 

Q Q 

 Z)جابجایی قائم(  
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(3) 𝑊𝑏𝑎𝑠𝑒 =  
𝑄𝑏

4𝐺 𝑟0
(1− 𝜐)

[ 1−𝑓 (
𝑄𝑏

𝑄𝑏−𝑚𝑎𝑥
)

𝑔
]

 

g=0.25  وf=0.98منحنی،  رامترهای هایپربوليک معرف شکل: پا𝜏0  ،تنش برشی اوليه𝑟0 

شعاعی است که در آن جابجایی خاک اطراف شمع صفر است و یا ناچيز  𝑟𝑚شعاع شمع، 

مدول برشی خاک زیر کف  𝐺تنش برشی ماکزیمم،   𝜏 𝑚𝑎𝑥.(chaudhry, 1994)شود فرض می

 𝑊𝑠بار مقاوم ماکزیمم کف شمع،   𝑄𝑏−𝑚𝑎𝑥بار کف شمع،  𝑄𝑏نسبت پواسون،   𝜐شمع، 

( و 4باشد معادالت ) f=g=1که نشست کف شمع است. در حالتی 𝑊𝑏𝑎𝑠𝑒نشست جدار شمع و 

 شوند.( به معادالت هایپربوليک تبدیل می5)

Chow, (1996) های ایج آزمایشبا استفاده از نتBaldiet al. (1989)  رابطۀ زیر را برای

 مدول برشی خاک ارائه کرد:

(4) 𝐺 =  
   𝑞𝑐   

[ 𝐴 + 𝐵ƞ − 𝐶ƞ2 ]
 

 

(5) ƞ =  
   𝑞𝑐   

√𝑃𝑎 𝜎𝑣
´

 

  𝑞𝑐    مقاومت نوک مخروط درCPT ،𝑃𝑎 فشار اتمسفر(100 KPa)  ،𝜎𝑣0
فشار سربار مؤثر  ´

𝐴 است. همچنين:  (free-field)ميدان آزاد  = 𝐵و 0.0203 = 𝐶و  0.00125 = 1.216 × 10−6 . 

 مدل پیشنهادی .2
 

ارائه نگردیده است.  CPTهای تا کنون رابطۀ مستقيمی بين نشست باالی شمع و داده

های فراوان بارگذاری شمع در در این راستا در پژوهش حاضر با بررسی آزمایش

ای با دقت مناسب ارائه گردیده است که به مقياس کامل و مدلسازی عددی، رابطه

باشد. در این رابطه، های مختلف میخوبی بيانگر رفتار بار_جابجایی شمع در خاک

ضمن در نظر گرفتن رفتار هایپربوليک شمع تحت بارگذاری محوری، اثرات نحوۀ 

غييرات غيرخطی مدول برشی خاک در امتداد عمق، تنش موثر قائم و استقرار شمع، ت

نيز لحاظ شده است. رابطه پيشنهادی برای محاسبۀ نشست (qc) مقاومت نوک مخروط 

شود که در مقایسه با روابط قبل تر در زیر پيشنهاد میکلی شمع بصورت جامع

 دارای انعطاف بيشتری در انتخاب پارامترها است:

(6) 𝑊𝑡 =  
𝑄𝑡

4 𝐺 𝑟0
(1−𝑣)

 𝜉[ 1−𝑓 (
𝑄𝑡

𝑄𝑡−𝑚𝑎𝑥
)

𝑔
]

𝑠 𝑘𝑖𝑛𝑠 

 

(7) 𝜉 = 𝑎 (𝜎𝑣0
′ )𝑚 + 𝑏 (𝑞𝑐𝑎𝑣𝑒)𝑛 

𝑘𝑖𝑛𝑠 شده  های جابجایی تزریقضریب دربرگيرندۀ اثرات نحوۀ استقرار شمع )برای شمع

𝑘𝑖𝑛𝑠با متۀ فشاری  = 𝑘𝑖𝑛𝑠)ای های کوبشی ضربه، برای شمع2 = .5 ،𝑄𝑡  بار اعمالی به

نشست کلی  𝑊𝑡کف(،  اکزیمم مقاوم کل شمع )مجموع جدار وبار م 𝑄𝑡−𝑚𝑎𝑥باالی شمع، 

ميانگين عددی مقاومت نوک  𝑞𝑐𝑎𝑣𝑒منحنی هستند.  پارامترهای معرف شکلf, g, s, 𝜉شمع و 

باالی کف  4Bدر ناحيۀ موثر به عمق  Meyerhofبا استفاده از تئوری  CPTمخروط در 

باشند و می 𝜉ضرایب ثابت در محاسبۀ  a, b, m, nقطر شمع و  Bزیر کف شمع است،  1Bو 

 آمده است.  1مقادیر آنها در جدول 

 همچنين تعيين نشست کف شمع در ماسه بصورت زیر است:

(8) 𝑊𝑏𝑎𝑠𝑒 =  
𝑄𝑏

4 𝐺 𝑟0
(1−𝑣)

 𝜉 [ 1−𝑓 (
𝑄𝑏

𝑄𝑏−𝑚𝑎𝑥
)

𝑔
]

𝑠 

𝑄𝑏 بار کف شمع و𝑊𝑏𝑎𝑠𝑒 شمع است. نشست پایين 
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 . مقادیر ضرایب ثابت در محاسبۀ نشست شمع1جدول 

f         g        s         a         b        m      n 

 ماسهنشست کلی شمع در5.     2.       10.     010.     25.      50.     995.

 ماسهدرنشست کف شمع 5.     2.       05.     005.     50.      25.     995.

 نشست کلی شمع در رس5.     2.       05.     005.     50.      1.5     980.

 

 سنجی نتایجصحت .4

دست آمده به منظور صحت سنجی مدل رفتاری ارائه شده در این پژوهش، نتایج به

های در مقياس کامل که توسط محققان دیگر از فرمول مذکور با نتایج آزمایش

از آزمایش  1-4نمودار ( مقایسه گردیده است. 2انجام پذیرفته ) جدول 

ار سایت کاليفرنيا،  2-4نمودار  ، بارگذاری در سایت بغداد در ماسه یکنواخت

و  Puerto Ricoاز سایت  4-4در کشور چين، نمودار Changzhouاز سایت  3-4نمودار 

نه که همانگودست آمده است. در کشور هند به Jasper Countyاز سایت  5-4نمودار 

دست آمده از رابطۀ ارائه باشد نتایج بهمشهود می 5-4تا  1-4از نمودارهای 

 ا مقادیر واقعی تطابق مناسبی از خود نشان داده است. شده در این تحقيق ب

 

 

 های در مقیاس کامل. خالصۀ آزمایش2جدول 

Pile 

Installation 

Soil 

Profile 

Root Mean 𝝃 Eslami-

Fellenius 

Total 

Capacity 

Base 

Capacity 

qc-

base 

Embedment  Pile 

Diameter 

Pile 

Shape 

Reference NO. 

  Squares(RMS)  Soil 

Profiling  

Qtmax 

(KN) 

Qbmax 

(KN) 

(Mpa) Length (m) B (mm) and 

Material 

  

    Chart         

Driven Pile Uniform 

Sand 

0.009 2.02 5 1600 480 6.5 15 285 Sq, C Altaeeet al. 1 

           1992a, 1992b  

Auger 

Pressure 

sand 0.003 2.72 5 2800 ------ 29.5 15.1 475 Rd, C Armstrong, 2002 2 

Grouted 

Pile 

            

Driven Pile Sand 0.0111 1.78 1 3700 1000 2.8 15 600 Rd, C GuojunCai, 2009  3 

             

Drilled 

Shaft pile 

Clay 0.0033 1.66 3 3550 ------ 6.6 16.7 760 P, S Ruiz, 2005 4 

             
Hydrolic Clay 0.0052 1.56 3 1900 450 4.4 17.4 356 P, S Salgado, 2008 5 

 Jacked pile                         
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(Altaeeet al., 1997) جابجایی شمع در آزمایش بغداد با مدل -مقایسۀ منحنی بار . 1-4نمودار 

 پیشنهادی در ماسه

 

(Armstrong, 2002) های بار جابجایی شمع در آزمایش واقعی با مدل مقایسۀ منحنی .2-4نمودار 

 پیشنهادی در ماسه
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Load-Displacement Curve. Armstrong, 2002 (Pile 1)
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(GounjoCai et al., 2009) های بارجابجایی شمع در مقیاس واقعی با مدل پیشنهادی در ماسه  . مقایسۀ منحنی3-4نمودار   

 

های بار جابجایی شمع در آزمایش واقعی با مدل پیشنهادی در مقایسۀ منحنی .4-4نمودار 

 (Ruiz, 2005)رس
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Load-Displacement Curve. Goujun Cai et al., 2009
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های بار جابجایی شمع در آزمایش واقعی با مدل پیشنهادی در مقایسۀ منحنی. 5-4نمودار 

 (Salgado, 2008)رس

 

 گیرینتیجه .5

 

محوری مورد بررسی قرار جابجایی شمع تحت اثر بارگذاری _در این مقاله رفتار بار

های منفصل مدلی برای پيش بينی این گرفته و با استفاده از روش عددی المان

گيری از این مدل با بهره در گردیده است.ای و رسی ارائه رفتار در خاک های ماسه

، تغييرات بار  های فراوان بارگذاری شمع در مقياس واقعی و مدلسازی عددیآزمایش

-ایی شمع در نظر گرفته شده و  منحنی غيرخطی )هایپربوليک( بارنسبت به جابج

های موجود منحنی بار . مدلبا دقت مناسب ارائه گردیده است جابجایی شمع 

دهند اما مدل پيشنهادی در این پژوهش جابجایی را برای کف شمع در ماسه ارائه می

 ارائهو رس را نيز  عالوه بر کف شمع، منحنی بار جابجایی باالی شمع در ماسه

های جابجایی بدست آمده از آزمایش-های بارمورد از منحنی 5با مقایسۀ  .دهدمی

بارگذاری شمع در مقياس کامل، مشخص گردید مدل پيشنهادی تطابق خوبی با 

 های واقعی دارد.منحنی
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