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 احد اوريا ام و نام خانودگی مجری طرح:ن

 طاهر باهر طاالرینام و نام خانودگی همکاران طرح: 

 های سطحیبررسی اثر پارامترهای االستیک و پالستیک خاک در ظرفیت باربری پیهشی: عنوان طرح پژو

  26/7/95 اتمام طرح:  تاریخ                                                        26/12/94تاریخ شروع طرح:   

 چکیده:
ر ینی رفتاپیش ب آنها باعث می شود کهتعداد زیاد پارامترهای موثر در خواص مکانیکی خاکها و عدم قطعیت  

ی احی پخاکهای تحت بارگذاری بسیار مشکل باشد. یکی از مهمترین مباحث مهندسی عمران تحلیل و طر

ب آرات سطح ی، اثپمی باشد. عالوه بر پارامترهای مکانیکی خاکها، عوامل دیگری مانند نوع  اهای ساختمان ه

 ن عواملید چنیای مجاور نیز در طراحی پی ها موثر می باشند. وجوناشی از ساختمانه شزیرزمین و اندر کن

 وحلیل ها ته در باعث می شود که شرایط واقعی مساله با فرضیاتی که در استخراج روابط تئوری مورد استفاد

 اربری پیبرفیت ظطراحی ها متفاوت باشد.  در این تحقیق عوامل تاثیر گذار در پارامترهای موثر در تعیین 

مانند  ستیکی سطحی شامل پارامترهای االستیک مانند مدول ارتجاعی و ضریب پواسون و پارامترهای پالها

اک در خستیک چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر رفتار غیر اال

ورت ر بصانهای مجاومحاسبات نشست و نیز تغییرات سطح آب زیرزمین و اثرات بارگذاری ناشی از ساختم

 یت زیادیحساس مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه پارامترهای االستیک خاک نمتقارن و غیر متقار

ترهای وی پارامسیت رنسبت به روشهای آزمایش و تعیین آنها دارند، لذا با استفاده از تئوری خطا، آنالیز حسا

ن مبنا اختماه از مدلسازی عددی، نشست فونداسیون یک ستحلیل نشست پی ها انجام شد. همچنین با استفاد

ن طراحی اختماسمورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور دو نوع فونداسیون گسترده و نوای شبکه ای برای این 

افت  ا، تاثیرشست هو با استفاده تحلیل عددی المان محدود تاثیر پارامترهای االستیک و پالستیک در میران ن

 ین بررسیاتایج ن ین و اثرات بارگذاری ناشی از  ساختمانهای مجاور مورد بررسی قرار  گرفت. سطح آب زیرزم

نند، ها نشان می دهد که برخالف روشهای رایج محاسبه نشست که رفتار خاک را االستیک فرض می ک

یر پی زک خا پالستیک بودن رفتار واقعی خاک باعث افزایش میزان نشست ها می شود. زاویه اصطکاک داخلی

اک خاخلی تاثیر زیادی در میزان نشست ها دارد به گونه ای که کاهش ده درجه ای در زاویه اصطکاک د

لیل های برابری میزان نشت های یک پی گردد. همچنین  مقایسه نتایج تح 2.2ممکن است باعث افزایش 

ند، ادیده شابه طراحی گرعددی پی های نواری شبکه ای با پی های گسترده که برای تحمل یک ساختمان م

ساس ه برانشان می دهد که میزان نشست پی های نواری شبکه ای به مراتب بیشتر از مقادیر محاسبه شد

وابط اور در رای مجروابط تئوری ارتجاعی برای پی های نواری می باشد. دلیل این امر صرفنظر از اثرات نواره

 90دود حقیق نشان می دهد که نشست پی شبکه ای حکالسیک نشست می باشد. در حالت کلی نتایج این ت

 هتوصی قیقین تحادرصد نشست پی گسترده با ابعاد و بارگذاری مشابه می باشد. در نهایت با توجه به نتایج 

 گیرد. قرار هاستفاد مورد 2.2 تا 1.6 بین ضریب اطمینانی ها پی در نشست مجاز تنش نتعیی در که شود می

 .دشو می توصیه متراکم خاکهای برای 1.6 اطمینان ضریب و خاکهای سست یبرا 2.2 اطمینان ضریب

 پی، نشست، االستیک، پالستیک، ظرفیت باربری کلمات کلیدی:



1 

 

 فهرست 

 6 فصل اول: مقدمه

 7 شکل رییتغ 1-1

 8 ن در خاکهانشست و انواع آ 1-2

 10 روش آنالیز نشست  1-3

 10 محاسبات نشست تیاهم 1-4

 11 داليل و هدف انجام تحقیق 1-5

 13 فصل دوم: مواد و روشها

 14 مقدمه 2-1

 14 کرنش المان خاک-روابط تنش 2-2

 17 مفهوم تنش موثر در خاکهای اشباع و غیر اشباع 2-3

 18 کرنش خاکها-بررسی رفتار تنش 4-2

 18 خاکها یرخطیکرنش و نشست غ-بررسی رفتار تنش 2-4-1

 21 نشست حاصل از کرنش یک بعدی  2-4-2

 .Error! Bookmark not defined یارتجاع یتئور یروابط تنش ـ کرنش خاکها براساس پارامترها 2-4-3

 .Error! Bookmark not defined تهیسیاالست یتئور جیبراساس نتا یت قائم پنشس  2-4-3

 .Error! Bookmark not defined تنش در خاک عيتوز 5-2

 .Error! Bookmark not defined یارتجاع یتنش در خاک براساس تئور عیتوز 2-5-1

 .Error! Bookmark not defined یتجرب و کیاالستوپالست یتنش در خاک براساس روشها عیتوز 2-5-2

 Error! Bookmark not برآورد تنش اعمالی به الیه های زیرین خاک در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی 2-5-3

defined. 

 .Error! Bookmark not defined تئوری تحکیم 2-6

 .Error! Bookmark not defined معادالت پیوستگی سیال منفذی 2-6-1

 .Error! Bookmark not defined بعدیمعادله تحکیم  یک 2-6-2

 .Error! Bookmark not defined معادله تحکیم دو بعدی در مصالح ایزوتروپ االستیک 2-6-3

 .Error! Bookmark not defined تحکیم با تقارن محوری 2-6-4
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 .Error! Bookmark not defined تحکیم شعاعی 2-6-5

 .Error! Bookmark not defined و ترزاقی مقایسه تئوری های تحکیم بایوت  2-6-6

 .Error! Bookmark not defined روشهای تحلیلی برای حل معادالت تحکیم تحت بارگذاری ثابت 2-6-7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED و بحث جيفصل سوم: نتا

 .Error! Bookmark not defined مقدمه 3-1

 .Error! Bookmark not defined یاضير یعبارت ها تیخطا و حساس  3-2

 .Error! Bookmark not defined انواع خطا 3-2-1

 .Error! Bookmark not defined یاضیر یعبارتها قیو تفر جمع یخطا 3-2-2

 .Error! Bookmark not defined یاضیر یضرب عبارتها یخطا 3-2-3

 .Error! Bookmark not defined یاضیتوابع ر یخطا 3-2-3

 .Error! Bookmark not defined پارامترها در فرمول نشست جانبو یخطاها ریمحاسبه تاث 3-3

 .Error! Bookmark not defined تنش مجاز نشست نییپارامتر مورد استفاده در تع یخطاها نییتع 3-4

 .Error! Bookmark not defined پواسون بیضر راتییتغ 3-4-1

 .Error! Bookmark not defined یارتجاع بیضر راتییتغ 3-4-2

 .Error! Bookmark not defined پواسون بیو ضر یارتجاع بیتوام ضر راتییتغ 3-4-3

 .Error! Bookmark not defined یسطح یها ینشست پ یعدد یمدلساز 3-5

 .Error! Bookmark not defined ها ینشست پ زانیخاک در م کیاثر رفتار االستوپالست یبررس   3-5-1

 .Error! Bookmark not defined ها ینشست پ زانیدر م نیرزمیاثر افت سطح آب ز یبررس  3-5-2

 .Error! Bookmark not defined گسترده یبا نشست پ یشبکه ا ینوار یپ کینشست االست سهیمقا  3-5-3

 .Error! Bookmark not defined یشبکه ا ینوار یخاک در نشست پ کیاثر رفتار پالست یبررس  3-5-4

 .Error! Bookmark not defined هیو راد یشبکه ا ینوار یمجاور در نشست پ یاثر سازه ها یبررس  3-5-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED شنهاداتیو پ یریگ جهیفصل چهارم: نت

 .Error! Bookmark not defined یجمع بند  4-1

 .Error! Bookmark not defined یریگ جهینت 2-4

 .Error! Bookmark not defined شنهاداتیپ  4-3

 .Error! Bookmark not defined مراجع

 ت اشکالسفهر
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 15 : تعریف مدول یانگ1-2شکل  

 16 : تعریف مدول بالک2-2شکل  

 16 : تعریف مدول مقید3-2شکل  

 17 : مفهوم تنش موثر4-2شکل 

 19 (1968 تمنیکرنش خاک )لمب و و-رفتار تنش: 5-2شکل  

 19 مکانیسم کرنش در خاکهای رسی: 6-2شکل  

 ی: نتایج آزمایش فشار همه جانبه، منحنی نسبت تخلخل، بر حسب لگاریتم تنش قائم )اکاو7-2شکل  

2002) 20 

 21 (1969 تمنینشست یک بعدی )لمب و و: 8-2شکل  

 ERROR! BOOKMARK NOTیاصطکاک داخل هیاز زاو یپواسون خاک براساس تابع بی: ضر9-2شکل  

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED بار متمرکز ریتنش قائم ز عیتوز: 10-2شکل  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ینوار یپ ریتنش قائم ز عیتوز: 11-2شکل  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ینوار یپ ریتنش قائم ز یبیتقر عیتوز: 12-2شکل  

قبل)خطوط پر( و بعد)خطوط خط چین( از افت سطح آب زیرزمینی Uو  Σپروفیلهای : 13-2شکل  
 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOTنی در یک سفره آزاد: پروفیل خاک و افت سطح آب زیر زمی14-2شکل  

DEFINED. 

قبل)خطوط پر( و بعد)خطوط خط چین( از افت سطح آب زیرزمینی. Uو  Σ: پروفیلهای 15-2شکل  

 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED م از داخل یک  المان خاک: جریان آرا16-2شکل  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED پروفیل خاک: 17-2شکل  

 ERROR! BOOKMARK NOT(17-2زمان برای پروفیل خاک شکل)-: منحنی نشست18-2شکل  

DEFINED. 

 !ERRORیشگاهیو آزما یتئور یپواسون و اختالف آن از روشها بیضر راتیی: نمودار تغ1-3شکل  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 0.2 بیپواسون با تقر بیضرکه مقدار  یتنش مجاز در صورت یمحاسبات خطا جیها و نتا ی: ورود2-3شکل  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED زده شود نیتخم

 0.1 بیپواسون با تقر بیکه مقدار ضر یتنش مجاز در صورت یمحاسبات خطا جیها و نتا یورود: 3-3شکل  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED زده شود. نیتخم

 بیبا تقر یارتجاع بیکه مقدار ضر یتنش مجاز در صورت یمحاسبات خطا جیها و نتا یورود: 4-3شکل  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED زده شود. نی% تخم66و  50%، 30%

 بیبا تقر یارتجاع بیکه مقدار ضر یاز در صورتتنش مج یمحاسبات خطا جیها و نتا یورود: 5-3شکل  

 ERROR! BOOKMARK NOTزده شود. نی% تخم50 بیپواسون با تقر بی% و ضر66و  50%، 30%

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ینوار یپ یباربر تیظرف جینتا: 6-3شکل  
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ینوار یپ یعدد یمدلساز: 7-3شکل  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ینوار یپ یعدد یمدلساز جینتا: 8-3شکل  

 !ERRORیبرابر عرض پ 10 ریخاک تراکم پذ هیبا عمق ال ینوار یپ یعدد یمدلساز جینتا: 9-3شکل  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

برابر  10و  5 ریخاک تراکم پذ هیبا عمق ال ینوار یپ کیاالستوپالست یمدلساز جینتا سهیمقا: 10-3شکل  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یعرض پ

 ERROR! BOOKMARK NOTخاک اشباع یرو ینوار یپ یباربر تیظرف لیتحل  جینتا: 11-3شکل  

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOTخاک اشباع یرو ینوار ینشست  پ لیتحل  جینتا: 12-3شکل  

DEFINED. 

 5به اندازه  ینیزم ریخاک اشباع در اثر افت سطح آب ز یرو ینوار ینشست پ لیتحل  جینتا: 13-3شکل  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED متر.

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED خاک یرو ینوار ونیپالن فونداس: 14-3شکل  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ونیفونداس یمدل سه بعد: 15-3شکل  

 ERROR! BOOKMARKلوپاسکالیک 8تحت بار گسترده  ونیفونداس کینشست االست: 16-3شکل  

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARKلوپاسکالیک 40تحت بار گسترده  ونیفونداس کینشست االست: 17-3شکل  

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARKلوپاسکالیک 100تحت بار گسترده ونیفونداس کینشست االست: 18-3شکل  

NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ونیفونداس کینشست االست سهی: مقا19-3شکل  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED گسترده یپ ونیپالن فونداس: 20-3شکل  

 ERROR! BOOKMARKطبقه 6و گسترده ساختمان  یرنوا ونیفونداس کینشست االست: 21-3شکل  

NOT DEFINED. 

 !ERRORلوپاسکالیک 100تحت بار گسترده  ونیفونداس کینشست االستوپالست: 22-3شکل  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERRORینوار ونیفونداس کین مجاور نامتقارن در نشست االستوپالستاثر وزن ساختما: 23-3شکل  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERRORینوار ونیفونداس کیاثر وزن ساختمان مجاور متقارن در نشست االستوپالست: 24-3شکل  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERRORهیراد ونیفونداس کیاثر وزن ساختمان مجاور نامتقارن در نشست االستوپالست: 25-3شکل  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERRORهیراد ونیفونداس کیاثر وزن ساختمان مجاور متقارن در نشست االستوپالست: 26-3شکل  

BOOKMARK NOT DEFINED. 
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 فهرست جداول
(1969 تمنیکرنش برای فشار همه جانبه )لمب و و-: روابط بین پارامترهای مختلف تنش1-2جدول 

 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED خاکها یارتجاع بیضر یشده برا هیصتو ری: مقاد2-2جدول 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED : محاسبات نشست برای پروفیل نشان داده3-2جدول 

 !ERROR(32-2شده با استفاده از معادله): محاسبات نشست برای پروفیل نشان داده 4-2جدول 

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT(1969 تمنیمعادالت تحکیم در مختصات دکارتی )لمب و و :5-2جدول 

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED رای پروفیل خاکمحاسبات نشست تحکیمی ب :6-2جدول 

 ERROR! BOOKMARK NOTمختلف یپواسون خاک ها بیضر یشده برا هیتوص ری: مقاد1-3جدول 

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED : مشخصات خاک2-3جدول 

 ERROR! BOOKMARK NOTخاکها یارتجاع بیضر یشده برا هیتوص ری: حدود مقاد3-3جدول 

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARKخاکها یارتجاع بیضر یشده برا هیتوص ریمقاد راتیی: حدود تغ4-3جدول 

NOT DEFINED. 

 !ERRORهای مورد استفاده جهت برآورد ظرفیت باربری مجاز و نشست پی: پارامتر5-3جدول 

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDمتریسانت 2.5نشست  یبرا یتنش مجاز پ جی: نتا6-3جدول 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED متریسانت 5نشست  یبرا یتنش مجاز پ جی: نتا7-3جدول 
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 مقدمه: فصل اول
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 تغییر شکل  1-1
صـالحی ماز نظر تئوری، کلیه مصالح به دو دسته صلب و غیر صلب تقسیم بندی می شوند. مصالح صلب بـه 

مصـالح  می شود که هیچگونه تغییر شکلی تحت اثر بارهای وارده از خـود نشـان نمـی دهنـد. در مقابـلگفته 

 بع هندسـه،غیرصلب در مقابل نیروهای وارده تغییر شکلهایی از خود نسان می دهند که این تغییـر شـکلها تـا

 جنس مصالح و همچنین نحوه وارد شدن نیروهای وارده می باشند. 

ی در المانهـا وارد شدن نیروها، مدهای مختلفی از تغییر شکل اتفاق می افتد که مـی تـوانبا توجه به نحوه 

ی نمـود. اده شده به سه دسته محوری، برشی و خمشی و یا ترکیبی از این مدها دسته بنـدسبصورت سازه ای،

 شـکلبعنوان مثال تغییر شکلهای یک عضو خرپا بصورت محوری کششی یا فشاری صورت مـی گیـرد. تغییـر 

رهـا های یک تیر ترکیبی از تغییر شکلهای خمشی و برشی می باشـد کـه در تیرهـای معمـولی کـه تمـامی با

ی ییـر شـکلهابصورت عمود بر محور تیر وارد می شوند، تغییر شکلهای برشی ناچیز می باشد. در تیرستونها تغ

سـمت قدر دیوارهای برشـی  ایجاد شده بصورت ترکیبی از تغییر شکلهای محوری، برشی و خمشی می باشند.

 بیشتر تغییر شکلها ناشی از تغییر شکلهای برشی می باشد. 

ه بـا می توان ردر محیط های پیوسته یا نیمه پیوسته، که خاک نیز جزو آنها به شمار می آید، تغییر شکلها 

وری و ی محـدو نوع حجمی و یا انحرافی دسته بندی نمود. تغییر شکهای حجمی در واقع مجموع تغیر شـکلها

نیز  لهای برشیتغییر شکلهای انحراقی تفاضالت آنها می باشد. تغییر شکلهای انحرافی در واقع همان تغییر شک

مـت ه و مقاوبرابر نبـود و فشاری می باشند. از طرفی با توجه به اینکه مقاومت خاک در مقابل نیروهای کششی

ی اعمـالی اک وابسته به مسیر تنش و ترکیب تنشـهاکششی آن  نا چیز می باشد، لذا مقادیر تغییر شکلهای خ

 خواهد بود.

از منظر دیگری نیز می توان تغییر شکلهای خاک را مورد بررسی قرار داد. با توجـه بـه اینکـه تـوده خـاک 

متشکل از دو قسمت ذرات جامد و فضاهای خالی بین این ذرات می باشد، لذا می توان تغییر شکل توده خاک 

و فاز اصلی خاک نسبت داد. قسمتی از تغییر شکلهای توده خاک ناشی از فشـردگی ذرات جامـد رانیز به این د

می تواند باشد و قسمتی دیگر ناشی از جابجائی نسبی این ذرات جامد. با توجه بـه اینکـه جـنس ذرات جامـد 

مـی باشـد. از  خاک از نوع سنگ منشا آن می باشد لذا تغییر شکلهای ذرات جامد تابع جنس این سنگدانه هـا
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طرفی دیگر جابجائی نسبی این ذرات جامد که در نهایت باعث وقوع تغییر شکلهای برشی یا حجمی می شـود، 

تابع کیفیت تماس بین ذرات می باشد که عالوه بر جنس ذرات به شکل ذرات و میزان تراکم تـوده خـاک نیـز 

 بستگی دارد.

بخصـوص  وبسیاری از مصالح ر شکل بیان می شود. در رابطه بین تنش ها و تغییر شکلها توسط مدول تغیی

تر از در مورد تغییر شکل خـاک بیشـ مدول تغیر شکل خود تابعی از سطح تنش و مسیر تنش می باشد. خاک،

ود، ن اطـالق مـی شـنشست که در اصطالحات عامیانه به فرو رفتگی سطح زمـیواژه نشست استفاده می شود. 

  حجمی و انحرافی می باشد.بیشتر ترکیبی از تغییر شکلهای 

 

 و انواع آن در خاکها نشست 1-2
ود. شـدر واقع تغییر شکلهای توده خاک می باشد که در سطح زمین بصورت فرورفتگی ظاهر مـی نشست   

ل مختلفـی در واقع هر گونه تغییر در شرایط تنش در الیه های زیرین زمین باعث وقوع نشست می شود. عوامـ

ولوژیـک حی، تغییرات رطوبت، تحکیم، تغییرات سطح آب زیرزمین و یـا پدیـده هـای رئاز قبیل بارگذاری سط

وع از نقطـه نظـر مکانیسـم وقـ ممکن است باعث تغییر در شرایط تنش شده و منجر به وقـوع نشسـت گـردد.

نشسـت  نشست می توان آن را به سه نوع نشست آنی، نشست تحکیمی و نشست خزشی تقسیم بنـدی نمـود.

ر دنشسـت هـم  تی اطالق می شود که وقوع آن بالفاصله بعد از اعمال بار اتفاق می افتد. این نـوعآنی به نشس

ع در مورد خاکهای خشک ایـن نـوخصوص خاکهای خشک و هچنین در مورد خاکهای اشباع نیز رخ می دهد. 

هـای خاک در خصـوص نشست ناشی از خروج هوا از بین ذرات جامد و یا تراکم پذیری ذرات جامـد مـی باشـد.

  اشباع نیز این نوع نشست ناشی از تراکم پذیری ذرات جامد و سیال منفذی می باشد.

نشست تحکیمی به نشستی اطالق می شود که در اثر خروج ذرات سیال منفذی از بین ذرات جامد صـورت 

حالـت  می گیرد. طبق تعریف ترزاقی، تحکیم، در واقع تغییر رطوبت توده خاک اشـباع بـدون خـارج شـدن از

گیرد،تا حـد معینـی فشـرده هنگامی که یک الیه خاک تحت تاثیر اضافه تنش فشاری قرار میاشباع می باشد. 

های جامد خـاک و یـا بیـرون شود. این فشردگی از راههای مختلف، از جمله تغییر وضعیت قرار گرفتن دانهمی

اشـباع تحـت تـنش فشـاری واقـع  ایشود. وقتی خاکهـرانده شدن آب منفذی و هوا، از میان خاک حاصل می
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یابد ولی خروج آب منفذی به علت نفوذپذیری کم ایـن خاکهـا بـه شوند، فشار آب منفذی بالفاصله افزایش می

دهد. این فرآیند، یعنی خروج آب از مرور زمان صورت گرفته و در نتیجه نشست خاک بصورت تدریجی رخ می

شود. بالفاصله پس از اعمال تنش بـر الیـه رسـی، تمـام میده میمنافذ خاک که تابعی از زمان است، تحکیم نا

شود و افزایش تنش مؤثر برابر صفر خواهد بـود. بـه عبـارتی دیگـر در اضافه فشار توسط آب منفذی تحمل می

این مرحله، کل افزایش تنش به آب منفذی منتقل شده و اسکلت دانه های خاک نقشی در تحمل اضافه فشـار 

داشت. با گذشت زمان، آب به سمت الیه زهکش جریان یافته و فشار آب بتدریج کـاهش یافتـه وارده نخواهند 

 (.1996)ترزاقی و همکاران  شودبه اسکلت خاک منتقل می

ذا ایـن لـبا توجه به اینکه نشست تحکیم منوط به خروج سیال منفذی از بین ذرات جامد خاک می باشـد،  

جهـت  ذی بوده و پدیده ای تابع زمـان مـی باشـد. مـدت زمـان الزمنوع نشست تابع قوانین حرکت سیال منف

ک تکمیل این فرآیند به مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک خصوصا ضریب نفوذپـذیری و تـراکم پـذیری خـا

الزم  بستگی دارد. هرچقدر نفوذپذیری خاک کمتر باشد، زمان زیادی جهت خارج شدن آب میـان ذرات جامـد

 حکیم زمان زیادی الزم خواهد داشت.خواهد بود لذا فرآیند ت

ل منفـذی حجم سیااز طرفی هرچه تراکم پذیری خاک بیشتر باشد، مقدار تغییر حجم آن نیز بیشتر بوده و 

 جابجا شده نیز بیشتر و به تبع آن زمان الزم برای آن نیز بیشتر خواهد بود. 

تفـاق مـی و در هر نوع خاک اشـباع ا با توجه به تعاریف فوق، نشست تحکیم مختص خاکهای ریزدانه نبوده

ذا فرآینـد ی باشد، لـافتد. ولی با توجه به اینکه نفوذپذیری خاکهای ریزدانه کم بوده و تراکم پذیری آنها زیاد م

ک درشـت تحکیم در این خاکها طوالنی تر بوده و بیشتر قابل لمس می باشد. بعنوان مثال نشست تحکـیم خـا

یزدانـه رند دقیقه یا نهایتا چند ساعت تکمیل می شود ولی در مورد خـاک دانه اشباع ممکن است در عرض چ

 ممکن است چندین سال طول بکشد.    
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 روش آنالیز نشست   1-3

 

وابـط رروشهای مختلفی برای انجام محاسبات نشست وجود دارد که بیشتر به نحوه حل معـادالت حـاکم و 

کم مـی ی خاک بستگی دارند. از نظر روش حل معادالت حـاتنش کرنش و مدل رفتاری در نظر گرفته شده برا

لـی شهای تحلیتوان روشها را به دو روش تحلیل و عددی تقسیم بندی کرد. در روشهای تحلیل با استفاده از رو

ت ریاضی معاالت حاکم حل شده و جواب های آن استحراج می گردد. با توجـه بـه شـرایط مـرزی و مشخصـا

وشـهای رای تحلیل دقیق برای حاالت مختلف بارگـذاری و جـود نـدارد لـذا بیشـتر مصالح امکان ارائه روش ه

خراج تحلیل که روابطی برای محاسبه نشست ارائه داده اند با درنظر گـرفتن یـک سـری شـرایط معیـین اسـت

اکم را گردیده اند. با توجه به اینکه اکثر مهندسین در محاسـبات عملـی بـرای هـر مسـاله شخصـامعادالت حـ

وابـط ه از ایـن رلـذا در اسـتفاداج و حل ننموده و از جوابهای موجود در منابع معتبر استفاده می نمایند استخر

ه بـایط منجـر تطابق شرایط مساله مورد نظر با شرایط رابطه ارائه شده اساس روش بوده و عدم انطباق این شر

صـورت دی مـی باشـد کـه غالبـا بنتایج اشتباه می گردد. روش دیگر محاسبات نشست استفاده از روشهای عد

وشـهای ربسته های نرم افزاری در بازار موجود می باشد.  استفاده از روشهای عددی برخـی محـدودیت هـای 

های عـددی تحلیل را مرتفع می نماید ولی در عوض محدودت های خاص خود را دارا می باشد. استفاده از روش

 دلسازی مـیمدگاه کافی از تئوری مساله و مهارت کافی در بخصوص در پروژه های عملی نیازمند دارا بودن دی

کنش دی و اندرباشد. با توجه به اینکه امکان مدلسازی رفتار واقعی خاک بدلیل پراکندگی جنس ذرات، الیه بن

ری سـاده سـفازهای مختلف عمال مقدور نمی باشد، لذا در استفاده از روشهای عددی نیز بناچار بایسـتی یـک 

جـاد شـده مدلسازی اعمال شود. در صورتی که این سـاده سـازیهای واقـع بینانـه نباشـد، ودل ایسازیهایی در 

 نماینده واقعی مساله نبوده و نتایج مستخرج نیز خطاهای بسیاری خواهد داشت.  

 

 اهمیت محاسبات نشست  1-4
دو معیار عبارتنـد از در طراحی ژئوتکنیکی فونداسیون سازه ها دو معیار طراحی در نظر گرفته می شود. این 

گسیختگی و نشست مجاز. گسیختگی خاک زیر پی براساس تئوری حاالت حدی خمیری تعیین می شـود کـه 
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بیشتر براساس معیار گسیختگی موهر کولمب استوار می باشد. پارامترهای مـورد اسـتفاده در ایـن تحلیـل هـا 

ورت مستقیم و یاباستفاده از آزمایشاتی شامل چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک می باشد که عموما بص

در نهایت نتـایج حاصـل از ایـن محاسـبات بـا یـک ضـریب  نظیر برش مستقیم ی سه محوره تعیین می شود.

  اطمینان در حدود دو تا سه مورد استفاده قرار می گیرد. 

جـاز مقادیر هدف از تعیین ظرفیت باربری برای نشست، محدود کردن میزان نشست های خاک زیر پی به م

حـداکثر  مقادیر نشست مجاز سازه براساس نوع سازه و شکل پذیری آن تعیین می شود و در نهایـت می باشد.

نش تـتنشی محاسبه می شود که نشست ناشی از این تنش برابر یا کمتـر از نشسـت مجـاز سـازه باشـد. ایـن 

ختگی و ار از بین تنش مجـاز گسـیبعنوان تنش مجاز نشست سازه ارانه می شود که در نهایت کوچکترین مقد

 نشست بعنوان تنش مجاز در طراحی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

رای بـاهمیت محاسبات نشست از این نظر مورد توجه می باشد که اکثر مشـکالت ژئـوتکنیکی پدیـد آمـده 

وجـود بمشکالت ساختمانها مربوط به مساله نشست تحت اثر وزن خود ساختمان می باشد در حالی که معدود 

ت گرفتـه صـورآمده از نظر گسیختگی همیشه ناشی از دخالت عامل دیگری بویژه انجام حفاری و یا گودبردای 

 مل مختلفـیوقوع نشست های غیر مجاز در سازه ها بروز ترک می باشد. گرچه عوا اولیه مهمترین نشانه است.

ان تـرک ترک، محل وقوع آن و جهت آن مـی تـوباعث وقوع ترک در ساختمانها می باشد ولی با توجه به نوع 

ایی را های ناشی از نشست سازه را تشخیص داد. در اکثر ساختمانهای نوساز نیز بسـادگی مـی تـوان تـرک هـ

 مشاهده کرد که ناشی از نشست می باشند. وقوع نشست های غیـر مجـاز در نهایـت ممکـن اسـت باعـث کـج

ی بـیش از ک زیر ساختمان تراکم پذیری باالیی دارد نشست هادر مناطقی که خا شدگی ساختمانها نیز گردد.

    اندازه ممکن است باعث کج شدگی ساختمان گردد.

 

 داليل و هدف انجام تحقیق 1-5
با توجه به مطالب ارائه شده در این فصل، اهمیت محاسبات مربوط به نشست کمتر از محاسبات گسیختگی 

قریبا در اکثریت قریب با اتفاق گزارشات تهیـه شـده ن می دهد که نشابررسی گزارشات ژئوتکنیک  نمی باشد.

در نظر گرفته می شود در حـالی  5/3تا  2در انجام محاسبات مربوط به گسیختگی ضریب اطمینانی در حدود 
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ب اطمینانی در نظر گرفته نمـی شـود در حـالی کـه در ریبات مربوط به نشست مجاز هیچگونه ضکه در محاس

در محاسبات مربوط به گسـیختگی، پارامترهـای  ات تنش مجاز نشست تعیین کننده می باشد.اکثر این گزارش

مورد نیاز بصورت مستقیم از روی آزمایشات برش مستقیم یا سه محوره تعیین می شـود کـه در نهایـت نتـایج 

یش، خطای بدست آمده با یک ضریب اطمینان که در برگیرنده عدم اطمینان ناشی از خطا در روش انجام آزما

 خود آزمایش ناشی از عدم تطابق آن با شرایط واقعی و خطاهای مدل تحلیلی مربوط به محاسبات می باشد.

ی مـدر حالی که پارامترهای مورد نیاز در محاسبات نشست که شامل ضـریب ارتجـاعی و ضـریب پواسـون 

. ت می گیـردانجام آزمایش صور باشد، بغیر از مواردی که محاسبات تحکیم ارائه شده، بصورت تخمینی و بدون

عی روش که بـه نـو در بهترین شرایط این پارامترها با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ استاندارد تعیین می شوند

 دی آن بـدوناستفاده از نتایج بدست آمده از محاسباتی که پارامترهای ورو غیر مستقیم محسوب می شود. لذا

ج منطقـی یب اطمینان چه در تخمین پارامترهای و چه در اسـتفاده نتـایانجام آزمایش صورت گرفته بدون ضر

 نباشد. لذا در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

 وامل بـه دوعدر این تحقیق عوامل موثر بر نتایج محاسبات نشست پی ها مورد بررسی قرار گرفته است. این 

 ده است. ازی و عوامل ناشی از شرایط بارگذاری تقسیم بندی شگروه عوامل تاثیرگذار ناشی از روش مدل س

ت بصـورت از عوامل تاثیرگذار ناشی مدل سازی از روش تعیین پارامترهای االستیک و روش انجـام محاسـبا

 تحلیلی یا عددی مورد بررسی قرار گرفته است. 

 رزمینـی مـوردتغییرات سـطح آب زیاز عوامل تاثیرگذار ناشی از شرایط بارگذاری، تاثیر سازه های مجاور و 

ت رفته و جهـگبررسی قرار گرفته است. در نهایت حساسیت نتایج محاسبات به این پارامترها مورد بررسی قرار 

      اعمال این شرایط در محاسبات استفاده از ضریب اطمینان در محاسبات نشست توصیه شده است.

  

 



13 

 

 

                                             

  : مواد و روشهافصل دوم   
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 مقدمه 2-1
 -باشد، الزم است روابط تنشپذیر میهای تراکمتحکیم الیهتراکم یا برای بررسی مساله نشست که ناشی از 

 ه علت بـرداری بـودن تغییـرکرنش خاکها ب-کرنش خاکها و تئوری تحکیم مورد بررسی قرار گیرند. رفتار تنش

ای و پیروی محیط از اصـول االستیسـیته متخلخـل، بسـیار پیچیـده جامد خاک، طبیعت دانه مکانهای اسکلت

الت ا که معاداست. کرنشهای خاک منتجه از تنشهای اعمالی بر آن، به شکل سه بعدی قابل بیان بوده و از آنج

ی ه کمیتهـابـتوجـه  حاکم باید در برگیرنده اثرات متقابل جریان آب زیرزمینی با ذرات جامد خاک نیز باشند،

ر باشد. به طور کلی در این تحقیق دمتفاوتی از ماتریس خصوصیات ذرات جامد، مانند مدول بالک، ضروری می

  است. بررسی تنش، نسبت نیرو به سطح کل منظور شده

 

 کرنش المان خاک-روابط تنش 2-2
ها اصـوال  الی بـین دانـهدر یک المان خاک تحت تاثیر تنش، اسکلت جامد خاک و آب موجود در فضـای خـ

بنابراین کرنش یک  .باشد.پذیر میناپذیر و از طرف دیگر هوای موجود در بین ذرات خاک به شدت تراکمتراکم

المان تحت تنش، عمدتا  به ترکیب و ساختار خاک، میزان هوای موجود در المان، نحوه اعمال تنش و تاریخچه 

رنشهای واقعی خاک، انـدازه گیـری مسـتقیم بهتـرین روش ممکـن زمانی تنشها بستگی دارد. برای مشاهده ک

است اما گاهی بدلیل دشواری شرایط، بویژه در اعماق زیاد و فواصل دور این روش قابل اجرا نبوده و استفاده از 

کـرنش، همـانطور  -باشد. برای بررسی منحنی های تنش روابط االستیسیته برای محیط خاک بسیار مفید می

 Modulus ofمتفـاوتی از خـاک همچـون مـدول االستیسـیته یانـگ اهی از کمیتهـای د، آگـکه گفتـه شـ

Elasticity) (Young’ ، نسبت پواسون(Poison’ Ratio)  و مدول بالک(Bulk’ Modulus)  ضـروری

ماند، اما به فرض نمودارهـای اگر چه شماری از کمیتهای مذکور برای خاک یک محل ثابت باقی نمی .نمایدمی

ای از تنشـهای اعمـالی توان رفتار خاک را به طور تقریبی بـرای مجموعـهکرنش دوخطی برای خاک می-تنش

((، 1-2ای شـکل اعمـال گـردد )شـکل)به یک جسم االسـتیک اسـتوانه σتوصیف کرد. اگر تنش تک محوری 

 و بـه صـورت جـانبی دچـار انبسـاط (Vertical Compression)جسم در راستای قـائم دچـار فشـردگی 

(Lateral Expansion) :خواهد شد؛ بطوریکه 



15 

 

(2-1                                                                  )zyx
z

z            ,
E




            

سـون بـه ترتیـب مـدول االستیسـیته و نسـبت پوا   و E؛  zو  x  ،yکرنشهای جهـات   εzو   εx،εyکه 

 .باشندمی

 
 تعریف مدول یانگ :1-2شکل  

صـل جمـع احال اگر تنش اعمالی بر جسم االستیک مورد نظر در جهات دیگر نیز اثـر کنـد، بـا اسـتفاده از 

 توان نوشت:می (Superposition)آثارقوا

 

 

 )(
E

1
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E

1
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E

1

xyzz
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 د:رتوان به شکل زیر تعریف کرا می (Volumetric Strain)و کرنش حجمی 

(2-2          )                                                                             zyx
V

V
 



 
کـرنش  های برشـی برابـر صـفر منظـور شـوندو تنش  0σاگر تنشهای عمودی در هر سه جهت برابر 

 توان به صورت زیر نوشت:حجمی را می

(2-3    )                                                     )21(
3 0 





EV

V

 
 شود:، یا همان مدول تغییر حجم، به صورت زیر تعریف میB (Bulk Modulus)و مدول بالک 

(2-4          )                                                                      

)21(3/

0











E

VV
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 تعریف مدول بالک: 2-2ل  شک

 

باشـد. طبـق تعریـف ، می(Constrained Modulus)از دیگر پارامترهای مورد بررسی در این بخش، مدول محصور شده 

 = xε =0 مدول ارتجاعی محصور شده، نسبت تنش محوری به کرنش محوری، برای فشار همه جانبه است. با جایگـذاری

yε آیند:( درمعادالت فوق، روابط زیر بدست می3-2ابق شکل)مط 

(2-5 )                                                                  
zyx 









1 

(2-6)                                                                 )21)(1(

)1(










E
D

 

 
 تعریف مدول مقید: 3-2شکل  

 



17 

 

 مفهوم تنش موثر در خاکهای اشباع و غیر اشباع 2-3

در تـوده  Oدر نقطـه  σمفهوم تنش موثر ابتدا توسط ترزاقی معرفی شد. مطابق این نظریه تنش کلی قـائم 

 شود:وسط رابطه زیر بیان می( ت4-2خاک شکل )

    
sat21 hh   

 
 مفهوم تنش موثر: 4-2ل شک

 

شود، پیوسته بوده و با شـدت این تنش از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول که توسط آب اعمال می

 شود و برابر است با:نامیده می uای شار آب حفرهشود. این تنش به نام فیکسان در تمام جهات اعمال می

(2-7)                                                                                                  2
hu w 

 شود و به تنش موثر معروف است و بنابراین:قسمت دوم، تنشی است که توسط ساختمان خاک تحمل می

(2-8                                                         )                                        u 

 آید:ی( رابطه زیر بدست م8-2( و )7-2با ترکیب معادالت )

(2-9               )  
21wsat21w2sat21 h)(h) hhhhh(u 

بوده و از ایـن رو تـنش کـل   u=0باشد. در خاکهای خشک، ( میγw γsat-که وزن واحد غوطه ور برابر )

 ر تنش موثر خواهد بود.براب
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 توان نوشت:به طور کلی با بررسی تنشها در راستای قائم و افقی، می

(2-10         )                                                                                     uvv    

(2-11                                        )                                                     uhh   

فـره فشـار آب ح uتنشهای کلی در راستای قـائم و افقـی بـوده و σh وσv تنشهای موثر و ´σh و´σv که 

 شود:از فرمول زیر محاسبه می  Kضریب تنش جانبی .است

(2-12 )                                                                                        
v

hK









 
پـذیری های علم مکانیک خاک بوده و پیشرفتهای فعلـی در مـورد تراکممفهوم تنش موثر از مهمترین یافته

 ر واقع تـنشکلی بر این مفهوم مبتنی است. دخاکها، مقاومت برشی و فشار جانبی خاک در دیوارهای حائل به

حـال  شـود.موثر، فشاری است که توسط هر یک از دانه های مصالح زیرزمینی در نقاط تماس آنها منتقـل می

نماید و فشار آب منفذی روی سطحی که آب در تمـاس بـا آنکه تنش کل، روی کل سطح مورد مطالعه اثر می

نش کـل یـا فشـار آب منفـذی، رفتـار ت به تکند. عبارت تنش موثر، نسبسطح کل مورد مطالعه است، اثر می

 کند. خاک را با دقت بیشتری مدل می

 

 اکرنش خاکه-بررسی رفتار تنش 4-2 

  

 خاکهاغیرخطی و نشست کرنش -بررسی رفتار تنش 2-4-1    

های اعمـال بدلیل اینکه توده خاک از کنار هم قرار گرفتن ذرات جامد تشکیل یافته است، تحت تـاثیر تنشـ

نسبت بـه  تغییر شکل خاک ناشی از تغییر شکل ذرات آن و قسمتی نیز در اثر جابجایی ذرات شده، قسمتی از

گیرد. تغییر شکل ذرات باعث ایجاد تغییر شکلهای االستیک و جابجایی ذرات موجب تغییـر یکدیگر صورت می

کوچک بـوده و  ه بر تنش اولیه خاکهای افزوده شدشوند. در صورتی که تنششکلهای ماندگار )پالستیک( می

شـود. بـرای مقـادیر کوچـک اضـافه تـنش، از یک مقدار بحرانی تجاوز نکنند، لغـزش بـین ذرات، شـروع نمی

( نشـان 5-2شوند که در شـکل)کرنشهای ایجاد شده در اثر تغییر شکل االستیک ذرات جامد خاک حاصل می

 داده شده است.
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 (1968)لمب و ویتمن کرنش خاک -رفتار تنش: 5-2شکل  

 

وصـا  در خاکهای رسی، مکانیزم کرنش بدین صورت است که پس از اعمال یک نیروی قائم، ذرات خاک خص

شود و قسمت عمـده کـرنش، حاصـل از در امتداد سطح برش به صورت یک مجموعه از ذرات موازی مبدل می

آن قابل  و با برداشتن تنش اعمالی، قسمت اعظمموقعیت جدید ذرات رسی که از این طریق بوجود آمده است 

 .( نشان داده شده است6-2این مکانیزم در شکل ) .برگشت نخواهد بود

 
 مکانیسم کرنش در خاکهای رسی: 6-2شکل  
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ن رار دادن آقـرفتار خاکهای رسی در طول اعمال فشار، با قرار دادن نمونه در ادئومتر و تحت افزایش تـنش 

خـورد، بـه سـادگی در شود. این نوع بارگذاری عالوه بر اینکه تقریبا  در حالت عملی نیز به چشم میمطالعه می

گردد و نتقل میمآزمایشگاه قابل انجام است. در نمونه های اشباع در آغاز بارگذاری، تنش وارده به آب منفذی 

یابد و در طی ایـن بتدریج به اسکلت جامد خاک انتقال میبا گذشت زمان، فشار آب منفذی زایل شده و تنش 

هـای ثبـت هـای اعمـالی و کرنششود. پس از تراکم کامل، با استفاده از مقـادیر تنشفرآیند خاک متراکم می

 رابر نسـبتشده، و با توجه به روابط موجود میان کرنشهای حجمی و تغییرات نسبت تخلخل، نمودار تنش در ب

ا توان نمونه خاک مورد نظـر رریتم تنش در برابر نسبت تخلخل قابل ترسیم است. همچنین میتخلخل و یا لگا

 س، در شـکلتحت باربرداری و بارگذاریهای مجدد نیز قرار داد. نتایج این آزمایش بر روی یـک نمونـه خـاک ر

 ( ارائه شده است.2-7)

s
 

 (2002)اکاوی همه جانبه، منحنی نسبت تخلخل، بر حسب لگاریتم تنش قائم نتایج آزمایش فشار : 7-2شکل  

 

ـــرای نشـــان دادن رفتـــار ـــوع از منحنـــی هـــا بـــدیل لگـــاریتمی بـــودن یکـــی از محورهـــا ب  ایـــن ن

رسند. اینگونه منحنی هـا بـرای خاکهـای رسـی ده وسیعی از تنشها مناسب به نظر میکرنش در محدو-تنش 

آیند. شیب این منحنی، اندکس فشـردگی های بزرگ تقریبا به شکل خطی در میبسیار مفید هستند و در تنش

(Compression Index) Cc(.1978)اتکینسون  ابل تعریف استشود و به صورت زیر ق، نامیده می 
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(2-13                                                                   ))(log)(log vv

c

e

d

de
C

 




 

ــود ــر نم ــردگیاگ ــریب فش ــوان ض ــه عن ــی ب ــیب منحن ــردد، ش ــم نگ ــاریتمی رس ــورت لگ ــوق بص  ار ف

 (Coefficient of Compressibility) avشود:، به صورت زیر تعریف می 

(2-14         )                                                                         vv

v

e

d

de
a

 




 
، پارامتر دیگری است که برای mv (Coefficient of Volume Change)خاکها ضریب تغییر حجمی 

رود. این ضریب، عکس مـدول االستیسـیته ر فشار همه جانبه بکار میکرنش خاکها د-توصیف بهتر رفتار تنش

 شود:است و به صورت زیر تعریف می (D)مقید 

(2-51                                                 )                            

)()( v

v

v
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v
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 نشست حاصل از کرنش يک بعدی  2-4-2

ذیری و پبه منظور برآورد نشست حاصل از کرنش یک بعدی، اطالع از مقادیر ضرایب تغییر حجم، فشردگی 

رفتن در نظرگـنیز اندکس فشردگی  در حالت های عادی تحکیم یافته و پیش تحکیم یافته ضروری اسـت. بـا 

ـــابق ـــت، مط ـــده اس ـــع ش ـــودی واق ـــنش عم ـــر ت ـــت اث ـــه تح ـــباع ک ـــاک اش ـــه از خ ـــک الی  ی

 Hیابد و مقدار نشسـت خـاک برابـر تقلیل می H1 به  H0اعمال تنش، ضخامت اولیه  ( پس از8-2شکل) 

 توان نوشت: در این صورت می .خواهد بود

 

 

 
 (1969)لمب و ویتمن  نشست یک بعدی: 8-2شکل  
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 بطوریکه:
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 و یا:

(2-19         )                                                                              vvmHH   0 

 توان از رابطه زیر استفاده کرد.و یا می
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 که در آن:

(2-22  )                                                                                         
v
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log 
 .باشند نشانه فشردگی می Ccتنش موثر قائم و  v0 َσو 

 وشت:نتوان بصورت تقریبی، بفرم زیر  ( را می32-2باشد، رابطه)  v0 َ<<σ v َσوقتی 

(2-32                                     )                                 
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( 1-2باشند. بـا توجـه بـه روابـط ارائـه شـده در جـدول) نسبت تخلخل می e0، ضخامت و H0که در آن 

 توان نوشت:می

(2-24         )                                                           
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v
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434.0
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 آید: می ( رابطه زیر بدست24-2( و )6-2ز ترکیب روابط)ا
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Evaluation of the effect of elastic and plastic parameters 

of soil on bearing capacity of shallow foundations 
 

Ahad Ouria and Taher Baher Talari 
 

Abstract: 

Because of the number of effective parameters on the mechanical response of soils and 

associated uncertainty, estimating the load-settlement response of soils is a difficult 

task.  In addition to the mechanical parameters of the soil, there are several parameters 

such as ground water level variation, type of foundation and the additional loading 

imposed from adjacent structures that should be considered in the analysis and design of 

foundations.  Changes of these parameters results new conditions different from those 

considered in the derivation of theoretical relationships used in analysis and design. In 

this study the effective parameters on the settlement of foundations such as elastic and 

Poisons coefficients, plastic parameters such as internal friction angle and cohesion, 

ground water level change and additional loading imposed by the adjacent structures 

were studied. Since the elastic parameters of the soil is dependent on the deterministic 

laboratory method, the effect of their variations on the calculated settlements were 

studied based on vibrational calculus. The effect of the plastic parameters on the 

settlements were studied using the finite element method. Two types of foundations, a 

strip and a mat foundation designed for a similar structure and their settlements were 

studied. The results of these studies indicated that the settlement of a grid strip footing 

used for a building with rectangular plan, is almost 90% of the settlement of mat 

foundation designed for the same building with similar loading conditions. At least a 

safety factor between 1.6 to 2.2 is required for estimation the settlement of foundations. 

 

Key words:    

Footing, Settlement, Elastic, Plastic, Bearing Capacity 
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