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 :چکیده 

های بلند مرتبه و سنگین و نیز استفاده هرر هره بیشرتر از    با گسترش ساخت و سازهای نوین شهری و اهمیت اجرای ساختمان     

های نوین در جهت تقویت خرا  ملر ، و نیرز ای راد کمتررین ترا یر در ملری  زرروژه  ز  و         های ارزشمند، استفاده از روشزمین

های سست با توان باربری کم، نشست زرییری زیراد،   های مسئله دار نظیر خا به طور معمول در مواجهه با خا  .ضروری می نماید

راه حر  دو   . هرای براربر در خرا  مری باشرد     روش اول اسرتفاده از اممران  . دو راه برای مهندسین ژئوتکنیک وجود دارد... روانگرا و 

ها مانند ریزشمع، ترکیبی از دو روش فوق بروده و مزایرای   برخی از روش. باشدیبهسازی و اصالح خواص فیزیکی و مکانیکی خا  م

کراهش نشسرت،    هرا، سرازی زری سرازه   ها عالوه بر اسرتفاده در بهسرازی خرا  ، در مقراو     ریزشمع. هر دو دسته را کم و بیش دارند

در تلقیق حاضر با استفاده از نرر  افرزار   . کاربرد داردها برداریها و گودها، شیبمتقارن، زایداری شیروانیهای ناجلوگیری از نشست

های متکی بر شمع زرداختره شرده   زیکاهش نشست ها در به مطامعه ا ر استفاده از ریزشمع Plaxis 3D Foundationاجزا ملدود 

. ا بر نشست ارزیابی گردیرد هساخته شد و تأ یر تغییر آن ریزشمع های مختلفها و طولهای متفاوتی با قطردر این راستا مدل. است

افزایش طول نسبت بره افرزایش قطرر     و دنشوشمع هردو سبب کاهش نشست مینتایج حاکی از آن است که افزایش قطر و طول ریز

 . ارجلیت دارد

  Plaxis 3D Foundationزی متکی بر شمع، ، نشست، شمعریز: واژگان کلیدی
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 مقدمه

سازی با ابعاد وسیع و ها و نیز به دمی  مقاو استفاده از مصامح با کیفیت با  در ساختمانبه دمی  ساخت و سازهای بهتر و    

با گسترش ساخت و سازهای نوین شهری و . رسدسال نیز می 011عمر مفید ساختمان در کشورهای زیشرفته به بیش از  گسترده،

گیاری و ارزشمند، های مستعد سرمایهه بیشتر از زمینهای بلند مرتبه و سنگین و نیز استفاده هر هاهمیت اجرای ساختمان

های معقول و نیز ای اد کمترین تا یر هزینه های بدیع در جهت تقویت خا  مل ، توا  با سرعت و دقت با ی اجرا، استفاده از روش

های سست با توان باربری کم، خا دار نظیر های مسئلهبه طور معمول در مواجهه با خا  .نماید ز  و ضروری می ،در ملی  زروژه

. باشدهای باربر در خا  میروش اول استفاده از اممان. دو راه برای مهندسین ژئوتکنیک وجود دارد... نشست زییری زیاد، روانگرا و 

دو روش فوق نیز ترکیبی از مانند ریزشمع ها برخی از روش. راه ح  دو  بهسازی و اصالح خواص فیزیکی و مکانیکی خا  می باشد

 .بوده و مزایای هر دو دسته را کم و بیش دارند

 هاریزشمع

هستند که از طریق ای اد سوراخ در زمین و تزریق در آن ( مترسانتی 01معمو  کمتر از )های با قطر کم ها، شمعریز شمع   

های ملوری و تا حدی از بارهای جانبی را و قادرند تا حد نسبتا با یی از بار ها معمو  مسلح هستندریزشمع. شوندساخته می

 ساخت سریع و آسان، .های مرسو  باشندها می توانند جایگزینی برای شمعها بسته به فلسفه طراحی آناین اممان. تلم  کنند

تفاده از اسحداق  اشغال در خا  از جمله مزایای شرای  و  و هاقابلیت استفاده در انواع خا  ای اد کمترین خرابی در ملی ،

های موجود، کاهش نشست، جلوگیری از ها عالوه بر استفاده در بهسازی خا ، در مقاو  سازی زی سازهریزشمع .ها استریزشمع

ریز  .ها کاربرد داردبرداریها و گودها، شیبسازی در جهت افزایش ظرفیت باربری، زایداری شیروانیمتقارن، مقاو های نانشست

شمع از طریق حفر یک گمانه یا هاه، سپس نشان داده شده است، ریز 0همانطور که در شک . گردداتور تقویت میشمع، اغلب با آرم

 .استقرار آرماتور در گمانه و در نهایت تزریق گمانه اجرا می گردد
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 شمع مراحل اجرای ریز -1شکل

و یا اینکه در کنار سیستم . های مرسو  گرددیگزین شمعریز شمع قادر به تلم  بارهای ملوری و جانبی بوده و می تواند جا     

توس  بتن مسلح تلم  می شود، بدین ملاظ برای   های درجا، اساساًبخش عمده نیروهای اعمامی به شمع. شمع به کار گرفته شود

فیت باربری سازه ای ریز ظر  درمقاب ،. ای آنها می توان سطح مقطع و سطح تماس شمع را افزایش دادافزایش ظرفیت باربری سازه

-م موعه خا )نیروهای موجود در ناحیه زیوند  دوغاب،  .شمع متکی بر ظرفیت اممانهای فو دی مقاو  موجود در آن می باشد

ریز شمع ها عمدتاً . بندی زمین، از طریق اصطکا  و به کمک آرماتورها به زمین منتق  می کندرا به روشی شبیه به مهار( دوغاب

 :کاربرد مورد استفاده قرار می گیرند برای دو

ای و سازی مرزهمقاو  های موجود، های در دست اجرا، تقویت زیای شام  فونداسیونتقویت سازه :یحفاظت و تقویت سازه ا -0

 .حفاظت زمین می باشد

زی زمین و حفاظت از آن، کاهش سامقاو  سازی درجا، برای زایدارسازی شیروانی ها، حفاظت زمین و مقاو : مقاو  سازی درجا -2

 .گیردای مورد استفاده قرار میها و زایدارسازی سازهنشست

ریز شمع ها  .های مرسو  نمودای می توان ریز شمع های قطر کوهک را جایگزین سیستم شمعبرای حفاظت و تقویت سازه     

 های موجود ممکن است برای مقاصد بسیاریقویت زی سازهت. به منظور تقویت فونداسیون سازه های موجود توسعه یافتند  اساساً

های ضعیف و در حال تقویت فونداسیون، های موجودبا  بردن ظرفیت باربری سازه، جلوگیری و ممانعت از جاب ایی سازه مانند

های موجود اجرا نمود و بدون سازهها را می توان از میان ریز شمع .اجرا گردد ترتر و مستلکمانتقال بارها تا  یه های عمیقو  زوال

در حامیکه همزمان با این کار  جدید یک ارتباط مستقیم با  یه مستلکم زیرین تامین کرد، ( دال بتنی)های شمعی نیاز به کالهک

. نمودهای موجود اجرا ریز شمع ها را می توان بدون هرگونه کاهش در ظرفیت باربری فونداسیون .سازه از داخ  تقویت می شود

های م اور، افزایش ممکن است در ا ر توسعه سازه. افزایش ظرفیت باربری فونداسیون موجود ممکن است به هند دمی   ز  باشد

جانبی و عمودی بیشتری به سازه  بارهای ارتعاشی،  میزان و بزرگی بارهای اعمامی یا اضافه شدن ماشین های مومد ارتعاش در مل ، 

 .(0030یازی و همکاران، غالمرضا ن)وارد گردد

          (Y.F Leung et al, 2010)  با مطامعه موردی زروژهBath House  شمع جدید  01در مندن نشان دادند که با استفاده از

نشست اختالفی ناشی از اضافه بار را کم  01%ها در زیر فونداسیون، می توان تا شمع موجود و آرایش مناسب شمع 001به همراه 

-نشست تفاضلی به مراتب کمتر می های ناحیه مرکزی فونداسیون، در این تلقیق مشاهده شد که با افزایش تعداد و قطر شمع .کرد

های موجود از طریق استفاده از در زژوهش آزمایش ملور به مطامعه تقویت و بهبود زی ساختمان (Makarchian, 2002) .شود

تطابق معقومی را با نتایج آزمایشگاهی نشان داد   AFENAددی با برنامه اممان ملدود نتایج حاص  از تللی  های ع. شمع زرداخت

در تلقیقی به روش اجزای ملدود  (0032، سالجقه و همکاران) .که حاکی از مو ر بودن افزایش طول شمع در کاهش نشست بود

نتایج بدست . کی بر شمع تلت بار قائم زرداختندبه تللی  فونداسیون گسترده مت Plaxis 3D Foundationسه بعدی با نر  افزار 

آمده بیانگر این است که بسته به نوع خا  واقع در زیر فونداسیون، استفاده از تعداد ملدود شمع با طول مشخص که با هیدمان 

با  (0032، کارانملمود حسنلوراد و هم). گردداند، من ر به کاهش نشست و بهینه شدن طرح میاصومی در زیر رادیه قرار گرفته

در . ها را بر ظرفیت باربری و نشست شاموده مورد بررسی قرار دادندشمعتللی  عددی و آزمایشگاهی تا یر وجود و افزایش تعداد ریز

آنامیز عددی سه . این تلقیق شاموده یک سومه با توجه به تغییر کاربری آن و احتمال اضافه شدن طبقات مورد تثبیت قرار گرفت

دهد که در سازی ها نشان می نتایج حاص  از این مدل. ان ا  گرفت Plaxis 3D Foundationافزار ین طرح توس  نر بعدی ا
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درصد و وجود  01به ازای وجود یک ریز شمع میزان نشست . متر می باشدمیلی 02/0شمع نشست برابر حامت شاموده بدون ریز

تا یر  (Abolhassan Naeini and Nader Fathololumi, 2007) .کنددرصد کاهش زیدا می 00شمع میزان نشست ههار ریز

این مطامعه با نر  افزار اجزا ملدود . ای مطامعه کردندشمع را با ملوریت بررسی ظرفیت باربری خا  ماسهزاویه و طول ریز

ANSYS 10  استفاده از  تایج نشان داد کهن. ای تلت بارگیاری افزایشی استفاده شددر مدمسازی از خا  ماسه. صورت زییرفت

ای باعث شمع در خا  ماسهافزایش طول ریز همچنین .می شود% 011ای ش  تا شمع باعث افزایش ظرفیت باربری خا  ماسهریز

   .شودافزایش ظرفیت باربری می

 روش تحقیق

برا   Plaxis 3D Foundationافرزار حاص  از نر سازی عددی، به مقایسه اعداد  ها و نتایج مدل برای حصول اطمینان از صلت داده      

سرالجقه و  )بررای ایرن کرار مردل سراخته شرده توسر         . شودزرداخته مینتایج یک مقامه که اعداد آن مورد تأیید قرار گرفته است، 

نوان این مقامه ع. دشونتایج حاصله با نتایج مقامه میکور مقایسه می و گرددبازسازی و مدل می 0و2هایشک مطابق (0030،همکاران

.  باشرد مری "ای با استفاده از روش اجزای ملدود سه بعدیماسه های هسبنده وتللی  فونداسیون گسترده متکی بر شمع در خا "

 با نتایج مقامه  Plaxisنتایج تطابق مورد قبولحاکی از 0شک طبق  نتایج .ستا 0جدول به شرح میکور مقامه مدل مشخصات مصامح

 .باشدمی میکور

 

 مشخصات مصالح  -1جدول

 

  
 (1311سالجقه و همکاران،) سازی شدههندسه فونداسیون مدل -2شکل
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 (1311سالجقه و همکاران،) Plaxis 3D Foundationدر نرم افزارساخته شده  مدل -3شکل

 

 و مقاله Plaxis 3D Foundation نرم افزار  مقایسه نتایج -4شکل

 

به همین منظور قب  . باشد ها به روش اممان ملدود می ا  ازجمله عوام  تأ یرگیار در نتایج تللی ابعاد هندسی مدل و توده خ    

 بعد از آنامیز ابعادی،. از ان ا  مطامعات زارامتریک این ابعاد باید به نلوی انتخاب گردند که کمترین ا ر را روی نتایج داشته باشند

 .گردیدانتخاب  مدل خا برای   01 × 01و ابعاد متر  21عمق 

این است تلقیق فرض حاکم بر این . های موجود تأکید شده استسازه کاهش نشستحاضر، بر نقش ریزشمع ها در  مقامهدر      

بدین منظور ابتدا . شمع هیست -ها در م اورت سیستم رادیه که در صورت افزایش بار سازه موجود، تأ یر استفاده از ریز شمع

ها و شود و بعد از آن با استفاده از ریز شمع های با طولشمع از نر  افزار استخراج میمشخص و بدون ریزسازه تلت بار  نشست

-ای میسازی نوعی خا  ماسهخا  مورد استفاده در مدل .شود این نشست کاهش داده شده شودقطرهای متفاوت سعی می

  .ستآمده ا 2جدول درکه مشخصات آن  (Andre Ryltenius, 2011)باشد

 

  مشخصات خاک -2جدول

 E ν مشخصات خا 
unsatᵞ satᵞ C φ ψ 

 1 01 0 01 1/00 01/1 1111 مقدار
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kN/m واحد
2

 - kN/m
3

 kN/m
3

 kN/m
2

 ◦ ◦ 

 

در واقع برای هر . سازی در نظر گرفته شده است در مدل ، شمع و رادیهشمعدهنده مشخصاتی است که برای ریز  نشان 0جدول    

بار گسترده  مدل در تمامی حا ت تلت. باشدمتر می 1/1x01x01ابعاد فونداسیون.شودمییکسانی اختصاص داده  سه مصامح مقادیر

kN/mیکنواخت استاتیکی قائم 
 .باشدمی 2011

 

 

 

 رادیهشمع، ریزشمع و   مشخصات مصالح -3جدول

 واحد شمع، ریزشمع و فونداسیون مشخصات مصامح

E 
010 × 1/0 kPa 

ν 2/1 - 

ᵞ 21 kN/m
3

 

    

 یافته ها

ها شمع با تغییر قطر و طول آنشمع و ریز -به مدل سازی سیستم رادیه  ها،برای بررسی تأ یر استفاده از ریزشمع بخشدر این      

 :مدل ساخته شده است که به ترتیب عبارتند از 01در حامت کلی . گیردزرداخته شده و نتایج مورد تللی  و بررسی قرار می

 (1شک  -مدل مرجع)مدل بدون ریز شمع - 0

 01های دارایمدلو  متر 00و 00، 02، 01، 1، 0های متفاوت با طول متر وسانتی 01به قطر ریزشمع  01دارای هایمدل -2

 (0شک )مترسانتی 01و 21، 21، 01با قطرهای متفاوت  متری 02ریزشمع 
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 کاهش نشست بررسی تأثیر تغییر قطر در 

در این بخش ا ر تغییرات قطر . باشدشمع می -گیار در رفتار سیستم رادیه های مورد استفاده از زارامترهای تأ یرریزشمعقطر     

بدین منظور با تغییر قطر ریزشمع مبنا و  ابت نگه داشتن سایر زارامترهای آن، به بررسی نلوه . شودبررسی می شمع بر نشستریز

متر و به طور عمودی اعمال شده و  02متری با طول  ابت سانتی 01و  21،  21،  01های به قطر عریز شم.شودرفتار زرداخته می

 .اندشمع مقایسه شدهنتایج با یکدیگر و با مدل بدون ریز

با  ،هنانکه دیده می شود. اندارائه شده 7شک های مختلف استخراج شده و در تغییر مکان تلت بارگیاری -بار نتایج نمودارهای   

به طوریکه با اضافه کردن . ومی تغییر قطر تأ یر هندانی بر رفتار آن ندارد. استفاده از ریز شمع، نشست کلی کاهش داشته است

درصد  0متر به قطر ریزشمع، نشست حدود سانتی 1درصد کاهش یافته ومی با افزودن 01متر، نشست سانتی 01ها با قطر ریزشمع

درصد  0/2درصد و  0/0متر نشست نسبت به حا ت زیشین به ترتیب سانتی 01و  21طر ریزشمع به کاهش یافته و با افزایش ق

های مرسو  بندیها بر اساس طبقهاین رفتار ناشی از آن است که ریز شمع. باشندکاهش داشته است که مقادیر بسیار کمی می

شود و هون کنش خا  و دوغاب منتق  و تلم  میطریق اندر بدین معنی که بیشتر نیروی وارده از باشند،ها، اصطکاکی میشمع

. شودمیا باعث تأ یر هشمگیر در نشست نمی افزایش قطر ریزشمع تأ یر ملسوسی در افزایش سطح تماس آن با خا  اطراف ندارد،

 .ی نشست کلی شده استدرصد 00تا  01های با مختصات میکور در این مدل باعث کاهش تقریبی شمعبه طور کلی استفاده از ریز

 

(مدل مرجع)شمعمدل بدون ریز -5شکل های متفاوتدارای ریزشمع با قطرهایا طولمدل  -6شکل   
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 ریزشمع نشست برای قطرهای مختلف -نمودار تغییرات بار -7شکل

 

 در کاهش نشست بررسی تأثیر تغییر طول 

در این بخش ا ر تغییرات طول . باشدشمع می -گیار در رفتار سیستم رادیه های مورد استفاده، دیگر زارامتر تأ یرطول ریزشمع   

-می( بیشترین قطر انتخاب شده در این تلقیق)متر سانتی 01ها قطر مبنا در تمامی این مدل. شودمی بررسی شمع بر نشستریز

این است که با  آید،بر می 1شک آن هه از  .متر با فواص  دو متر افزایش داده شده است 00متر تا  0ها نیز از طول ریز شمع .باشد

ش سطح تماس دوغاب تزریق شده با خا  اطراف، به دمی  اصطکا  ای اد شده ها و به دنبال آن با افزایافزایش طول ریز شمع

-برخالف تغییرات قطر که تأ یر هندانی بر نشست نداشت، با افزایش طول ریز شمع. یابدبیشتر، نشست کلی فونداسیون کاهش می

صد در 01تا حدود( میلیمتر00/07)درصد معادل00شمع از تأ یر وجود ریز. باشیمها میشاهد روند کاهش نشست ها،

-ای خطی بین افزایش طول و کاهش نشست میدر واقع شاهد رابطه. باشدبرحسب طول انتخاب شده می( میلیمتر00/71)معادل

شود و بعد حامت بدون ریزشمع کاسته می نسبت بهصد از نشست در 00متر  0های با طول باشیم به طوریکه با استفاده از ریز شمع

 .شودصد نیز کاسته میدر 01ه ازای افزایش دو متر به طول ریزشمع حدود از آن ب

 
 ریزشمع های مختلفنشست برای طول -نمودار تغییرات بار -8شکل
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 بررسی تأثیر تغییر طول و قطر بر ظرفیت باربری سه نقطه از پی

در سه نقطه با شرای   ری با رویکرد توجه به نشست،ها بر ظرفیت باربدر این مرحله برای بررسی ا ر تغییر قطر و طول ریزشمع    

و با فرض نشست  Plaxis 3D Foundationنشست خود نر  افزار  -های بار با استفاده از نمودار. شودمتفاوت نقاطی انتخاب می

ها، زایش طول ریز شمعآمده است، با اف 3شک همان طور که در . شودمتر، ظرفیت باربری نقاط استخراج میسانتی 0م از برابر با 

شود که ظرفیت باربری مرکز زی با دقت در نمودار مشخص می. یابدظرفیت باربری هر سه نقطه وس ، گوشه و کناره زی افزایش می

به عبارتی دیگر . باشدمی( Cنقطه )و نیز ظرفیت باربری کناره زی کمتر از گوشه زی ( Bنقطه )کمتر از کناره زی ( Aنقطه )

 ،01شک و براساس مشابه به طور  .در بهینه سازی هیدمان مورد توجه قرار گیرد تواندمیشست در مرکز زی رخ داده که بیشترین ن

بیشترین نشست و به تبع آن کمترین ظرفیت باربری در . آوردافزایش قطر، روند مشابهی را در نشست نقاط سه گانه به وجود می

 .مرکز زی اتفاق می افتد

 

 

 ات ظرفیت باربری با تغییرات طولتغییر -1شکل
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 گیری بحث و نتیجه

نسبت به حامتی که ریزشمع مورد استفاده قرار نگرفته  ،های مورد بررسی دارای ریزشمعدر تمامی مدلدهد ها نشان میبررسی     

نقطه . شودوجود ریزشمع با قطرهای متفاوت باعث کاهش نشست می. است کاهش یافتهاست، ظرفیت باربری افزایش و نشست 

های با مختصات شمعبه طور کلی استفاده از ریز. قاب  توجه آن که افزایش قطر در طول  ابت تأ یر هشمگیری بر نشست ندارد

-کلی فونداسیون کاهش می ها نشستبا افزایش طول ریز شمع. شده استدرصدی نشست  00تا  01میکور باعث کاهش تقریبی 

تأ یر . باشیمها میها، شاهد روند کاهش نشستبر نشست داشت، با افزایش طول ریز شمع کمیبرخالف تغییرات قطر که تأ یر . یابد

 0های با طول شمعنتی ه آنکه با استفاده از ریز. باشددرصد برحسب طول انتخاب شده می 01درصد تا حدود  00وجود ریز شمع از 

شود و بعد از آن به ازای افزایش دو متر به طول ریزشمع حدود درصد از نشست نسبت به حامت بدون ریزشمع کاسته می 00متر 

ها در سانتی متر، با افزایش طول ریزشمع 0با فرض نشست م از به میزان از سویی دیگر  .شوددرصد نیز از نشست کاسته می 01

در ضمن مشخص گردید مرکز . یابدظرفیت باربری افزایش و نشست کاهش می( وشه و کنارهمرکز، گ)هر سه نقطه از فونداسیون 

مشابه همین موضوع . رادیه نسبت به دو نقطه دیگر وهمچنین کناره نسبت به گوشه بیشتر نشست کرده و ظرفیت باربری کمی دارد

 .در مورد افزایش قطر نیز مشهود است

بررسی ا ر . زیشنهاد می شود مشابه همین تلقیق برای بارهای دینامیکی ان ا  گردد لقیقات آتیتبرای  با توجه به موارد فوق،     

 .    باشدها با انواع متفاوت خا  با شرای  همین مسأمه از دیگر موارد زیشنهادی میو همچنین مقایسه رفتار زاویه اعمال ریزشمعتغیر 

 منابع
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