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 چکیدٌ

ذ، اص ضشٍسیات ٌّا وِ تِ ػٌَاى اتصال تیي ػاصُ ٍ خان ػول هیىٌهىاًیه خان تشای فًَذاػیَى  تشسػی هؼائل

هىاًیه خان ، تؼییي سفتاس ؿوغ ّا تِ  ػلن ای اخیش دس تواهی ػلَم اص جولِػوشاى هیثاؿذ. ػلیشغن پیـشفتْهٌْذػی 

 خصَف دس خاوْای الیِ ای تا دؿَاسیْای صیادی ّوشاُ هیثاؿذ. خَاف فیضیىی ٍ هىاًیىی خان داساسی پیچیذگی

دس هیاى  هوىي ًثاؿذ، هـىل خَاّذ تَد.آى اگش غیشتشآٍسد دلیك وِ تِ ػلت طثیؼت ًاّوگي،  ّای خاف خَد اػت

تا یه یا چٌذ وَسُ )پذاػتال( دس طَل،داسای ػولىشد ٍ واستشد ٍیظُ ای  تا همطغ طَلی هتغیش اًَاع ؿوغ ّا، ؿوغ

طغ طَلی هتغیش لىشد ؿوغ ّا تا همتِ تشسػی ػو ِ،لدس ایي هما .اػت گشفتِ هیثاؿذ وِ تاوٌَى ووتش هَسد تَجِ لشاس

الیِ هاػِ ٍ یه الیِ سع تا  دٍ هتـىل اص ای الیِ اختِ ؿذُ اػت. ایي ؿوغ ّا دس خانچٌذ پذاػتال پشدداسای یه یا 

تِ ػلت ًضدیىی ّشچِ تیـتش هذلؼاصی ّا تِ هحیط ّای خاوی هَجَد دس  ،ی هتفاٍتهـخصات هىاًیىی ٍ فیضیى

ٍ سفتاس ؿوغ ّای ؿذُ  هحیط دٍ تؼذی اًجام دس Plaxis. هذلؼاصی تا اػتفادُ اص ًشم افضاس ًذُ اطثیؼت دس ًظش گشفتِ ؿذ

تذٍى پذاػتال اص لحاظ تغییشات تٌؾ ٍ جاتِ جایی دس ػوك همایؼِ  یا همطغ ثاتت ٍ ٍاگشات ، تا ؿوغاگشا تا یه یا چٌذ پذاػتال ٍ

ًؼثت تِ ػایش ؿوغ ّای هَسد  ،ولىشد ؿوغ تا یه پذاػتال ػ. اص ًتایج خشٍجی حاصل اص تحلیل هیتَاى گفت ُ اػتگشدیذ

  هٌاػة تش هیثاؿذ. تشسػی 

 

 کلمات کلیدی

 خان الیِ ای ، پذاػتال ، همطغ ٍاگشا، تاستشی ؿوغ 

 

 مقدمٍ .1

تَاًذ لَی تاؿذ هگش آًىِ اتصاالتؾ لَی تاؿذ.اگشچِ ایي تیااى ؿاایذ    ؿایذ تِ جشات تتَاى گفت یه ػاصُ ًوی

                                                 
 داًـجَ واسؿٌاػی اسؿذ ، داًـگاُ ؿْیذ تاٌّش وشهاى 1
 تخؾ هٌْذػی ػوشاى ، داًـگاُ ؿْیذ تاٌّش وشهاى اػتاد 2
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ال ػاصُ ٍ خاوی وِ آى سا تحول هی وٌذ ًیض تؼواین  ی تَاًذ تِ اتصاها ه اطالق تِ اجضای تـىیل دٌّذُ یه ػاصُ تـَد

َتی، تتٌی  یا فَالدی گفتِ هی ؿَد وِ تاا اػاتمشاس دس   چآى دػتِ اص ػاصُ ّای  ادُ ؿَد. پی ّای ػویك )ؿوغ ّا( تِد

ی تحوال تاسّاای   یه ؿوغ هثل پی ّای ػطحی تَاًای صهیي، تاسّای ػطحی سا تِ الیِ ّای ػویك تش هٌتمل هی وٌٌذ.

وف تَام تا ػىغ الؼول جاًثی )هماٍهت جذاسی( داسا هی تاؿذ. ّن چٌیي پی ّای ػویاك  ػىغ الؼول لائن سا ػالٍُ تش 

ِ اص آًجاییىا . ]1[ذٌا ل های وٌ ، وــی ٍ تشوٌؾ سا تحوتا اطویٌاى تیـتشی ًؼثت تِ پی ّای ػطحی ًیشٍّای جاًثی

اخیشا تِ طشح ؿوغ  پظٍّـگشاى  ،خاوْا ًیض داسای تٌَع تؼیاس هی تاؿٌذٍ ّن چٌیي  ًَع ٍ سفتاس ؿوغ ّا هختلف اػت 

ّا تا اؿىال ٍ واستشدّای گًَاگَى سٍی آٍسدُ اًذ، وِ دس ایي هیاى طشح ؿوغ ّاایی تاا همااطغ صًگَلاِ ای، واَسُ ای ٍ      

ؿوغ تا همطاغ   ػولىشد . دس ایي همالِ ػؼی تش آى اػت وِپیـٌْاد ؿذُ اػتؿوغ تا هماطغ طَلی هتغیش دس استفاع ٍ ... 

هی تاؿذ ٍ تاوٌَى ووتش هاَسد تَجاِ لاشاس گشفتاِ     ای  ٍاگشا داسای یه یا چٌذ وَسُ )پذاػتال(  وِ داسای هضایای ػوذُ

اص هضایای ؿوغ ّای واَسُ ای های تاَاى تاِ تااالتش تاَدى  شفیات        . ]2[اػت، دس خان الیِ ای هَسد تشسػی لشاس گیشد

تیـتش تِ دلیل تاالتش تَدى ػطح همطغ اًتْایی  ًؼثت تِ ؿوغ ّا تا همطغ طَلی وــی ، طَل ووتش ٍ  شفیت تاستشی 

 ثاتت ٍ هتغیش اؿاسُ وشد.  

 

 معرفی فًوداسیًن َای عمیق .2

ى وِ تحت تاثیش ایي ػاصُ ٍ تاسّاای ٍاسد  ػاصُ صیشیي ٍ تخـی اص خان هجاٍس آاص پی ػثاست اػت  ،طثك تؼشیف

( ٍ تاسگازاسی دائان های    set upداسای ػِ دٍسُ ًصاة، سّاػااصی )تحىاین     تش آى هی تاؿذ. ّش ؿوغ دس طَل ػوش خَد

تایذ تِ دلت تشسػی گشدد ٍ دس صَست ًیاص تِ اػاتفادُ اص آى تایاذ    ایش اًَاع پیاػتفادُ اص ؿوغ دس همایؼِ تا ػ. ]2[تاؿذ

تَجِ داؿت وِ طَل یا ػوك لشاسگیشی ؿوغ دس خان، ػطح همطغ، جٌغ، سٍؽ اػتمشاس ٍ چگًَگی ػولىشد ؿوغ ّاا  

ؿاَد واِ   اص هتغیشّای اصلی تَدُ وِ تا تَجِ تِ ؿشایط ٍ ًیاصّای پشٍطُ تؼییي هی گشدًذ.اص ؿوغ ّا صهاًی اػتفادُ هی 

 حذالل یىی اص ؿشایط صیش سا داسا تاؿذ:

 ماٍم تش دس اػواق پاییي تش تاؿذ.لذ هماٍهت وافی تاؿذ ٍ الیِ ّای هالیِ ّای ػطحی خان فا-1

تاسّای هتوشوض تضسگی تایذ اص ػاصُ تِ خان هٌتمل ؿَد تِ طَسیىِ تحول آًْا تَػط پی ّاای ػاطحی   -2

 حتی تِ صَست گؼتشدُ اهىاى پزیش ًیؼت.

آب ٍ یا جلَگیشی اص ٍاطگًَی ػاصُ هماٍهت دس تشاتش ًیشٍّای وــی یا ٍاطگًَی تشای پی ّای صیش ػطح -3

 ای تلٌذ.ّ

 .]3[هماتلِ تا ػَالة آتی حاصل اص ػاخت ٍ ػاصّا دس هجاٍست پشٍطُ یا تٌاّای هَجَد ٍ ...-4

 

 مکاویزم اوتقال بار تًسط شالًدٌ َای عمیق  .3

اى تِ دٍ دػتِ تاسّای هحَسی ٍ تاسّای جاًثی تمؼاین ًواَد. تاسّاای هحاَسی اص     تاسگزاسی سٍی ؿوغ سا هی تَ

ًَع وــی یا فـاسی تَدُ وِ تِ هَاصات هحَس طَلی ؿوغ لائن ٍاسد ؿذُ وِ دس ػاصُ ؿوغ هَجة فـاس یا وـؾ ؿاذُ  

َ  ٍلی خوؾ سا دس تش  د. دس صاَستی  ًذاسد. تاس فـاسی اص طشیك ػىغ الؼول وف ٍ جذاسی دس اطشاف ؿوغ تحول های ؿا
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تشای ؿوغ ّا تا اًتْای پْي ًؼاثت تاِ وال همطاغ،      وِ تاس وــی تا ػىغ الؼول جذاسی ٍ ٍصى ؿوغ تاهیي هی ؿَد.

هماٍهت ػمف لؼوت وَسُ ای ًیض دس هماٍهت دخیل هی تاؿذ. تاسّای جاًثی ؿاهل ًیشٍّای افمی ٍ لٌگش ٍاسدُ تش ؿوغ 

جااٍس  ث تؼیج ؿذى ػىغ الؼوال جااًثی خاان ه   ی ایجاد ًوَدُ وِ تاػلائن اػت. ایي ًَع تاس دس ؿوغ جاتِ جایی جاًث

. هیضاى هماٍهت تشؿی خان تِ هماٍهت هصالح ػاصُ ای ػٌصش ؿوغ ٍ ػختی خاان ٍ ؿاوغ تؼاتگی    ]4[دهی ؿَؿوغ 

جْت تؼییي تَاى تاستشی ؿوغ تایذ هماٍهت جذاسی ٍ وف سا اص ّن تفىیه ًوَد ٍ تا هحاػثِ ّش یه تَاى تاستشی   داسد.

 . ]5[ًْایی ؿوغ سا وِ هجوَع هماٍهت ّای وف ٍ جذاسی هی تاؿذ سا تِ صَست صیش تذػت آٍسد

 

         (1)                                                                                                                           
 

            (2)                                                                                                                    
 

           (3)                                                                                                                     

 دس سٍاتط تاال:

 : هماٍهت ٍاحذ )تٌؾ( دس وف   

 : هماٍهت ٍاحذ )تٌؾ( دس جذاس ؿوغ   

 ًْایی وف: تَاى تاستشی    

 جذاسی تَاى تاستشی ًْایی :   

  ػطح همطغ وف ؿوغ :   

 : ػطح جاًثی ؿوغ دس طَل یه هتش   

 : ػوك اػتمشاس ؿوغ دس صهیي   

 : هماٍهت ًْایی ٍ یا تَاى تاستشی ؿوغ    

 

ػلت اختصاس اص  ٌجا تٍِاحذ دس وف ٍ جذاس ؿوغ طثك سٍاتطی هحاػثِ هی ؿًَذ وِ دس ایّش یه اص پاساهتشّای هماٍهت 

 روش آًْا خَدداسی ؿذُ اػت.

 

 Plaxisريش تحقیق ي بررسی عملکرد شمع َا بٍ کمک ورم افزار  .4

ؿااهل  ػِ ؿوغ تا همطاغ ٍاگاشا   اتت ٍ تا همطغ طَلی ث ّا، یه ؿوغ جْت همایؼِ ػولىشد ؿوغلؼوت  دسایي

 دٍ الیِ هاػِ ٍ یه الیِ سع هتـىل اص ایػِ الیِ  دس خان پذاػتال ٍ ػِ پذاػتال ، ؿوغ ٍاگشا تذٍى پذاػتال، تا یه

دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. ػلت دس ًظش گشفتي خان دس ػِ الیِ تا هـخصات فیضیىی ٍ هىااًیىی هتفااٍت، ًضدیىای ّاش     

 (1هـخصاات ٌّذػای ؿاوغ ّاا دس ؿاىل)     وی هَجَد دس طثیؼت هی تاؿذ. چِ تیـتش هذلؼاصی ّا تِ هحیط ّای خا

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت.
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 )ب( )الف( 

 

                
  )د(  )ج( 

ا یک شمع با مقطع واگرا ب-ج شمع با مقطع واگرا بذون پذاستال-شمع با مقطع ثابت ب -هنذسه شمع  الف:  1شکل 

 پذاستال  شمع با مقطع واگرا با سه-د  پذاستال در انتها

 

الیِ ّا تِ تشتیة اص ػطح صهیي یه الیِ دس ایي هذل ػاصی ػِ الیِ خان دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت وِ ایي 

هتش هی تاؿٌذ. هـخصات ایي  4هتش ٍ دس ًْایت یه الیِ هاػِ تِ استفاع  5هتش، یه الیِ سع یِ استفاع  6هاػِ تا استفاع 

 ( آٍسدُ ؿذُ اػت.1الیِ ّا دس جذٍل )
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 مشخصات الیه های خاک:  1جذول

(deg)φ C(kN/m
3
) (kN/m

3
)'γ Sat(kN/m

3
)γ d(kN/m

3
)γ (kN/m

3
)γ Gs e  ًَع

 خان
35 0 9.04 18.85 14.5 18.84 2.66 0.8 Sand 1 

40 0 11 20.81 18 20.42 2.57 0.45 Sand 2 
0 130 8.02 17.83 12.5 17.59 2.8 1.2 clay 

 

 10ًیَتَى ٍ لٌگش خوـای   10ًیشٍی جاًثی  ،ًیَتَىویلَ  8ایي ؿوغ ّا ؿاهل ًیشٍی هحَسی تاسّای ٍاسدُ تِ 

هتش هی تاؿٌذ وِ تطَس جذاگاًِ تِ ؿوغ ّا ٍاسد ؿذُ ٍ تغییشات تٌؾ ول ٍ جاتِ جایی ؿوغ ّا تحت ّاش   -ًیَتَىویلَ

 دسًوًَِ ای اص ًوَداسّا تحت تاس جاًثی ٍ لٌگش خوـی ًوایؾ دادُ ؿاذُ اػات.   (2)یه اص تاسّا تشسػی گشدیذ. دس ؿىل

 ایي همالِ تِ دلیل اختصاس اص آٍسدى ولیِ ًوَداس ّا خَدداسی ؿذُ ٍ فمط تِ روش ًتایج تؼٌذُ گشدیذُ اػت.

 

           
 )ب(  )الف( 

 

       
 )د(  )ج( 

شمع با مقطع طولی واگرا -شمع با مقطع طولی ثابت ب-تغییرات جا به جایی افقی تحت نیروی جانبی الف:  2شکل

 شمع با مقطع طولی واگرا با سه پذاستال -طولی واگرا با یک پذاستال در انتها دشمع با مقطع -بذون پذاستال ج

 

ًـاى دادُ ؿذُ اػت،  (2اص همایؼِ ػولىشد ؿوغ ّا تحت ًیشٍی جاًثی ّواًطَس وِ دس ًوَداسّای ؿىل )

حاالت تؼیاس  ًتیجِ هی ؿَد وِ هیضاى جاتِ جایی افمی دس ؿوغ تا همطغ طَلی ٍاگشا تا ػِ پذاػتال  ًؼثت تِ ػایش
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هتشاػت. . ایي اختالف دس همایؼِ تا ؿوغ تا همطغ طَلی ثاتت ٍ ؿوغ تا همطغ طَلی ٍاگشا  65/2* 10 -3تیـتش ٍ حذٍد

دسصذ هی تاؿذ.  95اختالف حذٍد  ،تا یه پذاػتال  دسصذ تیـتش اػت ٍ دس همایؼِ تا ؿوغ 90تذٍى پذاػتال، حذٍد

اتت ووتش ثدسصذ اص ؿوغ تا همطغ  21تمشیثا  غ ٍاگشا تذٍى پذاػتال اػت،تِ جایی دس حالتی وِ ؿوّن چٌیي هیضاى جا

ؿوغ تا یه وَسُ دس اًتْا، داسای ووتشیي هیضاى جا تِ  هی تاؿذ.الصم تِ روش اػت وِ  دس همایؼِ تیي ّش چْاس حالت ،

 جایی ٍ ٍضؼیتی هٌاػة تش هی تاؿذ.

 

   
 )ب( )الف( 

 

 

   
 )د( )ج( 

شمع با مقطع طولی واگرا بذون -شمع با مقطع طولی ثابت ب-تغییرات تنش کل تحت لنگر خمشی الف  :3 شکل

 شمع با مقطع طولی واگرا با سه پذاستال -شمع با مقطع طولی واگرا با یک پذاستال در انتها د-پذاستال ج

 

دُ ؿذُ اػت، ًتیجِ های  (  ّن ًـاى دا3ّواًطَس وِ دس  ؿىل ) لٌگش خوـیاص همایؼِ ػولىشد ؿوغ ّا تحت 

دسصذ اختالف داسًذ. هیاضاى   2-3ؿَد وِ هیضاى تٌؾ ول ٍاسدُ تِ ؿوغ دس ّش چْاس حالت تمشیثا تشاتش ٍ تٌْا دس حذٍد 

ویلًَیَتَى اػت. الصم تِ روش اػت وِ هیضاى تٌؾ ٍاسدُ تِ خاان دس ؿاوغ تاا یاه      -231حذاوثش ایي تٌؾ دس حذٍد 

 . ای دیگش ووتش اػت ٍ ؿشایط تْتشی داسدپذاػتال دس اًتْا ًؼثت تِ حالتْ
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 وتیجٍ گیری .5

هی   جاًثی ٍ لٌگش خوـیًیشٍی تا همایؼِ تیي ولیِ ی ًیشٍّای ٍاسد ؿذُ تِ اًَاع ؿوغ ّا ؿاهل ًیشٍی هحَسی، .1

ی تَاى ًتیجِ گشفت وِ اػتفادُ اص اًَاع هختلف ؿوغ تا همطغ ثاتت، ٍاگشا، وَسُ ای ٍ ؿوغ تا ػِ پذاػتال تفاٍت صیاد

 دس تَاى تاستشی ؿوغ ّا ًذاسد. 

اًتخاب همطغ ؿوغ  پاساهتش دس  ایيلاتل تَجِ اػت ٍ  تیي اًَاع ؿوغ ّای هذل ؿذُ تِ جاییى جااختالف دس هیضا .2

 . هالن لشاس دادُ هی ؿَد

ًتایج تْتشی دس حالیىِ اًتظاس هی سفت تا افضایؾ پذاػتال دس طَل ؿوغ ا یه پذاػتال تْتشیي ًتایج سا داد ؿوغ ت .3

تذػت آیذ. ّواًطَس وِ هـاّذُ ؿذ جاتِ جایی افمی دس ؿوغ تا ػِ پذاػتال تحت ًیشٍی جاًثی  تؼیاس صیادتش اص ػایش 

حاالت تَد ٍ ػلت آى ّن واّؾ ػختی جاًثی خان دس اثش اجشای پذاػتال دس طَل ؿوغ، دػت خَسدگی ٍ تضؼیف 

 خان هی تاؿذ.

ل ّا ًوی تَاى ًتایج تْتشی گشفت ٍ اػتفادُ اص ایي ًَع ؿوغ چٌذاى همشٍى تِ صشفِ الضاها تا افضایؾ تؼذاد پذاػتا .4

 ت هی دّذ.ش سا تذػتِ واس تشدى ؿوغ تا یه پذاػتال دس پشٍطُ ّا ًتایجی تْتش ٍ هٌطمی ت ٍ ًیؼت

 

 مىابع ي مراجع .6

 1386، هشوض تحمیمات ػاختواى ٍ هؼىي ، تْشاى ،هٌْذػی پی؛  اػالهی، ا [1]

تشسػی سفتاس ؿوغ تحت ًیشٍّای افمی دس داخل خاوْای الیِ ای تا اػتفادُ اص سٍؽ الواى ؛ هشًذی، مٍ  ػثاع ًیلمی، ع [2]

 1388پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ، داًـگاُ ؿْیذ تاٌّش وشهاى، ، هحذٍد 

یاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ، داًـگاُ پا، شا دس خاوْای الیِ ای ّا تا همطغ ٍاگ تشسػی ػذدی ػولىشد تاستشی ؿوغ، ص ، هتصذی  [3]

 1391ؿْیذ تاٌّش وشهاى، 

 [4] Poulos, H.  and Davis, E. H., Pile Foundation Analysis and Design, John Wiely and Sons (pub), New 

York, 1980. 

[5] Matlock, H. and Reese,L. C., Generalized solutions for laterally loaded pilese, ASCE Journal of Soil 

Mechanics and Foundation Division , 1960, pp. 63-91. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

