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چكيده
 اهمیت مطالعه در،محدودیتهاي پيهاي سطحي بهلحاظ ظرفیت باربري و نشست در خاکهاي رسي نرم
 رفتار ظرفیت، پيهاي لبهدار با نفوذ درون خاک و محصورسازي جانبي.مورد پيهاي لبهدار را نشان ميدهد
 سواحل و خشکي،باربري و نشست را بهبود بخشیده و قابلیت استفاده در کاربريهاي مختلف همچون دریا
 اهداف این تحقیق؛ شامل ارزیابي رفتار پيهاي دایرهاي لبهدار واقع بر خاک چسبنده و برآورد میزان.را دارند
 عمق، پارامترهاي مختلف قطر پي.بهبود ظرفیت باربري و کاهش نشست پي توسط مدلسازي عددي است
 بهبود، نتایج. خاک و درجه ناهمگني خاک بررسي شد- زبري سطوح پي، مقاومت زهکشي نشده رس،لبه
قابلتوجه عملکرد پيهاي لبهدار بهلحاظ افزایش ظرفیت باربري و کاهش نشست نسبت به پيهاي سطحي
. زبري سطوح پي و کاهش مقاومت برشي رس افزایش یافت، میزان بهبود با افزایش عمق لبه.را نشان داد
 نزدیک به مقادیر پيهاي نیمهعمیق بهدست،مقادیر ظرفیت باربري پيهاي لبهدار بهازاي عمق و قطر یکسان
.آمد
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The limitations of shallow foundations in terms of bearing capacity and settlement in
soft clayey soils show the importance of the studying about so-called skirted foundations.
The skirted foundations with penetrating into the soil and lateral confinement of soil can
improve the bearing capacity and settlement behavior. These foundations are suitable for use
in various applications such as seawater, beaches and dry lands. The objectives of this
research are to evaluate the behavior of the skirted circular foundations on soft clay bed, and
to estimate the improvement of bearing capacity and settlement reduction of skirted
foundations using the numerical modeling. Various parameters including foundation
diameter, skirt depth ratio, un-drained strength of clay, roughness of interface between
foundation-soil and soil heterogeneity were investigated. The analysis results showed a
significant improvement in skirted foundations performance in terms of bearing capacity
enhancement and settlement reduction compared to the surface foundations. The
improvement values increased with increasing the ratio of skirt depth, the roughness of the
foundation surface and decreasing the shear resistance of the clay. The bearing capacity
values of skirted foundations for the same depth and diameter were obtained close to the
values of pier foundations.
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جامعه مهندسان ژئوتکنیک همواره در تالش جهت توسعه و
بهکارگیري روشهاي بهبود ظرفیت باربري و کاهش نشست پيهاي
سطحي واقع بر خاکهاي ضعیف هستند .با توجه به ضعف باربري و
فشردگيپذیري زیاد خاکهاي رسي نرم در اعماق سطحي زمین و
افزایش مقاومت برشي خاکها با عمق ،یکي از روشهاي تأمین
ملزومات ظرفیت باربري و نشست پيهاي سطحي بهجاي استفاده از
پيهاي مدفون و افزایش عرض پيها ،انتقال بارهاي سازه به اعماق
پایینتر با بهکارگیري صفحات قائم زیر پي سطحي بهنام لبه است.
استفاده از لبه زیر محیط پيهاي سطحي ،باعث افزایش عمق مؤثر
پي و همچنین محصورسازي جانبي خاک درون لبه شده و بهعنوان
سیستم یکپارچه با پي ،بارهاي سازه به اعماق مقاوم زیرین در تراز
نوک لبه انتقال ميیابد .این روش برخالف برخي روشهاي بهسازي
متداول خاک ،نیاز به خاکبرداري قابلتوجه و تجهیزات خاص نصب
نداشته و از نظر هزینه و مشکالت اجرایي داراي محدودیت کمتري
است.
با توجه به زمان کوتاه و سهولت نصب ،عدم محدودیت نسبت به
حضور آبهاي زیرزمیني در تراز باال و همچنین بهرهوري اقتصادي،
پيهاي لبهدار بهطور گستردهاي بهعنوان پي توربینهاي بادي،
مخازن ذخیره صنایع نفت ،گاز و پتروشیمي ،سکوهاي حفاري ،پایه
اسکلهها و دکلهاي انتقال نیرو ميتوانند براي جایگزیني سایر انواع
پيها مورد استفاده قرار گیرند.
گسترش احداث پروژههاي عمراني در زمینهاي رسي؛ شامل
اکتشافات دریایي نفت و گاز و بهسازي زمین ،بررسي بیشتر عملکرد
پيهاي لبهدار را ضروري ساخته است .استفاده از پيهاي لبهدار
ميتواند ضعف پيهاي سطحي واقع بر خاکهاي رسي نرم را بهلحاظ
بهبود ظرفیت باربري و کاهش نشست برطرف نماید .عليرغم مزایا و
لزوم شناخت بیشتر رفتار پيهاي لبهدار ،تاکنون مطالعات محدودي
در مورد کاربرد این نوع پيها بهویژه در خاکهاي ریزدانه انجام شده
که نیاز به تحقیقات بیشتر جهت درک مکانیزم انتقال بار این نوع
پيها احساس ميشود .با مروري بر منابع مرتبط با پیشینه پيهاي
لبهدار ،خالصهاي از مهمترین نتایج محققان مختلف ارائه ميشود:
نتایج تحلیل المان محدود در مورد تاثیر عمق مدفون پي لبهدار بر
مقادیر ظرفیت باربري و پوش گسیختگي نشان داد که اندازه پوش با
افزایش عمق مدفون بهازاي مقاومت برشي یکسان در تراز لبه افزایش
یافته ،ولي شکل پوش براي اعماق مدفون ،مشابه و یکسان با پي
سطحي است [.]1
با مطالعه روشهاي محاسبه مقاومت پيهاي لبهدار واقع بر بستر رس
در برابر نفوذ پي ،مشاهده شد که مقدار ظرفیت باربري پي لبهدار
بهعنوان مجموع مقاومت چسبندگي 1سطوح دیواره و مقاومت انتهایي
لبه محاسبه ميشود .مقاومت دیواره لبه پي با اعمال ضریب  بهمقدار
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مقاومت زهکشينشده خاک و ظرفیت باربري انتهایي نیز بهعنوان
مجموع ضرایب ظرفیت باربري  Nو  ،Nqتخمین زده ميشود [.]2
ظرفیت باربري قائم زهکشينشده پيهاي لبهدار واقع بر رس توسط
مدل سازي فیزیکي و عددي بررسي شد .تحلیل نتایج نشان داد که
در بیشتر حالتها ،ظرفیت باربري پي لبهدار در خاک زهکشينشده
ميتواند با فرض صلب بودن خاک درون لبه محاسبه شود .بهعبارت
دیگر ،پي لبهدار همانند پي سطحي مدفون در تراز نوک لبه عمل
ميکند [.]3
پاسخ پيهاي نواري لبهدار واقع بر رس به بارگذاري ترکیبي نشان
داد که ظرفیت باربري پيهاي لبهدار در صورت وجود تغییرشکل
خاک درون لبه نسبت به حالت صلب ،ميتواند کاهش یابد .افزودن
لبه میاني درون لبه محیطي ،باعث ایجاد صلبیت بیشتر در خاک شده
و از کاهش ظرفیت باربري جلوگیري ميکند ،بهطوري که ظرفیت
باربري پي ميتواند تا مقدار معادل پي مدفون صلب افزایش یابد.
وجود حداقل یک لبه میاني بهویژه براي پيهاي با نسبت عمق لبه
کم و خاکهاي با مقاومت غیریکنواخت توصیه ميشود [.]4
بر پایه نتایج مطالعه عددي بر روي ظرفیت باربري پي لبهدار بهعنوان
پي توربینهاي بادي واقع بر رس مشاهده شد که ظرفیت باربري قائم
و اندازه پوشهاي گسیختگي پي با افزایش نسبت عمق لبه ،افزایش
ميیابد [.]5
نتایج تحلیل عددي سهبعدي جهت تخمین ظرفیت باربري
زهکشينشده پيهاي لبهدار واقع بر رس نشان داد که اندازه و شکل
پوشهاي گسیختگي وابسته به ترکیب بار ،عمق مدفون و درجه
ناهمگني خاک است .براي عمق مدفون مشخص ،شکل پوش
گسیختگي وابستگي بیشتري به عمق مدفون در مقایسه با بار و درجه
ناهمگني خاک دارد [.]6
اثر ایدهآلسازي پي لبهدار بهعنوان خاک صلب درون لبه از طریق
مقایسه ضرایب ظرفیت باربري و مکانیزم گسیختگي مطالعه و روابطي
جهت پیشگویي ضرایب باربري ارائه شد .مقایسه مکانیزم گسیختگي
پيهاي لبهدار و مدفون در تراز لبه نشان داد که نوع گسیختگي و
میزان ضرایب ظرفیت باربري بهازاي نسبتهاي کمتر عمق لبه
متفاوت بوده و با افزایش عمق مدفون ،یکسان ميشود .براي
نسبتهاي عمق مدفون کمتر و خاک با درجه ناهمگني بیشتر ،ایجاد
مکانیزم گسیختگي درون لبه مستعدتر مشاهده شد [.]7
نتایج تأثیر افزودن لبه میاني بر رفتار پيهاي لبهدار واقع بر خاک
رس نشان داد که براي خاک با مقاومت ثابت در عمق ،افزودن لبه
میاني افزایش قابلتوجهي در مقدار باربري ارائه نميدهد .با این حال
بهازاي خاک غیریکنواخت ،بهدلیل تغییر مکانیزم و عمیقتر شدن گوه
گسیختگي خاک ناشي از حضور لبه ،ترکیب پي لبهدار با لبه داخلي
افزایش حدود  %42در مقادیر ظرفیت باربري قائم پي را نتیجه
ميدهد [.]8
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•

بررسي اثر اندازه پي و میزان زبريهاي مختلف سطوح
مدلهاي پي؛

•

مطالعه تاثیر محصورسازي قائم رس توسط بستر الیه سنگي
بر نتایج محصورسازي جانبي لبه و ارزیابي میزان تاثیر
محصورسازي سهبعدي خاک رس بر نتایج.

 - 2مدلسازی عددی
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بهمنظور انجام مدلسازي و تحلیل المان محدود از مجموعه نرمافزار
پلکسیس استفاده شد و تاثیر محصورسازي سهبعدي خاک رس ناشي
از حضور لبه محیطي و بستر سنگي صلب بر رفتار پيهاي سطحي
تحت بارگذاري محوري مورد مطالعه قرار گرفت .با توجه به وجود
شرایط تقارن محوري براي مدلهاي پي و بارگذاري ،مدلسازي
به صورت دو بعدي (کرنش مسطح) انجام و نصف شبکه مدل تحلیل
شد .جهت شبیهسازي شبکه المانها ،از المانهاي مثلثي  15گرهي
براي مصالح خاک و شش گرهي براي مصالح پي استفاده گردید.
بهمنظور کاهش تاثیر نامطلوب شرایط مرزي بر نتایج ،فواصل مرزهاي
افقي و قائم شبکه المان محدود از مدلهاي پي بر اساس نتایج تحلیل
حساسیت و استناد به مراجع معتبر [ ،]20-22بهترتیب حداقل شش
و پنج برابر قطر پي در نظر گرفته شد .جزئیات ابعاد شبکه المان و
شرایط مرزي مدلسازي در شکل  1مشاهده ميشود.
جهت شبیهسازي سطوح فصلمشترک المانهاي صلب پي و لبه با
خاک رس و همچنین در نظرگیري میزان زبريهاي مختلف سطوح
در مدلسازيها ،از ضریب کاهش مقاومت سطوح فصلمشترک
( )Rinterfaceاستفاده شد .مدلهاي پي بهصورت تدریجي و توسط روش
جابهجایي کنترل بارگذاري شده و پاسخهاي نیرو -نشست بهازاي هر
یک از مدلها بهدست آمد.
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•

ارائه نمودارهایي جهت تخمین میزان افزایش ظرفیت باربري
و کاهش نشست پيهاي لبهدار؛
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ظرفیت باربري قائم پيهاي لبهدار واقع بر خاک رس زهکشينشده
توسط تحلیل المان محدود ارزیابي و معادالتي جهت محاسبه ظرفیت
باربري ارائه شد [.]9-10
نتایج تحلیل و بررسي اثر عمق مدفون پي لبهدار و درجه ناهمگني
خاک رس بر مقادیر ظرفیت باربري نشان داد که با تغییر رس همگن
به غیرهمگن ،روند ضرایب ظرفیت باربري تغییر ميیابد .بهازاي درجه
ناهمگني کمتر از پنج ،تغییرات جزئي مشاهده شد و با افزایش درجه
ناهمگني ،ضرایب ظرفیت باربري افزایش یافت .همچنین مقادیر
ظرفیت باربري براي نسبتهاي عمق لبه بیشتر از یک بهازاي درجه
ناهمگني مختلف ،تقریباً یکسان بهدست آمد .نتایج نشان داد که
ضرایب ظرفیت باربري در خاک رس ناهمگن بهازاي مقاومت
زهکشينشده در عمق یکدهم قطر پي زیر نوک لبه ،مقادیر تقریباً
یکساني با رس همگن دارد [.]11
کاربرد پيهاي لبهدار واقع بر شیرواني تحت بارگذاري زلزله ،از طریق
تحلیل عددي المان محدود با بررسي اثر لبه بر پایداري در برابر
گسیختگي ،کنترل جابهجایيهاي افقي و قائم و کاهش فشار آب
حفرهاي مطالعه شد .نتایج نشان داد که حضور لبه تأثیر زیادي در
افزایش پایداري داخلي شیب و پي با کاهش تغییرشکل شیب و فشار
آب حفرهاي دارد [.]12
ظرفیت باربري زهکشينشده پيهاي لبهدار واقع بر رس توسط تحلیل
نظري مشخصات تنش و تحلیل المان محدود مطالعه و روابطي جهت
تخمین ظرفیت باربري نهایي ارائه شد .نتایج نشان داد که افزایش
عمق مدفون باعث افزایش ظرفیت باربري و تغییر مکانیزم گسیختگي
پي ميشود .ضرایب ظرفیت باربري و عمق پي براي خاک با درجه
ناهمگني زیاد ،بسته به نسبت عمق ابتدا کاهش و سپس با افزایش
عمق لبه ،افزایش یافت [.]13
رفتار پيهاي لبهدار واقع بر خاکهاي ماسهاي توسط برخي دیگر از
محققان مطالعه و بر اساس نتایج ،بهبود قابلتوجه ظرفیت باربري و
کاهش نشست براي این نوع پيها ناشي از محصورسازي جانبي ماسه
گزارش شد [.]14-19
در مطالعه کنوني توسط تحلیل المان محدود به بررسي ابعاد مختلف
حضور لبه و تأثیر پارامترهاي مختلف هندسي پي و مشخصات خاک
بر بهبود ظرفیت باربري و نشست پيهاي سطحي واقع بر خاک رس
پرداخته شده است .تاثیر پارامترهاي مختلف شامل قطر پي ،نسبت
عمق لبه به قطر پي ،مقاومت زهکشينشده رس ،زبري سطوح فصل
مشترک پي -خاک ،درجه ناهمگني خاک غیریکنواخت و عمق بستر
الیه سنگي بررسي شد .پژوهش حاضر در مقایسه با مطالعههاي مشابه
محققان مختلف در رابطه با پيهاي لبهدار ،در موارد ذیل متمایز است
که از جنبههاي نوآوري تحقیق بهشمار ميآیند:

•

مقایسه و ارزیابي نتایج ظرفیت باربري و نشست پيهاي
لبهدار با مقادیر متناظر پيهاي سطحي و نیمهعمیق؛
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شكل  -2هندسه مدلهای پی لبهدار و مقادیر قطر پی و عمق لبه
پی
6B

C.L.

لبه

5B

B

پي نیمهعمیق

1

بستر خاک رس

z

D
t

B
 :Bقطر پي
 :Dعمق لبه
 :tضخامت لبه
’ :tضخامت شالوده
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جهت شبیهسازي مصالح خاک و مدل پي در نرمافزار المان محدود،
از مدل رفتاري تنش -کرنش االستیک خطي -پالستیک کامل
ترسکا 3براي مدلسازي خاک رس و از مدل االستیک خطي براي
مصالح بتني پي استفاده شد .مدلهاي پي بر روي بستر خاک رس با
شرایط زهکشينشده ( )=0در نظر گرفته شد ،بهطوري که دو نوع
خاک رس با مقاومت برشي یکنواخت در عمق و خاک غیریکنواخت
با درجه ناهمگني مختلف ،مطابق شکل  4تحلیل شد .براي حالت
رس یکنواخت ،مقاومت زهکشينشده ( )suبهمقدار ثابت  5 kPaو
براي رس غیریکنواخت که مقاومت با افزایش عمق بهصورت خطي
افزایش ميیابد ،مطابق رابطه ( )1در نظر گرفته شد:

مقطع 1-1

مقطع 2-2

z=0.25B
0.50B
1.00B
1.50B
2.00B
2.50B

شكل  -3ابعاد و محدوده پارامترهای مورد مطالعه مدلهای پی

't

t

()Pier

()Skirted

بستر سنگی

B

1

پي لبهدار

پي سطحي
()Surface

B=5, 7.5, 10 m

D=0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2B

2
1
1

D

D=0.25B
0.50B
0.75B
1.00B
1.50B
2.00B
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مدلهاي پي لبهدار متشکل از شالودههاي دایرهاي با قطرهاي ()B
برابر با  5 ،2/5و  10 mو لبههاي به عمق  ،Dمورد تحلیل قرار گرفت.
بهمنظور بررسي تأثیر عمق لبه بر مقادیر ظرفیت باربري و نشست
پيهاي سطحي ،هفت نسبت عمق لبه به قطر پي ( )D/Bبرابر با ،0
 1/5 ،1 ،0/75 ،0/5 ،0/25و  2مدلسازي و بررسي شد .شکل 2
نمایي از هندسه و ابعاد مدلهاي پي استفاده شده در تحلیل را نشان
ميدهد .با توجه به تأثیر کم خاک رس بر تغییرشکل مدل پي و صلب
در نظر گرفتن مدلها ،ضخامت شالوده ( )t=0.06Bو لبهها
( )t=0.02Bبرحسب مقادیر قطر پي و جنس بتن در نظر گرفته شد.

2

B

D

شكل  -1جزئيات شبكه المان و شرایط مرزی مدلسازی

B
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همچنین بهمنظور مطالعه تاثیر محصورسازي قائم پيهاي لبهدار بر
عملکرد این نوع پيها ،مطابق شکل  3فاصله کف پي تا الیه بستر
سنگي ( )zبهصورت نسبتي از میزان قطر پي  z/Bبرابر با ،0/5 ،0/25
 2 ،1/5 ،1و  ،2/5مدلسازي شد .مدلهاي پي با در نظر گرفتن
ضخامت و سختي کافي مطابق مشخصات بتن ،توسط المان
مدلسازي پلیت 2در نرمافزار شبیهسازي شد .جهت بررسي میزان
کارآمدي پيهاي لبهدار در مقایسه با سایر انواع پيهاي متداول،
مدلهاي پي سطحي و نیمهعمیق یکسان و متناظر با ابعاد پي و لبه
(شکل  ،)3مورد تحلیل قرار گرفت.
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()1

رس بهلحاظ ظرفیت باربري و نشست بررسي شد .شکل  5نمونهاي
از منحنيهاي نیرو -جابهجایي مدلهاي پي لبهدار را نشان ميدهد.

𝑧𝑘 𝑠𝑢 = 𝑠𝑢𝑚 +

که  sumمقاومت زهکشينشده رس در سطح زمین k ،نرخ افزایش
مقاومت با عمق و  zعمق زیر تراز سطح زمین است .مقادیر موردنظر
براي مصالح خاک و مدلهاي پي بهازاي پارامترهاي مختلف تحلیل،
در جدول  1ارائه شده است.
خاک یكنواخت

su

su0

su0

sum
D

1
k

su=sum+kz

su=su0

شكل  -5نمونهای از منحنیهای پاسخ نيرو -جابهجایی پی لبهدار بهازای

z

نسبتهای مختلف عمق لبه ()B=10 m, kB/sum=0, =1

z

شكل  -4تغييرات مقاومت برشی زهكشی نشده خاک رس
جدول  -1خصوصيات مصالح مورد استفاده در مدلسازی عددی
پي (بتن)

خاک رس
غیریکنواخت

یکنواخت

االستیک خطي

ترسکا

22

16

0/2
2/62*107

مصالح
مدل تنش -کرنش
3

وزن واحد ) (kN/m

0/495

نسبت پواسون
مدول یانگ )(kN/m2

500*su

-

sum+kz

5

-

30 ،10 ،6 ،4 ،2

0

-

0/1-25

پارامتر

مقاومت زهکشي نشده
)(kPa

درجه ناهمگني خاک
رس )(kB/sum
ضریب زبري
فصلمشترک

()2

𝐴 ∗ 𝑐𝑑 ∗ 𝑐𝑠 ∗ 𝑐𝑁 ∗ 𝑢𝑠 = 𝑡𝑙𝑢𝑉

 - 3نتایج مدلسازی عددی
جهت بررسي عملکرد پيهاي لبهدار نسبت به پيهاي سطحي و
میزان تأثیر عمق لبه و بستر سنگي ،با انجام بیش از  160مدلسازي
با در نظرگیري پارامترهاي مؤثر بر عملکرد پيهاي لبهدار ،مقادیر
ظرفیت باربري نهایي و نشست متناظر مدلهاي پي از روي
منحنيهاي نیرو -جابهجایي بهدست آمده و با مقادیر متناظر پيهاي
سطحي مقایسه شد .تأثیر پارامترهاي مختلف شامل مشخصات
هندسي پي همچون قطر پي ( ،)Bنسبت عمق لبه ( )D/Bو مشخصات
خاک شامل مقاومت زهکشينشده رس ( ،)suضریب زبري سطوح
فصل مشترک پي -خاک ( ،)درجه ناهمگني خاک غیریکنواخت
( )kB/sumو عمق بستر الیه سنگي ( )zبر رفتار پيهاي لبهدار واقع بر
39
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بهمنظور بررسي بهتر عملکرد پيهاي لبهدار و مقایسه تأثیر
پارامترهاي مختلف ،رفتار باربري برحسب ضریب ظرفیت باربري
نرمالیزه شده ( )Nc=Vult/A*suمطالعه و نمودارهایي برحسب ضریب
بيبعد  Ncدر برابر نسبت نشست  u/Bارائه شد .در رابطه مذکورsu ،
براي رس ناهمگن مقدار مقاومت زهکشينشده در تراز نوک لبه در
نظر گرفته شده و پارامتر  uنشست پي و  Bقطر پي هستند .نمونهاي
از منحنيهاي نرمالیزه شده ضریب ظرفیت باربري برحسب نسبت
نشست ،در شکل  6مشاهده ميشود .روند منحنيها بیانگر افزایش
قابلتوجه مقادیر بار قائم پيهاي لبهدار با افزایش عمق لبه است که
مقادیر کمّي بهبود عملکرد در بخشهاي بعدي ارائه شده است.
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بهمنظور تعیین نیروي گسیختگي و جابهجایي متناظر مدلهاي پي،
از میان روشهاي مختلف موجود در مراجع [ ،]23روش تقاطع
خطوط مماس مدنظر قرار گرفته و بار نهایي بر پایه این معیار تخمین
زده شد .در این روش ،خطوط مماس در نواحي ابتدا و انتهاي
منحنيها ترسیم و بار متناظر با نقطه تقاطع خطوط بهعنوان بار نهایي
در نظر گرفته شد.
براي پيهاي دایرهاي واقع بر خاک رس زهکشينشده تحت بارگذاري
قائم ،ظرفیت باربري خالص ميتواند توسط رابطه ( )2تخمین زده
شود که در این رابطه  Vultبار قائم نهایي پي su ،مقاومت برشي
زهکشينشده رس Nc ،ضریب ظرفیت باربري A ،سطح مقطع پيsc ،
ضریب شکل و  dcضریب عمق هستند:
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su

خاک غيریكنواخت

B
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یکساني از افزایش ظرفیت باربري مشاهده ميشود؛ با افزایش عمق
لبه از  0/25قطر پي تا  2برابر ،مقادیر ظرفیت باربري در محدوده
 1/4-2/97برابر افزایش یافته که بیانگر بهبود قابلتوجه  300%در
باربري پي سطحي بهازاي نسبت عمق  D/B=2است .کمترین میزان
افزایش باربري براي نسبت عمق  0/25و بهمیزان  %40بهدست آمد.

باربری و نسبت نشست ()B=10 m, kB/sum=0, =0.5

 - 4تحليل ،بحث و بررسی نتایج

شكل  -7تغييرات نسبت ظرفيت باربری پیهای لبهدار برحسب مقادیر
مختلف عمق لبه و عرض پی ()kB/sum=0, =1

تأثیر وجود لبه بر میزان کاهش نشست پيهاي سطحي برحسب
ضریب  SRFدر برابر نسبت عمق لبه در شکل  8ارائه شده است.
مشاهده ميشود که وجود لبه نشست را کاهش داده و روند کاهش
نشست با افزایش عمق لبه افزایش ميیابد .تغییرات ضریب کاهش
نشست بهازاي اعماق مختلف لبه حدود  0/82-0/34بهدست آمد که
بیانگر کاهش حداکثر  66%و حداقل  %18نشست پي سطحي ناشي
از لبه است .روند نتایج بهازاي همه قطرهاي پي تقریباً یکسان بوده و
تغییر قابلتوجهي در مقادیر کاهش نشست مشاهده نشد.

همانطوري که از منحنيهاي بار -جابهجایي مشاهده شد؛ وجود لبه
زیر پيها ،ظرفیت باربري را بهمقدار قابلتوجهي افزایش داده و روند
افزایش باربري با اضافه شدن مقدار عمق لبه ،افزایش ميیابد.
بهمنظور کمّي کردن مقادیر بهبود ظرفیت باربري با افزایش عمق لبه،
نمودار نسبت ظرفیت باربري در برابر نسبت عمق لبه بهازاي قطرهاي
مختلف پي در شکل  7ارائه شده است .براي همه قطرها ،روند تقریباً

شكل  -8مقادیر تغييرات ضریب کاهش نشست پی لبهدار برحسب
مقادیر مختلف عمق لبه و عرض پی ()kB/sum=0, =1

40
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 -1-4بررسی تأثير نسبت عمق لبه ()D/B
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با توجه به نمودارهاي نیرو -جابهجایي ،مقادیر بهبود ظرفیت باربري
و کاهش نشست پيهاي سطحي ناشي از وجود لبه (محصورسازي
جانبي) و الیه بستر سنگي (محصورسازي قائم) زیر پي ،محاسبه و
تأثیر پارامترهاي مختلف توسط نمودارهاي بيبعد نسبت ظرفیت
باربري ( 4)BCRو ضریب کاهش نشست ( 5)SRFارائه شد .مقادیر
نسبت ظرفیت باربري ( )BCR=qsk/qsuبهعنوان نسبت ظرفیت باربري
پي لبهدار ( )qskبه ظرفیت باربري پي سطحي متناظر ( )qsuتعریف
ميشود .نمودارهاي ضریب کاهش نشست ( )SRF=Ssk/Ssuنیز
برحسب نسبت نشست پي لبهدار ( )Sskبه نشست پي سطحي متناظر
( )Ssuارائه شده است .مقادیر نشست متناظر پيها در میزان تراز
تنشي برابر با  %50ظرفیت باربري پي سطحي ( )0.5qsuمحاسبه شده
است .در نظرگیري میزان تنش  0.5qsuدر محاسبات نشست،
حساسیت محاسبات را کاهش داده و تأثیر کمي بر دقت نتایج دارد.
با توجه به مقادیر معمول تنشهاي مجاز در عملیات طراحي که در
حدود نصف تا یکسوم ظرفیت باربري نهایي پي در نظر گرفته
ميشود ،انتخاب چنین تراز تنشي در محاسبات ميتواند تطابق خوب
و قابلقبولي با واقعیت داشته باشد.
بر پایه نتایج  BCRو  ،SRFمالحظه شد که محصورسازي جانبي و
قائم خاک زیر پي سطحي ،مقادیر ظرفیت باربري را بهطور
قابلتوجهي افزایش و میزان نشست را نیز کاهش ميدهد.
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شكل  -6نمونهای از منحنیهای نرماليزه شده برحسب ضریب ظرفيت
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 -2-4بررسی تأثير ضریب فصل مشترک خاک و پی

شكل  -10تغييرات ضریب کاهش نشست پیهای لبهدار برحسب زبری
فصل مشترک ()B=10 m, kB/sum=0

 -3-4بررسی تأثير درجه ناهمگنی خاک

جهت بررسي عملکرد پيهاي لبهدار در خاکهاي با مقاومت
غیریکنواخت و مقایسه با حالت خاک یکنواخت ،تعدادي مدلسازي
بر روي بستر رس با درجات ناهمگني مختلف بین صفر تا  30انجام
و نتایج تحلیل شد .تغییرات ضریب نرمالیزه شده ظرفیت باربري
( )Nc=Vult/A*sumدر برابر نسبت عمق لبه و بهازاي درجات مختلف
ناهمگني ( )k*B/sumدر شکل  11ارائه شده است.
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با توجه به اینکه یکي از پارامترهاي مؤثر بر ظرفیت باربري پيهاي
لبهدار ،ضریب فصل مشترک سطوح خاک و پي ( )است ،تغییرات
نسبت ظرفیت باربري بهازاي مقادیر مختلف زبري در شکل  9ارائه
شده است .مالحظه ميشود که با کاهش ضریب زبري ،مقادیر بهبود
ظرفیت باربري متناسب با نسبت عمق لبه کاهش یافته است؛
بهطوري که با افزایش عمق لبه ،تأثیر کاهش زبري مشهودتر بوده و
میزان اختالف نتایج باربري بهازاي زبريهاي مختلف ،افزایش ميیابد.

شكل  -9تغييرات نسبت ظرفيت باربری پیهای لبهدار برحسب
زبریهای مختلف سطوح فصل مشترک ()B=10 m, kB/sum=0
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تغییرات مقادیر نسبت ظرفیت باربري از محدوده  1/4-2/97بهازاي
 ،=1بهحدود  1/3-1/8براي  =0/25کاهش یافته که بیانگر افت
قابلتوجه بهبود ظرفیت باربري است .تحلیل نتایج نشان داد که
بهازاي  ،D/B=2با کاهش  %50و  %75در میزان زبري ،مقادیر ظرفیت
باربري پي لبهدار بهترتیب حدود  %31و  %41کاهش یافته ،در
حاليکه براي  ،D/B=0.5حدود  %4و  %8کاهش یافته است.
شکل  10تأثیر ضریب زبري سطوح فصل مشترک بر مقادیر کاهش
نشست پيهاي لبهدار بهازاي عمقهاي مختلف لبه را نشان ميدهد.
همانند مقادیر ظرفیت باربري ،با کاهش میزان زبري سطوح پي،
بهبود عملکرد پيهاي لبهدار بهلحاظ کاهش نشست نیز کاهش یافته
است .بر اساس تحلیل نتایج ،بهازاي  =1محدوده تغییرات ضریب
کاهش نشست از میزان  0/82-0/34بهحدود  0/91-0/45براي حالت
 =0/25تغییر یافته که کاهش عملکرد پي لبهدار را بهلحاظ کاهش
نشست بهمیزان  24%نشان ميدهد .بهطور کلي ميتوان اذعان نمود
که افزایش میزان زبري سطوح فصل مشترک لبه و پي با خاک ،باعث
بهبود عملکرد پيهاي لبهدار از نظر افزایش میزان ظرفیت باربري و
کاهش نشست پي ميشود.

شكل  -11تغييرات مقادیر ضریب ظرفيت باربری پیهای لبهدار بهازای
درجه ناهمگنی خاک ()B=10 m, =1
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از روند منحنيها مالحظه ميشود که با تغییر مقاومت خاک از حالت
یکنواخت به غیریکنواخت ،رفتار منحني ضریب ظرفیت باربري تغییر
ميکند؛ براي حالت خاک یکنواخت با افزایش نسبت عمق لبه،
منحني بهصورت تقریباً خطي افزایش ميیابد .در حاليکه براي حالت
خاک غیریکنواخت ،بهازاي درجات ناهمگني کمتر از ،k*B/sum10
روند تقریباً یکسان با حالت خاک یکنواخت مشاهده شد؛ با این تفاوت
که مقادیر  Ncبراي نسبتهاي عمق کوچکتر از یک و بزرگتر از
یک ،بهترتیب بیشتر و کمتر از مقادیر حالت یکنواخت است .با افزایش
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بیشتر درجه ناهمگني خاک ( ،)k*B/sum10ضرایب ظرفیت باربري
بهازاي نسبتهاي عمق کمتر از  ،0/5ابتدا کاهش و سپس با افزایش
نسبت عمق ،افزایش ميیابد .نتایج همچنین نشان داد که اختالف
مقادیر  Ncبراي نسبتهاي عمق کمتر از  0/5بهازاي ناهمگنيهاي
مختلف خاک بیشتر است که با افزایش نسبت عمق لبه ،مقادیر به
یکدیگر نزدیک شده و تقریباً بهمقدار یکساني ميرسند.

شكل  -12تغييرات نسبت ظرفيت باربری پیهای لبهدار برحسب عمق
بستر سنگی و عمق لبه ()B=10 m, kB/sum=0

تاثیر محصورسازي سهبعدي رس توسط لبه و بستر سنگي بر تغییرات
ضریب کاهش نشست نیز نشان داد که با افزایش عمق لبه و کاهش
فاصله الیه رس از بستر سنگي ،مقادیر ضریب کاهش نشست کاهش
ميیابد که بیانگر بهبود عملکرد پيهاي سطحي بهلحاظ کاهش
نشست ناشي از محصورسازي قائم و جانبي خاک است .مقادیر ضریب
کاهش نشست ناشي از محصورسازي سهبعدي بهازاي همه نسبتهاي
عمق لبه تا مقدار حدود  0/1بهدست آمد که بیانگر کاهش قابلتوجه
نشست پي سطحي بهمیزان حدود  %90است .تحلیل نتایج نشان داد
که بهازاي همه مقادیر  ،D/Bمقدار عمق بحراني بستر سنگي ( )zکه
پس از آن عمق ،میزان افزایش ظرفیت باربري و کاهش نشست پي
لبهدار ثابت ميشود ،در حدود  2Bاست.

 -5-4بررسی اثر محصورسازی قائم توسط بستر سنگی

 - 5مقایسه و صحتسنجی نتایج
 -1-5مقایسه عملكرد پیهای لبهدار و نيمهعميق

با توجه به بهبود مقادیر ظرفیت باربري و کاهش نشست پيهاي
لبهدار نسبت به پيهاي سطحي و نوع مکانیزم گسیختگي و انتقال
بار پيهاي لبهدار مشابه مکانیزم پيهاي نیمهعمیق و عمیق ،میزان
کارآیي پيهاي لبهدار نسبت به پيهاي نیمهعمیق بررسي شد.
پيهاي نیمهعمیق با عمقهاي معادل با نسبت عمق ( D/Bپيهاي
بتني معادل با پيهاي لبهدار که خاک درون لبه با بتن جایگزین
شده) مدلسازي و نتایج با مقادیر متناظر پيهاي لبهدار مقایسه شد.
تحلیل نتایج بیانگر عملکرد و رفتار نزدیک و مشابه پيهاي لبهدار
نسبت به پيهاي نیمهعمیق بهازاي همه مقادیر عمق است و تأییدي
بر صحت نتایج تحقیقات قبلي مبني بر شباهت مکانیزم گسیختگي
و باربري دو نوع پي ميباشد .بر اساس مقایسه کمّي نتایج ،مقادیر بار
متحمل شده توسط پي نیمهعمیق حدود  %3بیشتر از پي لبهدار است
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یکي از روشهاي بهبود عملکرد پيهاي سطحي عالوه بر
محصورسازي جانبي خاک توسط لبه ،وجود الیه بستر سنگي در
اعماق زیر پي و محصورسازي قائم خاک است .در این مطالعه ،تأثیر
استفاده همزمان از لبه و بستر سنگي زیر پي سطحي جهت
محصورسازي سهبعدي خاک رس بر مقادیر بهبود ظرفیت باربري و
کاهش نشست پي بررسي شد .شکل  12تاثیر وجود بستر سنگي زیر
پيهاي لبهدار واقع بر الیه رس با ضخامتهاي مختلف بر تغییرات
نسبت ظرفیت باربري برحسب مقادیر  z/Bرا نشان ميدهد .نتایج،
بهبود مقادیر ظرفیت باربري پيهاي لبهدار را با افزایش نسبت عمق
لبه و کاهش مقادیر ( z/Bکاهش ضخامت رس) نشان ميدهد .بر
اساس تحلیل نتایج ،براي محصورسازي جانبي توسط لبه مقادیر
نسبت ظرفیت باربري بهازاي D/Bهاي مختلف در محدوده -2/97
 1/4بهدست آمد ،در حاليکه براي محصورسازي سهبعدي توسط لبه
و بستر سنگي بهازاي شرایط یکسان ،بهمیزان  1/75-3/71مشاهده
شد که افزایش متوسطي در حدود  %26را ناشي از محصورسازي قائم
خاک نسبت به محصورسازي جانبي بههمراه دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.32.3.4

با توجه به تاثیرگذاري پارامتر مقاومت زهکشينشده رس ( )suبر
مقادیر ظرفیت باربري پيهاي واقع بر خاکهاي رسي ،عالوه بر
مقاومت زهکشينشده  ،5 kPaدو مقدار  10و  20 kPaنیز جهت
مطالعه اثر مقاومت زهکشينشده رس بر ظرفیت باربري بررسي شد.
مقایسه نتایج نسبت ظرفیت باربري بهازاي مقادیر مختلف مقاومت
زهکشينشده رس نشان داد که میزان بهبود در عملکرد پيهاي
لبهدار به ازاي خاک رس نرم و با مقاومت برشي کمتر ،بهتر بوده و
استفاده از لبه داراي کارایي و بهرهوري بیشتري است .بهطوري که با
افزایش مقاومت زهکشينشده رس ،نسبت ظرفیت باربري پيهاي
لبهدار کاهش یافت؛ با افزایش دو و چهار برابري مقاومت
زهکشينشده ،مقادیر نسبت ظرفیت باربري پي لبهدار بهطور متوسط
حدود  %8و  %17کاهش نشان داد .بهطور کلي ،استفاده از لبه
محیطي زیر پيهاي سطحي واقع بر خاکهاي ریزدانه ،براي
خاکهاي نرمتر و داراي مقاومت برشي کمتر ،داراي سودمندي و
کارآیي بیشتري است.
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 -4-4بررسی تأثير مقاومت زهكشی نشده رس
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که بیانگر کاهش جزئي عملکرد پيهاي لبهدار ناشي از تغییرشکل
خاک درون لبه نسبت به حالت صلب است .بنابراین استفاده از پي
لبهدار بهجاي پي نیمهعمیق ميتواند کارآمد و مقرون به صرفه باشد.

 -3-5مقایسه نتایج تحليل عددی با روابط نظری

 -2-5مقایسه نشست پیهای لبهدار و سطحی مدفون

در سازههایي که حساسیت زیادي به میزان نشست پي دارند و معیار
نشست بهجاي گسیختگي برشي بر ظرفیت باربري پي حاکم ميشود،
بهکارگیري پي عمیق ،افزایش عرض پي و استفاده از پي سطحي
مدفون در تراز اعماق پایینتر بهمنظور کاهش میزان نشست ،از
راهحلهاي مرسوم در عملیات اجرایي است .نتایج مطالعه نشان داد
که وجود لبه زیر پي سطحي ،باعث کاهش قابلتوجه نشست پي
سطحي ميشود .بهعبارت دیگر ،استفاده از پي لبهدار بهجاي پي
سطحي ميتواند مقدار ظرفیت باربري مجاز یکسان را در مقادیر
نشست خیلي کمتر ارائه دهد .بنابراین کارایي پي لبهدار از نظر میزان
نشست نسبت به پي سطحي مدفون در تراز متناظر با نوک لبه،
بررسي و مقایسه شد .مقادیر ضریب کاهش نشست پي لبهدار با
مقادیر نسبت نشست پي مدفون در اعماق متناظر با  D/Bبر نشست
پي سطحي ،از طریق ضرایب اصالح عمق در روابط تخمین نشست
پیشنهادي توسط محققان مختلف همچون فاکس [ ،]24تنگ [،]25
پولس و دیویس [ ]26و نیشیدا [ ،]27مطابق شکل  13مقایسه شد.

جدول  -2مقایسه نتایج اندازهگيری شده ظرفيت باربری پیهای سطحی
با مقادیر متناظر روابط نظری

)qult (kPa
31.6

6.32

پژوهش حاضر

37

5.7

ترزاقي ()1943

30.8

5.14

میرهوف ()1963

31

6.2

اسکمپتون ()1953

31.5

6.3

بیروم و عید ()1956

B =10 m

 -4-5مقایسه نتایج با با مقادیر متناظر سایر محققان

شكل  -13مقایسه ضریب کاهش نشست پیهای لبهدار و مدفون

مالحظه ميشود که غیر از یک حالت ،استفاده از لبه زیر پي بهازاي
همه نسبتهاي عمق لبه ،مقادیر نشست پيهاي سطحي را نسبت به
پيهاي مدفون ،کاهش بیشتري ميدهد؛ اختالف میزان کاهش
نشست براي دو نوع پي ،براي نسبتهاي کم عمق لبه ،کمتر و با
افزایش عمق لبه ،عملکرد لبه در میزان کاهش نشست بهتر مشاهده
شد .با توجه به نتایج ميتوان اذعان نمود که استفاده از لبه زیر
پيهاي سطحي که منجر به افزایش عمق مؤثر پي ميشود ،در
مقایسه با افزایش عمق مدفون پي داراي عملکرد بهتري بهلحاظ
کاهش نشست است.
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بهمنظور بررسي و صحتسنجي نتایج اندازهگیري شده در مدلسازي
عددي ،تعدادي از نتایج گزارش شده توسط محققان مختلف [،9 ،5
10و  ]32-34با مقادیر متناطر در این پژوهش مقایسه شد .تغییرات
مقادیر ضریب ظرفیت باربري ( )Ncاندازهگیري شده در این مطالعه و
نتایج سایر محققان براي رسهاي یکنواخت و غیریکنواخت در شکل
 14ارائه شده است .مقایسه نتایج نشان ميدهد که با وجود اختالف
در مقادیر ،روند نتایج حاصله یکسان بوده و مقادیر در بیشتر مطالعات
نزدیک بههم است که بیانگر دقت قابلقبول تحلیل و نتایج ميباشد.
دالیل واقعي اختالف در نتایج محققان مختلف نیاز به بررسي بیشتري
دارد؛ با این وجود ،اختالف در نتایج ميتواند به تفاوتهاي موجود در
شرایط انجام تحلیلها ،مقادیر پارامترها و سایر شرایط مدلسازي
نسبت داده شود .بهعنوان نمونه ،تفاوت در مقاومت برشي خاک ،زبري
سطوح پي و نوع روش تعیین ظرفیت باربري نهایي ،ميتواند از دالیل
اختالف در نتایج باشد.
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Nc

محققان
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جهت صحتسنجي و بررسي میزان دقت نتایج ظرفیت باربري نهایي
مدلهاي پي اندازهگیري شده در این تحقیق ،نتایج تحلیل عددي با
مقادیر متناظر بهدست آمده از روابط نظري مقایسه شد .مقادیر
ظرفیت باربري نهایي پيهاي سطحي واقع بر بستر رس توسط روابط
تئوري و استفاده از روابط پیشنهادي براي ضریب ظرفیت باربري
توسط محققان مختلف از جمله ترزاقي [ ،]28میرهوف [،]29
اسکمپتون [ ،]30بیروم و عید [ ]31تخمین زده شد .مقایسه نتایج
مطابق جدول  2نشان داد که توافق خوب و قابلقبولي میان مقادیر
نظري و نتایج تحلیل عددي وجود دارد؛ بهطوري که صحت و دقت
نتایج پيهاي سطحي را ميتوان به نتایج پيهاي لبهدار تعمیم داده
و صحت نتایج مدلسازي عددي را تأیید نمود.
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الف) رس یكنواخت

)5
)6

ب) رس غيریكنواخت

)8

کليد واژگان
1- Adhesion
1- Plate
3- Tresca Criterion
4- Bearing Capacity Ratio
5- Settlement Reduction Factor

شكل  -14مقایسه مقادیر ضریب ظرفيت باربری پیهای لبهدار با مقادیر
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)7

حالت غیریکنواخت ،بهازاي درجه ناهمگني زیاد ،ظرفیت باربري
براي D/Bهاي کمتر از  0/5ابتدا کاهش و با افزایش نسبت عمق
لبه ،افزایش یافت.
بیشترین کارآیي و سودمندي استفاده از لبه زیر پيهاي سطحي،
براي خاکهاي نرم و با مقاومت برشي کمتر مشاهده شد.
استفاده از الیه بستر سنگي در زیر پيهاي لبهدار باعث بهبود
عملکرد پيهاي لبهدار از نظر افزایش ظرفیت باربري و کاهش
نشست ميشود.
بر اساس مقایسه نتایج تحلیل پيهاي لبهدار و نیمهعمیق ،مقادیر
ظرفیت باربري نهایي پيهاي لبهدار نزدیک به مقادیر متناظر
پيهاي نیمهعمیق و بهطور متوسط حدود  %3کمتر بهدست آمد
که بیانگر عملکرد خوب و قابلقبول پيهاي لبهدار است.
استفاده از لبه زیر پيهاي سطحي با افزایش عمق موثر پي تا
انتهاي لبه مشابه مکانیزم باربري پيهاي نیمهعمیق ،باعث بهبود
عملکرد این نوع پيها ميشود.

 -7مراجع

سایر محققان :الف) رس یكنواخت ،ب) رس غيریكنواخت

 -6نتيجهگيری
در این تحقیق رفتار پيهاي لبهدار واقع بر خاکهاي ریزدانه رسي بر
عملکرد پيها بهلحاظ ظرفیت باربري و نشست از طریق انجام
تحلیلهاي عددي مطالعه شد .تاثیر پارامترهاي مختلف شامل قطر
پي ،نسبت عمق لبه به قطر پي ،زبري سطوح فصل مشترک ،مقاومت
زهکشينشده و درجه ناهمگني خاک بررسي شد .خالصهاي از
مهمترین نتایج را ميتوان به شرح ذیل ارائه نمود:
 )1استفاده از لبه با ایجاد محصورسازي جانبي خاک ،ظرفیت باربري
پي را متناسب با افزایش عمق لبه بهطور قابلتوجهي افزایش
ميدهد .افزایش حدود  %300بهازاي نسبت عمق لبه  2دراین
مطالعه مشاهده شد.
 )2رفتار بار -جابهجایي پيهاي لبهدار ناشي از محصورسازي جانبي
خاک توسط لبه اصالح شده و نشست پيهاي سطحي بهطور
قابلتوجهي کاهش نشان داد .کمترین و بیشترین میزان کاهش
نشست بهترتیب برابر با  %18و  %66بدست آمد.
 )3میزان بهبود عملکرد پيهاي لبهدار بهلحاظ افزایش ظرفیت
باربري و کاهش نشست با افزایش زبري سطوح فصل مشترک
پي -خاک ،افزایش ميیابد.
 )4مقادیر ظرفیت باربري بهازاي خاک یکنواخت متناسب با افزایش
نسبت عمق لبه ،بهصورت خطي افزایش یافت ،در حاليکه براي
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