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 چکیده

بر ظرفیت باربری خاك و اثر ابعاد آن با استفاده از  شدهاصالحهای استفاده از ترانشه تأثیردر این مقاله، به بررسی 

سنجی صحت عملکرد و اعتبار است. در ابتداپرداخته  ABAQUSافزار اجزای محدود رمتحلیل عددی به کمک ن

ات تأثیراز حصول اطمینان از تطابق نتایج، اثر  تحقیقات گذشته انجام گردیده و پسمقایسه نتایج با  ار درافزنرم

های مستقر بر ترانشه شالوده بریبر روی ظرفیت بار شدهانجامهای است. با تحلیل شدهترانشه بهسازی شده بررسی 

به کمک ایجاد ترانشه با خصوصیات مقاومتی باالتر در زیر ظرفیت باربری خاك که گردد ، استنتاج میشدهاصالح

معادل سه برابر عرض و با افزایش نسبت عرض ترانشه  دادهو خاك مقاومت بیشتری از خود نشان  افتهیشیافزاپی 

را با تعیین عمق حفاری های اجرایی توان هزینههمچنین با تغییر ارتفاع ترانشه، مییابد. ، مقدار آن افزایش میپی

. تغییرات هندسه و شکل پی مستقر بر ترانشه بهسازی شده و همچنین مشخصات خاك ترانشه بهینه کاهش داد

به ظرفیت باربری  هاآنتوان با انتخاب مناسب که میطوری، بهبر روی ظرفیت باربری آن داشته بسزایی تأثیرنیز 

 .افتیدستبهینه 
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 مقدمه

ها، همواره در طراحی و گاه اصلی سازهتکیه عنوانبهخاك 

اندیشه بهبود بخشیدن  بوده است. موردتوجه هاآنساخت 

تر گسترده کارگیریبه جهت اكبه خصوصیات مقاومتی خ

ای سابقه ،مصالح اصلی احداث بناهای گوناگون عنوانبهآن 

شرایط ژئوتکنیکی زمین  کهدرصورتی دارد.طوالنی  بسیار

پایداری و نشست  ازنظرهای متعارف برای ساخت انواع پی

پذیری مناسب نباشد، ضروری است تمهیداتی برای 

(، )فرگاسزی و 7399، 7)ترزاقی آن لحاظ شود بهسازی

  .((7396، )9( و )ورما و چار7399، 2الوتن

ترین اصول در اجرای بدون شک یکی از ابتدایی و مهم

های عمرانی، داشتن زمینی با ظرفیت باربری طرح

های بسیار زیادی برای بهبود باشد و روشمی قبولقابل

که با توجه به  خصوصیات مقاومتی زمین وجود دارد

اقتصادی، مشکالت انجام پروژه، امکانات موجود،  فاکتورهای

-قرار می مورداستفادههای موقعیتی و مکانی محدودیت

، 1( و )پاترا و همکاران7393، 9گیرند ))محمود و عبدرابو

2001)). 

برداشت مصالح نامناسب زیر پی و جایگزینی آن با مصالح  

بوده و هنگامی  6های بهسازی خاكروشتر، یکی از مقاوم

ضخامت کم بوده و منابع دارای عملی و میسر است که 

قرار نسبت به محل پروژه ای معقول قرضه مصالح، در فاصله

ها، در و در مقایسه اقتصادی با سایر گزینهباشد داشته 

 توان محاسبات زمینه رار گیرد. درتری قشرایط بهینه

 مطالعات بسیاری توسط پی، 9نشست و 1خاك باربری

 های آزمایشگاهیو همچنین آزمایش شدهنجاما پژوهشگران

 برای محاسبه مختلفی های عددی و تحلیلیروش و

و  به تحقیقات توانمیکه  گردیده ارائه باربری ظرفیت

(، )چاکرابورتی و 2007، 3)یاماموتو و کاسودا هایپژوهش

( و )مرلوس و 2071، 77(، )چن و ابوفرسخ2079، 70کومار

 .شاره نمود( ا2006، 72رومو

                                                 
1 .Terzaghi 
2 .Fragaszy and Lawton 
3 .Verma and Char 
4 .Mahmoud and Abdrabbo 
5 .Patra et al. 
6 .Soil improvement 
7 .Bearing capacity 
8 .Settlement 
9 .Yamamoto and Kusuda 
10 .Chakraborty and Kumar 

از  مورداستفادههای بسیاری در ، پژوهشهای اخیردر سال

در  79حافظ و ابراهیم است. شدهانجام 79شدهاصالحترانشه 

بر  شدهساختهبا بررسی ظرفیت باربری شالوده  2079سال 

 یهاروی خاك رس نرم، نشان دادند که ظرفیت باربری پی

های توانند توسط الیهروی این نوع از خاك، می شدهساخته

تراکم یافته ماسه و شن بهبود پیدا کنند. ایشان با استفاده 

آزمایش بارگذاری صفحه، نتیجه  از تحلیل عددی و نتایج

مستقیم متناسب با  طوربهگرفتند که ظرفیت باربری نهایی 

تحقیقات . استای زاویه اصطکاك داخلی خاك دانه

نشان  7991در سال توسط قضاوی و همکاران  شدهانجام

خصوصیات با  شدهاصالحهای دهد که استفاده از ترانشهمی

هایی که خاك مقاومت کمتری مقاومتی بیشتر در مکان

تواند گزینه مناسبی در جهت افزایش ظرفیت دارد، می

مرز حدی باربری باشد. ایشان با استفاده از روش آنالیز 

های لغزش زیر پی و و در نظر گرفتن توده 71باال

ن، روابطی جهت تعیین ظرفیت باربری سازی آبهینه

ارائه داده و  شدهاصالحهای های مستقر بر روی ترانشهپی

 تأثیر شدهاصالحهای استنتاج نمودند که ایجاد ترانشه

در افزایش ظرفیت باربری پی داشته و با افزایش  فراوانی

، ظرفیت باربری شدهاصالحزاویه اصطکاك داخلی ترانشه 

نشان  7932در سال  اوی و نامداریشود. قضیمبیشتر 

های سست، های تثبیت خاكدادند که یکی از روش

است. در پژوهش آزمایشگاهی  ایدانهاستفاده از ترانشه 

، پی نواری با استفاده از یک مدل فیزیکی، بر روی هاآن

 76ای در شرایط معمولی و مسلح شده با ژئوگریدترانشه دانه

و سپس بارگذاری و  ارگرفتهقردر حالت بارگذاری سیکلی 

ها اثر عمق است. در این آزمایش شدهانجامباربرداری 

مقادیر  چنینهمهای ژئوگرید و قرارگیری و تعداد الیه

نتیجه ه و تحت بارگذاری سیکلی تعیین گردید هاآنبهینه 

بارگذاری بدون استفاده  گرفتند که با افزایش تعداد سیکل

رت و در صو داکردهیپنشست افزایش  ،از ژئوگرید

نشست و  های آن،ژئوگرید و افزایش تعداد الیه یریکارگبه

یابد. در شدت ها کاهش میفاصله بهینه قرارگیری الیه

نیست و در  تأثیرگذاربارهای سیکلی کمتر، تسلیح چندان 

                                                                        
11 .Chenn and Abu-Farsakh 
12 .Merlos and Romo 
13 .Modified trench 
14 .Hafez and Ibrahim 
15 .Upper bound limit analysis 
16 .Geogrid 
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ها ها، نشستصورت استفاده از تعداد و عمق مناسب الیه

حسینی و محمدد داشت. میرنی خواهقبولقابلکاهش 

مطالعه ظرفیت باربری  منظوربه 7939در سال همکاران 

، از مدل فیزیکی پی 7ای مسلح شده با ژئوسلخاك ماسه

استفاده  افتهیکاهشنواری واقع بر خاك مسلح با مقیاس 

ها با ابعاد هندسی مختلف و در که در آن ژئوسل ند،نمود

گرفتند.  های ماسه متراکم قرارموقعیت مشخصی از نمونه

ری را تا لحظه در هر آزمایش، بر روی مدل پی، بارگذا

نشست آن را ثبت -بار منحنی گسیختگی ادامه داده و

دهد که با افزایش نشان می هاآننمودند. نتایج مطالعات 

در واحد سطح،  هاچشمهارتفاع ژئوسل و نیز افزایش تعداد 

ش یابد. همچنین، افزایظرفیت باربری خاك افزایش می

برابر عرض صفحه بارگذاری نیز در  پنجعرض ژئوسل تا 

 زیادیتأثیر  ازآنپسافزایش ظرفیت باربری مؤثر بوده و 

 ندارد.

 تهأثیر  بعهدی سهه بهه بررسهی و مطالعهه    ، مقالهاین در 

بههر مشخصههات هندسههی مکههانیکی ترانشههه بهسههازی شههده 

شهکل   اثرآن و همچنین روی پی مستقر بر ظرفیت باربری 

بههه   ،مسهئله با در نظر گرفتن شهرایط واقعهی    و هندسه پی

بهر پایهه روش    ABAQUS افهزار نرمدر  سازیمدلکمهک 

 است. شدهپرداخته 2اجزاء محدود

 

و اعتبار سنجی ظرفیت باربری  بعدیسه سازیمدل

با روش اجزاء  شدهاصالحپی مستقر بر ترانشه 

 محدود

در منههاطقی کههه   شههدهاصههالحهههای اسههتفاده از ترانشههه 

توسههط ، اسههتك دارای خصوصههیات مقههاومتی پههایین خهها

بهها اسههتفاده از روش  7991قضههاوی و همکههاران در سههال  

بهرای  را و روابطهی  آنالیز حدی مهرز بهاال بررسهی گردیهده     

ظرفیههت بههاربری پههی نههواری مسههتقر بههر روی     تعیههین 

. ایشهان بها در نظهر    ارائهه نمودنهد   شهده اصهالح ههای  ترانشه

، هها آنسهازی  بهینهه  ههای لغهزش زیهر پهی و    گرفتن تهوده 

 تههأثیر شههدهاصههالحهههای نشههان دادنههد کههه ایجههاد ترانشههه

در افههزایش ظرفیههت بههاربری پههی نههواری دارد.     فراوانههی

برای پهی نهواری بهه عهرض دو متهر انجهام        هاآنتحقیقات 

، جهههت افههزایش ظرفیههت (7) کههه مطههابق شههکل گردیههده

                                                 
1 .Geocell 
2 .Finite elements method 

متههر در  2/2بهها عههرض  شههدهاصههالحای بههاربری از ترانشههه

و نمهودار تغییهرات ظرفیهت بهاربری      شهده اسهتفاده  زیر پی

ههای مختلهف عهرض ترانشهه بهه      پی نواری به ازای نسهبت 

اسهاس تغییهرات زاویهه اصههطکاك     بهر  (W/B) عهرض پهی  

زیههر آن، در شههکل  شههدهاصههالحداخلههی مصههالح ترانشههه  

 ( آورده شده است.2)
 

 
 زیر آن شدهاصالحمشخصات پی نواری و ترانشه  (:1) شکل

 

تیجه گرفتند که ظرفیت باربری پی نواری با افزایش ن هاآن

، بیشتر شده و شدهاصالحزاویه اصطکاك داخلی ترانشه 

هرچه مقدار این افزایش بیشتر باشد، مقادیر ظرفیت باربری 

 .خواهند داشت یشتریبافزایش 
 

 
ظرفیت باربری پی نواری مستقر بر ترانشه اصالحی به  (:2) شکل

 مختلف W/Bازای 
 

 افزارنرمبا استفاده از ترانشه -خاك-شالوده تمسیس

و ظرفیت باربری گردیده  سازیمدل ،ABAQUSبعدی سه

. شده استسنجی پی نواری مستقر بر آن، تحلیل و صحت

است که پس از تعریف هندسه و  صورتبدینکار  مراحل

و تخصیص پارامترهای اولیه و مدل رفتاری  مسئلهشکل 

اس تغییرات نشست زیر پی مصالح، مسیر تنش بر اس

. هندسه گردیده استها استخراج تعیین و نتایج تحلیل

بعدی خاك به طول و عرض نظر، یک محیط سهمدل مورد

معادل پنج معادل ده برابر عرض پی و ارتفاعی  بیست متر

و پارامترهای دو نوع  شدهگرفتهبرابر عرض پی در نظر 

ك طبیعی، یکی برای ترانشه و دیگری برای خا ،خاك
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 شدهدادههر یک از مصالح اختصاص  به (7) مطابق با جدول

خمیری -با رفتار ارتجاعیکولمب -مدل گسیختگی موهر که

که در  طورهمانفرض گردیده است. برای خاك  کامل

نوع  المانبا استفاده از  بندیمششود، دیده می (9) شکل

C3D8  در  سعی گردیدکه  بوده المان 76920به تعداد

ریزتری  هایالمانحدوده تمرکز تنش در زیر شالوده از م

 .دشواستفاده 

 

 
 شالوده مستقر بندی المانهندسه و  (:3) شکل

 ABAQUSدر  شدهاصالح بر ترانشه

 

 در این پژوهش شدهاستفادهمصالح خاکی  مشخصات (:1)جدول  

 خاك
E 

)2(kg/cm 
g 

)3(kg/cm 
n 

C 

)2(kg/cm 
f 

(°) 

 محیط

 طبیعی
 670×2 7100 91/0 20000 70 

 90 0 90/0 2000 792×670  ترانشه

 

اعمال شرایط مرزی نیز به این صورت است که جابجایی در 

در  xها و تغییر مکان در جهت xدر راستای محور  yجهت 

و  x،y ها و همچنین تغییر مکان در جهت yراستای محور

z  در راستای محورz ،و برای سطح تحتانی  همحدودشدها

خاك نیز از مرزهای صلب استفاده گردیده است. باید در 

بسیار زیادی در دقت  تأثیر الماننظر داشت که انتخاب نوع 

ها خواهد داشت. سپس بار استاتیکی بر و همگرایی جواب

 اندازهبهنشست میزان و تا هنگام رسیدن  واردشدهروی پی 

و  پیداکردهیش درصد عرض پی، مقدار آن افزا 70

نشست به این مقدار رسید، بارگذاری  کههنگامی

بر اساس آن، ظرفیت باربری در نقطه وسط و  شدهمتوقف

با توجه به اینکه پی . گردیده استپی نواری قرائت 

و نقاط روی آن دارای  شدهگرفتهصلب در نظر  صورتبه

، لذا نتایج برای نقطه وسط پی باشندنمیجابجایی نسبی 

های مختلف نسبت ها برای نسبتتحلیلاست.  شدهثبت

ها و ظرفیت و تنش شدهانجامعرض ترانشه به عرض پی 

محاسبه  ،شدهاصالحباربری پی نواری مستقر بر ترانشه 

است.  شدهدادهنشان  (9) در شکل هاآنگردیده که نتایج 

شود با افزایش نسبت عرض ترانشه که دیده می طورهمان

و با مقایسه  یافتهافزایشرفیت باربری خاك به عرض پی، ظ

در سال  و قضاوی و همکاران نتایج حاصل از مطالعه حاضر

ی قبولقابل و تطابق همپوشانی گردد کهمی مشاهده ،7991

توان مینیز و عددی بدست آمده و بین نتایج تحلیلی 

افزار صحیح و برای بررسی نتیجه گرفت که عملکرد نرم

 .استترانشه مناسب -خاك-رفتار سیستم پی

 
ظرفیت باربری پی نواری مستقر بر ترانشه  مقایسه (:4)شکل 

 W/Bبه ازای تغییرات  شدهاصالح

 

بررسی ظرفیت باربری پی مستقر بر ترانشه 

 W/Bهای مختلف برای نسبت شدهاصالح

ترانشه -خاك-سیستم پی سازیمدلسنجی پس از صحت

متعددی بر روی پی های ، تحلیلABAQUSافزار با نرم

اول  ه بهسازی شده انجام گردید. دستهواقع بر ترانش

در این بوده که تغییرات عرض ترانشه بر اساس ها تحلیل

، تغییرات نسبت عرض ترانشه به (1)شکل  حالت مطابق

مقادیر کوچکتر و مساوی یک و  به ازای (W/B)عرض پی 

ی آن بر رو تأثیرهمچنین بزرگتر از یک لحاظ شده و 

نشست -ظرفیت باربری پی مربعی با استخراج نمودار بار

بعدی سه سازیمدلاست.  قرارگرفتهمورد ارزیابی و مطالعه 

 در شکلآن نیز  یبندلماناترانشه و -خاك-سیستم شالوده

زمانی که پی بر روی توده خاك بهسازی  .شودیم دهید (6)

تر ها کم، ظرفیت باربری از همه حالتشودیمنشده واقع 

است، زیرا در این حالت خاك این ناحیه، دارای خصوصیات 
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های دیگر بوده و مقاومتی کمتری نسبت به حالت

شامل چسبندگی و زاویه خاك خصوصیات مقاومتی 

ظرفیت باربری  در افزودن یا کاستناصطکاك داخلی خاك، 

 آن نقش دارند.

 
ی نمای کلی هندسه شالوده مستقر بر ترانشه بهساز (:5)شکل 

 شده

 

 
 

سیستم بهسازی خاك با ترانشه  بعدیسه سازیمدل (:6) شکل

 دانه و شالوده مستقر بر آندرشت
 

مختلف  هاینسبتدر پی  یباربر تیظرفتغییرات  نمودار

در بدون ترانشه در حالت و به عرض پی عرض ترانشه 

که  طورهماناست.  شدهدادهنشان  (9( و )1) هایشکل

، با توجه به اینکه W/Bافزایش نسبت  شود، بامشاهده می

مشخصات خاك ترانشه نسبت به خاك محیط مقادیر 

بیشتری دارد، ظرفیت باربری، به مقدار زیادی افزایش 

، بیشترین مقدار برای ظرفیت W/B=1 به ازایو  پیداکرده

 آید.باربری بدست می

 
 به ازایپی  نشست-نمودار بارقایسه م (:7)شکل 

 W/B<1 های مختلفنسبت

 

 
نمودار تغییرات ظرفیت باربری پی مستقر بر  (:8) شکل

 W/B 1> تغییرات به ازایترانشه 

 

رفیت باربری افزایش عرض ترانشه بر روی ظ تأثیردر ادامه، 

نیز بررسی  (W/B>1)پی برای مقادیر بیشتر از عرض پی 

نشست و ظرفیت باربری -گردیده و نمودار تغییرات بار

آورده شده است. در این ( 70( و )3) یهانهایی در شکل

افزایش عرض ترانشه  تأثیرشود که حالت نیز مشاهده می

و تغییرات بوده  مالحظهقابلبر روی ظرفیت باربری پی 

ظرفیت باربری، مقادیر بزرگتری را نسبت به حالت عدم 

 مسئلهوجود ترانشه به خود اختصاص داده است. علت این 

پارامترهای خاك  تأثیرزیر پی، با توجه به بهسازی خاك 

بیشتر شدن زاویه اصطکاك داخلی خاك ویژه به شدهاصالح

بوده و موجب غالب شدن پارامترهای خاك ترانشه در 

که توسط  طورهمان. استاربری پی بظرفیت 

نیز گزارش  7939در سال  میرمحمدحسینی و همکاران

نکته حائز اهمیت این است که افزایش ظرفیت ، دادند

و سپس  یافتهافزایش ،معادل سه W/Bباربری تا نسبتی از 
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زیرا با افزایش عرض ترانشه، خاك زیر پی ؛ یابدکاهش می

از جنس مصالح ترانشه گردیده و پارامترهای  طور کاملبه

. لذا باشندیم تأثیرگذارمقاومتی آن در ظرفیت باربری 

 W/Bتا نسبت  شدهاصالحبهسازی خاك با روش ترانشه 

ترین حالت ممکن بوده و موجب ، دارای بهینه9تا  2ن بی

 شود.افزایش ظرفیت باربری می

 
های نسبت به ازایپی  نشست-نمودار بارقایسه م (:9) شکل

 W/B>1مختلف 
 

 
نمودار تغییرات ظرفیت باربری پی مستقر بر ترانشه  (:11) شکل

 W/B 1<تغییرات  به ازای

 یختگیگس مکانیسم، توزیع تنش یقسمت به بررس نیدر ا

 ی. برااست شدهپرداختهدر خاك  یریو گسترش نقاط خم

نشست متناسب با  بارتغییرات میزان  ندیفرآ ،منظور نیا

های با نسبت عرضی مختلف، شالوده مستقر بر ترانشه

توزیع تنش در زیر پی و  قرارگرفته یو بررس موردمطالعه

 هایشکل در 2و  7های به نسبت عرضی مستقر بر ترانشه

که مشاهده  طورهمان. آورده شده است( 72( و )77)

بی برابر ترانشه در حالتی که عرض نسگردد، تنش در می

این بدان معنا است که بیشتر است.  2از نسبت  یک بوده،

ه محدوده ترانش پی، در زیرناحیه محرك گوه گسیختگی 

و تمرکز تنش در این مناطق بیشتر  قرارگرفته دانهدرشت

مقاوم عمل  صورتبهست. ناحیه خاك طبیعی نیز عمدتاً ا

ای از گوه ، بخش عمدهW/Bهای بزرگتر کرده و در نسبت

تشکیل گردیده و  شدهاصالحگسیختگی زیر پی در ترانشه 

 گیرد.توزیع تنش در این ناحیه قرار می

 
 W/B 1 =نمودار توزیع تنش در خاك به ازای  (:11) شکل

 

 
 W/B 2 =ودار توزیع تنش در خاك به ازای نم (:12) شکل

 

مکانیسم گسیختگی و گستره  (،71( تا )79) هایدر شکل

و  7، 1/0برابر  W/Bهای نسبت به ازاینقاط خمیری خاك 

شالوده بر روی خاك  کههنگامی است. شدهدادهنمایش  2

از زمان  رد،یگیمدر حالت بدون ترانشه و با ترانشه قرار 

به سمت خاك  ،تنش شیافزا لیدلهی بشروع بارگذار

و تنش وارده  زانیشوند و بسته به میم لیمتما یختگیگس

را تجربه  ینقاط حاالت مختلفپارامترهای مقاومتی، 

. هر چه نسبت عرض پی به عرض ترانشه بیشتر نمایندمی

شود، توزیع گوه گسیختگی زیر پی در محدوده ترانشه می

دامنه نقاط افزایش گستره  و باعث قرارگرفتهدانه درشت

مستقیم  تأثیر مسئلهگردد. علت این خمیری در خاك می

پارامترهای مقاومتی خاك ترانشه بهسازی شده در میزان 

 .استباربری و گسیختگی خاك زیر آن 
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در  یریو گستره نقاط خم یختگیگس سمیمکان (:13) شکل

 W/B 0.5 = به ازای خاك

 

 
در  یریو گستره نقاط خم یختگیگس سمیمکان (:14) شکل

 W/B 1 = به ازای خاك

 

 
در  یریو گستره نقاط خم یختگیگس سمیمکان (:15) شکل

 W/B 2 = به ازای خاك

 

پی نشست -بر رفتار بار مؤثرمطالعه پارامترهای 

 مستقر بر ترانشه بهسازی شده

 شدهاصالحارتفاع ترانشه  تأثیر

ترین حالت و در بهینه شدهاصالحاجرای ترانشه  منظوربه

، برداریخاكفاری و ی مربوط به حهانهیهزبرای کاستن 

بهینه آن بررسی ارتفاع و ترانشه عمق میزان الزم است که 

ارتفاع  تأثیردر این قسمت، بررسی عددی بر روی شود. 

ترانشه بر روی ظرفیت باربری پی مستقر بر آن مطابق 

 ه نتایج در شکلک طورهماناست.  گرفتهانجام (1) شکل

، با افزایش ارتفاع ترانشه، ظرفیت باربری نشان داده (76)

معادل دو بیشتر شده و مقدار آن تا یک ارتفاع مشخصی 

تا کف سنگ بستر  بعدازآنو  پیداکردهتغییر برابر عرض پی 

تنش  تأثیرماند. با توجه به اینکه عمق حوزه میثابت باقی 

که  شودمینیز مشاهده ، در اینجا استدو برابر عرض پی 

 بعدازآنادامه یافته و  2برابر  H/Bنسبت این افزایش تا 

بیشتر از  H/B، یعنی با افزایش نسبت است ریتأثیبتقریباً 

 گاههیتکبا توجه به اینکه خاك طبیعی محیط مانند ، 2

و توزیع تنش  بی برای ترانشه بهسازی شده عمل نمودهجان

دیگر تغییری گردد، اعمال میدر دو محیط که وارده از پی 

د توانمیاین موضوع  نماید.ایجاد نمیدر ظرفیت باربری پی 

 گرددیممحدودیت عمق ترانشه را مشخص نموده و باعث 

در  درنتیجهو  اجرانشدهارتفاع کل خاك  اندازهبهکه ترانشه 

 خواهد بود. تأثیرگذارهای اجرایی آن هزینه

 

 
 هاینسبت به ازایپی  نشست-نمودار بار (:16) شکل

 H/Bمختلف 

 

در اثر گسیختگی خاك زیر  ایجادشدههای تغییرات کرنش

در  2و  1/0معادل صفر،  H/B یهانسبت به ازایپی نیز 

 شده است. ( ارائه73( الی )71) هایشکل

 

 
در  یریو گستره نقاط خم یختگیگس سمیمکان (:17) شکل

 H/B 0 = به ازایخاك 
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در  یریو گستره نقاط خم یختگیگس سمیمکان (:18) شکل

 H/B 0.5 = به ازایخاک

 

 
در  یریو گستره نقاط خم یختگیگس سمیمکان (:19) شکل

 H/B 2 = به ازایخاک

 

 شکل و ابعاد شالوده تأثیر

شکل و ابعاد شالوده  تأثیرمطالعه جهت در این بخش، 

، هاآن نشست-رفتار بار یبر رو شدهاصالحترانشه مستقر بر 

هایی از قبیل مربعی، مستطیلی، نواری و به بررسی پی

بدین منظور مساحت تمامی که  ای پراخته شده استدایره

یکسان در نظر گرفته شود. مشخصات  ستیها بایپی

هندسی، شرایط مرزی و مشخصات مقاومتی خاك مطابق 

. گردیده استآنچه در بخش قبل توضیح داده شد، لحاظ 

های مختلف پی از برای شکل و هندسهها انجام تحلیل

، نواری (L/B=2)، مستطیلی (L/B=1)قبیل مربعی 

(L/B=10) بررسی  منظوربهو  شدهگرفتهای در نظر و دایره

ها، ابتدا ظرفیت تر و کنترل نتایج حاصل از تحلیلدقیق

های مختلف پی در حالتی که بر روی خاك باربری شکل

ی وجود ندارد، به کمک رابطه اطبیعی قرار داشته و ترانشه

یکدیگر مقایسه  ظرفیت باربری مایرهوف نیز محاسبه و با

است. در  شدهدادهنشان ( 2) که نتایج در جدول گردیده

بررسی مقادیر ظرفیت باربری نهایی از طریق فرمول 

تقریباً یکسان به یک مقدار ای مایرهوف، پی مربعی و دایره

های مستطیلی و و پی همگرا شدهظرفیت باربری برای 

نواری به مراتب ظرفیت باربری کمتری از خود نشان داده 

های عددی نیز همین روند و مقدار در تحلیلو است 

 .بدست آمده استتغییرات با درصدی اختالف به 

های برای شکل شدهمحاسبهرفیت باربری مقادیر ظ (:2) جدول

 برحسبی مختلف پی به روش مایرهوف و تحلیل عدد

)2(kg/cm 

 ایدایره نواری مستطیلی مربعی شکل پی

رابطه 

 مایرهوف
9/9 

7/9 02/9 9/9 

 13/2 92/2 93/2 19/2 تحلیل عددی

 

های مختلف پی در حالتی که ظرفیت باربری شکل تحلیل

دانه با نسبت با خاك درشت شدهاصالحبر روی ترانشه 

W/B  که  طورهماناست.  شدهانجاماند، قرارگرفتهبرابر یک

شود، ظرفیت باربری نهایی برای مشاهده می (20) در شکل

و پی مستطیلی  بدست آمدهپی مربعی مقدار بیشتری 

ظرفیت باربری نهایی کمتری نسبت به پی دارای شکل 

این مقدار با افزایش نسبت طول به همچنین و بوده مربعی 

های نواری به کمینه مقدار در پیشده و عرض پی، کمتر 

 ایدایرههای رسد. مقدار ظرفیت باربری برای پیمیخود 

 باشند.نیز تقریباً با پی مربعی یکسان می

 
شکل پی مستقر بر ترانشه  تأثیرنمودار تغییرات  (:21) شکل

 هاآننشست -رفتار باربر روی  شدهاصالح

 

استقرار نرخ کرنش خاك در اثر  راتییتغ زانیادامه، م در

های ندسه مختلف بر روی ترانشههای با هانواع شالوده

 (د-27)الی  (الف-27) هایشکلمطابق  به ترتیب سطحهم

کرنش خاك در  راتییاست. دامنه تغ قرارگرفته موردبررسی

شالوده  یقرار دارد و برا 97/0ر بازه صفر تا شالوده مربعی د
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علت این  .است 76/0صفر تا  نیبنواری این محدوده 

دلیل  های مربعی بهدر زیر پی ، افزایش تمرکز تنشمسئله

و موجب گسیختگی بیشتر  استبیشتر بودن عرض آن 

نقاط بیشتری در زیر پی  درنتیجهخاك زیر پی گردیده و 

 است. قرارگرفتهبه گسیختگی رسیده و در حالت خمیری 

 
 )الف( پی مربعی

 

 
 )ب( پی مستطیلی

 

 
 ایدایره)ج( پی 

 
  ( پی نوارید)

انواع مختلف  تأثیرتحت کرنش خاك  راتیینرخ تغ :(21) شکل

 شدهاصالحپی مستقر بر ترانشه 

 

 مشخصات مقاومتی مصالح ترانشه تأثیر

تواند خصوصیات مقاومتی در ترانشه می مورداستفادهخاك 

مختلفی داشته باشد. بسته به اینکه این خاك ریزدانه یا 

ان خواهد های مختلفی از خود نشدانه باشد، مقاومتدرشت

در  مورداستفادهکه اشاره گردید، خاك  طورهمانداد. 

بوده و برای ترانشه از طریق  دانهدرشتترانشه از نوع 

است.  تعریفقابل، خصوصیات مقاومتی مختلفی سازیمدل

مقاومتی مختلف به  هایویژگیدر این قسمت با تخصیص 

در  شدهگرفتهخاك ترانشه و محیط تمامی حاالت در نظر 

تر است. برای بررسی دقیق شدهدادهقرار  موردبررسیقبل، 

 استفادهقابلو مقایسه بین انواع مختلف مصالح خاکی 

جهت بهسازی ترانشه، تغییرات ظرفیت باربری پی مربعی 

واقع بر ترانشه در چندین حالت مختلف پارامترهای 

 است. شدهگرفتهدر نظر  (9) مقاومتی خاك مطابق جدول

 

در ترانشه  مورداستفادهانواع خاك  مشخصات (:3) جدول

 شدهاصالح

 °n E (kg/cm2) C (kPa) φ خاك

A 91./  2×706 20 70 

B 91/0  792×706 0 90 

C 91/0  792×706 20 90 

D 91/0  792×706 20 20 
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 Aخاك شود، مشاهده می (22) که در شکل طورهمان

از خود نشان  توجهیقابلظرفیت باربری  تنهاییبه

همین خاك در کنار ترانشه  کههنگامیدهد، ولی نمی

با خصوصیات مقاومتی متفاوت اجرا شود،  شدهاصالح

ظرفیت باربری اختالف چشمگیری در مقایسه با حالت 

که با  دهندمیبدون ترانشه پیدا نموده است. نتایج نشان 

افزایش زاویه اصطکاك داخلی و چسبندگی مصالح ترانشه، 

یابد. چسبندگی خاك، عامل فزایش میظرفیت باربری ا

، اما وجود استگذاری در افزایش ظرفیت باربری خاك تأثیر

چندانی ندارد. برای مثال در  تأثیر تنهاییبهاین پارامتر 

تغییر زاویه  تأثیرچسبندگی ثابت بوده،  کهیهنگام C خاك

اصطکاك داخلی بر افزایش ظرفیت باربری، کامالً مشهود 

که چسبندگی نسبت به حالت قبلی  B است و در خاك

است. حال در  پیداکردهکمتر شده، این اثر مقداری کاهش 

که چسبندگی ثابت و زاویه اصطکاك داخلی  Dخاك 

که با  گرددتیجه میاست، ن افتهیکاهش Cنسبت به خاك 

کاهش زاویه اصطکاك داخلی، ظرفیت باربری به مقدار 

این دو مقدار  کهمیهنگاکند و کاهش پیدا می توجهیقابل

برای کل خاك ثابت باشد، کمترین میزان ظرفیت باربری 

 بدست آمده است.

 
تغییرات پارامترهای مقاومتی خاك  تأثیرنمودار  (:22) شکل

 ترانشه بر ظرفیت باربری پی مستقر بر آن

 

 گیرینتیجه

های استفاده از ترانشه تأثیردر این مقاله، به بررسی عددی 

نشست انواع -دانه بر رفتار بارا مصالح درشتب شدهاصالح

 ABAQUSافزار های مستقر بر آن، با استفاده از نرمشالوده

است. ابتدا صحت  شدهپرداختهبر پایه روش اجزاء محدود 

ار با مقایسه نتایج با تحقیقات افزنرمسنجی عملکرد و اعتبار

و  گذشته انجام گردیده و بعد از حصول اطمینان از اعتبار

تطابق نتایج، اثر ابعاد ترانشه بهسازی شده و اثر شکل انواع 

ای یرهدامربعی، مستطیلی، نواری و  شالوده از قبیل پی

بر روی ظرفیت  شدهانجام هایبررسیارزیابی گردید. با 

 ، استنتاجشدهاصالحهای مستقر بر ترانشه باربری پی

 :که گرددمی

ک ایجاد ترانشه با بهسازی خاك به کمبا  طورکلیبه -7

خصوصیات مقاومتی باالتر در زیر پی، ظرفیت باربری خاك 

دهد یمو خاك مقاومت بیشتری از خود نشان  یافتهافزایش

و با افزایش نسبت عرض ترانشه به عرض پی، مقدار آن 

 .شودمجدد بیشتر می

، ظرفیت باربری نیز شدهاصالحبا افزایش ارتفاع ترانشه  -2

 مؤثرتا عمق معینی  این افزایش ارتفاع و گردیدهبیشتر 

و تعیین  شدهاصالح. لذا با طراحی ارتفاع بهینه ترانشه است

نیز را اجرایی  هایهزینهتوان عمق بهینه حفاری، می

 .هش دادکا

دهد که تغییرات هندسه و شکل پی نتایج نشان می -9

مستقر بر ترانشه بهسازی شده و همچنین مشخصات 

روی ظرفیت باربری آن  مهمی تأثیر ،رانشهمقاومتی خاك ت

با مساحت یکسان، هر چه  یهاشالودهدر  کهیطوربهدارد، 

ظرفیت باربری از ، ابدییمنسبت طول به عرض پی افزایش 

فزایش چسبندگی و زاویه همچنین ا. شودسته میپی کا

، موجب افزایش ظرفیت مصالح ترانشهاصطکاك داخلی 

 گردد.باربری می

شود، بت عرض پی به عرض ترانشه بیشتر چه نسهر  -9

دانه توزیع گوه گسیختگی زیر پی در محدوده ترانشه درشت

دامنه نقاط خمیری در  و باعث افزایش گستره قرارگرفته

 .خاك گردیده است
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