
 

 به نام خدا

 شمع در کاهش نشست ساختمان مجاوراثر بررسی 

 )مطالعه موردی شهر آبادان(

 

 2، حمید مهرنهاد1محسن آقاهادی فروشانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه یزد -1

 و مهندسی گروه عمران دانشگاه یزد استادیار دانشکده فنی -2

Mohsen.aghahadi68@gmail.com 

 

 

 

 چکیده :

هساب و  دچل  هلهظرگرفم  اثرممقلبل پآ بدو  د  زیلدی پس از احداث بنلی سانیا  د  هااالییآ هه ل هلیسالتمال سالیاله  

 ر سلزه جدید برثا برای ب  حداقل  سلهد لصآ ت هلم هیا همده مشخص گردید هلی ب  عالتوج  ب  بر سآبل . شوهدمآ تو دگآترک

هلی زیری  توسط الی هل ب  اهمقلل تنش ،برای  ف  ای  مشکل عالآ هلی وشیکآ از مجلو  وضا  هشاده اس .  هلیسالتمال هشااا  

 عنوا  مطلیع  مو دی اهمخلب ب  هبلدا ش رد  طبق  یک طبق  د  مجلو ت سلتمال   ششیک سلتمال  د  ای  پژوهش  بلشد.شاا  مآ

مو د کلهش هشااااا  ساالتمال  مجلو  اثر شااا  و هقش ه  د   PLAXIS 3D FOUNDATION بل اساامدلده از هرا افرا و  گردید

تواهد مآممر  3ب  فلصل  محو  ب  محو   وهل د   دیف اول شا  گذا ی ه ایش و چادمل  منلسب شا هملیج هشل  داد  .رف قرا گبر سآ 

 ای  ا از با  ببرد. هلی سلزهترک

 

 :های کلیدیواژه

 PLAXIS هبلدا ،ش ر شا ،، سلتمال  مجلو هشا ، اثرممقلبل،        

 

 

mailto:Mohsen.aghahadi68@gmail.com


 

 مقدمه -1

 کاا هحویب  هااا دف اسلسااآ از ایجاالد پااآ یااک ساالتمال  اهمقاالل بل هاالی هلشااآ از ساالتمال  باا  زمااا  د  عااا  منلسااب هاا

هلشاااآ از ایا  بل هاال اثار هاالمطلوبآ بار پااآ سالتمال  مجاالو  هداشام  بلشااد و فشال  وا د باار تالک  ا بااااش از  رفااا  بااال بری  هالیتنش

انااآ . از طاارف دییاار تاانش د  تااوده تاالک بلیااد باا  هحااوی بلشااد کاا  اتاام ف هکااارده و موجاااب گاااااخمیآ هیاااردد اشااارایط ای

پدیااد هااالو د. یعنااآ د  دو هقطااا  از سااالتمال  اتااام ف هشااا  هبلیااد زیاالد بلشااد تاال د  بدهاا  ساالتمال   قبااول قلباال غااار هلیهشااا 

تمال  با  طااو  صااحاح محلساب  و اجارا اتم ل ایجلد هالیاد اشارایط پلیادا ی پاآ . هرگاله دو شارب فاور برقارا  بلشاد و هاار تاود سال

 ]1[د.  بود ک  سلتمال  صدم  هخواهد دیحداکثر اطاانل   ا ب  پلیدا ی و مقلوم  سلتمال  داش  و مطائ توا مآشده بلشد 

هاالی ایااا  بنلهااال  ا هاالی منلسااب و مقاالوا، م ندساال  بلیااامآ پآامااروزه باا  علاا  ازدیاالد و تنااوز بنلهاالی باار   و هبااود زما 

هااد ت از هااا جاادا هااامند. مطلیعاا  هاالی بنلهاال عاوماالک باال یکاادییر برتااو د دا هااد و ب یاااک بااا  هاااا احاااداث کننااد. بناالبرای ، پآهرد

هاال، اهاااا  بنااالدی بااارای هااار دو م ندساااآ ساالزه و تاالک و پااآ دا د. باارای طراحااآ منلسااب و دقااا  پااآ، اط عاالت تااداتل بااا  پآ

 ]2[. و د هالز اس مربوب ب  هشا ، اهحراف و  رفا  تلک م

 

 مطالعات انجام شده -2

ابعاالد پااآ و عااا  فوهداساااو  دو پااآ هاجااوا  باار  وی  رفااا  باال بری و پژوهشاایرا  مخملدااآ د باال ه تاالثار فلصاال  مجاالز، 

 هاالی سااطحآ هردیااک باا  هااا و تاالثار ممقلباال  رفااا  باال بری پااآ ]3[داس و هاکاال ا  .هشااا  پااآ یکاادییر مطلیعاالتآ اهجاالا دادهااد

صااح  هماالیج بدساا  همااده از حاال تحلالااآ دو پااآ  ]4[کوماال  و ساال ا  . ا باار  وی  رفااا  باال بری مااو د مطلیعاا  قاارا  دادهاادهاال ه 

ماامطالآ هردیاک باا  هاا کا  باار  وی ملسا  بال قاالهو   فمال ی هاذیویوی واقاا  شاده اهاد  ا باال همالیج هزملیشایلهآ باار  وی هاال  تاالک 

هشاال  مااآ دهااد مقاادا   رفااا  باال بری مااالهیا  د  حلیاا   ]5[مطلیعاالت صااو ت گرفماا  توسااط گااو د  و گااریدامس  .بر سااآ هاودهااد

زهکشااآ هشااده باارای دو پااآ هااوا ی مااامقر  وی تاالک تباالدفآ فماالیآ هاااب  باا  پااآ مجاارا افاارایش مااآ یلبااد. د  ایاا  تحقااا  فاار  

د  بر سااآ مااارا  فلصاال  مجاالز بااا  دو  ]6[پلشاال  عاااکری و شااوششااده اساا  کاا  هاار پااآ باال  ساالزه ای مجاارا  ا تحااال مااآ کنااد. 

باال تعااداد طبقاالت مخملااف باا  ایاا  هماجاا   سااادهد کاا  د  صااو تآ کاا  اتاام ف طبقاالت ساالتمال  قاادیا و جدیااد زیاالد بلشااد  ساالتمال 

 وششادگآ اسا .گعلمل تعااا  کنناده بارای  علیا  حاداقل فلصال  مجالز باا  دو سالتمال  مجالو  با  هاا، تیااار شاکل هلشاآ از کاج

کاارد  ماادل هزملیشاایلهآ هشاال  دادهااد کاا  هشااا  و  رفااا  باال بری پااآ تااک د  حمااو  پااآ دییاار هاااب  باا  باال فااراها ]7[و کوماال  

 ساااده و از ه  باا  بعااد  وهااد  یااک مقدا فلصاال  بحراهااآ بااا  دو پااآ باا  باشاامری  مقاادا  تااودحلیاا   عاادا وجااود پااآ مجاالو  باا  ازای 

د  صااو ت اساامدلده از یاک هااوز ساااما پااآ سااطحآ با  ایاا  هماجا   سااادهد کا   ]8[کاال  و جاشااادیمحلفظا . کلهشاآ پااادا ماآ کنااد



 

هالی وا ده تاوا  بال افارایش عاا  اسامقرا  پاآ سالتمال  جدیاد بلعاس کالهش هشاا و عدا امکال  د  تیااار داد  ساااما  وسالزه، ماآ

د  مطلیعاالت تااود باال  وش اجاارای محاادود باار  وی دو پااآ مجاالو  کاا  ماادول  ]9[بلسااودهل  و هلهایاالیآ  . باا  ساالتمال  قاادیا شااد

-هالی غاار هایا  شابله  زیالدی با  تالکباناآ  فمال  د  تالکپااشکارد، د یلفمناد کا  هل بل عاا  تیااار ماآاالسمااام  تلک زیر ه 

و  هارماال  و تااد یجآ باار هاالی مجاالو  کاا  باا  طااد  بر سااآ مطلیعاالت هزملیشاایلهآ پااآ ]10[ دی و هاکاال ا  هاالی هایاا  دا د. 

براباار عاار  قلباال صاارف  6هاالی باال فلصاال  باشاامر از ای بل گااذا ی شااده بودهااد هشاال  دادهدکاا  اثاار تااداتل باارای پااآ وی تاالک ملساا 

 بلشد.هظر کرد  مآ

 

 هانشست مجاز شالوده -3

هلی حلصل شوهد، هشا سلتم  مآهلی موجود هلی جدید د  یک طرف از سلتمال ک  د  منلط  ش ری، سلت  و سلزاز ههجلیآ

و ت ی ک  تنش داتلآ ب  صا منطق ب  هاا  دیال توصاا  شاده اس  د  بلشاد. جدید غار یکنوات  مآ از افرایش تنش هلشاآ از سالتمال 

 ]11[هلیآ برای هشا  مد هظر قرا  گارد.یلبند، محدودی کند و افرایش مآهلگ لهآ تیاار مآ

  عبل تند از : هشا  ایشده برپل اممرهلی تعریف 

ω  1ا                                                        :  دو ا  کل ک  برابر اس  بل                                      ω =  
∆ST(max)

𝐿
 

β   : 2ا                                                ک  برابر اس  بل   ایچرتش زاوی                                              β =  
∆

𝑙𝐴𝐵
 

T(max)S∆  هشا  تدلضلآ دو اهم لی پآ  : 

T(max)S  :  هشا  ملکریاا 

L   بعد جلهبآ سلتمال   : 

و چرتش هلی مربوب ب  هشااااا  ک  موجب دو ا    پل اممر1د  شااکل ا

د  سلل 1لهلدا ک اهجا  ژئوتکناک شود هشل  داده شده اس .سلتمال  مآ

     هل معال  ترابآ و حد مجلز ه   ا مشاااخصبرای اهواز سااالتماال  2006

هلم   ا هشل  مآ مقلدیر بال  شاده توساط ای  هیا   1ا دولجکند. مآ

 ]12[ .دهد
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پارامترهای تعریف شده برای مقادیر نشست مجاز  (1)شکل  



 

 مقادیر مجاز پارامترهای نشست براساس نوع ساختمان (1)جدول 

 

 محدود مدلسازی اجزاء -3

افرا هلی اسمدلده شده اس . ای  هرا افرا  از سری هرا Plaxis 3D Foundation محدود س  بعدی د  ای  مقلی  از هرا افرا  اجرا

 لیه سلزه و شا  –سالتم  شاده د  داهشایله دیف مآ بلشاد ک  قلبل اسامدلده د  تحلال پآ گاامرده، شااعآ،  ادی   Plaxis اجرا محدود

 ]13[.بلشد مآ سلحلآ

 

 شبکه اجزا محدود و شرایط مرزی  -3-1 

 محدود ب  کل   فم  د  ای  هاوه  ای از شبک  اجرا  2اکل ش

مقلی   ا هشل  مآ دهد. مطلیع  پل اممریک برای ابعلد مخملف 

ویژگآ هلی مبلیح  شاا  و ه ایش هلی مخملف اهجلا شد.

اهد. تلک زیرهو ده شدههلی تلک، شا  و  ادی  د  جدول

 بلشد.مآ  ش ر هبلدا   مو د بر سآ، تلک  س منطق  ای د 

ممر و پآ  20× 20 د  ای  پژوهش سااالتمال  جدید بل ابعلد

ممر و سلتمال  قدیا بل ابعلد سالهمآ 80 ادی  ه  بل ضاخلم  

سلهمآ  20ممر ک  بر  وی یک پآ بل ضاخلم  هلچار  20×10

 30ی  دو پآ ب  فلصااال  سااالزی شاااده اسااا  ک  اممر مدل

ممر طول  240بنلبرای  ابعلد محاط شبا  سلزی  شود.عر  اممداد داده مآ برابر 5ابعلد مدل  ا از هر طرف ب  اهدازه  ممر از ها قرا  دا هد.سلهمآ

  .دهدپ   موقعا  دو پآ  ا هشل  مآ  3ا شکل شود.ممر د  هظر گرفم  مآ 100و بل عا  

 مقادیر مجاز معیار نوع آسیب نوع ساختمان

ساختمان های قاب بندی 

 شده و دیوار باربر مسلح

 150/1 – 250/1 چرتش زاوی  ای هساب سلزه ای

 500/1 چرتش زاوی  ای ترک د  دیوا  و پل تاش  هل

 300/1 دو ا  جنب   لهری

 mm  50-75املس  هل  هشا  کل سرویس دهآ

بعدی 2( مش بندی2شکل )  



 

 مشخصات مصالح در مدل -3-2

   هلی زیرزمانآ د  ش ر هبلدا  د  عا  یک ممری سطح زما  تراز هب

یلشد. مشخبلت تلک ای  پژوهش بل مدل تلک اشبلز مآ بلشد، یذامآ

ر ه لیآ سلتمال  بسلزی شده اس . بل توج  ب  ههک  اثر هشا  موهرکویاب مدل

شود، یذا از پل اممرهلی زهکشآ شده تلک اسمدلده  وی سلزه مجلو  بر سآ مآ

 مو د اسمدلده بل توج  ب  هملیجو شا  گردد.د  جداول زیر مشخبلت پآ و تلک مآ

 شده اس . هو ده ]14[موجود د  محل  هزملیش مکلهاک تلک و پآ

 

 مشخصات پی ساختمان -3-2-1

 پی ساختمان( مشخصات 2جدول)

 

 

 

 های خاکمشخصات الیه -3-2-2

 

 ضخامت )متر( نوع پی
 پیمدول االستیسیته 

 )کیلو پاسکال(
 ضریب پواسون

 وزن مخصوص

 )کیلونیوتن بر متر بر متر مکعب(

 2.686e7 0.15 24 0.8 سلتمال  جدید

 2.686e7 0.15 24 0.2 سلتمال  قدیا

 2kn/m( ′C ′φ ϒ (kn/m2) Es   (kn/m2) υ intR( عمق الیه توصیف الیه نوع الیه شماره الیه

1 Cl 1 0.35 6000 19 22 23 6 ای  س ق وه 

2 Cl  1 0.4 8000 18 19 24 6  س تلکامری 

3 Ml  1 0.3 10000 19 30 14 3 ای سال  ملس 

4 SM   1 0.25 18000 20 36 10 5 ملس   یرداه 

5 SM   1 0.25 15000 20 41 7 10 ملس   یرداه 

6 CL 1 0.35 16000 20 21 26 5 ای  س ق وه 

240 

10  20 

5B 

 
20 

240 

هاپالن موقعیت و جانمایی پی (3)شکل  

های خاک ( مشخصات الیه3جدول)  



 

 

 هامشخصات شمع -3-2-3

سلزی شده اس . د  محاط غار ممخلخل و بل  فمل  االسماک تطآ مدل    Plaxis 3D foundationافرا هل د  هرامشخبلت شا 

 ]15[هید.دس  مآزیر ب  هو ده شده اس . مدول االسمااام  شا  بمنآ از  ابط    4 اهلی مدل اصلآ مطلب  جدولشا مشخبلت 

𝐸 = (3300√𝑓′𝑐 + 6900) (
ϒ𝑐

23
)

5/1

= (3300√45 + 6900) (
25

23
)

5/1

≃ 3/3 𝑒7𝑘𝑝𝑎                              3ا  

شمع( مشخصات 4جدول)  

 قطرشمع

 )متر(

عمق مدفون 

 شمع )متر(

 مرکز بهفاصله 

مرکز شمع 

 )متر(

ضریب 

 پواسون

مدول االستیسیته 

 شمع

 )کیلو پاسکال(

 وزن مخصوص

)کیلونیوتن بر متر بر متر 

 مکعب(

intR 
 

0.6 15 2 0.2 3.3e7 25 0.7 

 

شده ، زاوی  اصطکلک د  حلی  زهکشآ شده، چابندگآ زهکشآ ب  ترتاب   C' ، ′φ  ،ϒ ،sE    ،υ  ،intRد  جداول بلال 

 بلشد.مخبوص ، مدول االسمااام  ، ضریب پواسو  و ضریب اهد کنش تلک مآوز  

 

 مدل رفتاری  -3-2-4

کویاب ک  مدیآ سلده و سری  د  شبا  سلزی  فمل  تلک مآ بلشد، اهجلا شد. از ههجل -ره فمل  مبلیح تلکآ بل اسمدلده از مدل مو

بلشد،  ادی  و شا  هل د  محدوده کشال  بلقآ ملهده و بنلبرای  از مدل ک  ضاریب کشاالهآ شا  هل و  ادی  هاب  ب  تلک باال  بلالتر مآ 

 .تطآ کشال  برای شبا  سلزی  فمل  هه ل اسمدلده شد

 

 نرم افزار مدل صحت سنجی  -4

هلی هزملیشیلهآ هاچو  هزملیش ب  منظو  اطاانل  از عالکرد هرا افرا  و هاچنا  اعمبل سنجآ مدل سلتم  شده، اط علت هزمو  

ممر و  15تلیآ بل طول  9کل   ف . د  ای  هزملیش گروه شا  اهجلا شد، ب  1998د  سلل  ]16[مریداوژ ک  توسط هو یکشآ و  هدویف لهس

7 CL  1 0.35 35000 21 20 29 65 مل ل ممراکا 



 

مقدا  ممر د  هظر گرفم  شد.  25ممر ب  کل   ف  و محدوده تلک تل  14ممر و قطر  0.05ممر شبا  سلزی شد و پآ  ادی  بل ضخلم   2..0قطر 

 گردد.  ا ائ  شد، محلسب  مآ1962شا  از  ابط  زیر ک  توسط دیویس و تالو  ا –هشا  مالهیا  شلیوده  ادی  

   Savg ≈ 1/.  × (2× Scenter + Scorner)                                                                             4ا  

د   بلشند.شا  مآ –مقلدیر هشااا  د  مرکر و گوشا   ادی  د  شلیوده  ادی   cornerSو  centerS مالهیا  ومقدا  هشااا   avgS ک  د  ه 

میل هاوت   12تح  بل   مقدا  عددی هشا  مالهیا  حلصل از اهجلا مطلیع  هزملیشیلهآ و  وابط تئو ی توسط هقلی هو یکشآ  5اجدول 

 ه  بل هرا افرا  پلکااس مقلیا  گردید.وا د بر ک هک شا  هو ده شده اس  و مقلدیر 

 رفته در مقالهکار( مقایسه نتایج آزمایشگاهی با مدل عددی به5جدول )                              

 

 

 

 

هاچنا  ب  منظو  اطاانل  از صح  تحلال هرا 

و  15، 12، 10، 5افرا ، مدل سالتم  شده تح  بل هلی 

   هل بل مقلیامیل هاوت  قرا  گرف  و صاح  جواب 20

مو د  ]16[ف یوهو یکشآ و  اهد هل بل توج  ب  مقلی ه 

 . 4شکلا بر سآ قرا  گرف 

 

 

 محاسباتنحوه  -5

            ه هقط  بل محلساب  اتم ف هشااا  با  هر دو هقط  مموایآ و تقاااا کرد  ه  بر فلصل  با  9سالتمال  قدیا ب  عرضاآ بل تقاااا  اساملی 

ل              هپآ بر فلصاال  با  ه  شااود. برای محلسااب  دو ا  هار اتم ف هشااااا  با  هقط  ابمدا و اهم لیای محلسااب  مآ، چرتش زاوی  )ممر1.25 (

و  004/0برابر بل ای ب  ترتاب ای و ترک غار ساالزهبرای ترک ساالزه βمقدا  مجلز چرتش  هلم  کلهلداطب  هیا  شااود.ممر  تقااااا مآ 10ا 

 برابر اس  بل :  25/1بلشد. یذا اتم ف هشا  مجلز با  دو هقط  ب  فلصل  مآ 002/0

 22 هشا  مالهیا  حلصل از اهجلا مطلیع  هزملیشیلهآ

 23 هشا  مالهیا  حلصل از  وابط تئو ی

 21 افرا هشا  مالهیا  حلصل از تحلال هرا

افزاری و آزمایشگاهیهای نرمسنجی و مقایسه تحلیل( صحت4شکل )  



 

β = 180/π × 0/004 = tag
−1 𝑥

1/25
→ 𝑥 = 5 مالآممر                                                               5ا            ایحد ترک سلزه

β                                                             6ا             د ترک معماریح = 081/π × 1/110 = tag
−1 𝑥

1/52
→ 𝑥 =  5/5میلیمتر

بلشد، ممر مآ 10بلشد. بل توج  ب  اینک  طول ضل  بحراهآ برابر بل ضال  سلتمال  مآ 300/1مارا  دو ا  مجلز طب  هیا  هلم  برابر بل               

 ساآ باشامر اثر سالتمال  ب  منظو  بربلشاد. مآ 10× 300/1=  33بنلبرای  مقدا اتم ف مجلز با  دو اهم لی سالتنال  قدیا برابر بل  مالآ ممر 

مارا  هشا   گذا ی شد ومشخص و ب  ترتاب شال ه  A, B, C, Dاض ز هااآ از سلتمال  قدیا بل حروف   هندسآ ل ب  دیال تق مجلو ،

هلی هشا   5اشکل   سا گردید.کالوهاوت  بر ممر مرب  د  سلتمال  جدید  60تح  تلثار بل گذا ی از پآ سلتمال  قدیا  ضل  هل د  چ ل 

 . دهد ا هشل  مآد  هقلب هشل  داده شده  جدیدسلتمال   سلتمال  قدیا تح  اثر

)ب(                                                                             )الف(             

قدیم در مجاورت ساختمان  ( منحنی نشست اضالع ساختمان6شکل )

گذاری نقاط پی نمایش شماره    (5)شکل 

 ساختمان قدیم



 

ک  د  وسط   Cمشاخص اسا  باشامری  مقدا  دو ا  و چرتش زاوی  ای د  سالتمال  قدیا د  ضال    6اهالهطو  ک  د  شاکل  

 5اشمر از د  تالمآ ای  ضل  بمموایآ با  دو هقط  شااا  هگردد ک  اتم ف افمد. هاچنا  بل توج  ب  شاکل مشاخص مآسالتمال  اتدلر مآ

ای تواهاا بود. از طرف دییر باشمری  اتم ف با  دو اهم لی پآ بر حاب هلی سلزهبلشد. بنلبرای  د  طول ای  ضل  شلهد ترکمآ ممر مالآ

بلشااد، یذا ای  ضاال   ا ب  عنوا  ضاال  بحراهآ ممر مآمالآ 33مآ بلشااد و از ههجلیآ ک  حد مجلز برای دو ا   92-28= 64ممر برابر بل  مالآ

 . شودو اثر شا  بر هشا  ه  بر سآ مآ گردداهمخلب مآ

 

 تحلیل و بحثعددی نتایج  -6

 شمعانتخاب حداقل طول قابل قبول  -6-1   

ای هسلزجلوگاری از ترک ب  منظو  اهمخلب حداقل طول منلسب برای 

 60هلیآ بل قطر ثلب  گذا ی، شاااا د  سااالتمال  قدیا، د   دیف اول شاااا 

ممری د  زیر پآ    5/3و  3، 5/2، 2، 5/1ممر و د  فلصاال  محو  تل محو  ساالهمآ

ممری از پآ ساالتمال  قدیا هبااب ساالهمآ 30ساالتمال  جدید و د  مجلو ت 

 .بلشدافرا ی ب  صو ت زیر مآهملیج تحلال هرا شود.مآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اه( نمای شماتیک محل قرارگرفتن شمع7شکل )

(الف)  (         ب)     

( مقادیراختالف نشست بر اساس معیار چرخش8شکل )  



 

 .بلشدای هاآگوی معال  ترک سلزهر بل هر فلصل  محو  ب  محو  جوابمم 10هلی بل طول شا معال  چرتش،    و7شکل ا بل توج  ب 

بل توج  ب  ههچ   بلشد.ممری مآ 3.5و  3، 2.5، 2، 1.5 برای فواصل محو  ب  محو    Cضل   دو اهم لی هشا  هشال  دهنده مقلدیر  6اجدول 

ممر بدس  همد. ب  هاا  دیال حداقل طول اهمخلبآ مالآ 33ذکر شد، بر اسلس معال  دو ا  حداکثر اتم ف مجلز با  دو اهم لی پآ سلتمال  

ممر معال  دو ا   15ممر و طول  5/3هلی بل فلصل  محو  ب  محو  باش از برای شا باناا ک  گردد. هاچنا  مآممر اهمخلب مآ 15هل برای شا 

  .8اشکل  گو هاا جواب

    C(  مقادیر نشست دو انتهای ضلع6جدول )                                                                                                    

 

 هاانتخاب فاصله بهینه مرکز به مرکز شمع -6-2  

هر  دیف  اگر مارا  بلزدهآ مموسط طب  تعریف .کناااز معال  بلزدهآ مموسط  دیف شا  اسمدلده مآاهمخلب فلصل  ب ان  برای  

 : ممر تواهاا داش  15هلی برای شا معرفآ کناا، شا   ا ب  عنوا  س ا بل بری هر شا  از مقدا  کلهش هشا  

=      بلزدهآ مموسط  دیف شا 
اتم ف هشا  د  حلی  وجود شا  هاب  ب  حلی  بدو  شا 

تعداد شا 
 

تری  ک  بحراهآ 19د و مارا  بلزدهآ  ا د  هقط  های هبلشند، هلماده شوهلیآ ک  دا ای ترک سلزههلی قلبل قبول  ا شا و اگر چادمل  شا 

قلبل ذکر اس  ک  د  شود. حلصل مآ  7ا جدول ،هل محلسب  شودبرای ای  شا گردد، د  سلتمال  قدیا محاوب مآ بر اسلس هشا  هقط 

 بلشد.اامر مآمال 92برابر بل  19حلی  بدو  شا  مقدا  هشا  هقط  

 

فلصل  محو  ب  

 s محو  شا 

 طول

 Lشمع
هشا  

 ابمدا

هشا  

 اهم ل

5/1  10 72-  29-  

5/1  15 56-  29-  

2 10 73-  29-  

2 15 58-  29-  

5/2  10 75-  29-  

5/2  15 60-  29-  

3 10 81-  29-  

3 15 61-  29-  

5/3  15 63-  29-  

5/3  20 54-  28- طول و فاصله  های با(  دوران پی ساختمان قدیمی بر اساس شمع9شکل ) 

 مختلف



 

 (  مقادیر بازدهی متوسط ردیف شمع7جدول )                                               

 

 

 

 

 

 

بلشد. بنلبرای     ممر مآ 3فلصل  هلی بل شاا  ب    باشامری  سا ا بل بری هر شاا  از مقدا  کلهش هشااا  مربوب7بل توج  ب  جدول ا

 گارد.هلی بعد مو د اسمدلده قرا  مآک  د  تحلال توا  از ای  چادمل  شا  ب  عنوا  حلی  ب ان  هلا بردمآ

  

 هاشمع صلهو فا تأثیر افزایش ردیف بررسی -6-3  

شااود و   د  هظرگرفم  مآ10ممر از ها مطلب  شااکل ا 2 ی دیف شااا   ا ب  فلصاال  4ب  منظو  بر ساآ تثثار افرایش  دیف شااا ،  

بر سااآ  4و3و2و1،  3و2و1، 2و1هلی ب  صاو ت مااامقل و بل  دییر ب  صااو ت گروهآ د   دیف 4و  3، 2، 1 اثرات ه  یک بل  د   دیف

 گردد.ترساا مآ  13  و هاودا  دو ا  د  شکلا12  شکل ادای سلتمال  قدیا چرتش زاوی  ،11منحنآ هشا  د  شکل اهاودا  گردد.مآ

 

 

 فلصل  با  شا 
تعداد شا  د  

 هر  دیف
 19هشا  هقط  

مارا  اتم ف 

 هشا 
 بلزدهآ

5/1  13 56-  36-  76/2  

2 10 58-  34-  4/3  

5/2  8 60-  32-  4 

3 7 -61 31-  43/4  

4   3   2   1  

 ها(  پالن جانمایی شمع10شکل)

X 

Y 

3-2منحنی نشست آرایش چیدمان شمع   (11شکل )  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هل ب  صو ت گروهآ د  چادمل  شاا   11مطلب  شاکلا

 دیف شاا  اثر قلبل توج آ بر مقلدیر هشا  هدا د و  4

 فا  بل مآهاالهطو  کا  اهمظال  هاچنا   هالچار اسااا .

 هل از بر سلتمال ، تثثار شا  برافرایش فلصل  محو  شا 

عا  اثر گذا ی شاااود. هار کامر مآ 19هشااااااا  هقط  

ی ا ب  فلصل بلشدمآ 25هل بر کلهش هشا  تل هقط  شا 

  12مطلب  شاااکلاممری از بر سااالتمال  قدیا .  6ایآ  5

ی اهنیلمآ ک  شا  وجود هداشم  بلشد، شلهد ترک سلزه

د  مال  ه ایش چادمل     طول سااالتمال  تواهاا بود.د

ای بلعس ترک تو دگآ سلزه 3و 4هل  دیف شاا  شاا 

د  تالمآ حلالت چادمل  شا  شلهد ترک تو دگآ  بلشد.ممری از بر سلتمال  قدیا مآ 8/2هلی شا  تل ب  ای  معنآ ک  اثر  دیفشود مآ

کنند. بنلبرای  هسمله  مجلز قرا  معال  دو ا   ا ا ضل هاآ  4و 3، 2هلی  دیف شا  ، 13امطلب  شاکل  بلشااا.مآ معال ی د  سالتمال  قدیا

محلسب   19   مارا  بلزدهآ  ا بر اسلس هشا  د  هقط  14هاچنا  د  شکل ا  سد.ممر مآ 8/2گاری  دیف شاا  بل توج  ب  معال  دو ا  ب  

   .برابر قطر  5دو شا  افلصل  با  دا د 1 دیف شا   3-2باشمری  بلزدهآ  ا ه ایش شا   بر اسلس ه   شده اس .

شمع  براساس معیار چرخش مقادیر اختالف نشست( 12شکل )

2-3   

  3-2( نمودار دوران ساختمان قدیم بر اساس چیدمان شمع 31شکل)

 3-2( میزان بازدهی چیدمان شمع 14شکل )    



 

 گیرینتیجه -7

منطق   هملیج هزملیشیلهآ تلکافرا  پلکااس و بل اسامدلده از هرا مبمنآ بر تحلال عددیب  صاو ت مطلیع  مو دی پژوهش حلضار 

یک طبق   سلتمال  مجلو هشا  بر  وی  20×20 طبق  جدید بل ابعلد 6د  زیر پآ سالتمال  بر ساآ اثر شاا   اهجلا شاد و هدف ه  هبلدا 

 و هملیج زیر حلصل شد: بود 10×20قدیاآ بل ابعلد 

 خ   19د  ساالتمال  قدیا و هقط   Cممر از ساالتمال  جدید اضاال   20ضاال  د  وسااط د  ساالتمال  قدیاآ باشاامری  مارا  هشااااا    -1

 بلشد.ب  دیال ههک  تنش وا ده د  ای  قاا  از پآ سلزه جدید باشمر از سلیر هقلب مآ  مر .ممالآ 92دهدامآ

ب  دیال اهمقلل بل  ساالزه جدید ب   همد.ممر بدساا   15ای ساالتمال  قدیاآ حداقل طول قلبل قبول شااا  برای جلوگاری از هشااااا  ساالزه -2

هشاا  کامری شلهد تواهاا بود. طباعآ اس  هر چ  مارا  بل  سلزه جدید  و شاودی هار ب  سالزه مجلو  ایقل مآکامرتنش تر هلی پلیا الی 

 بود. باشمر بلشد هالز ب  شا  بل طول باشمر تواهد

هلی باشمر اتم ف هشا  بل حلی  بدو  ممر از بر سلتمال  قدیا بدس  همد. د  عا  6ایآ  5ممر،  15هلی بل طول گذا ی شاا عا  اثر -3

 . 11بلشداشکل شا  هلچار مآ

ممر برای کلهش هشا  سلتمال  قدیاآ  3هلی بل فلصل  محو  ب  محو  شا  ،بل اسامدلده از معال  دو ا  و معال  چرتش و پل اممر بلزدهآ -4

 برابر قطر .   5افلصل  با  دو شا   اهمخلب گردید

  سد.ممر از بر سلتمال  قدیا مآ 8/2  ب  ممر بل توج  ب  معال  دو ا 3هسمله  مجلز قرا  گاری  دیف شا  بل فلصل   -5
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