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دهیچک
بی اي ارزیاهقترین روش . یکی از دقیگیردمورد استفاده قرار میها روش هاي متعددي شمعظرفیت باربريجهت محاسبه 

اشد. می بها نشست شمع- بار فشاري و تعیین منحنی ها، انجام آزمایش بارگذاريشمعظرفیت باربی
عدد ستون سنگی 2وبتنی درجاریز عدد شمع2با انجام یک سري آزمایش بارگذاري روي بتدااپژوهش حاضر در 

زمایش پس با استفاده از آظرفیت باربري جدار این شمع ها تعیین شد، س، رس دارايکوچک در خاك ماسهبا ابعادکوبشی
ا بر نهایت د و دصل گردیامحل پارامتر هاي مقاومت برشی خاك حبرش مستقیم بر روي نمونه هاي دست نخورده خاك

در اراربري جدرفیت بظکولمب و روابط تحلیلی چنین نتیجه گیري شد که در شمع هاي کوبشی ، -استفاده از مدل موهر
در حالت ح شمع و خاكبیشتر بوده و همچنین زاویه اصطکاك داخلی مصالدرصد 18مقایسه با شمع هاي بتنی درجا ریز 

بیشتر از شمع هاي درجا ریز می باشد.درصد 22شمع هاي کوبشی 

شمع کوبشی، شمع درجا ریز، ظرفیت باربري، پارامترهاي مقاومت برشی خاكکلیدي:کلمات

و هدفمقدمه. 1
که یطیشرادریو به طور کلکنندیهستند که بارهاي وارده از طرف ساختمان را به خاك منتقل مییهاها شالودهشمع

ادیزیلیاي خبوده و بارهاي سازهمساله دار و فیخاك منطقه ضعایو ستندینیمناسبهنیگسترده گزایهاي نواري شالوده
. مقاومت ردیگیاصطکاك جدار و نوك صورت مقیانتقال بار از شمع به خاك، از طر]. 1[شودیهستند از آنها استفاده م

قیها دارد. دانستن مقدار دقباربري شمعتیبر ظرفییبسزاریداشته و تأثیبستگاديیي زشمع، به پارامترهایاصطکاک
خاك، ريیپذضعف باربري و نشستلیبه دلهاعاستفاده از شم. باشدیبرخوردار مییباالتیاز اهمشمعیمقاومت اصطکاک

-تحتطیاز شرایموجود در هنگام کار با بعضايهتیعدم قطعناشناخته ومسائل دوري دارد. به علت اریبسیخیتارنهیشیپ
حیصحنیتخم.]2[یدر نظر گرفت تا علم مهندسیهنر مهندسکیبه عنوان را یهاي شمعشالودهیطراحتوانیم،یاالرض

رایز،استداشتهمعطوفخودبهراکیژئوتکننیمهندسذهنهموارهکهاستیمسائلازیکیهاشمعقائمباربريتیظرف
خاك، وجودیناهمسانویناهمگنمانندیعوامل. اثراستالزمآنهامنیایطراحجهتهاشمعیینهاباربريتیظرفنییتع

و جنس شمعوشمع،خاكاندرکنشکرنش،-تنشدهیچیرفتارپخزش،استعدادعت،یدرطبخاكمختلفباتیتنوع ترکآب،
از جمله جنس یهاي مختلفدگاهیاز دتوانی. شمعها را مکندیمهمراهمشکلباراباربريتیظرفنییتعساخت،روشهاي

که شمع در یطیخاك، عملکرد شمع از لحاظ باربري، شکل مقطع شمع، محیها، نحوه احداث شمع، مقدار دستخوردگشمع
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مع براي اي که شو سازهینیزمریسطح آب ز،یتحت االرضطیاستقرار شمع، طول شمع، شراهیزاوشود،یآن کار گذاشته م
.بندي نمودمیشده است تقسیآن طراح

ز لحاظ ا. شوندیميبندمیاز آنها تقسیبیترکایو یفوالدي ،چوب،یاز لحاظ جنس، شمعها به چهار دسته بتنمثال
خاك، یستخوردگدز لحاظ ا. شوندیکه با کمک حفاري و به صورت درجا احداث منیاایو یدنیبه صورت کوباینحوه احداث 

ا باربري نوك و بییهاعبه شمزین. از نظر باربري شوندیممیتقسییکم و بدون جابجاییجابجااد،یزییبا جابجاییهاشمعبه 
.]3[شوندیممیهر دو تقسبیترکایجداره و 

شهايیآزماجینتاربیمبتنهايروش،یکینامیدهايروش،یکیاستاتلیتحلهايروشلهیوسبه راشمعباربري
نیترعتماداقابلونیترقیقدن،یبهترشمعبارگذاريشیآزماانیمنیازد. درنیتخمتوانیمشمعبارگذاريشیآزماودرجا
.کندیمنییتعمحلدرویواقعطیشرابر اساسراشمعکیباربريتیظرفرایزباشد،یمهاشمعباربريتیظرفنییتعروش

ممیقدار ماکزمکیه بها را اغلب شمعهجداریها، مقاومت اصطکاکمعشیطراحنهیدر زمجیهاي تئوري رالیتحل
با ،جداریکاکاصطقاومتمکهبودندمعتقدنیکنند. محققیشود محدود میمدهینامیکه به اصطالح عمق بحرانیدر عمق

ابت ثو از آنجا به بعد رسدید مبه مقدار حداکثر خوشمعقطربرابر 20تا15در حدود یکرده و در عمقدایپشیعمق شمع افزا
]. 4ماند [یم

ا د را که بباتارهاي اجراي شمع بدین صورت است که پس از حفاري محل اجراي شمع، مصالح مالتیکی از روش
کوبند. دراین یها را مو الیهاند، با رطوبت بهینه ممزوج کرده و به صورت الیه به الیه درون چاه ریختهالیاف مسلح شده

شود.شود به اختصار، ستون سنگی کوبشی نامیده میشمعی که بدین صورت حاصل میتحقیق
در خاك و کوبشی ا درجیهاي بتنشمعجدارهیاست که، مقاومت اصطکاکنیبر ایسعحاضردر پژوهشنرویاز ا

زمایش برش آنتایج ز افاده ستاشده و سپس با نییبارگذاري محوري فشاري تعشیآزماجی، با استفاده از نتارس دارايماسه
ر درگیري و مقداه ایسه شدهاي کوبیدنی و درجا ریز با هم مقمستقیم و روشهاي تحلیلی تعیین ظرفیت باربري جدار، شمع

گردند. هاي کوبشی به جداره تعیینشمع

. تئوري و پیشینه تحقیق2
:دشویمفیتعرریق رابطه زطبايدر خاك ماسهواحد سطح در هر عمق دلخواه شمعیمقاومت اصطکاک

)1(
ـ زاوتنش قائم مؤثر در عمق مـورد نظـر و  خاك،یفشار جانببیبرابر با ضربیبه ترتδوv′σ ،kکه در آن  ـ  هی نیاصـطکاك ب

.باشدیخاك و شمع م
.را خواهیم داشتافتد رابطه زیر با فرض اینکه صفحه برش در داخل خاك اتفاق می

)2(
فشارمساويتقریباًآنمقدارواستمتغیرعمقباkمقدار چسبندگی خاك است. Cصطکاك داخلی و زاویه اφ، 2در رابطه

و اجراءروشوبهدهبوشمعنوكدر٠kسکون حالتدرخاكفشارزاکمتراحتماالوشمعبااليدرkpرانکین مقاوم
که شنهاد شدهاي پیي ماسههاها در خاكاکی شمعدر ارتباط با مقاومت اصطکدارد. روابط مختلفیبستگینیزشمعکوبیدن

]. 3به بیان آنها میپردازیم [
نموده است. پیشنهادزیرشرحبهراk]، مقادیرDas]3موجود، نتایجبر پایۀ

 tankf vs

Ctankf vs 
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آب: اجتبحفاري شدهیاوشدهحفاريهايشمعبراي
)3( sin1kk 0

کم: جاییبهجاباشدهکوبیدههايشمعبراي
0kkپایینحد)4( 

0k4.1kحد باال)5( 

زیاد:جابجاییباشدهکوبیدههايشمعبراي
0kkپایینحد)6( 

0k8.1kحد باال)7( 

:]2[استکردهشنهادیپراریزروابطادیزییجاجابهباهايشمعبرايبوسن 
)8(rD0065.018.0tanK 

)9(rD008.05.0K 

تراکم نسبی بر حسب در صد است.rDکه
] Meyerhof7[ها را بر حسب عدد نفوذ استاندارد(شمعیمقاومت اصطکاکNباشدیمریورت زکرده که به صانی) ب:

)10(N
.اشدبیم2برابر یهاي کوبشو براي شمع1هاي حفاري شده برابر براي شمعβبیضر10در رابطه 

Kulhawy] نشان دادند که8و همکاران [δازیتابعφنسبتباشدیم .δ/φریمتغ1تا 0/5مع از بسته به زبري جدار ش
شده باشد، زبري جدار را استفادهییهاي مناسب اجراکه در ساخت آنها از روشزيیهاي درجاربراي شمعδ/φاست. مقدار

میضخهیالکیکه ه طورياستفاده شود، بزيینامناسب دوغابرروشهايکه از یکرده و برابر واحد است. در صورتجادیا
.شودیکمتر در نظر گرفته مای8/0برابر δ/φمقدارد،یدوغاب در جدار گمانه به وجود آ

WrightوReese اي واحد سطح بریکرده بود که مقاومت اصطکاکانیحفاري شده با قطر بزرگ بهاي براي شمع[9]
.شودیمحاسبه مریهاي حفاري شده با قطر بزرگ به صورت زشمع

)11(kPa50)fmax( ults     وults0s )f(tankpf 

Tomlinson]10[ارائه کرده است:ریه زمقاومت واحد جداري را به صورت رابط

)12(2
vs m/kN110tankf 

حالت سکون است.یفشار جانببیبرابر ضر1تا 7/0برابر یفشار جانببیکه ضر
ه شمال بايیي درهاانجام شده روي ساختمانهايشیآزماجیکه از نتا]Beringen]11و Ruiterییروش اروپا

رابر قطر شمع به ب8دل معایتا عمقنیجداره شمع از سطح زمیدست آمده بود و در آن فرض شده بود که مقاومت اصطکاک
:باشدیمریبه صورت زشودیو پس از آن ثابت مکندیمرییتغیصورت خط

)13(sss A.f.kr 
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ن:که در آ
sr =جداره شمع، یمقاومت اصطکاکsf=بر واحد سطح شمع، یمقاومت اصطکاکAs=ع وشمیسطح جانبkیبیضر

اي هاي ماسهبراي خاكوکندیمرییتغ2تا 8/0که بسته به نوع خاك و مصالح شمع و نوع ساخت شمع از است بدون بعد 
.شودمیفرض 1برابر 

نحوه اجراي شمعمعرفی محل و . 3
ي در شهر او نقطهرز این ااز آنجا که هدف در این پژوهش مقایسه ظرفیت باربري دو نوع شمع در خاك ماسه رس دار است، 

مچنین هو زمایشنجام آکرمان با شرایط خاك مورد نظر جهت انجام تست بارگذاري شمع انتخاب گردید که موقعیت محل ا
باشد.می) 1و جدول() 1(مطابق شکلمختصات جغرافیایی آن

وخورده ستدهاي ابتدا با حفر چاهکی بین محل اجراي شمع بتنی درجاریز و ستون سنگی کوبشی و اخذ نمونه
) 2ح جدول(به شردست نخورده و انجام آزمایشات آزمایشگاهی نظیر برش مستقیم و دانه بندي، اطالعات خاك محل

استخراج گردید.

شمعهايبارگذارشی: محل انجام آزما1شکل

ها: مختصات محل انجام آزمایش بارگذاري شمع1جدول 
elevationyxZone number

17653344396/60506414/9940

: مشخصات خاك محل آزمایش2جدول 

)m(عمق نمونه برداري)t/m٣وزن مخصوص طبیعی(زاویه اصطکاك داخلی(درجه))٢Kg/cmچسبندگی(
0/15-0/230-251/70-1/805/0

متر و به فاصله یک متر از 40/1سانتیمتر و عمق 15حلقه چاهک به قطر 4با استفاده از دستگاه حفاري دورانی تعداد 
باشد با توجه به این که دراین تحقیق، هدف بررسی مقاومت اصطکاکی جداره شمع مییکدیگر درون زمین طبیعی حفر گردید. 
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پس از حفاري براي از بین بردن اثر ظرفیت باربري نوك از ا استفاده از تمهیداتی از مقاومت نوك شمع جلوگیري کرد. بایستی ب
سانتیمتر در انتهاي گمانه استفاده شد.40سانتیمتر و ضخامت 15یونولیت به قطر 

(روي یونولیت) جهت گمانه4هر ) از یک دوش پالستیکی متصل به لوله در انتهاي ب-2در مرحله بعد مطابق شکل(
سانتیمتر 40ا، هگمانهل مفیدورود بنزین و حل نمودن یونولیت و به تبع آن آزاد شدن نوك شمع، استفاده شد. در نتیجه طو

قررات ملی منهم از طبق با مبحثها منمتر رسید. دو حلقه از گمانه ها با استفاده از آرماتور حداقل شمع1کاهش یافت و به 
باروپیلن تارد مسلح به الیاف پلی پدو حلقه گمانه باقیمانده با با.الف)-2(آرماتوربندي گردید و بتن ریزي شدایراننساختما

تن مورد استفاده جهت شمع مشخصات بضربه کوبیده شد. 25الیه پر گردید و هر الیه با به صورت الیهدرصد رطوبت بهینه 
شد.) می با4) و(3سنگی کوبشی به ترتیب به شرح جداول(بتنی درجاریز و باتارد مسلح براي ستون 

(الف)                                                                                                          (ب)
شمعهايبارگذارشی: محل انجام آزما2شکل 

ت اجراي یک عدد شمع درجا ریز: مقادیر مصالح مصرفی جه3جدول 

)Kgسیمان()Kgشن درشت()Kgشن ریز()Kgشسته(ماسه)Litآب(
318/59/29/25/3

: مقادیر مصالح مصرفی جهت اجراي یک عدد ستون سنگی کوبشی(باتارد مسلح)4جدول 

الیاف پلی پروپیلن
)gr(

رطوبت بهینه
)%(

خاکدارماسه
)Kg(

شن ریز
)Kg(

شن درشت
)Kg(

آهک
)Kg(

سیمان
)Kg(

378178/58/51/31/8
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Gradation curve
: نتایج آزمایش دانه بندي بر روي خاك محل5جدول 

)200قسمت باالي الک شمارهر دانه بندي براي خاك محل(نمودا: 3شکل 

اهک باتارديچالیاف مورد استفاده جهت استفاده در یک : 5شکل چاهک آرماتورگذاري شده و آماده بتن ریزي              : 4شکل 

ظرفیت باربري جدارشمع بتنی درجاریز پس از رسیدن به: 7شکل 1اریزشمارهتست بارگذاري در محل شمع بتنی درج: 6شکل 

اصلیبحث. 4
) آزمایش بارگذاري انجام 6مطابق شکل(روزه، 28ها در محل مورد نظر و رسیدن آنها به مقاومت پس از اجرا نمودن شمع

هاي بتنی درجاریز مشاهده گردید که با رسیدن عقربه شاري روي شمعشد. در حین انجام آزمایش بارگذاري و افزایش بار ف
هاي سنگیستونشمع بتنی به صورت یک دفعه و ناگهانی نشست کرد ولی در جدار،گیج قرائت نیرو به ظرفیت باربري

شماره الکدرصد عبوري
10040
92.550
55.2100
31.4200
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ه طور پذیر رخ داد. همچنین بنشست به صورت تدریجی و شکل،کوبشی در لحظه رسیدن جدار شمع به ظرفیت باربري
که این هاي بتنی درجاریز ثبت گردیددرصد بیشتر از شمع18هاي کوبشی به میزان متوسط ظرفیت باربري جدار شمع

در .اطراف جداره شمع در اثر انرژي کوبش باشد(interlocking)ی ذرات خاكگفل شدقافزایش می تواند ناشی از پدیده 
) به دلیل وجود وزن 6شده است. الزم به ذکر است اعداد موجود در جدول(دو نوع شمع آورده جدار) ظرفیت باربري6جدول(

باشند که به دلیل اینکه هدف در سربار(کامیون) از ظرفیت باربري جدار شمع در شرایط عادي(بدون حضور سربار) بیشتر می
جه تحقیق بی تاثیر است.باشد این امر در نتیاین تحقیق مقایسه نسبت باربري بین دو نوع شمع درجاریز و کوبشی می

: ظرفیت باربري جدار شمع ها6جدول 

نوع شمع)tonظرفیت باربري(
1بتنی درجا ریز8/3
2بتنی درجا ریز2/4
1ستون سنگی کوبشی4/4
2ستون سنگی کوبشی0/5

ن طبیعی) را ح زمیي سطار رودر ادامه با استفاده از روابط موجود، ظرفیت باربري شمع بتنی درجاریز(بدون حضور سرب
شی به کوبنگیسري ستون ها درصد درگیهاي بارگذاري فشاري انجام شده براي شمعمحاسبه و با توجه به نتایج آزمایش

جداره چاهک مطابق روابط زیر محاسبه شد.
گیري روي جدار شمع خواهیم داشت:و انتگرال8با گرفتن جزء سطح مطابق شکل

)14(Ddyd A 
Fآید.کل نیروي برشی تحمل شده توسط جدار شمع از رابطه زیر بدست می

)15(Ad)Ctan.y..k(dA.F
1

0
0 

)16(DC
2

tan.DkF 0 




گیري روي بدنه شمع براي محاسبه ظرفیت باربري جدارهالمان: 8شکل 

درصد 50و خاك برابر زاویه اصطکاك بین شمعبا فرضو ) 16با قرار دادن اطالعات خاك مورد مطالعه در رابطه(
.کیلوگرم محاسبه گردید1000زاویه اصطکاك داخلی خاك، ظرفیت باربري جدار شمع بتنی درجاریز

صد اضافه در18جاریزشمع بتنی درنسبت بهشمع کوبشیجدار ظرفیت باربرياگر ،عملیهاي تستحال توجه به نتایج 
ت:واهیم داش) خیگیردمقرار مقاومدر شرایط خاك خاك جدار شمع آن،شود، براي ستون سنگی کوبشی (که به دلیل کوبش 
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2

)tan(.Dk
11801000*18.1 p 




ر ویه اصطکاك خاك و شمع دگردد اگر زامالحظه میبدین ترتیب آید. بدست می0/61برابرα) مقدار17با حل نمودن رابطه(
اهک و اك بین جدار چدرصد(نسبت به زاویه اصطکاك داخلی خاك) تقلیل بدهیم، زاویه اصطک50شمع بتنی درجاریز را 

سبندگی چعناست که مدرصد(نسبت به زاویه اصطکاك داخلی خاك) تقلیل خواهد یافت. این بدان 39شی ستون سنگی کوب
باشد.درصد بیشتر از شمع بتنی درجا ریز می22هاي کوبشی جدار در ستون سنگیبه

بـا  چاه) رهاف آن(جداخاك اطراي از ذرات موجود درناحیهبه نظر میرسد با کوبیدن ستون سنگی به صورت الیه الیه، 
ـ گـام بـرش بـا    بـه هن و در حالت مقاوم قرار گرفتـه جذب انرژي در یکدیگر خزیده و با وقوع قفل شدگی  تسـاع روز پدیـده ا ب

(Dilation)می گرددهاك توجیککه در محاسبات ذکر شده بصورت تغییر زاویه اصطاین انرژي را آزاد می نمایند  .

. نتیجه گیري:5
ار یـت بـاربري جـد   به طـور متوسـط ظرف  رسدبه انجام آزمایشات بارگذاري شمع به نظر میبا توجه در این پژوهش -1

مـق در ظرفیـت   عکه بـا توجـه بـه اثـر     هاي بتنی درجا ریز بیشتر باشد.درصد نسبت به شمع18هاي سنگی ستون
جـدار را  بـاربري فیـت توان در شرایط کاربردي، محاسبات الزم را انجام داد و در اعمـاق دیگـر ظر  باربري جدار می

محاسبه نمود.
ه قوع پدیدونتیجه درو جذب انرژي ودر اثر کوبشهاي بتنی درجاریز، در ستونهاي سنگی کوبشی نسبت به شمع-2

رصد د22اك خاطراف شمع حالت مقاوم به خود گرفته و زاویه اصطکاك بین شمع و ذرات خاك ،قفل شدگی
شود.افزوده می

ر صورتی که افتد، دتفاق میریز، تغییرمکان شمع ناگهانی اهاي بتنی درجاجدار در شمعبا رسیدن به ظرفیت باربري-3
ه کی کوبشی اي سنگههاي سنگی مسلح به الیاف، تغییر مکان شمع تدریجی است. به عبارت دیگر ستوندر ستون

که نددهان میز خود نشاهاي بتنی درجاریز پذیرتر نسبت به شمعاند رفتاري به مراتب شکلبا الیاف مسلح شده
.ی باشدبشی مهاي کواین رفتار ناشی از عملکرد نرم خاك در برش و الیاف در کشش در مواد مصرفی شمع

منابع. 6
[1] O’Neill, M. W., Reese, A. C., "Drilled shafts Construction Procedures and Design Methods",

Federal Highway Administration, Washington, DC, ١٩٩٩, pp ١٣٢-١٢١ .
از ا استفادهبايخاك ماسهارزیابی مقاومت اصطکاکی شمع و پارامترهاي مؤثر بر آن در". ب، سعیدي. ع،شوش پاشا) .  2

.84یاپیپ1395زیی، پا3، شماره 46جلد ست،یزطیعمران و محیمهندسهینشر"آزمایش بارگذاري
1389هران،ت، انتشارات پارس آیین، طاحونیشاپور ، مترجم:ژئوتکنیک، جلد دوماصول مهندسی.  داس، براجا؛ 3

[4] Fellenius, B. H., Altaee, A., "Critical Depth: How it Came in to Being and Why it Does not
Exist", ١٩٩٥, pp ١١١-١٠٧ .
[5] Meyerhof, G., "Bearing Capacity and Settlement of Pile Foundations", Journal of the
Geotechnical Engineering Division, ASCE, ١٩٧٦, ١٠٢ (٢), ٢٢٨-١٩٧ .
[6] Kulhawy, F. H., "Drilled Shaft Foundations", Chapter ١٤ in Foundation Engineering
Handbook, ٢nd Ed., H.-Y. Fang, Editor, Van Nostrand Reinhold, New York, ١٩٩١, pp ٥٣٧٥٥٢.
[7] Wright, S. J., Reese, L. C., "Design of Large Diameter Bored Piles", Ground Engineering,
١٩٧٩, ١٢ (٨), ٢١-١٧ .



9

[8] Tomlinson, M. J., "Foundation Design and Construction", ٧th ed., Prentice Hall, London,
٢٠٠١.

[9] Baziar, H., Kashkooli, A., Saeedi-Azizkandi, A., "Prediction of Pile Shaft Resistance Using
Cone Penetration Tests (CPTs)", Computers and Geotechnics, ٢٠١٢, ٣٩, ٨٢-٧٤ .


