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 چکیده
 پی ساختمان .است قرارگرفته موردتوجه ما کشور و چندی است که در باشدمی وارده نیروهای برابر در سازه یک مقاومت باال بردن معنای به یسازمقاوم
 ی ازجلوگیر منظوربهفونداسیون  و بهسازی سازیاست. مقاوم برخوردار باالیی اهمیت از آن سازیمقاوم آید کهمی حساببه سازه مهم از اجزای یکی

 باربری ظرفیت کاهش و نشدهبینیبارهای تصادفی پیش اعمال ضعیف، پی وجود صورت که در است برخوردار باالیی اهمیت ها ازسازه آسیب افزایش
گردد نشده و کاهش ظرفیت باربری خاك مجاور میبینیگردد. یکی از عواملی که باعث ایجاد بارهای تصادفی پیشنیاز می پی خاك مجاور

های سازه نگهبان ها طراحی سیستمترین اصول الزم در گودبرداریباشد. از طرفی یکی از مهمهای عمیق در مجاورت یک فونداسیون میدبرداریگو

 باشد.های دیواره گودبرداری میمناسب و کنترل مقادیر جابجایی
گیرد استفاده ها نیز مورداستفاده قرار میه ممکن است در تقویت فونداسیونگود ک دیواره هایو مقابله با تغییر شکل های مرسوم در پایدارییکی از روش

 FLAC 3Dو  Plaxis 3D Foundationدر دو نرم افزار سازی و تحلیل عددی باشد. لذا در این مقاله با مدلهای درجا ریز بتنی میاز سیستم شمع

 در تقویت فونداسیون مجاور آن پرداخته و دقت نتایج در دو نرم افزار بررسی می شوند. های نگهدارنده دیواره گودزمان شمعبه بررسی اثر استفاده هم

 
 های درجا، تحلیل عددیسازی، گودبرداری، شمع، مقاومفونداسیون کلیدی: های واژه
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 مقدمه
های ترها و روشهای اخیر باعث شده است که توجه پژوهشگران و متخصصان به بهبود پارامصدمات و خسارات زلزله در دهه

های باالی تری دست یابند. از طرف دیگر هزینههای مقاوممختلف تحلیل جلب شود تا بتوان با صرف کمترین هزینه به ساختمان

های موجود و عدم توقف های مختلف ساختمانهای جانبی ناشی از کاربریدر شهرهای بزرگ و هزینه مخصوصاًسازی ساختمان

بسط و گسترش یابند. تغییر در  مروربهسازی و بهسازی های مقاومها باعث شده است تا روشز ساختمانبرداری بسیاری ابهره

ها، وجود برخی خطاها در محاسبات بارها، بخصوص نیروهای جانبی از قبیل زلزله، در طول روند طراحی از دهی ساختمانسرویس

ها و شود ضعفها انجام میهایی که بر روی سازهباشد. بر اساس ارزیابیسازی ضروری میپارامترهای مهمی هستند که در آن مقاوم

های مناسب ضروری سازی و بهسازی، استفاده از روشها و انجام مقاوماصالح این ضعف منظوربهگردد. های آن تعیین میوکاستیکم

های ای بر روشعمده تأثیرایی وجود دارد که هسازی در ساختمان محدودیتهای مقاوماست و در بیشتر اوقات برای تعیین روش

 گذارند.سازی میانتخابی برای مقاوم

باشد تا گودی عمیق در مجاورت ساختمانی حفر گردد که فونداسیون آن نیز نیاز به تقویت و مهار دارد. در بسیاری از مواقع نیاز می

در بسیاری از  تر از سطح طبیعی زمین احداث شود.اختمان، پایینشود که باید تمام یا قسمتی از سگودبرداری در مواردی انجام می

کننده آور و نگرانشود که گودبرداری امری دلهرهها از یکدیگر موجب میها اندازه کوچک قطعات زمین و فاصله ناچیز ساختمانمحل

پارکینگ و سایر سطوح  نیتأمد طبقات و نیاز به های اخیر با افزایش تراکم و تعداها و همسایگان باشد. در سالبرای مالکان ساختمان

کارگیری تمهیدات کنند که بههنوز بسیاری از افراد فکر می متأسفانهها، عمق گودبرداری نیز بیشتر شده است. خدماتی در ساختمان

وال جزو کارهای پیچیده و بسیار گودبرداری اص کهیدرحالکند، ای را به کار تحمیل میایمنی الزم در گودبرداری هزینه و زمان بیهوده

جانبه، دقت؛ نظارت و درنهایت صرف های همهدر گودهای با عمق زیادتر نیازمند بررسی ژهیوبهشود و خطرناك مهندسی محسوب می

 وقت و هزینه فراوانی است تا جان و مال مردم از این طریق به خطر نیفتد.
 
 

 زیدرجا ری هاشمعکاربرد 
 ی و تقویت فونداسیونسازمقاومز شمع برای استفاده ا

های ها استفاده از شمعبرای کاهش میزان نشست خصوصاًها سازی و تقویت فونداسیون ساختمانهای مرسوم در مقاومیکی از روش

 بار روش این در .گیرندمی قرار های سطحی مورداستفادهتقویت فونداسیون برای پیچیده بسیار شرایط در هاشمعباشد. درجا ریز می

 با نواری یا گسترده هایشود. فونداسیونمی قرارگرفته، منتقل بیشتری عمق در که بستر محکمی یبر رو هاشمع توسط ساختمان

 تقویت گیرند، قرار دو ردیف یا یک موجود در بار به بسته است که ممکن آن طرفکی در یا و پی دو طرف در حامل هایشمع نصب

: 2002، نیما تضلی)( 1شکل ) گیرند.می قرار منظم، آرایش با در اطراف آن یا و پی در بستر هم مقابل دو طرف در هاشمع شوند.می

8) 

 
 های مختلف تقویت فونداسیون توسط شمعروش - 1شکل 
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 سازه نگهبان گود عنوانبهاستفاده از شمع 
شود. شود در فواصل معینی نسبت به یکدیگر اجرا میان گود استفاده میعنوان سازه نگهبهای بتنی درجا ریز بهزمانی که از شمع

ها، ها، باوجود پدیده قوس زدگی پایداری جانبی وجود دارد. این شمعهای خاك بین شمعدر این روش به دلیل چسبندگی بین دانه

 Hنظر گرفت ) در H3/0توان ها را میی شمعکنند. طول گیرداری الزم براصورت تیر یکسر گیردار تحمل میفشار جانبی خاك را به
قطر  طورمعمولبهصورت قائم گودبرداری کرد. توان عملیات گودبرداری را آغاز و بهها، میارتفاع گودبرداری است(. بعد از اجرای شمع

های فاصله محور تا محور شمع متر برسد. معموال حداکثر 30تواند به هم میباشد و طول آنمتر مییسانت 130تا  33ها بین این شمع

کارایی دارد و باعث ریزش  مدتکوتاهها، در پایداری باشد. در این روش به علت هوازدگی خاك بین شمعها میبرابر قطر شمع 2اصلی 

 توان از بتن پاشی و بستن مش استفاده کرد.ها شده و برای جلوگیری از ریزش آن میخاك بین شمع

یی با بتن هاشمع( در این روش ابتدا 1شکل است. ) 3و تانژانتی 4ی سکانتیهاشمع صورتبهی درجا هامعشنوع دیگری از اجرای 

ی و پیوسته اجرا ارهیزنجی، جداره اسازهی اصلی و هاشمعی پوشانهمو سپس با رعایت  گرددیمحفاری و اجرا  انیدرمکی رمسلحیغ

 (30: 2002، فلیمینگ) (2شکل )  نمودن دیواره گود داشته باشند. بندآبرا در ی مؤثرنقش  توانندیم هاشمع. این نوع گرددیم

در جلوی شمع  بندپشتهر شمع را با یک یا چند میل مهار به خاك پشت آن مهار نمود. همچنین استفاده از  توانیمعالوه بر این 

 .شوندیمموجب کاهش فضا در عملیات اجرایی گودبرداری  بندهاپشتمقدور است ولی 

 
 ی درجا در پایداری گودهاشمعهای مختلف اجرای روش - 2شکل 

 
 

 سازه نگهبان گود و تقویت فونداسیون عنوانبهاستفاده از شمع 
ی هانشستبرخی مواقع ممکن است بخواهیم گودی را در مجاورت ساختمانی اجرا نماییم که فونداسیون آن بنا به دالیلی مانند 

 عنوانبهفونداسیون و هم  کنندهتیتقو عنوانبههم  زیدرجا ری هاشمعاز  توانیمه تقویت داشته باشد. در این مواقع نیاز ب ازحدشیب

فونداسیون در مجاورت ساختمان  تیتقویی که قبل از حفاری گود برای هاشمعکه  صورتنیبدسازه نگهبان دیواره گود استفاده کرد. 

ی و آنالیز عددی سازمدلاستفاده کرد. لذا در این مطالعه با انجام  شودیمنیز حفاری  بعداًبان گودی که سازه نگه عنوانبه شوندیماجرا 

 .میپردازیمفونداسیون در پایداری گود مجاور آن  کنندهتیتقو زیدرجا ری هاشمعبه اثر استفاده از 
 

 هندسه مدل و خصوصیات مصالح
آن در نگهداری گود  تأثیرو همچنین  عنوان تقویت آنبه ن نشست فونداسیون مجاور گودبررسی اثر شمع در کاهش میزا منظوربه

شده است های درجا ریز تقویتو با استفاده از شمع قرارگرفتهبرداری مجاور، یک پی گسترده که در مجاورت یک گود در حال خاك

 شده است.یانب 2و  1سازی شده است. کلیه مشخصات خاك و بتن در جدول طراحی و مدل
بتن: مشخصات 1 -جدول  

ν )2W (Kg/m   مدول االستیسیته

(2Kg/cm) 
 پارامترها

0.2 2400 2 Concrete 
 

 
                                                 
4.Secant Pile 
5.Tangent pile 
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 خاک: مشخصات 2 -جدول

 پارامترها خاک

 مدل رفتاری موهر کلمب

 (Kpa) چسبندگی 35

 φ (deg) زاویه اصطکاك داخلی 10

 (3KN/mوزن مخصوص ) 16
15e6 خاك مدول االستیسیته (pa) 
 νضریب پواسون  0.35

 
 

توان نمایی از هندسه مدل را در برشی عرضی از آن مشاهده نماییم. بارگذاری بر روی فونداسیون گسترده که های زیر میدر شکل

گود استفاده عنوان تقویت فونداسیون و همچنین سازه نگهبان دیواره هایی که بهگیرد. قطر شمعدر مجاورت گود قرار دارد انجام می

است. فاصله بین  شدهگرفتهمتر در نظر  3/0و  1افزار مقادیر شده در نرمها در مدل ساختهاند که برای آنشدهنمایش داده Dشود با می

د باشد(. ابعاها میصورت آکس تا آکس شمعاین فاصله بهاند )شدهگرفته در نظرها برابر قطر شمع 3و  2، 1ها نیز به ترتیب شمع

 ها مدفون است.متر آن 3باشد که متر می 13ها نیز متر و طول شمع 10×10×1فونداسیون گستره 

 

 ی عددیسازمدل
افزار نیز سازی در نرمشده است، مدلمتقارن در نظر گرفته صورتبهابعاد هندسی و بارگذاری  ازلحاظبا توجه به اینکه هندسه مدل 

شده است. با تغییر میزان بار در نظر گرفته 3شکل افزار مطابق گیرد، بنابراین هندسه مدل در نرممیبا توجه به شرایط تقارن انجام 

برابر  3و  2، 1 اندازهبهها متر و همچنین فاصله بین شمع 1و  3/0 اندازهبهها کیلونیوتن، تغییر قطر شمع 30و  40، 30، 20اندازه به

ها برای نگهداری ی قرارگرفته تا درنهایت به چیدمان بهینه شمعموردبررس موردنظرهای ها، میزان نشست و سایر خروجیقطر شمع

ترین حالت را به ما معرفی نمایید، برسیم. اندازه دیواره گود و تقویت فونداسیون با بیشترین فاصله و کمترین قطر شمع که اقتصادی

طبقه بر  3و  4، 3، 2یی با تعداد هاساختمان، برای باشدیمتن کیلونیو 10بارها با فرض اینکه وزن هر طبقه از یک ساختمان 

 .اندشدهاعمالفونداسیون 

عنوان سازه نگهبان دیوار گود مجاور کننده آن که بههای تقویتسازی فونداسیون گسترده به همراه شمعدر این مقاله مدل

ی قرارگرفته موردبررسسازی و مدل Plaxis 3D Foundation و FLAC 3Dافزارهای باشند با استفاده از نرمفونداسیون نیز می

هایی با فواصل و قطرهای توان به نشست فونداسیون و میزان تغییر شکل دیواره گود برای شمعشده میاست. ازجمله موارد بررسی

 [3,4]( 4و 3)شکل متفاوت اشاره نمود. 

های مختلف پرداخته شد که نتایج آن در ادامه موردبحث و ها در مدلپس از انجام آنالیزهای مختلف به بررسی نتایج و مقایسه آن

 بررسی قرار خواهد گرفت.
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 FLAC 3Dو  Plaxis 3D Foundationافزار های نگهبان گود با استفاده از نرمی خاک، فونداسیون و شمعسازمدل – 3شکل 

 
 تحلیل نتایج آنالیز

شده است های درجا ریز تقویتحاصل از آنالیز فونداسیون گسترده مجاور گود که با استفاده از شمع آمدهدستبهبا بررسی نتایج 

های مشاهده شد که با افزایش میزان بار روی فونداسیون ناشی از افزایش تعداد طبقات ساختمان واقع بر روی فونداسیون میزان نشست

ها کننده فونداسیون یا کاهش قطر شمعهای تقویتار ثابت با افرایش فاصله شمعباشد. همچنین برای یک بفونداسیون افزایش می

های یابد. در اولین آنالیز فونداسیون در مجاور گود بدون شمعهای دیواره گود افزایش میها و همچنین تغییر شکلمیزان نشست

عنوان سازه نبوده و فروریخت و لذا استفاده از شمع به سازی و تحلیل شد که دیواره گود قادر به تحمل سربارکننده آن مدلتقویت

صورت های فونداسیون بهبا توجه به نتایج حاصل از آنالیز نشست باشد.ناپذیر میکننده فونداسیون اجتنابنگهبان دیواره گود و تقویت

کننده برای های تقویتقرار دارد که شمع ها در سمتی از فونداسیونشود که بیشترین مقدار نشستنامتقارن و غیریکنواخت ایجاد می

ها در تقویت شمع تأثیردهنده ها ایجادشده که نشانآن وجود ندارد و کمترین مقدار نشست فونداسیون ناشی از بارگذاری بر روی شمع

 باشد.ها فونداسیون میفونداسیون مجاور گود و کاهش میزان نشست

های درجا ریز را در مدل شده با استفاده از شمعهای فونداسیون تقویتگود و نشستدیواره  توان تغییر شکلدر شکل زیر می

 (4مشاهده نمود. )شکل  Plaxis 3D Foundationافزار شده در نرمساخته

 
 Plaxis 3D Foundationافزار در نرمنمایش تغییر شکل دیواره گود  – 4شکل 

 

نامه نباید از مقادیر مجاز تجاوز نماید. بر اساس مبحث هفتم مقررات اساس آیینهای مجاز فونداسیون بر طورکلی مقدار نشستبه

 (3)جدول  .شوندصورت زیر تعریف مییکنواخت و غیریکنواخت به نشستسازی( مقادیر مجاز اولیه برای ملی ساختمان )پی و پی
 

: مقادیر اولیه نشست مجاز تحت بارگذاری استاتیکی3 -جدول  

متر(نشست مجاز )میلی  خاک نوع پی 

 غیریکنواخت یکنواخت
 ماسه منفرد و نواری 20 23
ای و گستردهشبکه 20 30  
 رس منفرد و نواری 23 23

23-100 ای و گستردهشبکه 23   

 
 آمدهدستبهی مختلف و تغییر پارامترهای شمع هایبارگذارهای دیواره گود ناشی از های فونداسیون و تغییر شکلنتایج نشست

کننده فونداسیون و کاهش میزان های تقویتنامه مقایسه شده تا بتوان چیدمان بهینه برای شمعحاصل از آنالیز با مقادیر مجاز آیین

 آیند. به دستهای دیواره گود های آن در مجاور گود و همچنین کاهش تغییر شکلنشست
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های ضعیف و ها خصوصا در خاكشود که برای مقابله با آنهایی میپس از گودبرداری، دیواره گود دچار تغییر شکل طورکلیبه

های و خرابی در ساختمان کنند، چراکه عامل ایجاد نشستکنند از سازه نگهبان استفاده میریزشی که شرایط خطرناکی را ایجاد می

 باشد.ها میمجاور نیز همین تغییر شکل

های نامتقارن فونداسیون مجاور های افقی عامل ایجاد نشستهد که این تغییر شکلدپس از گودبرداری دیواره گود تغییر شکل می

، 30، 20های برابر قطر شمع از یکدیگر قرار دارند و برای بارگذاری 3و  2، 1که در فواصل  متر 1هایی با قطر باشد. برای شمعگود می

صورت نمودار به Plaxis 3D Foundationرم افزار المان محدود های فونداسیون مجاور گود در نکیلونیوتن بر متر نشست 30و  40

 به دست آمد. 2شکل صورت نمودار به FLAC 3Dو در نرم افزار تفاضل محدود  3شکل 

 
  Plaxis 3D Foundationدر نرم افزار  متر 1نتایج نشست فونداسیون مجاور گود برای شمع های با قطر  – 5شکل 

 

 
 FLAC 3Dدر نرم افزار  متر 1ونداسیون مجاور گود برای شمع های با قطر نتایج نشست ف – 6شکل 

یافته و افزایش فاصله بین های آن افزایشمشاهده است با افزایش بار روی فونداسیون میزان نشستطور که از نمودارها قابلهمان

یافته درصد افزایش 30ها تا های مختلف میزان نشستاریها برای بارگذبا افزایش فاصله شمعنماید. آن را تشدید می تأثیرها نیز شمع

با درصد  باًیتقرها کیلونیوتن به بعد میزان نشست 40کیلونیوتن بوده و از بارگذاری  30و  20فاصله برای بارهای  تأثیراست. بیشترین 

 اند.یافتهدرصد افزایش 23ثابت 

ها بر های بارگذاری و تغییر فاصله شمعها برای تمامی حالتیزان نشستبوده م متر 1ها در این حالت یعنی زمانی که قطر شمع

 باشد.نامه کمتر میقبول و از مقادیر مجاز آییننامه قابلاساس آیین

و  40، 30، 20های برابر قطر شمع از یکدیگر قرار دارند و برای بارگذاری 3و  2، 1متر که در فواصل  2/0هایی با قطر برای شمع

و  7شکل صورت نمودار به Plaxis 3D Foundationهای فونداسیون مجاور در نرم افزار المان محدود ونیوتن بر متر نشستکیل 30

شود که با افزایش بار در این نمودار نیز مشاهده می به دست آمد. 8شکل صورت نمودار به FLAC 3Dدر نرم افزار تفاضل محدود 

نماید اما با این تفاوت که در ها نیز تأثیر آن را تشدید مییافته و افزایش فاصله بین شمعفزایشهای آن اروی فونداسیون میزان نشست

 ها نداشته است.این حالت برخالف حالت قبل افزایش فاصله تأثیر چندانی بر میزان نشست
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  Plaxis 3D Foundationار در نرم افز مترسانتی  66نتایج نشست فونداسیون مجاور گود برای شمع های با قطر  – 7شکل 

 

 

 
 FLAC 3Dدر نرم افزار  مترسانتی 66نتایج نشست فونداسیون مجاور گود برای شمع های با قطر  – 8شکل 

 
هایی با قطر بیشتر در ها، الزاما تأثیر شمعها و تغییر فواصل یکسان شمعتوان دریافت که برای بارگذاریبا مقایسه این دو حالت می

باشد، اما با توجه می درصد 30توجهی بیشتر نیست و حداکثر تأثیر آن های فونداسیون مجاور گود به میزان قابلنشستکاهش میزان 

عدد  3ها نیاز به بوده چراکه در طول گود در حداقل فاصله بین آن تریاقتصادمتر  1ی با قطر هاشمعبه توجیه اقتصادی، استفاده از 

 ی در تقویت فونداسیون مجاور گود و نگهبان دیوار دارد.ترمطلوبکه عملکرد  باشدیمشمع 

 FLAC 3Dدرصدی را نشان می دهد و دقت نتایج در نرم افزار  30همچنین نتایج حاصل از مدل سازی در دو نرم افزار اختالف 

 به واقعیت نزدیکتر می باشد.
 
 

 یریگجهینت
عنوان سازه نگهبان دیواره گود سازی فونداسیون مجاور گود که بها ریز در مقاومهای درجدر این مقاله به بررسی اثر استفاده از شمع

باشد تا گودی عمیق در مجاورت ساختمانی حفر گردد که فونداسیون تواند عمل کند پرداخته شد. در بسیاری از مواقع نیاز مینیز می

تر از سطح طبیعی شود که باید تمام یا قسمتی از ساختمان، پایینگودبرداری در مواردی انجام میآن نیز نیاز به تقویت و مهار دارد. 

های نشده و کاهش ظرفیت باربری خاك در گودبرداریبینیاز عواملی است که باعث ایجاد بارهای تصادفی پیشزمین احداث شود 

سازی و نتیجه ورت یک گود مدل. در این تحقیق فونداسیون گسترده یک ساختمان در مجاشودیمعمیق در مجاورت یک فونداسیون 

کند و لذا برای نگهداری آن و همچنین جلوگیری از شد که دیواره گود در حالت عادی قادر به تحمل سربار نبوده و ریزش می

سی با برر سازه نگهبان استفاده شود. عنوانبههای درجا ریز های نامتقارن فونداسیون ناشی از تغییر شکل دیواره گود از شمعنشست
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شده است مشاهده شد که های درجا ریز تقویتحاصل از آنالیز فونداسیون گسترده مجاور گود که با استفاده از شمع آمدهدستبهنتایج 

های فونداسیون با افزایش میزان بار روی فونداسیون ناشی از افزایش تعداد طبقات ساختمان واقع بر روی فونداسیون میزان نشست

ها و ها میزان نشستکننده فونداسیون یا کاهش قطر شمعهای تقویتهمچنین برای یک بار ثابت با افرایش فاصله شمع. ابدییمافزایش 

 یابد.های دیواره گود افزایش میهمچنین تغییر شکل
یواره گود های فونداسیون و دتری در تحمل بارها و جلوگیری از تغییر شکلهایی با قطر بیشتر عملکرد مطلوبطورکلی شمعبه

دهند. همچنین به های فونداسیون مجاور گود را کاهش میدرصد بیشتر نشست 30متر تا  1هایی با قطر شمع کهیطوربهداشتند 

ها در طول دیواره گود کمتر بوده و لذا نیاز به حفاری کمتری تر بوده چراکه تعداد آنمتر اقتصادی 1های با قطر لحاظ اقتصادی شمع

درصدی را نشان می دهد و دقت نتایج در  30همچنین نتایج حاصل از مدل سازی در دو نرم افزار اختالف باشد. ها میآنبرای اجرای 

 به واقعیت نزدیکتر می باشد. FLAC 3Dنرم افزار 
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