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  چكيده
روند. ها و بهسازي خاك بكار ميشده با قطر كوچك هستند كه جهت تقويت پيهاي حفاري و تزريقها، شمعريزشمع
 سازي،منظور مقاومهاي فراواني بهروش شييداهاي موردنياز باعث پهاي مناسب جهت احداث سازهزمين تيمحدود
است كه با پيشرفت  يكرديها روشمعزياستفاده از ر راستا، نيدر ا زمين شده است. طبيعي طيشرا تيو تقو يبهساز

توجه مهندسين در عرصه  انيآن شا يفشار-وكششي يفشاركششي،  يبه جهت كاربردها روزافزون همراه بوده و
مالحظه و ظرفيت پذيري قابلپذيري باال، شكلهاي فراواني ازجمله انعطافسيستم ريزشمع، مزيت. ژئوتكنيك گشته است

هايي صورت ها، فعاليتخيز دارد. درزمينه ريزشمعتوجه در مقابله با نيروهاي كششي براي ساخت در نواحي لرزهقابل
ها ن زمان جلوگيري نمود و با استفاده از آنها به تحليلتواند از تكرار نتايج و از دست دادگرفته است كه با بررسي آنها مي

 يسازمقاومها در بهسازي و يافت. در اين مطالعه، به ذكر و بررسي عملكرد ريزشمعتر دستو مطالعات دقيق
  شود.اند، پرداخته مي، كه طي ساليان گذشته موردبررسي و تحقيق قرارگرفتههاونيفونداس

  
  ، تقويت پي، بهسازي خاك، تحليل عدديريزشمع كليدي: هايواژه

  
  مقدمه - 1

هاي باقابليت روانگرايي، هاي با باربري كم، نشست پذيري زياد، خاكدار نظير خاكهاي مسئلهمنظور بهسازي خاكبه
هاي دستي و ...، دو روش كلي متداول پيش روي مهندسين قرار دارد. اولين روش بهسازي و اصالح خاك، بهسازي و خاك

هايي نظير تراكم ديناميكي و ...) و روش ديگر استفاده از مكانيكي توده خاك (با استفاده از روش -صالح خواص فيزيكيا
باشند كه طي ها و مشخصات مربوط به خود ميهاي مذكور داراي روشحلباشد. هريك از راههاي باربر در خاك ميالمان

هاي ابداعي نيز ماهيت تركيبي از دودسته فوق داشته و مزاياي هر خي از تكنيكاند. برساليان متمادي توسعه فراواني يافته
ها به همراه تزريق دوغاب سيمان اشاره نمود. تواند به استفاده از ريزشمعرا تا حدودي به همراه دارند. از آن دسته مي دودسته

ربري كم نيز دو روش وجود دارد. روش اول، هاي با ظرفيت باهاي غيرمجاز پيمنظور بهسازي يا كاهش نشستهمچنين به
هايي نظير شمع يا ريزشمع در هاي عميق بوده و روش ديگر استفاده از المانافزايش ابعاد يا عمق فونداسيون و استفاده از پي

احداث پيكر و نيز محدوديت زمين مناسب جهت هاي غولباشد. با توجه به افزايش رشد جمعيت و نياز به ساخت سازهپي مي
محيطي، شرايط گردد. پارامترهاي اقتصادي، پارامترهاي زيستهاي نوين بهسازي خاك و پي احساس ميبنا استفاده از روش

ها هاي مكاني و زماني عواملي هستند كه سبب برتري يك روش خاص نسبت به ساير روشاجرايي، امكانات و محدوديت
هاي فوق را تا حدودي به همراه داشته باشد، استفاده از ي روشند مزاياي همهتواهاي نويني كه ميگردد. يكي از تكنيكمي

باشد كه باشد. ريزشمع، يك شمع جايگزين شده با حفاري و تزريق دوغاب ميها به همراه تزريق دوغاب سيمان ميريزشمع
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عنوان يك المان باربر و مقاوم در برابر هها عالوه بر آنكه باست. ريزشمع mm 300از تركوچكمسلح بوده و داراي قطر  معموالً
كند، به دليل تزريق دوغاب سيمان، سبب بهبود مشخصات مكانيكي (مقاومتي و رفتاري) خاك اطراف نيز نشست عمل مي

ها و اصالح و در مهندسي ژئوتكنيك مشتمل بر دو بخش استفاده در بستر پي سازه هاطوركلي كاربرد ريزشمعگردد. بهمي
باشد. نصب ريزشمع در هاي بارز ميهاي بهسازي داراي ويژگيباشد. ريزشمع در مقايسه با ساير روشبر جاي خاك مي بهسازي
آورد. همچنين براي اجراي اي است كه داراي كمترين تغييرات را در خاك و محيط اطراف خود به وجود ميگونهخاك به

گردد كه با توجه به گراني مصالح، حجم باالي نيروي انساني استفاده مي ريزشمع از مصالح با حجم كم شامل فوالد و سيمان و
هاي بهسازي نظير اجراي شمع، تثبيت با سيمان و ... كه مبتني بر استفاده از حجم استفاده از ريزشمع نسبت به ساير روش

ها داراي حجم و آالت اجرايي ساير روشآالت اجراي ريزشمع در مقايسه با ماشينتر است. ماشينباشد، اقتصاديزياد مصالح مي
رسد. شود. همچنين ارتعاش و سروصداي هنگام نصب به حداقل ميجا ميابعاد كمتري است و در كارگاه به سهولت جابه

  بنابراين مزاياي بيشتري نسبت به تراكم ديناميكي و شمع كوبي دارد.
  
  هاشمعتاريخچه ريز - 2

هاي تاريخي و هايي براي تعمير پي ساختمانر ايتاليا، در پاسخ به نياز اختراع روشميالدي د 50ريزشمع در اوايل دهه 
ديده بودند، بكار گرفته شد. در آن زمان ويژه خسارات ناشي از جنگ جهاني دوم آسيببناهاي يادبود كه با گذر زمان و به

خوردگي خاك را داشته باشد، جايي و دستجابه اي با حداقلسازي پي كه قابليت حمل بارهاي سازهاختراع يك سيستم مقاوم
داد، استفاده از انجام مي 2، كه طراحي كارهاي فني او را دكتر فرناندوليزي1موردنياز بود. يك پيمانكار ايتاليايي به نام فونديدل

ي در ايتاليا گسترش ميالد 50اي در دهه را براي تقويت پي ساختمان گسترش داد. استفاده از شمع ريشه 3ايهاي ريشهشمع
 1965ي تاريخي معرفي كرد و در سال بندي چندين سازهدر انگلستان براي پي 1962يافت. فونديدل اين تكنولوژي را در سال 

اي شد. در ابتدا، كاربرد ونقل شهري زيرزميني استفاده شد. در آن زمان نام ريزشمع، جايگزين شمع ريشهدر آلمان براي حمل
هاي ي شمعتقاضاي جديد مهندسي منجر به معرفي شبكه 1975هاي شهري بود. اوايل سال ها در محيطي ريزشمععمده

بعدي به هم متصل ي سهشده است كه در يك شبكههايي از چندين شمع عمودي و مايل تشكيلريش اي شد. چنين سيستم
، تقويت ديوارهاي  هابيشي مشبك براي پايداري هاآورد. ريزشمعاند و يك سازي محدودشده از جوانب را به وجود ميشده

  شوند.هاي زيرزميني و ديگر كاربردهاي خاك و سازه بكار گرفته مياسكله ، حفاظت از سازه
ها، يا دادن سرعت به خارج توسط شعبههاي تخصصي در سوئيس و آلمان توسعه يافت و اين تكنولوژي بهديگر ريزشمع

ميالدي، با  80سرعت به يك بازار اصلي تبديل شد. در اواسط دهه صادر و در شرق دور بهمجوز توسط پيمانكاران اصلي 
آشنا در ها به يك نامازآن در ساير كشورها، ريزشمعالمللي براي ريزشمع، ابتدا در آمريكاي شمالي و پسهاي بينپيدايش كارگاه

باشند. باوجود اي ميمناسبي براي كارهاي بهسازي لرزهي ها گزينهريزشمع ]1[سازي و ژئوتكنيك تبديل شدند.صنعت پي
اي باشند. شود كه آنها قادر به حمل بارهاي متمركز وسيع ناشي از وقايع لرزهظرفيت باالي كششي و فشاري ريزشمع، سبب مي

اي كربندي سازهخيز هستند. اگرچه تجهيزات نصب و پياستفاده در مصالح سنگي و خاكي در نواحي لرزهآنها همچنين قابل
مالحظه، مهندسان و پيمانكاران را وانمود ساخته تا مانده، وليكن نيروهاي قابلبدون تغيير باقي 1990ها از اوايل سال ريزشمع
  اي را بهينه نمايند.ها و عملكردهاي لرزههزينه
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  طراحي كاربرد براساس هاشمعريز يبندطبقه - 3
 ي(ساخت). چگونگ قيروش تزر: 2) و  يرفتار (طراح ي: چگونگ1است)  ارياس دو معها بر اسبندي ريزشمعطبقه ستميس

كه  ،كندخاك و دوغاب را مشخص مي نيب يچسبندگ تيظرف ق،يكند. روش تزررا مشخص مي يطراح در رفتار، روش منتخب
 ميو دو تقس كيند به دو نوع تواها را ميشود. بر اساس رفتار، ريزشمعمي قسمت نيشمع مربوط به هم تيعمده كنترل ظرف

اشاره  زشمعياز ر 1به نوع  فيتعر نيبعدي است. اسه هايزشمعير متفاوت از شبكه يگروه ايمنفرد  زشمعير كي يكرد. طراح
كه باعث  زشمعياز ر 2كند . نوع تحمل مي را تحت بارگذاري قرارگرفته و آرماتور شمع قسمت عمده بار وارده ماًيدارد كه مستق

شده شناخته هاريزشمع تحت عنوان شبكه ستميس نيكند. اخاك مسلح بارهاي وارده را تحمل مي ستميخاك شده و س حيتسل
 شدهتزريق هيناح تيباشد. ظرفشده ميتزريق هيناح تيترين مرحله ساخت در كنترل ظرفمعموالً حساس قياست. روش تزر

  ]1[ متفاوت است. قيبا روش تزر ماًيمستق
  

  ساخت نوع براساس هاشمعريز بنديتقسيم -4
  از لحاظ كاربرد را مشاهده نمود. هاريزشمع بنديتوان تقسيمدر جدول زير مي

  
  ]1[ )1كاربرد (جدول  ازلحاظ هاريزشمع بنديتقسيم

  كاربرد ازلحاظ هاريزشمع بنديتقسيم
  اينگهداري سازه  تسليح در محل
  )Earth Retention(نگهداري زمين   هاپايدارسازي شيب

  هاي جديدفونداسيون براي سازه  مستحكم سازي زمين و محافظت
  هاي موجودتقويت پي  كاهش نشست
  ايسازي لرزهمقاوم  ايپايداري سازه

  
  كاربرد براساس هاشمعريز بنديتقسيم - 5

 خاك و بهسازي در اصالح هازشمعدارند. كاربرد ري كاربرد نيز هاسازي شالودهدر مقاوم خاك، بهسازي بر عالوه هاريزشمع
  از: اندعبارت
 ها.شيب پايدارسازي )1

 نگهبان. هايديواره ساخت )2

 روان گرايي. با مقابله )3

 ... و تونل سازي نظير خاصي اهداف با خاك توده مقاومت افزايش )4

 ]1[ ها.سازه مدفون هايبخش شيميايي حفاظت )5

  
  هاشمعروش اجراي ريز -6

هاي ريزشمع از ابتدا به داليل امكان كوبش لوله كهيدرصورتحفاري، باشد كه در ابتدا ورت ميها به اين صاجراي ريزشمع
منظور استقرار سپس لوله كوبي بهگيرد. مختلف نظير وجود كف سازي، بتن مگر، اليه متراكم خاك و... ميسر نباشد، انجام مي

استفاده  ريزشمعتيز نظور در مرحله اول عمليات از لوله نوكشود. براي اين مدر محل گمانه، استفاده مي ريزشمعهاي لوله
شود و عمليات كوبش به همين منوال شود و پس از فرورفتن لوله اول، لوله دوم به لوله اول متصل گرديده و كوبيده ميمي

هاي الوه بر استفاده از بوشنها به يكديگر عباشد. جهت اتصال كامل لولهغالبا دومتر مي ريزشمعهاي يابد. طول لولهادامه مي



   معمارايران سراسري انجمن هاي صنفي مهندسان كانون
  ملي معماري شهرسازي عمران و گردشگري توسعه پايدار شهريهمايش 

  94ه ما ارديبهشت -  قزوين

 4

بايست تزريق دوغاب سيمان انجام گيرد. شوند. پس از اتمام لوله كوبي، ميها به لبه بوشن نيز، جوش داده ميرزوه شده، لوله
گردد. اختالط در ميكسر اوليه از نوع مجموعه دستگاه تزريق از سه بخش ميكسر اوليه، ميكسر ثانويه و پمپ تزريق تشكيل مي

منظور تزريق توسط پمپ تزريق در آن باشد و دوغاب بهاي ميباشد و ميكسر ثانويه از نوع پرهيستم چرخش سريع آب ميس
چاهي و سر شود. پس از اختالط آب و سيمان به نسبت مشخص در ميكسرها، دوغاب سيمان توسط پكرهاي دروننگهداري مي

توجه چسبندگي جداره ريزشمع به گردد كه عالوه بر افزايش قابليبه خاك تزريق م ريزشمعچاهي از طريق جداره مشبك 
، عمليات نصب آرماتور تسليح در ريزشمعگردد. گام نهايي در اجراي زمين، سبب بهبود مشخصات مكانيكي خاك اطراف نيز مي

قبل از گيرش سيمان، در  بايستباشد. بديهي است كه آرماتور تسليح ميو نصب فلنج (در صورت نياز) مي ريزشمعداخل لوله 
منظور ايجاد اتصال كامل بين ريزشمع و بتن فونداسيون و همچنين جلوگيري از برش پنچ داخل گمانه نصب شود. فلنج كه به

  ]2[ .جوش شود ريزشمعبايست در آخرين مرحله به آرماتور تسليح رود، ميدر داخل بتن پي بكار مي ريزشمعسر 
  

  هاونيفونداسو بهسازي  يسازمقاومدر  هاشمعريز تأثيربررسي  -6
  در بهسازي خاك هااي ريز شمعبررسي رفتار لرزه -6-1

 از و ايجادشده سرشمع در ريمحو يهاونير كثراحداز كه عبارت است يد آمي به دست يجينتا دي،عد تحليل بر اساس
 در ريفشا يا كششي يهاونير يشافزا باعث فوقاني زهسا اريگذرست. باا هيددگر منتقل كخا به شمع و كخا كنشرندا طريق

به  تواندمي شدهسازيشبيه هايتحليل و ژسانتريفو هاشيآزما از هاليتحل صليا نتايجطوركلي، با بررسي . بهشودمي يزشمعهار
 دليل به وارده، سينوسي شتعاار ايبر. دهدمي ننشا دخو از پذيريانعطاف رفتار يزشمعر يسيستمهاكه اين نتايج رسيد 

 مرا ينا. ستا آزاد زمر هايجابجايي همانند پائين هايعمق استثنايبه شمع هايجابجايي ،يزشمعر كم نسبتاً خمشي سختي
 و كخا كنشرندا توسط كخا به را فوقاني زهسا بشتا از ناشي ينرسيا يهاويزشمع نيرر ،لزلهز به پاسخ در كه شودمي باعث
 كاهش) لفا ،باعث شمع شيب كه دهندمي ننشا ديعد نتايج و تجربي نتايج. كند منتقل يكمتر يناميكيد هايتنش با زهسا

 لتصاا نقطه در يلنگر خمش يشافزا) ج ري،محو يهاويش نيرافزا) ب ،جهدر 10 از بيش هايشيب ايبر سرشمع جابجايي
  ]3[.دشو دهستفاا يزشمعر در پذيرانعطاف تتصاالا از شودمي توصيه كهشود مي سرشمع
  

  ها بر تقويت پي گسترده سطحي واقع بر خاك چسبندهچيدمان و فواصل ريزشمع تأثيربررسي و مطالعه  - 6-2
گونه كه اشاره نمود. همان 1توان به نمودار شكل ها بر ظرفيت باربري، ميچيدمان و فواصل ريز شمع تأثيردر موردبررسي 

متري،  67/1يابد و براي فواصل ري محيط موردمطالعه افزايش ميها، ظرفيت باربشود، با كاهش فواصل ريز شمعمشاهده مي
يابد. اجراي ريز ها، ظرفيت باربري كاهش ميرسيم و با افزايش فواصل ريز شمعهمواره به باالترين ميزان ظرفيت باربري مي

عمق بيشتري از خاك زير دهد و بار در هاي حجمي در خاك زير شالوده را افزايش ميها با فواصل كمتر، ميزان تنششمع
توجه در مورد فواصل ريز شود كه اين عامل باعث كاهش جابجايي ذرات زير شالوده خواهد شد. نكته قابلشالوده توزيع مي

دهد و با ي پي، همواره باالترين ظرفيت باربري رخ ميها از لبهمتري ريز شمع 5/1 باًيتقرها اين است كه براي فواصل شمع
يابد كه اين به دليل گسترش بيشتر تنش در محيط ي پي ظرفيت باربري كاهش ميها از لبهل ريز شمعافزايش فواص

  ]4[ باشدموردمطالعه مي
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  ها: نمودار ظرفيت باربري براي چيدمان و فواصل مختلف ريز شمع1شكل 
طور كه مشاهده اشاره نمود. همان 2ار شكل تواند به نمودها بر ظرفيت باربري، ميتعداد ريز شمع تأثيردر موردبررسي 

يابد. در حالتيكه از ريزشمع استفاده ه موردمطالعه افزايش ميها، ظرفيت باربري محوطشود، با افزايش تعداد ريز شمعمي
هاي حجمي تواند ناشي از افزايش تنششود، خاك زير شالوده ديرتر به حالت گسيختگي خواهد رسيد كه اين موضوع را ميمي

رج شدن از زير هاي حجمي، خاك زير شالوده امكان جابجايي و خامحصوركننده در خاك زير پي دانست. با افزايش تنش
ها، مقادير نشست يابد. از سوي ديگر، با افزايش تعداد ريز شمعشالوده را نخواهد داشت، بنابراين توان باربري آن افزايش مي

  يابند.كاهش مي
 
  
  
  
  
  
  
  

  ريزشمع مختلف تعداد براي باربري ظرفيت نمودار: 2شكل 
  

يابد زيرا جهت حركت ذرات خاك در زمان استفاده ها كاهش ميعهاي پي نيز با افزايش تعداد ريز شمتورم در خاك كناره
ها و گسترش تنش به سمت از ريزشمع بيشتر به سمت اعماق زمين است و اين موضوع به خاطر تمركز تنش در ريز شمع

ر زير شالوده كه از ريزشمع دديگر هنگاميعبارتدهد، بهباشد كه تنش را در سطح خاك كاهش مياعماق زمين در زير پي مي
شود، مكانيزم خرابي (گسيختگي) در خاك زير و اطراف شالوده از حالت كلي (عمومي) به حالت موضعي تغيير استفاده مي
طوركلي استفاده از ريزشمع، كننده شرايط طراحي شالوده خواهد بود. بهنشست كنترل عموماًدهد. در اين حالت حالت مي

ها براي رسيدن به كند. تعداد بهينه ريز شمعاك به گسيختگي برشي موضعي تبديل ميگسيختگي برشي كلي را در محيط خ
باشد، كمترين ميزان نشست براي تعداد مذكور عدد ريزشمع مي 120متر،  20*20باالترين ميزان ظرفيت باربري در شالوده 

ها براي افتد. فاصله ريز شمعشمع اتفاق ميشود و كمترين ميزان تورم در خاك اطراف پي نيز براي همين تعداد ريزايجاد مي
متري  5/1گردد، كمترين ميزان نشست و تورم نيز براي فواصل متر پيشنهاد مي 5/1رسيدن به حداكثر ظرفيت باربري، حدود 

هاي پي هها در زير لبشود كه ريز شمعها زماني حاصل ميشود. بهترين چيدمان براي ريز شمعها از يكديگر ايجاد ميريز شمع
  ]4[هاي شالوده، در خاك اجرا شوند.متري از لبه 5/1قرار نداشته باشند و بافاصله 

  
  )2007فونداسيون موزه علوم و هنر دانشگاه پورتوريكو ( يسازمقاومها در استفاده از ريزشمع تأثيربررسي  -6-3

 نيتربزرگفاني جورج آسيب ديد. جورج يكي از طي طو 1998ساختمان تاريخي موزه علوم و هنر دانشگاه پورتوريكو در سال 
كشور پورتوريكو كه در شرق درياي كارائيب و شمال شرقي جمهوري دومينيكن واقع است  1998هايي بود كه در سال طوفان

دارد كه در مركز ساحل غربي پورتوريكو قرار  4هاي فراواني به آن زد. موزه علوم و هنر ماياگزرا موردحمله قرار داده و آسيب
عنوان بيمارستان ساختمان شده كه به 1930هاي ناشي از طوفان جورج در آنجا شديدتر بود. اين موزه در سال ميزان خسارت

                                                 
١ Mayaguez 
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طور كامل تخريب شد كه درنهايت منجر به نابودي و طي طوفان جورج سقف اين موزه به در .به موزه تبديل شد 1952در سال 
بازسازي مجدد اين اثر كه به لحاظ تاريخي و ارزشمندبودن آن نيازمند محتويات داخل موزه شد. از اشيا و از بين رفتن بسياري 

شده آغاز گرديد. بر اساس طراحي جديدي كه براي نوسازي اين ساختمان انجام گرفت مشخص 2005زمان زيادي بود در سال 
تند از قابليت باربري كافي برخوردار نبوده و لذا با كه ديوارهاي اصلي ساختمان كه نقش باربري سقف و سازه را بر عهده داش

ها هايي كه در فضاي كم در بسياري از نقاط وجود داشت استفاده از ريز شمعتوجه به دسترسي محدود و همچنين محدوديت
و خاك محل  عنوان تقويت فونداسيون و ديوارهاي ساختمان انتخاب شد. براي اطالع از شرايط ژئوتكنيكي فونداسيون سازهبه

متر در نزديكي سطح و در زير آن  2تا  1اليه خاك بسيار قديمي باضخامت تا مشخص گرديد كه يك حفرشدهگمانه  9موزه 
  باشد.يم Kpa38در حدود  باًيتقرقرار دارد كه مقاومت برشي آن  %45اليه خاك الي با پالستيسيته باال و درصد رطوبت يك

هاي حفرشده آب زيرزميني وجود نداشته كه با توجه به اين خصوصيات بوده و در گمانه سطح آب زيرزميني در محل پايين
ريزشمع اجرا  62ها توسط گروه مشاوره پروژه پيشنهاد گرديد. براي تقويت و بازسازي مجدد فونداسيون استفاده از ريزشمع

ها در فضايي بسيار محدود اجرا اري از ريز شمعها را مشاهده نمود. بسيتواند محل اجراي ريز شمعمي 3در شكل  ؛ كهگرديد
صورت مجزا داخل ساختمان شده و در زيرزمين و محل ها بهگرديدند كه براي اجراي آنها الزم بود تا دستگاه حفاري ريز شمع

كه  45/0 ها داخل آنها با مالت گروت با نسبت آب به سيمانهاي ريز شمعمونتاژ گرديد. پس از حفر گمانه مجدداًحفاري 
 مگاپاسگال مسلح شده بودند پر شد. 655توسط ميلگردهايي با مقامت 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها در فونداسيون موزههاي اجراي ريزشمع: پالن محل3شكل 
  

صورت به آزمونبارگذاري انجام گرديد. اين  آزمونها در تقويت فونداسيون بر روي آنها براي مشخص شدن اثر ريزشمع
اي كه از اين مقاله طوركلي نتيجهبهبرابر طراحي انجام گرديد.  5/2تن) و بار  60داري براي بار طراحي (بار بارگذاري و باربر

هاي و سازه ها، فونداسيون تقويت و امكان باربري و حمايت از ستونبا نصب ريزشمع كهباشد صورت ميشود بديناستخراج مي
هاي جديد بر ي مطلوب و موردنظر رسيد. همچنين امكان نصب و اجراي ستونسقف فراهم گرديد و فونداسيون به ظرفيت باربر

ها براي بنا، اين شرايط را فراهم كرد تا بدون تغيير در شرايط موجود فراهم گرديد. اجراي ريزشمع عمقكمروي فونداسيون 
  ]5[هاي جديدي را به سازه اضافه نمايند.فونداسيون و ديوارهاي قبلي قسمت

  
  هاي سطحي به كمك ريزشمعسي افزايش ظرفيت باربري پيبرر -6-4

باشد. در اين بررسي، در مي هاي سطحي به روش محصورشدگي خاك توسط ريزشمعاين قسمت در خصوص تقويت پي
با قطر و آرايش و عمق موردنظر احداث گرديده شد، سپس دال بتني در كنار  ريزشمعابتدا در كنار فونداسيون يك سري 

العمل اين شود. عكسدر داخل دال قرارگرفته و كشيده مي هاريزشمعكه آرماتورهاي بيرون زده از ن اجراشده درحاليفونداسيو
  كنند.سازي ايفا ميخاك گرديده و نقش سربار را براي پي يبر روتنيدگي، باعث فشار دال به بتني نيروي پيش
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بعدي سازي سهوسيله مدلبرافزايش ظرفيت باربري به دهذكرشتنيدگي و ابعاد دال بتني در اين مطالعه اثر پيش
خوبي ظرفيت باربري خاك را تواند بهشده است كه اجراي اين تمهيدات ميموردبررسي قرارگرفته شده است و در آن نشان داده

اد دال سطحي، مقدار تنيدگي در ريزشمع، ابعميزان پيش ها،سازي پارامترهايي همچون طول ريزشمعافزايش دهد. در اين شبيه
دهد كه آمده نشان ميدستها يا دال بتني بررسي گرديده است. نتايج بهتنهايي و عملكرد ريزشمعها بهمشاركت ريزشمع

سازي در ابتدا مقدار مشاركت دهد. در اين شبيهاستفاده از اين روش تا چندين برابر ظرفيت باربري خاك را افزايش مي
شود. درنهايت با ايجاد نيروي پيش تنيدگي در ها همراه با دال بتني بررسي ميو سپس عملكرد ريزشمعتنهايي ها بهريزشمع
  شده است.ها ميزان بهبود ظرفيت باربري خاك بررسيريزشمع

  
  
  
  
  
  
  

  با دال بتني توأمخاك با ريزشمع : 4شكل 
  

شده براي هاي انجامتحليل كهشمع تنها اين است آمده از اين مطالعه در حالت استفاده از ريزدستترين نتيجه بهمهم
شود. باعث بهبود مي 3الي % 1چنان تغييري در بهبود خواص خاك ايجاد نكردند و در بهترين مورد حدود هاي تك آنآرايش

ي در اين حالت از دهند. بهبود ظرفيت باربرمشابه را نشان مي نسبتاً گانه و چهارگانه ريزشمع، نتايجي هاي سهاستفاده از آرايش
كه هرچه خاك زاويه طوريكند. افزايش ظرفيت باربري با زاويه اصطكاك داخلي خاك رابطه مستقيم دارد بهتجاوز نمي 8%

اصطكاك باالتري داشته باشد، استفاده از اين روش تقويت كاراتر بوده است. ازجمله نتايج استفاده از ريزشمع با دال بتني به 
مقادير آن خطي  اًيثانافزايش ابعاد دال بتني با افزايش ظرفيت باربري خاك رابطه مستقيم داشته و  اوالً كه باشداين صورت مي

اين مقدار بهينه برابر با بعد فونداسيون است. به بيان بهتر افزايش ابعاد دال، بيشتر  ؛ كهباشد و داراي يك مقدار بهينه استنمي
قتصادي نداشته و از يك مقدار به بعد، اين افزايش ظرفيت باربري چندان محسوس چنان توجيه ااز ابعاد فونداسيون آن

دهد در نظر گرفته شوند، نتايج نشان مي Фو  Cدر ظرفيت باربري خاك يعني  مؤثرباشد. اگر تغييرات دو عامل اساسي و نمي
ربري خاك با افزايش مقدار زاويه اصطكاك باشد. بهبود ظرفيت باتر ميبسيار كمرنگ Ф نسبت به پارامتر Cكه نقش پارامتر 

باشد. از نتايج عملكرد ريزشمع با دال بتني تحت اثر پيش تنيدگي عبارت است از اينكه با بيشتري مي ييكار آداراي 
شود. وجود سربار در مواردي كه خاك داراي مقاومت اصطكاكي ها نيروي سربار ايجاد ميتنيده كردن آرماتورهاي ريزشمعپيش

يابد. بخصوص است. با افزايش ميزان اين سربار جمله دوم ظرفيت باربري افزايش مي مؤثرست بسيار در افزايش ظرفيت باربري ا
تر خواهد بود. افزايش ابعاد دال بتني با افزايش ظرفيت باربري خاك اين افزايش بسيار محسوس Фكه با افزايش  qNدر ضريب 

باشد كه اين مقدار بهينه برابر با بعد د مقادير آن خطي نيست و داراي يك مقدار بهينه ميرسرابطه مستقيم دارد و به نظر مي
  ]6[فونداسيون است.
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  گيرينتيجه -7
توجه در مقابله با مالحظه و ظرفيت قابلپذيري قابلپذيري باال، شكلهاي فراواني ازجمله انعطافسيستم ريزشمع، مزيت

ها را ها و تقويت پيخيز دارد كه اين مزايا، استفاده از ريزشمع در بهسازي خاكنواحي لرزه نيروهاي كششي براي ساخت در
ها موردبررسي گرفته درزمينه بهسازي خاك و تقويت انواع پيدهد. در اين مطالعه تحقيقات انجامروز افزايش ميروزبه

هاي تري درزمينه استفاده از ريزشمع در فعاليتتر و بهينهيقهاي دقتواند به تحليلقرارگرفته شده است كه با توجه به آنها مي
  يافت:تواند به نتايج زير دستآتي پرداخت. با توجه به مطالعه صورت گرفته، مي

 ستوني دعملكر كاهش باعث هاريزشمع ايجرا در) بيشتر و جهدر 45 ودحد( رگبز هايانحراف يهزاو از دهستفا) ا1
 يزشمعر پاسخ بر مهمي ثرا زهسارو ينرسيا وينير همچنين .گرددمي خمشي لنگر و برشي ويرني شديد يشافزا و يزشمعر

همچنين، . شودمي سرريزشمع يكيدنز در لنگرخمشي و برشي وينير بيشينه ديجاا موجب و دارد ايلرزه اريگذربا تحت
 يهزاو يشافزا با و ستا مايل هايشمعيزر از بيشتر قائم هايشمعيزر در لزلهز اريگذربا از ناشي پي فقيا بشتا پاسخ بيشينه

  شود.مي كاسته پي بيشينه بشتا پاسخ انميز از هاريز شمع افنحرا
 خمشي سختي به دليل وارده، سينوسي شتعاار ايبر. دهندمي ننشا دخو از پذيريانعطاف رفتار يزشمعر هاي) سيستم2
 كه شودمي باعث مرا ينا. ستا آزاد زمر هايجابجايي همانند پائين هايعمق استثنايبه شمع هايجابجايي ،يزشمعر كم نسبتاً

 هايتنش با زهسا و كخا كنشرندا توسط كخا به را فوقاني زهسا بشتا از ناشي ينرسيا يهاويزشمع نيرر ،لزلهز به پاسخ در
  .كند منتقل يكمتر يناميكيد

  كند.به گسيختگي برشي موضعي تبديل مي) استفاده از ريزشمع، گسيختگي برشي كلي را در محيط خاك 3
هاي پي قرار نداشته باشند و بافاصله ها در زير لبهشود كه ريزشمعها زماني حاصل مي) بهترين چيدمان براي ريزشمع4
  هاي شالوده، در خاك اجرا شوند.متري از لبه 5/1حدودا 
 بار حالت دودر هر  هاشمعزير نوك سر و مكان رييتغو  شتاب پاسخ كاهش موجب خاك داخلي اصطكاك زاويه ) افزايش5
 را در و شتاب تغييرمكان پاسخ ،كيبار هارمون ميزان شود. همچنين، افزايشمي ريزشمع پي سيستم هارمونيك، در و زلزله

  دهد.مي افزايش هاشمع زيرنوكو  در سر ريزشمع پي سيستم زمان-شتاب و منحني زمان-تغييرمكان منحني
زاويه اصطكاك، در نظرگيري رفتار غيرخطي خاك، افزايش زاويه تمايل ريزشمع، افزايش نسبت الغري ) افزايش 6

ريزشمع، افزايش قطر و تعداد ريزشمع و همچنين در نظرگيري اثر پالسيسيته خاك، مقدار نيروهاي داخلي ريزشمع را كاهش 
اي، يگر، با افزايش ضخامت كالهك ريزشمع، افزايش شتاب لرزهاي آن دارد. از سوي دتوجهي روي عملكرد لرزهقابل تأثيرداده و 

يابد. همچنين مشاهده شد كه افزايش فركانس غالب ريزشمع و افزايش جرم روسازه، نيروهاي داخلي ريزشمع افزايش مي
 ها ندارد.اي ريزشمعتوجهي روي عملكرد لرزهها قابلنسبت فاصله ريزشمع

آالت كاهد. از طرف ديگر ماشينكلي مي هاينشست از يمؤثرطور به زشمعيوسيله رك به) استفاده از تكنيك اصالح خا7
 بودن دسترس در و اجرايي ازلحاظ لذاروند تجهيزات سبكي به شمار مي ،هازشمعيبراي نصب و اجراي ر ازيو تجهيزات موردن

 با كه جاهايي وها نسبي و يا كلي ساختماندر برخي موارد همانند نشست  زشمعري از استفاده. دارند مناسبي عمل سرعت
خاك و تقويت پي و  اصالح جهت) ممكن گزينه تنها شايد و(گزينه  نيمؤثرترعنوان به ميباشمي مواجه ارتفاع محدوديت
  .باشدمي مطرح فونداسيون
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