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  خالصه
ها مانند توزیع فشار در زیر پی و همچنین میزان  ینهزمدر برخی از  ها آناي و حلقوي، رفتار  یرهداهاي  یپعلیرغم شباهت ظاهري بین 

ي مخازن و سیلوها  شالودهبه عنوان  ها آنردهاي پی حلقوي استفاده از ین کاربتر مهمیکی از  از آنجایی که نشست پی متفاوت است.
. رسد یمهاي حلقوي امري ضروري به نظر  یپ، بررسی نشست ها سازهبا توجه به اهمیت میزان نشست در این همچنین  و باشدمی

ها با آن يو مقایسهبه خارجی هاي مختلف قطر داخلی هاي حلقوي به ازاي نسبتهدف از این پژوهش بررسی میزان نشست پی
نتایج نشان  است.شده انجام و به کمک آزمایش بارگذاري صفحه  يا ماسهاین پژوهش بر روي خاك باشد. میاي نشست پی دایره

-میکاهش  يا رهیدا یپپی حلقوي نسبت به میزان نشست  ،با افزایش نسبت قطر داخلی به خارجی ،دهد که در  یک تنش ثابتمی

  یابد.
 

 اي، پی حلقوي، آزمایش بارگذاري صفحه، پی دایرهيا ماسهنشست، خاك کلمات کلیدي: 
 
 

  مقدمه .1
 

آنجا که در  . ازین موضوعاتی است که ذهن بشر را به خود معطوف ساخته استتر مهماز ابتداي خلقت بشر تا به امروز موضوع مسکن، همواره یکی از 
ي جدید در علم به ا شاخهسعی نمودند تا با ایجاد  ها آنین رو از اي زیادي روبرو بوده است، ها چالشبشر با ساخت یک سرپناه مستحکم براي زندگی، 

در زمینه مسائل مرتبط با بوده که از مهندسی عمران  اي یرمجموعهمهندسی ژئوتکنیک زنام مهندسی عمران در مسیر دستیابی به اهداف خود گام بردارند. 
پی است. در واقع مهندسی پی شامل  یبخش کلی مکانیک خاك و مهندس دو . مهندسی ژئوتکنیک متشکل ازاستکی رفتار خاك و مصالح خا

، ظرفیت باربري يمباحثی همچون محاسبهبوده و در تماس با خاك  يها و ابنیه ساختمان ياصول مکانیک خاك در تحلیل و طراحی شالوده یريکارگ به
 .[1]گردد یعمیق (شمع) را شامل مو  سترده، گنواري، منفردی ف پی مانند پانواع مختل طراحی میزان نشست و

ها را از  یپتوان  یمی طور کلبه  ي نمود.بند طبقههاي مختلف  یدگاهدتوان از  یمو بناهاي فنی دیگر را  ها ساختمانمورد استفاده جهت  هاي یپ
ي، ا ذوزنقهي هندسی مختلفی از قبیل مربعی، مستطیلی، ها شکلها در  یپ ي نمود.بند دستهشکل پی و عمق قرارگیري در خاك  دهنده، یلتشکنظر مصالح 

 .[2]ي پی بستگی داردبر روواقع  ي سازهرو گردند. انتخاب شکل پی به شکل  یماي و یا حلقوي طراحی  یرهدا
هاي سطحی در دنیا رواج یافتند.  یپان یکی از انواع اي، به عنو یرهداهاي  یپهاي حلقوي به دلیل برتري نسبت به  یپ 1960تا  1950ي ها سالبین 

ها در  یپي اخیر استفاده از این ها سالاي، در  یرهداهاي  یپها نسبت به  یپگونه از  ینابودن  تر صرفهبا توجه به عملکرد مناسب رفتاري و همچنین مقرون به 
ي مخابراتی، رادارها و سیلوها فزونی یافته است. از آنجایی که ها برجو مواد شیمیایی، سیاالتی همچون نفت  ي دارنده نگهیی مانند منابع ها سازهي  شالوده
گیرند. از این رو به دلیل  یمتحت لنگرهاي خمشی ناشی از بارهاي جانبی از قبیل باد یا زلزله قرار  مکرراً ها آنباشند، پی  یمي یادشده بلند ها سازهاغلب 

و یا حتی شکست پی  ها آنها تمایل به انحراف از محور خود را داشته که این امر موجب کاهش ظرفیت باربري  یپین اعمال بار در خارج از مرکز پی، ا
 .[3]گرددمی

 � 
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با استفاده از آزمایش و روش المان محدود  ]4[هاتف و رضوي هاي حلقوي انجام پذیرفته است.مختلفی بر روي رفتار پی هايپژوهشهاي اخیر در سال
)FEMهاي مختلف قطر داخلی به خارجی را تعیین نمایند. همچنین در این پژوهش هاي حلقوي به ازاي نسبتنستند تغییرات ظرفیت باربري پی) توا

با  هاآزمایشنیز نتایج  پایاندر  است. شدهنیمه تجربی ارائه  يخاك در زیر پی در هنگام گسیختگی بررسی و بر اساس آن یک رابطه يافتهیرییتغشکل 
 نیمه تجربی و تحلیل عددي مقایسه گردیده است. يآمده از رابطه به دستتایج ن

Fanyu, Zhu  اي را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش از آزمایش گریز از ماسه اي روي خاكهاي حلقوي و دایرهپیظرفیت باربري
انتخاب خمیري خاك -کشسان  رفتارسازي جهت شبیهنیز  پراگر–راکر مدل رفتاري د استفاده شده است. ABAQUSالمان محدود  افزار نرمو مرکز 

  .]3[شده است 
به بررسی نشست کشسان  استبر مبناي روش تفاضل محدود  افزار نرمکه یک  Flac 2D افزار نرمناصري و سیدي حسینی نیا با استفاده از 

قائم و استاتیک بوده  کامالًي و همگن فرض شده و همچنین بارگذاري ا دانهخاك  ،لعهاي پرداختند. در این مطا یرهداهاي  یپهاي حلقوي در مقایسه با  یپ
 .]5[ گردد یمو در تمام مساحت پی پخش 

ها از درجه اهمیت مانند مخازن نفت، رادارها و ... بررسی نشست این پیباال  نسبتاً تیبااهمهاي در سازههاي حلقوي پیاز استفاده  لیبه دل 
هاي سطحی رخ دهد. نشست کلی یک پی از مجموع  یپتواند براي خاك زیر  یم ۲و تحکیمی ۱. به طور کلی دو نوع نشست آنیدار استباالیی برخور

شود، بنابراین این نشست به  یماستفاده  ۳ي کشسانیي نشست آنی از روابط نظریه محاسبهآید. از آنجایی که براي  یمنشست آنی و تحکیمی آن به دست 
که نشست تحکیمی تابع زمان بوده و با خروج آب از میان  یدرحالنیز معروف است. نشست آنی بالفاصله بعد از احداث پی رخ داده  ٤نینشست کشسا

ي داراي چسبندگی اغلب نشست تحکیمی نشست حاکم بوده ها خاك. در عمل در [5]گردد یمبه آن ایجاد  واردشدهحفرات خاك به دلیل اضافه فشار 
 گیرد: یمي نشست آنی به سه روش انجام  محاسبه. استکننده  یینتعي بدون چسبندگی، نشست آنی ها خاكدر در صورتی که 

که در آن با استفاده از روابط به دست  استروش تجربی  یک . روش دوماستي کشسانی بر مبناي نظریه ،روش نظري بودهکه روش اول 
ي کشسانی یا خمیري و یا هردو گردد. روش آخر نیز روش عددي بوده که در آن به کمک نظریه یمي برجا میزان نشست تعیین ها آزمونآمده از نتایج 

از روش تجربی براي حاضر در پژوهش . [5]گیرد یمي مختلف صورت افزارها نرمتوسط  معموالًشود که این روش  یمي نشست پرداخته به محاسبه
 است. استفاده شده  يا رهیدانشست پی حلقوي با  يمقایسه

باریک تا یک پی  نسبتاًاي  یرهداتواند از حالت یک تیر  یم ها آنهاي حلقوي با توجه به نسبت قطر داخلی به خارجی  یپرفتار  که ییآنجااز 
لقه معرفی پارامتري را به عنوان نسبت قطر داخلی به خارجی ح، نیاز است تا ي مرکزي متغیر باشداي کامل و یا حتی یک پی گسترده با حفره یرهدا

 :شود یمیف تعر یرزبه صورت  n عاملشود در یک پی حلقوي واقع بر روي خاك  یممشاهده  )1(که در شکل  گونه همان. [4]نماییم

)1( 
D
dn = 

 .)1(شکل  استقطر بزرگ آن  Dقطر کوچک حلقه و  dدر این رابطه 
 

 
 مشخصات هندسی پی حلقوي – 1شکل 

 

1. Immediate Settlement 
2. Consolidation Settlement 
3. Elastic Theory , Elasticity  
4. Elastic Settlement  
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هاي میزان نشست پی ،آیدهاي برجا به شمار میسعی شده است تا با استفاده از آزمایش بارگذاري صفحه که یکی از معتبرترین آزمون در این تحقیق
در قالب جداول و نمودارهایی این تحقیق اي مقایسه گردد. نتایج هاي مختلف قطر داخلی به خارجی تعیین و با نشست پی دایرهحلقوي به ازاي نسبت

 ه شده است.ارائ

 مصالح آزمایش .2
 

خیابان وحدت مشهد واقع در هاي متري از سطح زمین و در یکی از زمین 4واقع در عمق  يا ماسهخاك  يهاي این پژوهش بر روي الیهآزمایش يکلیه
-دانه بد يماسه۱متحد يبند طبقهیستم ارائه شده است. این خاك در س )2(در شکل شده شیآزما يا ماسهخاك  يبند دانهصورت پذیرفته است. نمودار 

ارائه شده است. زاویه اصطکاك داخلی و میزان چسبندگی خاك از  )1(گردد. سایر خصوصیات ماسه نیز در جدول می يگذار نام) SPبندي شده (
 نتایج آزمایش برش مستقیم حاصل شده است.

 

 

 ك زیر پی مورد آزمایشخا يبند دانهنمودار  – 2شکل 
 

 خصوصیات خاك مورد استفاده -1جدول 

 kN/m3 17.2 وزن مخصوص خشک
 kN/m2 3 چسبندگی

 °30 زاویه اصطکاك داخلی
 
 

 روش انجام آزمایش .3
 

میزان فرورفتن  يریگ اندازهیک صفحه صلب (اغلب فوالدي) روي خاك و اعمال فشار بر آن، همراه با  قرار دادناز  عبارت استآزمایش بارگذاري 
تر هاي بزرگمتر (یا صفحهسانتی 60و  45، 30ي هاي گرد با قطرهاشود. به طور معمول از صفحهبه ازاي مقدار فشاري که وارد می صفحه در خاك،

تر بهتر هاي بزرگتر باشد (خاك همگن نباشد)، استفاده از صفحههاي خاك درشتشود. اغلب هرچه اندازه دانهاستفاده میوحتی به اندازه پی اصلی) 
 .[6]تر باشدخاك بزرگ يترین دانهبرابر اندازه بزرگ 10 قطر صفحه باید از وه بود
نیز مورد نیاز است. بـا توجـه بـه     يتر ییقو هیدرولیکی و یا مکانیکی يها جکقطر صفحه براي تأمین نیروي وارد بر صفحه سربارهاي بیشتر و  ادشدنیزبا 

 تـن،  20حدود در وزنی  بابا توجه به سربار موجود در این آزمایش ت و بررسی الزم را به عمل آورد. این موضوع باید در انتخاب قطر صفحه مورد نظر دق

1. Unified Classification System 
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انجـام   cm30ی خـارج به قطـر  با صفحاتی ها آزمایشجنس خاك مورد آزمایش در این تحقیق،  همچنین با توجه به و تن 30 با ظرفیتجک هیدرولیکی 

 .شد
عبور کرده  زیدست راز خاك  m 1سپس با حفر گودالی به قطر تقریبی و  شده مشخصي انجام آزمایش در این آزمایش ابتدا مکان مناسبی برا

سربار مورد نظر که  وبه دقت صاف و تمیز شده  گودالکف  سپسبود.  cm 40تا cm20معموالً بین  گودالظاهر گردد. ارتفاع  نخورده دستتا خاك 
شد. بعد از آن محل مشخص می کامیونمحل استقرار صفحه با توجه به موقعیت  شده و در نهایتبود در آنجا مستقر کامیون تکها در این آزمایش

 .الف) 3(، شکلشدمیکنترل جهت عمود بر هم  دواستقرار صفحه به دقت تراز شده و تراز بودن سطح حداقل در 
پوشانده شده و مسطح گردد. دلیل استفاده از این نازکی از ماسه  يبا الیه ، محل استقرار صفحه بایدگودالپس از اطمینان از تراز شدن کف  

بسیار کوچک موجود در زیر صفحه است که با این کار نیروي  يها يبلندریز، صاف و یکنواخت شدن سطح زیر صفحه و پر کردن پستی و  يماسه
دوباره سطح آن تراز شده و  اي،نازك ماسه يبر روي الیه cm30به قطر اعمالی به صورت یکنواخت بر خاك وارد شود. پس از قرار گرفتن صفحه 

گرفت.  استفاده از صفحات با قطرهاي مختلف بر روي یکدیگر به دلیل اطمینان از صلبیت بر روي آن قرار می cm 20با قطر  تر کوچک يصفحه
  .[7]د باش cm5/2 حداقل باید  ASTMاساس توصیه گرفت. ضخامت هر صفحه بر انجام می ها آنها و عدم ایجاد خمش در صفحه

قرقـري از دو   .ردیـ گ یمـ نیـز قرقـري قـرار    در باالي جـک  گرفت. فوقانی قرار می يبر روي صفحه جکبعد از استقرار صفحات بر روي زمین، 
.استفاده از قرقري بسـیار الزم  کندا ایفا میکه در این آزمایش نقش مفصل ر شده لیتشک اند شدهکه بر روي یکدیگر جفت دایروي شکل موازي  يصفحه

قـائم و افقـی    يقـائم اعمـال نشـده و بـه صـورت مایـل اعمـال گـردد، بـه دو مؤلفـه           کامالًو ضروري است، زیرا اگر نیروي اعمالی به هر دلیلی به صورت 
و  بـوده ت غیریکنواخـت صـفحه از خطاهـاي آزمـایش     شـود. نشسـ  نشست ناهمسان صفحه مـی  در نتیجه ولنگر  سبب ایجادکه این نیروي افقی  شده هیتجز

 . [7]کندتجزیه و تحلیل نتایج را دچار مشکل می
گرفت، تا نیرو از سربار به جک و نهایتًا به صفحات منتقل شود. هاي انتقال بار بر روي جک قرار میجک، لولهمفصل بر روي پس از استقرار 

تراز در حداقل سه طرف  ي لهیبه وساید کامالً عمودي و شاقول باشند، که این عمل در حین استقرار به دقت ها در حین استقرار بکه لوله نمودباید توجه 
 گرفت.ها انجام میلوله

هـاي  و پایـه  قرارگرفتـه  زمینهاي تغییر مکان است، بر روي پس از تثبیت محل صفحات و جک هیدرولیکی، تیر فلزي افقی که محل نصب گیج
گـیج مشـابه بـا     3صـفحه از   يهـا  مکـان شد تا از عدم تغییر مکان آن در طـول آزمـایش اطمینـان حاصـل شـود. بـراي ثبـت تغییـر         یآن در خاك محکم م

شـدند کـه محـل    نشان داده شده است، طـوري بـر روي پایـه فلـزي نصـب مـی       ب) 3(که در شکل  همان طورها، شد. این گیجاستفاده می mm01/0دقت
. در هر مرحله براي ثبت مقادیر مربوط به تغییر مکـان  داشته باشندنسبت به یکدیگر قرار  120˚خارجی صفحه با فواصل مساوي يبر روي لبه ها آناستقرار 

 شد. براي انجام محاسبات مربوطه، استفاده می ها آنو میانگین  شده قرائتصفحه هر سه گیج 
. در ابتداي آزمایش براي اطمینـان از اینکـه صـفحه بـه خـوبی بـر روي       شدپس از فراهم نمودن مقدمات و انجام مراحل فوق آزمایش شروع می

بر روي صـفحه ثابـت    مدتیبر روي صفحه اعمال کرده و این تنش  kg/cm2 2/0تا  kg/cm2 1/0تنشی معادل ASTM توصیه  بنا بر، نشسته استسطح 
 . [7]شدشروع می هاي تغییر مکان را صفر کرده و آزمایشماند. سپس قبل از شروع آزمایش گیجمی

. ایـن  شـوند هاي مشخصی قرائت میها در زمانها به صورت پلکانی زیاد شده و در هر مرحله از تنش نشستدر آزمایش بارگذاري صفحه تنش
هـایی کـه   که بدان اشاره شد بستگی به جنس، مشخصات، و مقاومت مجـاز خـاك دارنـد. در آزمـایش     همان طورهاي قرائت نشست هاي تنش و زمانپله

 : بوده استبا توجه به جنس خاك و ... مراحل کار بدین صورت  شده استبراي این تحقیق انجام 
. فواصـل  نمـود  یمـ ادامـه پیـدا    cm2/kg 15و آزمایش تا تـنش   شداعمال می cm2/kg 1بارگذاري با فواصل تقریباً مساوي  يدر مرحله هانشت

که قبالً بیان گردید زمان نشست نهایی در هر مرحله بـه سـرعت نشسـت     گونه همانباشد.  دقیقه می 16 و 8، 4، 2، 1زمانی قرائت نشست معموالً به صورت 
هرگاه نرخ تغییرات نشسـت روي نمـودار نشسـت در مقابـل لگـاریتم زمـان خطـی شـود، ایـن           ASTM D1194خاك وابسته است. بر اساس استاندارد 

بـا   صـورت گرفتـه   يهـا  شیآزمـا توان به مرحله بعدي بارگذاري رفت. ایـن زمـان در   شود و میگرفته مینشست نهایی هر مرحله در نظر  به عنواننشست 
و  شـده  قرائـت  ادشـده یهـاي  هر تنش، میزان نشست هر سه گیج در زمان پس از اعمالدقیقه بود. از این رو 16تا  8و معموالً بین تنش اعمالی متغیر توجه به 
-میتنش در نظر گرفته آن ، به عنوان میزان نشست مربوط به هستقرائت نیز زمان  نیتر شیبمربوط به  معموالًکه  ،فحهص میزان نشست نیتر شیبمیانگین 

هـاي مختلـف   این روند براي تمامی صفحات با نسـبت  شده و گیرياندازه تنش آنمیزان نشست صفحه در  در هر مرحله، با افزایش گام به گام تنش .دوش
    به این آزمایش در بخش بعدي ارائه شده است. مربوطنتایج . ابدی یمادامه قطر داخلی به خارجی 
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 نصب گیج نشست بر روي صفحه –(ب)  3شکل               ي ریز        ي نازك ماسهتراز کردن صفحه بر روي الیه – (الف) 3شکل   
 

 نتایج و بحث در مورد آن يارائه .4 
 

قطر داخلی  يها نسبتو با  cm30رگذاري صفحه که روند انجام آن در باال توضیح داده شد، براي پنج صفحه با قطر خارجی در این پژوهش آزمایش با
هاي مختلف قطر را براي نسبت ۱نشست -نمودار بار) 4(شکل   ارائه شده است. در ادامهنتایج آن و  گرفته انجام 8/0و  0 ،2/0 ،4/0 ،6/0)، nبه خارجی(

  .نمایدمی، میزان نشست کاهش پیدا n عامل که در شکل مشخص است با افزایش گونه هماندهد. رجی نشان میداخلی به خا
 

 
 

 )nمختلف قطر داخلی به خارجی( يها نسبتنشست براي  –نمودار بار  – 4شکل 

 لدر جدو از آزمایش حاصلحداکثر   نشست مقادیر آن، خارجی قطر با قطر هم ايدایره پی با مقایسه در حلقوي پی نشست يهمقایس براي
مقدار نشست پی  ،Srدر این جدول باشد. می kg/cm2 15تنش  مقدار نشست صفحات درمنظور از مقادیر نشست حداکثر،  .است شده ارائه  (2)

، نسبت نشست پی حلقوي به نشست n عامل نمود که با افزایش يریگ جهینتتوان با توجه به مقادیر جدول می باشد.می يا رهیدانشست پی  ،Scحلقوي و 
 یابد.کاهش می يا رهیداپی 

 
 نسبت نشست حداکثر حلقه به دایره  -2ل جدو

1. Load-Settlement Curve 
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Sr/Sc Sr (mm) n 

1.00 28.73 0 
0.93 26.63 0.2 
0.85 24.32 0.4 
0.67 19.27 0.6 
0.46 13.09 0.8 

 
 

هاي مختلف ) به ازاي تنشnهاي مختلف قطر داخلی به خارجی(حسب نسبتبر  يا رهیدا) تغییرات نسبت نشست پی حلقوي به نشست پی 5در شکل (
 nبا افزایش عامل  يا رهیداتغییرات نسبت نشست پی حلقوي به هاي اعمالی در تمامی تنششود ترسیم شده است. همان طور که در شکل دیده می

براي یابد. همچنین اي کاهش میلی میزان نسبت نشست پی حلقوي به دایرههاي اعماثابت با افزایش تنش nیک عامل  براي و شتهداهمواره سیر نزولی 
  یابد.، افزایش میn=0/4پس از  يا رهیدانسبت نشست پی حلقوي به نرخ تغییرات  ها،تمامی تنش
 

 
 

 هاي مختلفدر تنش nبا افزایش عامل  يا رهیداتغییرات نسبت نشست پی حلقوي به پی  – 5شکل        
 
 

 گیريجهنتی .5
 

هاي مختلف بررسی و در تنش يا ماسهخاك  يبر رو nهاي مختلف هاي حلقوي با عاملدر این پژوهش به کمک آزمایش بارگذاري صفحه نشست پی
ن نمایند. همچنیایجاد می ايدایره هايهاي حلقوي نشست کمتري نسبت به پیکه نتایج نشان داد در شرایط یکسان آزمایش پی گونه همانشد. 
 یابد.اي کاهش می، میزان نشست پی حلقوي به پی دایرهnکه مشاهده گردید با افزایش عامل  گونه همان

هاي اعمالی متفاوت اي به ازاي تنشهاي دایرههاي حلقوي نسبت به پیمورد دیگري که در این تحقیق به آن پرداخته شد بررسی نشست پی
. همچنین پس از یابداي کاهش میثابت با افزایش تنش اعمالی، نسبت نشست پی حلقوي به پی دایره nل به ازاي یک عامبود. همان طور که دیده شد 

 .میهستاي شاهد افزایش نرخ تغییرات نسبت نشست پی حلقوي به دایره 4/0به  nرسیدن عامل 
 
 

 مراجع .6
 
 ) تحلیل و طراحی پی: انتشارات جویبار1388اطیابی، ا. (. 1
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