
 کنگره ملّی مهندسی عمران دوازدهمین 
9911خرداد  8و7    

 سهند، تبریز، ایران صنعتی دانشگاه                                                                     

                     

 

 تحلیل عددی ظرفیت باربری شالوده منفرد سنگی تحت تأثیر حفره زیرزمینی
 

 

 میالد ندیمی، محمدحسن کرمی 

 شاهد دانشگاه -مهندسی و فنی دانشکده -ژئوتکنیک مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی -1

 شاهد دانشگاه -مهندسی و فنی دانشکده -ژئوتکنیک مهندسی گروه استادیار -2 

miladnadimi2000@gmail.com 1-  

mkarami@shahed.ac.ir 2-  

 خالصه:

در شکل،  یتراییبا تغ قیتحق نای در. است هاحفره نیوجود ا شناسایی عدم صورت در هاشالوده یباربر تیکاهش ظرف یاز عوامل اصل ینیرزمیز هایوجود حفره

نشان  جیت. نتاقرار گرفته اس بررسی مورد آباکوس افزارو همگن به کمک نرم زوتروپیشالوده در سنگ ا یربارب تیعمق و تعداد حفره بر ظرف ،یجانب تیموقع

افزار نرم یریکارگهبه دست آمده و ب جیشالوده دارد. سپس با استفاده از نتا یباربر تیدر کاهش ظرف ییبه سزا ریحفره تأث تیعمق، شکل، موقع رییکه تغ دهدیم

Eureqaشده است. شنهادیو پ استخراجحفره  یتوده سنگ دارا یمستقر بر رو یشالوده سطح یباربر تیظرف نیتخم یبرا یا، رابطه 

 یباربر تیحفره، ظرف ،یعدد لیتوده سنگ، تحل ،یشالوده سطحکلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1
 

 لهیبه وس قابل حل هایاز انحالل سنگ ناشی که هاحفره نی. گسترش و توسعه اندآییبه وجود م یرسطحیز التیدر اثر انحالل تشک یعیطب هایحفره

 هاحفره نیبا ا هکه در رابط یمشکالت گری. از جمله دابدی شافزای روزروزبه هاآن زشیاز فرور یاست، باعث شده است که خطر ناش یو سطح ینیرزمیز هایآب

موجود تاکنون به طور کامل مؤثر  هایاز روش کدامچهی اما دارد وجود هاآن ییهت شناساج یمتداول هایروش. است هاو ابعاد آن تیموقع شناسایی دارد، وجود

 .شودمی هادسته از حفره نیا یخطرات از سو شیامر موجب افزا نینبوده که ا

به سرعت در  ینیرزمیز یقطارهاو  یفاضالب شهر هایهمانند تونل، قنات، شبکه یمصنوع هایاست اما حفره نیینسبتاً پا یعیطب هایحفره لیتشک سرعت

مورد  ایهاز سازه گرید یاربسی و پل آهن،راه خطوط ها،جاده سات،تأسی ها،تعداد ساختمان شیجهان موجب افزا تیروزافزون جمع شی. افزاباشندیم شیحال افزا

 ند،دار قرار هاحفره زشیاز فرور یکه در معرض خطر ناش ناطقیم در هاسازه نیاز ا یموجود، ساخت تعداد هایتیبه علت محدود جهیبشر شده است. در نت ازین

 .فتدبی خطر به هاسازه نای سالمت که است شده موجب همواره هاحفره نیاست. وجود ا رناپذیاجتناب امری

)عدم  یکالتمش جادیو باعث ا ابدیترش گس نیتا سطح زم تواندمی هاحفره ری. تأثرندگی قرار هاسازه ریز ایممکن است در مجاورت و  ینیرزمیز هایحفره

ت با بدون حفره و حال لتحا یشالوده برا ریز نیها در زمتنش تیکه در وضع ایعمده هایاست که با وجود تفاوت یهبدی. گردد هاسازه ینشست( برا ،یداریپا

 .دو حالت متصور شد نیا یرا برا یرفتار مشابه توانینم وجهچیحفره وجود دارد، به ه

 دهیپد یصورت گرفت. ترزاق 3491در سال  یتوسط ترزاق ینیرزمیز هایحفره یواقع بر رو یخاک هایتوده یداریمطالعات به منظور پا نیاز اول یکی

است که در  یادهیخاک پد یختگیکه گس دهدینمود. مشاهدات او نشان م انیتحت فشار سربار ب ایماسه هایرا در خاک ینیرزمیز هایحفره یدر باال یختگیگس

 ایماسه هایهیبه عمق ال یشدگمیبه منظور تسل ییو فشار نها کندیم دایانتقال پ ینشده کنار میتسل هایقسمت به هاحفره یتوده خاک باال میآن فشار از قسمت تسل

 .ستیفشار ثابت وابسته ن کیدر 

 


