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 خالصه

. اهشی ضشٍسی هی ثبضذ ٍ اعویٌبى اص ظشفیت ثبسثشی وبفی آى لجل اص احذاث پشٍطُ، سبختگبُ ٍیظگیْبی هٌْذسی هغبلؼِ وبهل خبن هحل ٍ ضٌبسبئی ٍ
ضشایظ ٍ ٍیظگیْبی هٌْذسی  ٍ هٌبست، ثبیستی ثِ سٍضْبی گًَبگَى، ضی اص سبصُ سا ًذاضتِ ثبضذحول ثبسّبی ًبتاگش خبن هحل ظشفیت وبفی ثشای 

، ثب ثْشُ گیشی اص ًتبیج ثذست آهذُ اص آصهًَْبی آصهبیطگبّی دس ایي تحمیك .صهیي هَجَد سا، ثِ خػَغیبتی هغلَة ثلحبػ فٌی ٍ هٌْذسی تجذیل ًوَد
ایي خبوْبی  طئَتىٌیىی فیضیىی ٍهختلف  پبساهتشّبی ،(آستبسا)هٌغمِ جٌَة ثبختشی وبسپیي  ی هختلفدس ثخطْب ٍ غحشایی هغبلؼِ خبن، اجشا ضذُ

هبسِ ای  ّبیثشای خبن  N SPTثش حست ػذد ًفَر استبًذاسد Øًوَداس تغییشات همذاس ضوي اسائِ  .است آٍسی، ثشسسی، تحلیل ٍهمبیسِ ضذُهٌغمِ جوغ 
ثش هجٌبی اعالػبت ٍ  ،خبوْبی هٌغمِ ظشفیت ثبسثشی هجبصهتشی دس ضشایظ یىسبى،  5تب  3دس ػوك  ((SMاس ، ٍ هبسِ الی د((SPثذ داًِ ثٌذی ضذُ 

 ی سغحیپی ّباًَاع ثشای ، 3اعویٌبى  ضشیت اػوبلٍ  ،Hanssen (1970) ٍ(1967) Meyerhof سٍاثظثىبسگیشی  ثبپبساهتشّبی اخز ضذُ ٍ 
 همذاس"عجمِ ثٌذی هشغَثیت خبن ثش اسبع  ًتبیج ایي هحبسجبت ثػَست. ضذُ است هحبسجِستبًذاسد، ، ثش اسبع ػذد ًفَر اًَاسی دایشُ ای ٍ ،یهشثغ

اسائِ ضذُ تؼییي ٍ ، ثشای اًَاػی اص خبوْبی ثسیبس ضؼیف، ضؼیف، هتَسظ، خَة ٍ ثسیبس خَة دس هٌغمِ "ثؼٌَاى ضبخع هشغَثیت هجبص ظشفیت ثبسثشی
ٍ ٍجَد احتوبلی خبوْبی هسئلِ داس دس  هجبص ثبسٍیىشد ضٌبخت ظشفیت ثبسثشیًمطِ ّبی پٌِْ ثٌذی "ٍست ًتبیج ًْبئی ایي ثخص اص هغبلؼبت، ثع .است

. تْیِ ٍ اسائِ گشدیذُ است Surferثب استفبدُ اص ًوَداسّبی سِ ثؼذی تَسظ ًشم افضاس  "هٌغمِ آستبسا
تمشیجی ثیي ػذد ّوجستگی سٍاثظ ٍ ثش اسبع اعالػبت هَجَد،  Hatanaka & Uchida (1996)اص سٍاثظ تمشیجی اسائِ ضذُ اص سَی  الْبمثب دس پبیبى 

ثذ داًِ ثٌذی ضذُ  ای هبسِخبن  :هَجَد دس هٌغمِ اص لجیل خبوْبیاًَاع ثشای ٍ چسجٌذگی ، Øصاٍیِ اغغىبن داخلی هبسِ  ، NSPTًفَر استبًذاسد
SP)) ، الی داس  ای هبسِخبنSM)) ، الی داس ثب چسجٌذگی  ای هبسِخبن(C)ضذُ است اسائِ ،ون. 

 پهىه بىدی، آزمایش وفًذ استاودارد، ظرفیت باربریوقشه : کلمات کلیدی

 مقذمه  . 1
ٍ تخشیت سبختوبًْب دس ثشخی ًَاحی هٌغمِ ثش اثش ثبسًذگی صیبد ٍ سیل، داضتي ظشفیت ثبسثشی خبوْب  ثب تَجِ ثِ هطىالت ثَجَد آهذُ اخیش دس ساثغِ ثب

خبوْب ٍ جلَگیشی اص خسبستْبی جبًی ٍ هبلی دس آیٌذُ  ثْسبصیدس غَست ًیبص  وْبی هحل، هی تَاًذ هٌجش ثِ ضٌبسبیی ٍاعالػبت وبفی دس ساثغِ ثب خب
افضایص همبٍهت آى ٍ پیص  ،ثب ضٌبسبیی ػَاهل هختلف وبّص همبٍهت دس صهیي ّبی هسئلِ داس، هی تَاى ثْتشیي سٍش ثشای ثْجَد خَاظ خبن .ضَد

اهب پیص اص ّش چیض الصم است تب صهیي ّبی هستؼذ ایي پذیذُ ثب تَجِ ثِ هغبلؼبت غحشائی، ٍ دس غَست . ی اص آًشا اًجبم دادثیٌی هخبعشات احتوبلی ًبش
ٍضؼیت صهیي ضٌبسی، ظشفیت ثبسثشی  ٍ دس ایي تحمیك سؼی ثش آى است تب هتٌبست ثب اعالػبت هَجَد. ًیبص اًجبم آصهبیطبت ضبخع، ضٌبسبیی گشدد

ًمطِ ّبی پٌِْ ثٌذی اسائِ ًتبیج آى ثػَست  ٍ ،هحبسجِ ًفَر استبًذاسد ثش اسبع ػذد ًَاسی ٍ گستشدُدایشُ ای، ی ّبی سغحی هشثؼی، ثشای اًَاع حخبن 
، ٍ همبٍهت فطبسی (Ø)، صاٍیِ اغغىبن داخلی (Dr)، داًسیتِ ًسجی  (ϒ)تخویي ٍصى هخػَظ ثشای SPTصهبیص اص آثشای اًجبم ایٌىبس، . ضَد

 استفبدُ ضذُ SURFER ٍ دٍ ثؼذی اص هحیظ ًشم افضاس سِ ثؼذی ،ًمطِ ّبی پٌِْ ثٌذیثشای تشسین دس ایي تحمیك  .استفبدُ هی ضَد (qu)صّىطی ًطذُ 
  .است

                                                 
 ضً َیئت علمی داوشکدٌ فىی داوشگبٌ شبَدعاستبدیبر ي  1
علًم زمیه، سبزمبن زمیه شىبسی ي اکتشبفبت معدوی کشًر استبدیبر پژيَشکدٌ 2  

دسی استبن البرزمدرس مًسسٍ غیر اوتفبعی غیبث الدیه جمشید کبشبوی ي عضً وظبم مُه 3  
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 مًقعیت شهرستان آستارا.   2
، ٍالغ ایي ضْشستبى .است ضذُ ٍالغ º38.5تب  º38ٍ ػشؼ جغشافیبئی  º49تب  º48.3ٍ ثیي عَل جغشافیبئی  ضْشستبى آستبسا دس ضوبل غشثی استبى گیالى

دس هشص ایشاى ٍ جوَْسی آرسثبیجبى،اص ضشق ثِ « آستبسا چبی»اص ضوبل ثِ سٍدخبًِ ،ثیي وَّْبی پَضیذُ اص جٌگل تبلص ٍ سبحل ًیلگَى دسیبی خضس
ثِ ًبهْبی  ثخص 2داسای  ،یلَهتش هشثغن 334/385هؼبدل  یهسبحتثب . دسیبی خضس، اص جٌَة ثِ ضْشستبى تبلص ٍ اص غشة ثِ استبى اسدثیل هحذٍد هی ضَد

ثِ ػٌَاى هشوض  اضْش ثِ ًبهْبی ضْش آستبس 2آثبدی ٍ  72داسای . دّستبى ثب ًبم ّبی ٍیشهًَی، حیشاى، لًَذٍیل ٍ چلًَذ هی ثبضذ 4هشوضی ٍ لًَذیل ٍ 
 .ضْشستبى ٍ ضْش لًَذٍیل هی ثبضذ

 

مًقعیت گماوه ها در مىطقه .   3
 ضىلدس  ٍ جبًوبیی ضذُدس هٌغمِ  Google Earthثب استفبدُ اص ًشم افضاس استفبدُ ضذُ، دس ایي تحمیك اص اعالػبت آًْب وِ  توبهی گوبًِ ّبییهَلؼیت 

 .ًطبى دادُ ضذُ است 1

 
 Google earthجبًوبیی گوبًِ ّب دس  -1ضىل 

يزن مخصًص خاک در وًاحی مختلف مىطقه .   4
ًشم  یَتي ثش هتشهىؼت ٍ ثىوهىویلَ  22تب حذٍد  14تغییشاتی اص حذٍد هحذٍدُ  ثب هتشی 3الی  2 دس اػوبق ٍصى هخػَظ خبوْبی هَجَد دس هٌغمِ

. ضذُ است اسائِ 2دس ضىل تشسین ٍ  ثػَست سِ ثؼذی surferافضاس 
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ٍصى هخػَظ خبن  ( ضىل ة)دٍثؼذی  ٍ( ضىل الف) سِ ثؼذی ّبی هٌحٌی -2ضىل 
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 NSPTي  Øترسیم ومًدار تغییرات .  5

دس دس گستشُ هٌغمِ هغبلؼِ  Øتغییشات همذاس ثب تَجِ ثِ همذاس ػذد ًفَر استبًذاسد ٍ صاٍیِ اغغىبن داخلی خبن، ًوَداسّبی سِ ثؼذی ًطبًذٌّذُ 
هبسِ ثذ داًِ ثٌذی )  SPثشای خبوْبی N SPTثش حست تغییشات  Ø، ٍ تغییشات همذاس 3دس هٌغمِ دس ضىل (ػذد ًفَر استبًذاس) N SPTهمبیسِ ثب تغییشات 

. تشسین ٍ اسائِ ضذُ است 4ضىلدس  هتشی دس ضشایظ یىسبى 5تب  3دس ػومْبی ( الی داسهبسِ )   SMٍ( ضذُ
 

              
 ضىل ة                                            ضىل الف                        

 (ضىل ة)ٍ صاٍیِ اغغىبن داخلی خبن ( ضىل الف)هٌحٌی ّبی سِ ثؼذی ًطبًذٌّذُ تغییشات ػذد ًفَر استبًذاسد  -3ضىل
 

      

         

دس ( هبسِ ثذ داًِ ثٌذی ضذُ)  SPٍ خبن( داس الیهبسِ )  SMثشای خبن( ػذد ًفَر استبًذاسد) N SPTثش حست  Øًوَداس تغییشات همذاس  -4ضىل
 هتشی 5تب  3ػوك 
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 ظرفیت باربریمحاسبه ريشهای مختلف .     6
ثب استفبدُ اص پبساهتشّبی همبٍهت ثشضی ثشای پی ثش ظشفیت ثبسثشی ًْبیی پی ّب، وِ ثٌَثِ خَد  الصم ثب اػوبل ضشیت اعویٌبىظشفیت ثبسثشی هجبص پی ّب 

، (1951) 1اص صهبى تشصالی ثِ ثؼذ هحممیي هختلفی اص لجیل هبیشَّف. [2]، تؼییي هیطَدئِ ضذُ تَسظ هحممیي اسصیبثی هی گشددااس ّبی سغحی ٍ اص سٍاثظ
ثشسسی ساُ حلْبی هختلف . دس صهیٌِ ظشفیت ثبسثشی خبن تحمیك ًوَدُ اًذ.. ......ٍ 5، ٍسیه(1970) 4، ّبًسي(1962) 3، ثبال(1953) 2الًگشى ٍ هَستٌسي

Nϒ یىسبى،  Ø همذاس صاٍیِ اغغىبن لیىي ثشای یه. خیلی تغییش ًوی وٌذ Nc  ٍNqى هی دّذ وِ ضشایت ثبسثشی ًطب ثِ دست آهذُ تَسظ  
. [2]ایي هسئلِ ًبضی اص تغییشات دس هفشٍضبت ٌّذسِ گَُ خبن ٍالغ دس صیش ضبلَدُ است. هحممیي هختلف دس یه هحذٍدُ ٍسیؼی تغییش هی وٌذ

 
 ت باربری خاک به ريش هاوسهمحاسبه ظرفی. 6-1

دس . ، ػَاهل گسیختگی ثشضی ٍ ًطست ضبلَدُ ّب تَاهب هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ اًذثشآٍسد همبٍهت هجبص خبن عجیؼی هٌغمِ هَسد هغبلؼِجْت تؼییي ٍ 
 .ضذُ استثش اسبع ساثغِ ریل هحبسجِ ( 1970)ایي هحبسجبت گسیختگی ثشضی خبن ثب سٍش ّبًسي

; C Nc Sc dc ic gc bc + q Nq Sq dq iq gq bq + 0.5 B ϒ Nϒ Sϒ dϒ iϒ gϒ bϒ (1 )            

 

اسائِ ضذُ است  1هختلف ایي ساثغِ دس جذٍل  پبساهتشّبی
 

هحبسجِ ظشفیت ثبسثشی ثِ سٍش ّبًسيپبساهتشّبی  -1جذٍل   

Sc ٍSq  ٍSϒ  ;ضشایت ضىل dc  ٍdq  ٍdϒ  ;ضشایت ػوك ic  ٍiq  ٍiϒ  ;ثبس  ضیت یتضشا
gc  ٍgq  ٍgϒ  ;صهیي )صهیي  ضیت  ضشایت

( ضیت داس
bc  ٍbq  ٍbϒ  ; پی )پی ضیت وف ضشایت

 (صاٍیِ داس
B ; ػشؼ پی

 
 محاسبه ظرفیت باربری خاک به ريش مایرهًف.     6-2

ای دس ًظش گشفتي توبهی ثبسّبی لبئن ٍ هبیل، ثش. ثشای ثبسّبی لبئن ثذست هیذّذسا فمظ  ضبلَدُ ظشفیت ثبسثشیهمذاس تشصالی  ساثغِ اسائِ ضذُ تَسظ
. [4] ساثغِ ظشفیت ثبسثشی سا دس حبلت ًْبیی ثِ غَست ریل اسائِ ًوَد( 1963)هبیشَّف 

 
; C Nc Sc dc + q Nq Sq dq  + 0.5 B ϒ  Nϒ  Sϒ  dϒ          (     2)                        ثبس ّبی لبئن     

; C Nc dc ic + q Nq dq iq  + 0.5 B ϒ  Nϒ  dϒ  iϒ ثبس ّبی هبیل                             (3)                                     

 

اسائِ ضذُ است  2دس جذٍل ( 3)ٍ ( 2)ساثغِ ّبی دس هختلف  پبساهتشّبی
 

پبساهتشّبی هحبسجِ ظشفیت ثبسثشی ثِ سٍش هبیشَّف -2جذٍل  

Sc  ٍSq  ٍSϒ ; ضشایت ضىل dc  ٍdq  ٍdϒ  ;ضشایت ػوك ic  ٍiq  ٍiϒ  ; ثبس ضشایت
 

                                                 
1 - Meyerhof 
2 - Lundgren and mortensen 
3 - Balla 
4 - Hansen 
5 - Vesic 
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ظرفیت باربری در وقاط مختلف .      7
جذٍل  ، هحبسجِ ضذُ ٍ دس3، ٍ اػوبل ضشیت اعویٌبى ًَاحی هختلف هٌغمِ ثب استفبدُ اص دٍ سٍش ّبًسي ٍ هبیشَّف هجبص ظشفیت ثبسثشی

دس پی ّبی ) هتش 1هتش، ػشؼ پی ثِ همذاس  1همذاس  هتش، تشاص صیش پی ثِ 1پی ثِ ضخبهت  ،دس هحبسجِ ظشفیت ثبسثشی .اسائِ ضذُ است 3
 .دس ًظش گشفتِ ضذُ است (دس پی ّبی دایشُ ای) هتش 1لغش پی ثِ همذاس ٍ ( هشثؼی ٍ ًَاسی

 همبدیش ظشفیت ثبسثشی اًَاع پی ثب هطخػبت هختلف دس ّش ًمغِ -3جذٍل 

هتش )هختػبت  هتش1;هتش، لغش پی1;تش، ػشؼ پیم1;هتش، تشاص صیشپی1;ضخبهت پی
 (ضوبلی

هتش )هختػبت 
 (ضشلی

 سدیف

 ّبًسيسٍش  هبیشَّفسٍش 

 پی ًَاسی، هشثغ ٍ دایشُ

kg/cm2 
 پی هشثغ ٍ دایشُ

kg/cm2 
پی ًَاسی 
kg/cm2 

4.174 4.17 3.27 4254587.74 314375.71 1 

5.4399 5.36 4.06 4255893.09 313815.53 2 

2.9954 2.98 2.27 4256309.63 313932.47 3 

6.2304 6.01 4.51 4254823.58 314407.36 4 

9.1854 8.75 6.8 4255582.47 314595.49 5 

3.1974 3.2 2.56 4255295.42 314036.1 6 

5.1131 5.07 3.79 4247101.89 313007.92 7 

8.8378 8.52 6.48 4255801.49 314052.9 8 

3.1478 3.37 2.53 4253903.85 313712.24 9 

7.4929 7.22 5.22 4252932.23 313936.33 10 

7.9943 7.81 6.07 4254248.42 314270.55 11 

10.0159 9.55 7.41 4255476.87 314366.14 12 

3.1801 3.18 2.54 4255566.81 314051.11 13 

8.294 8.06 6.28 4254427.29 313924.55 14 

3.6145 3.61 2.76 4254100.41 313853.6 15 

5.5867 5.53 4.1 4254684.36 314185.03 16 

8.789 8.47 2.66 4256015.96 314466.66 17 

1.7298 1.7 1.27 4256709.93 313969.58 18 

3.404 3.37 2.56 4243392.38 313892.34 19 
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95.9492 70.27 55.07 4175497.18 314053.46 20 

6.5444 6.4 5 4185204.32 316175.78 21 

0.9346 0.84 0.69 4257367.09 313001.91 22 

4.2138 4.2 3.31 4251863.53 313587.78 23 

12.007 10.65 7.99 4203665.99 316261.08 24 

2.3049 2.3 1.86 4182015.91 316831.35 25 
 

 طبقه بىذی مرغًبیت خاک بر اساس مقذار ظرفیت باربری.  8
ثِ ضشح  خبن ثشای پی ّبی هٌفشد عجمِ ثٌذی هشغَثیت خبن ثش اسبع اسصیبثی همذاس ظشفیت ثبسثشی، 3اسجِ ضذُ دس جذٍل ثب تَجِ ثِ هحذٍدُ اػذاد هح

 .دس ًظش گشفتِ ضذُ است 4جذٍل 

عجمِ ثٌذی هشغَثیت خبن ثش اسبع همذاس ظشفیت ثبسثشی -4 جذٍل  

2/5.4 ثسیبس خَة cmkgqa  

2/5.40.3 خَة cmkgqa  

2/0.30.2 ٍسظهت cmkgqa  

2/0.20.1 ضؼیف cmkgqa  

2/0.1 ثسیبس ضؼیف cmkgqa  
 

سِ ثؼذی ٍ  هٌحٌی ّبی، ثىوه 4ثش هجٌبی عجمِ ثٌذی هشغَثیت خبن دس جذٍل هٌغمِ،  خبن ظشفیت ثبسثشی هجبصهمبدیش هختلف ًتبیج اخز ضذُ ثشای 
، ثشای پی ًَاسی ثؼشؼ یه هتش اص سٍش 5اص سٍش ّبًسي دس ضىل( ثب ػشؼ ٍ لغش یه هتش)ٍ دایشُ ای  هشثغ دٍ ثؼذی ثشای پی ّبیهٌحٌی هیضاى ّبی 

روش ضذُ  سددس ولیِ هَا .اسائِ ضذُ اًذ 7اص سٍش هبیشَّف دس ضىل  ٍلیاثؼبد ّوبى ثب  ، ٍ ثشای پی ّبی هشثؼی، دایشُ ای ٍ ًَاسی6ّبًسي دس ضىل 
. لَدُ هؼبدل یه هتش فشؼ ضذُ اًذق تشاص وف ضبضخبهت ضبلَدُ ٍ ػن
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( ة)ضىل                                            (         الف)ضىل                            
ثب اثؼبد  پی ّبی هشثغثشای  ثِ سٍش ّبًسيعجمِ ثٌذی هشغَثیت خبن ثش اسبع ظشفیت ثبسثشی  (ة) دٍ ثؼذی ٍ (الف) سِ ثؼذی هٌحٌی ّبی  -5ضىل 

 یه هتش، پی دایشُ ای ثِ لغش یه هتش، ضخبهت پی ثِ اًذاصُ یه هتش، تشاص صیش پی دس ػوك یه هتشی اص سغح صهیي
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( ة)ضىل                                                           الف)ضىل                         
پی ّبی ًَاسی ثب اثؼبد ثشای  ثِ سٍش ّبًسي خبن ثش اسبع ظشفیت ثبسثشیعجمِ ثٌذی هشغَثیت ( ة)ثؼذی دٍ ٍ ( الف)سِ ثؼذی  هٌحٌی ّبی -6ضىل 

یه هتش، ضخبهت پی ثِ اًذاصُ یه هتش، تشاص صیش پی دس ػوك یه هتشی اص سغح صهیي 
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 (ة)ضىل                                            (        الف)ضىل                            
پی ّبی هشثغ ثب اثؼبد ثِ سٍش هبیشَّف ثشای خبن ثش اسبع ظشفیت ثبسثشی عجمِ ثٌذی هشغَثیت ( ة)دٍ ثؼذی  ٍ( الف)سِ ثؼذی  هٌحٌی ّبی -7ضىل 

 ص سغح صهیيیه هتش،پی ًَاسی ثِ ػشؼ یه هتش، پی دایشُ ای ثِ لغش یه هتش، ضخبهت پی ثِ اًذاصُ یه هتش، تشاص صیش پی دس ػوك یه هتشی ا
 

 Øي  NSPTريابط تقریبی بیه . 9

تمشیجی ثیي ػذد ًفَر ّوجستگی ٍ ثش اسبع اعالػبت هَجَد، ساثغِ ّبی  Hatanaxa & Uchida (1996)اص سٍاثظ تمشیجی اسائِ ضذُ اص سَی  الْبمثب 
: ضذُ استاسائِ  5جذٍل  دس ،ثشای خبوْبی هختلف دس هٌغمِ C ٍ چسجٌذگی، Øصاٍیِ اغغىبن داخلی هبسِ  ، NSPTاستبًذاسد

 

 NSPT ٍØ  ثیي سٍاثظ تمشیجی اسائِ ضذُ  -5جذٍل 

 SP))، =   +12                     Øدس هبسِ ثذ داًِ ثٌذی ضذُ 
 SM):) =   +13.5            Øدس هبسِ الی داس 

 Ø     (C + 0.8)17 +   = (چسجٌذگی;  C )دس هبسِ الی داس ثب چسجٌذگی ون، 
 

 وتیجه گیری. 10
ویلًَیَتي ثش هتش هىؼت ثَدُ اگش چِ اص  21.6ویلًَیَتي ثش هتش هىؼت تب حذاوثش  13.8حذالل اص  آستبسا هٌغمِ ٍظ خبنٍصى هخعػذدی تغییشات 

همبدیش  ّویٌغَس. ویلًَیَتي ثش هتش هىؼت هی ثبضذ 20تب  17سٍی ًوَداس هطبّذُ هیگشدد وِ ٍصى هخػَظ خبن اوثش ثخطْب دس هٌغمِ، ثیي همذاس 
 .دسجِ هتغییش هی ثبضذ 32تب  14صاٍیِ اغغىبن داخلی خبن هٌغمِ  ثیي 

ًطبى هیذّذ وِ اوثش خبوْبی هٌغمِ اص ًَع هبسِ  ،32تب  2اص ػذد  ایي، ٍ داهٌِ تغییشات (1956هبیشَّف)عجمِ ثٌذی ثش هجٌبی آصهَى ًفَر استبًذاسد 
. ٍجَد داسدًیض الصم ثزوش هی ثبضذ وِ دس هٌغمِ هحذٍدی خبن خیلی سست  .ُ ٍ دس ثشخی ًمبط هبسِ سست ٍجَد داسدهتشاون ثَد

ًطبى هی دّذ وِ دس ایي هٌغمِ اوثش خبوْبی هٌغمِ اص ًَع  عجمِ ثٌذی هشغَثیت خبن ثش اسبع اسصیبثی همذاس ظشفیت ثبسثشی خبن ثشای پی ّبی هٌفشد
ضوي آًىِ دس ثخص وَچىی اص هٌغمِ خبوْبی ثسیبس . ّوچٌیي دس ثشخی ًمبط خبوْبی هتَسظ ٍ ضؼیف هطبّذُ هی گشدد ثسیبس خَة ٍ خَة ثَدُ ٍ

 .ضؼیف ٍجَد داسد

 ٍ ػوك هذفَىضخبهت ّش دٍ ثب )دایشُ ای ثِ لغش یه هتش،  ٍ( یه هتش ثؼشؼ)پی ّبی هشثغ  هجبص ظشفیت ثبسثشیتغییشات ّوبًگًَِ وِ هطبّذُ هیگشدد، 
، چٌیيّن .ویلَگشم ثش سبًتی هتش هشثغ هتغیش هی ثبضذ 9.5حذاوثش  تبویلَگشم ثش سبًتی هتش هشثغ  1حذالل  اصسٍش ّبًسي،  ثشآٍسد ضذُ ثِ ،(یه هتش
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 هشثغ ویلَگشم ثش سبًتی هتش 1 اص تغییشاتیسٍش ّبًسي،  ثب استفبدُ اص، (ثب ضخبهت ٍ ػوك هذفَى یه هتش) یه هتش ثؼشؼظشفیت ثبسثشی پی ّبی ًَاسی 
 .دس گستشُ هٌغمِ سا ًطبى هیذّذ ویلَ گشم ثش سبًتی هتش هشثغ 7.5حذاوثش  تب

 
 مىابع. 11
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5- Braja M. Das, “Principles of foundation engineering”, 7th edition, 2010 


