
 

 

 2931اردیبهشت ماه  11و  12ي مهندسي عمران، لّمکنگره  نهمین                          
 دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ایران                                             

 

 1

 اثر فاصله جانبی شمع ها بر ضریب کاهش گروه شمع 

 

 

 2علی درخشانی، 1رضا خوش رو
 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد –دانشجو کارشناسی ارشد ژئوتکنیک  -1

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد –استادیار گروه مهندسی عمران  -2

 
Reza_khoshroo@yahoo.com 

 
  خالصه

 لی( اش ار   عو.ا بهلp-y زی)آ ال سیتوان به روش ر یروش ها م نیارائه ش ه  اس با اج نعله ا یرفتار ش ع  و ررو  ش ع  ت ب بار نا   یبررس  یبرا یمختلف یروش ها
 p-y یررو  شع ، اصالح من ن p-y یبهسب آور.ن من ن یاج روش ها یکیباشنها  یتک شع  و ررو  شع  متفاوت م یبهسب آمه  برا  p-y یونو. اثر ررو ، من ن

شع  م شها ا یتک  ضر نیبا صالح توسط  شو.ا  یخاک اععال م p-y یبه کل من ن بیضر نیشو.، که ا ی( ا جام مgroup reduction factorکاهش ررو  ) بیا
سب که  نیرو ه کار به ا ساج ابتهاصورت ا شع  .ر  رم افزار  یعه. یمهل  ساج ر.یر یصورت م FLAC3Dررو   سپس با مهل  شع  .ر   رم افزار  یو  هعان ررو  

Group طر شع ، ق توان به  س ب فاصله شع  ها به یکه .ر ررو  شع  موثر هستنه م یا اج نعله عواملهیآ یکاهش ررو  شع  مور.  ظر بهسب م بیضر ج،ی تا سهیو مقا
سر شع ، جاو ر.اریر ای یمفصل شار   یاصطکاک خاک و تعها. شع  ها هیبو.ن  ستا ریتاث یا .ر اغلب پژوهش ها به بررسکر.ررو  ا بر  یار نا  ب یفاصله شع  ها .ر را
سبا .ر ا بیضر شه  ا س نیکاهش ررو  پر.اخته  ستا یمقاله به برر شع  ها .ر را صله  ضر هی( و جاوedge effect) یععو. بر بار نا   یاثر فا صطکاک خاک بر   بیا

حاصل  جی تا لیل. نی.ار ه و به هع گریکهیبا  یتطابق کاف یواقع شیحاصل اج آجما جی رم افزار و  تا یص ب سنج جحاصل ا جیکاهش ررو  شع  پر.اخته شه  اسبا  تا
 باشنها یمعت ر م

 

 FLAC3D –کاهش گروه  بضری – یبار جانب - p-y یمنحن -گروه شمع کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

 p-y یها ین من نت ب عنوا یخط ریغ یفنر ها نیشو.ا ا یم یبررس نکلریو یخط ریغ یبر بستر فنر ها ریشع  ها با استفا.  اج مهل ت یمععوال رفتار نا  
.هه  یشع  و خاک مقاومب را کاهش م نیکننه، ا هرکنش ب یععل م یکه شع  ها به صورت رروه یارائه شه  ا ها جما  ]1[ کایتوسط شرکب  فب آمر

 هو.  ونو. ا هرکنش خاک و شع ، .ر م لیتک تک شع  ها کعتر اسبا بهل ینا   یباربر بیررو  اج مجعوع ظرف ینا   یباربر بیظرف جهیو .ر  ت
 یخواهنه کر.ا هعپوشا  اهیپ یهعپوشا  گریکهیبزررتر شه  و با  ،یبار نا   شیبا افزا یمناطق برش نیکه ا هیآ یبونو. م یشع  ها منطقه برش یخاک نلو

 فیتوص ی( براedge effect) یمقاله ع ارت اثر نا   نیباشنها .ر ا کی ز. گریکهیکم بو.  و به  گریکهی.هه که فاصله شع  ها اج  یرخ م یجما  شتریب
اثر مناطق  فیتوص ی( براshadowing effect) یع ارت اثر طول نیرر.. و هعچن یاستفا.  م فیر. کیمونو. .ر  یشع  ها نیب یاثر مناطق هعپوشا 

 ]2[رر..ا ی( استفا.  م1مختلف )شکل  یها فیمونو. .ر ر. یشع  ها نیب یهعپوشا 
اسب  𝑃𝑚 (P-multiplier) بیتک شع  با استفا.  اج ضر p-y یها یاصالح من ن نکلر،یاععال اثرات ررو  .ر روش و یروش متهاول برا

کاهش  p-y یثابب به کل من ن بیضر کی( با اععال Pروش، مقاومب خاک ) نیشه  اسبا .ر ا شنها.یپ ]3[ 1811.ر سال  Brown et alکه توسط 
 (2)شکل  اابهی یم

م ل اععال اج  فیر..ورترین  یبرا 𝑃𝑚 بیوابسته اسبا ضر یباررذار یشع  ها .ر راستا فیررو  شع  به فاصله ر. ی.ر طراح 𝑃𝑚مقهار 
 یاثر طول لیتفاوت بهل نی( اسب، که اtrailing rowsبار ) م ل اععال به کی ز. یها فیر. یبرا 𝑃𝑚 بی( بزررتر اج ضرleading rowبار )
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(shadowing effectم )نیا گیروش، استفا.  اج م نیا یبرایکی اج پیشنها. های مطرح شه  باشها  ی 𝑃𝑚 فیتعر یها به نا 𝑃𝑚 یها فیر. یبرا 
 ]4[ رر..ا یکاهش ررو  شع  استفا.  م بیها به عنوان ضرر.یف  𝑃𝑚 نیا گیرو ارون اسب که م

 

 اثرات مختلف در گروه شمع – 1شکل 

 

 𝑷𝒎تعریف ضریب  – 2شکل 

 

.ر سال  Brown et alپژوهش های  ، کهنهیبهسب آ یواقع اسیبا مق شیتوا نه با استفا.  اج ا جام آجما یکاهش ررو  م یها بیضر نیهعچن
 یها شیاسبا آجما نهیسخب و پرهز یواقع اسیبا مق شیاما ا جام آجمابه هعین صورت ا جام شه  اسبا  ]1[ 2002.ر سال  Rollins et alو  ]4[ 2001
به کعک  ا  یررو  شع  ت ب بار ننعله ت قیقاتی که پیرامون اج  ار هیکاهش ررو  مور. استفا.  قرار ر بیم اس ه ضرا یتوا نه برا یم وژیفیسا تر

صورت ررفته شامل ررو   یها شیاغلب آجما ]2[،]1[ می باشها 1881و  1881.ر سال های  McVay et alسا تریفیوژ صورت ررفته اسب، ت قیقات 
 یمتر صورت ررفته اسبا با بررس یسا ت 1مکان حهاکثر  رییتغسر شع  و فاصله مرکز به مرکز شع  ها سه برابر قطر و  یبا اتصال مفصل 3*3 یشع  ها

رو  صورت کاهش ر بیضر یخاک بر رو صاتشع  ها و مشخ یفاصله نا   رییاثر تغ رامونیپ یشو. که پژوهش یصورت ررفته مشخص م قاتیت ق
 شو.ا یپارامترها پر.اخته م نیاثرات ا یبه بررس یسه بعه یعه. یمقاله با استفا.  اج مهل ساج نی گرفته اسبا .ر ا

 

 

 یصحت سنج .2
 

 

 یررو  شع  با ابعا. واقع شیآجما"ت ب عنوان  Christensen(2006) ،]7[ت قیقات ریاخ یشگاهیآجما قاتیاج ت ق ص ب سنجی.ر ابتها با ههف 
 .رر.. یاستفا.  م ".ر ماسه یت ب بار نا  
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Christensen یاستفا.  .ر مهل ها یکاهش برا بیبه ضر هنیتک شع  و ررو  شع  با ههف به و. بخش یرا بر رو یشیآجما p-y   ررو
ر با قط یاسبا سطح مقط  شع  ها به شکل لوله ا یمختلف یها هیخاک شامل ال لیشو. و پروف یم 3*3ررو   کیشامل  شیآجما نیشع  ها ا جام .ا.ا ا

 (3)شکل  اباشه یمتر م یلیم 8.1تر و ضخامب م یلیم 324

 
 Christensenپالن آزمایش  – 3شکل 

فاصله مرکز  نیمتر( و هعچن 1.13) قطر برابر 1.21 یبار نا   ی.ر راستاشع  ها قابل مشاهه  اسب، فاصله مرکز به مرکز  3هعا طور که .ر شکل 
.ر ععق  ینیجم ریمتر و سطح آب ج 12.1طول شع  ها  شیآجما نیباشها .ر ا یمتر( م 1.07) قطر برابر 3.28 یععو. بر بار نا   یبه مرکز شع  ها .ر راستا

را با  شیحاصل اج آجما جی،  تا(Pm) ررو  یکاهش بیم اس ه ضر یبرا یو .بو.  اسب یاتصال سر شع  ها اج  وع مفصل نیباشه و هعچن یم یمتر 2.1
 .باشه یم 0.71ررو   نیا یبهسب آمه  برا یکاهش بی عو. و ضر لیت ل GROUP یوتریاستفا.  بر امه کامپ

.ر سال  Brown  قاتیباشها بر اساس ت ق یم 1خاک ارائه شه  .ر نهول  لیخاک مطابق با پروف یهامهل، پارامتر یمنظور ص ب سنج به
 324قطر شع   Christensen شیبرابر قطر اسبا .ر آجما 10تا ععق  نیخاک مونو. .ر سطح جم ،یپاسخ شع  ها به بار نا   یعامل اصل ]3[ 1811

 کنها یم فایپاسخ ررو  شع  ا نیی.ر تع یباشه  قش ععه  ا یخاک، که ماسه م لیپروف ییمتر باال 3 جهیباشه و .ر  ت یمتر م یلیم
 

 Christensenپارامترهاي پروفیل خاک محل آزمایش  – 1جدول 

 
 

 نکهیج اا نانیحصول اطع یشع  استفا.  شه  اسبا برا یاج العان ساج  ا قیت ق نیونو. .ار. که .ر ا یمختلف یشع  را  ها یبه منظور مهل ساج
 بیحساس زیالآ  نیاج ا حاصل جیمنظور صورت ررفبا  تا نیبه ا یتیحساس زیآ ال ر.،یر یقرار  ع یمرج طیشرا ریت ب تاث یرامو یپ یشع  ها یمناطق برش

ظر ررفته بار .ر   یععو. بر بار و راستا یراستا یشع  برا یرامو یپ طیفاصله مرج مهل تا م  یبرابر قطر برا 10برابر قطر و  1صورت اسب که فاصله  نیبه ا
 مهل ساخته شه  .ر  رم افزار را  شان می .هها 4شکل  شها

وار. می شو.ا  مهل و سپس پارامتر های الیه های خاک به این صورت اسب که ابتها ابعا. FLAC 3Dرو ه ساخب مهل عه.ی .ر  رم افزار 
ر اععال می شو.ا .اری ذمشخص رر..ا .ر بخش ا تهایی باررشع  ها و سپس خصوصیات هنهسی  بایه مختصات و موقعیب شع  ها.ر مرحله بعهی 
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به تغییر مکان  تهریجی اععال صورت امر بهخصوص بخش باررذاری الجم به توضیح اسب که بار نا  ی به صورت تغییر مکان کنترل وار. می شو.ا این 
 ابه .سب می آیه ،  یروی الجم نهب این تغییر مکانتغییر مکان  هایی  .ر و پس اج به تعا.ل رسیهن سیستما جام شه   سر ررو  شع 

یم مطابق من نی های ترس.هها  یمختلف  شان م یمکان ها رییکل ررو  را .ر تغ یرویشه    یریمقهار م اس ه شه  و ا هاج  ر سهیمقا 1شکل 
 شیآجما جیهل و  تام یبرا یا یشع  م یلنگر خعش لیپروف سهیا مقامشاهه  می شو.م اس ه شه   جیشه  و  تا یریا هاج  ر ریمقا. نیب یخوب ی، ساجرارشه 
 ااسبو استنا.  نانیاطع قابل یسه بعه یعه. یحاصل اج مهل ساج جیکه  تا .ریافب می توان  جی تا سهیارائه شه  اسبا اج مقا 2 کل.ر ش

 
 مدل ساخته شده در نرم افزار تفاضل محدود – 4شکل 

 
 تغییر مکان –منحنی تغییرات نیروي جانبی  – 5شکل 

 
 

 منحنی لنگر خمشی شمع میانی در عمق – 6شکل 
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 روند محاسبه ضرایب کاهش .3
 

و خطا .ر  یبصورت سع ب،یضر نیا قیشو.ا مقهار .ق یررو  شع  وار. م رامونیخاک پ p-y یها یبه کل من ن کنواخبیکاهش ررو  بطور  بیضر
شه  .ر  یریمکان ا هاج  ر رییبا تغ p-yمکان کل ررو  .ر مهل  رییرسه که تغ یم جهیبه  ت یو جما  هیآ ی( بهسب مGROUP) رم افزار  p-yمهل 
کان م رییتغ زانیکاهش ررو  با اطالع اج م بیم اس ه ضر نهیرر..ا فرآ کسانیررو  شع   ی( براFLAC3D) رم افزار  وستهیپ طیمهل م  ای شیآجما

تفاوت  نی، با ا]1[ اسب 2002.ر سال  Rollinsکاهش، بر اساس رو ه ارائه شه  توسط  بیروش م اس ه ضر نیارائه شه  اسبا ا 7ل ررو  شع  .ر شک
 استفا.  شه  اسبا وستهیپ طیمهل م  لیت ل جی تا قیت ق نیاما .ر ا  عو. لیرا ت ل شیآجما جی تا ویکه 

 
 ]9[فرایند محاسبه ضریب کاهش  – 7شکل 

 یالجم برا یرویا  هیآ یبهسب م وستهیپ طیارائه شه  اسب، اج مهل م  7ررو  شع  که .ر شکل  یقسعب فوقا  یبرا رمکانتغیی – روی  یمن ن
 یوتریاج بر امه کامپ روی  نیمکان حاصل اج ا رییم اس ه تغ یو برا میی عا یاععال م 7 شان .ا.  شه  .ر شکل  p-yمکان مور.  ظر را به مهل  رییتغ

GROUP کاهش  بیضر رییا رو ه تغمیکن یآغاج م 0.1 هیکاهش ررو  شع  را با مقهار اول بیم اس ه ضر یخطا برا یا رو ه سعمیی عا یاستفا.  م
 ا..رر کسانی وستهیپ طیمکان ررو  شع  .ر مهل م  رییبا تغ p-yررو  شع  .ر مهل  یمکان قسعب فوقا  رییکه تغ می.ه یا.امه م یررو  را تا جما 

 
 

 نتایج تحقیق .4
 

جاویه ها و  ، .و عامل فاصله شع ررو  شع  ت ب بار نا  یععلکر. موثر بر   پارامترهای بر روی بررسی های ا جام شه  .ر ت قیقات رذشتهبا تونه به 
 بیبر ضر خاک اتیشع  ها و خصوص یفاصله نا   ریتاث یحاضر به بررس قی.ر ت قبه هعین .لیل  هستنه و موثر خاک اج مهعترین عوامل اصطکاک

 :باشنه یم ریبه صورت ج قیت ق نی.ر ا یمور. بررس یشو.ا حالب ها یکاهش ررو  پر.اخته م
 .رنه 40،  31،  30اصطکاک خاک  هیجاو -
 برابر قطر شع  1و  4،  3شع  ها  (Longitudinal distance, 𝑆𝑦) یفاصله طول -
 برابر قطر شع  2و  1،  4،  3( شع  ها Side distance, 𝑆𝑥) یفاصله نا   -

 
 پالن مدل سازي هاي صورت گرفته – 8شکل 
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راستا ها با  فیکه تعر ر.یر یقرار م یحالب مور. بررس 32اصطکاک، مجعوعا  یایو جوا یمختلف فواصل طول یها گشبیبا .ر  ظر ررفتن نا
متر و  یسا ت 30صورت ررفته اسب، قطر شع  برابر  قیت ق نیکه .ر ا ییارائه شه  اسبا اج نعله فرض ها 1.ر پالن شکل  یباررذار یتونه به راستا

 .باشنه یها م شیمععول مور. استفا.  .ر آجما ریباشه که مقا. یمتر م 10طول شع  برابر 
ساج با سنج یتونه به روش مهل  ص ب  شه  .ر بخش  ضرا یارائه  س ه  ساج بیو روش م ا شه  و .ر ا جام مختلف  یحالب ها یکاهش ررو ، مهل 

 رر..ا یبه صورت  عو.ار ارائه م جی تا ،قیا.امه ت ق

.ر خاک های مختلف )با جوایای اص  طکاک  کاهش ررو  بیفاص  له ش  ع  ها را بر ض  ر ریتوان تاث یم 8ارائه ش  ه  .ر ش  کل  ی.ر  عو.ارها
ن اثر را می توان ا ایابهی یم شیکاهش ررو  افزا بیض  ر یفاص  له نا   شیبا افزا ،یص  ورت که با ثابب بو.ن فاص  له طول نیمش  اهه   عو.ا به ا متفاوت(

و .ر  تیجه  هاینگو ه تفس  یر  عو. که با ثابب بو.ن فاص  له طولی، اثر طولی ثابب بو.  و با افزایش فاص  له نا  ی، اثر نا  ی ش  ع  ها بر هم کاهش می یاب
 ضریب کاهش ررو  شع  افزایش می یابها
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که این اتفاق به این .لیل اسب که با افزایش فاصله  رو. یم نیشع  ها اج ب یبرابر قطر، اثر فاصله نا   1اج  شیب یفاصله نا   شیبا افزا نیهعچن
شع  های مجاور اج م هو.  اثر نا  ی یکهیگر خارج شه  ا ه و به نا  ی، اثر نا  ی شع  ها بر روی هم کاهش می یابه و اج یک فاصله مشخصی به بعه، 

 طور کامل اثر نا  ی اج بین می رو.ا
شع  ها  یشع  ها با ثابب بو.ن فاصله نا   یفاصله طول شیکاهش ررو  با افزا بیضر شیتوان به افزا یم 8اج شکل  حصولقابل  جی تا گریاج .

می توان به این صورت تفسیر  عو. که با ثابب بو.ن فاصله نا  ی شع  ها، اثر نا  ی ثابب اسب و با افزایش این خصوصیب .ر ررو  شع  را  اشار   عو.ا
تیجه  فاصله طولی شع  ها، اثر طولی شع  های ررو  شع  بر یکهیگر کاهش می یابه و شع  ها اج م هو.  ی اثر طولی یکهیگر فاصله می ریر ه و .ر 

 ضریب کاهش ررو  افزایش می یابها
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توان  یم 10شکل  یبا تونه به  عو.ارها اارائه شه  اسب 10.ر شکل   جیکاهش ررو ،  تا بیخاک بر ضر اتیخصوص ریتاث یبه منظور بررس
صطکاک خاک با ا هیو اثر جاو ابهی یکاهش ررو  کاهش م بیاصطکاک خاک، ضر هیجاو شیشع  ها و افزانا  ی ررفب که با ثابب بو.ن فاصله  جهی ت

علب این اثر را می توان به این صورت بیان کر. که با افزایش فاصله شع  ها اج یکهیگر، اثر طولی و اثر  رر..ا یم شتریشع  ها، بنا  ی فاصله  شیافزا
کنش خاک و شع  .ر ررو  شع  باقی می ما ه، نا  ی شع  ها کاهش می یابه و .ر کل اثر شع  ها بر یکهیگر کاهش می یابه و تنها عاملی که .ر ا هر

 موثر ترین عامل اسبا جاویه اصطکاک خاک خاک مونو. .ر بین شع  ها می باشه و .ر این حالب

 

 

 
 مقایسه اثر زاویه اصطکاک خاک بر ضریب کاهش گروه شمع – 11شکل 

 

 

 نتیجه گیری .5
 

تفاضل م هو. به بررسی عوامل مختلف اج نعله فاصله نا  ی شع  ها و جاویه اصطکاک .ر این مقاله با استفا.  اج مهل ساجی عه.ی .ر م یط 
صورت ررفب و با تونه  GROUPو   FLAC3Dمهل ساجی ها با استفا.  اج .و  رم افزار  خاک بر ضریب کاهش ررو  شع  پر.اخته شها

  هایی به صورت جیر می باشه: حالب مختلف مور. بررسی قرار ررفب و  تایج 32مجعوعا  به حالب های مختلف،
 .ابهی یم شیکاهش ررو  افزا بیشع  ها، ضر یفاصله نا   شیبا افزا -
 .ابهی یکاهش ررو  کاهش م بیاصطکاک خاک، ضر هیجاو شیبا افزا -
 .ابهی یم شیکاهش ررو  افزا بیشع  ها، ضر یفاصله طول شیبا افزا -
فاصله  شیه با افزاصورت ک نیشع  ها اسبا به ا یفاصله نا   رییاج تغ شیکاهش ررو  ب بیشع  ها بر ضر یفاصله طول رییتغ ریتاث -

 .ابهی یقطر م کیبه ا هاج   یفاصله نا   شی س ب به افزا یشتریب شیکاهش ررو  افزا بیقطر، ضر کیبه ا هاج   یطول
 رو.ا یم نیبرابر قطر شع ، اج ب 1فاصله به  نیا هنیبا رس کاهش ررو  بیبر ضر شع  ها یفاصله نا   ریتاث -
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