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Generals   



Geomaterials: Soil, Rock, Groundwater  

Geosynthetics: Geotextile, Geogrid, Geonet, Geomembrane,… 

Geomaterials: Soil, Rock, Groundwater  

Geosynthetics: Geotextile, Geogrid, Geonet, Geomembrane,… 

  Ground Supportشالوده، بنیان،   Ground Supportشالوده، بنیان، 

 دنیای ژئوتکنیک

 طبیعی  مصالح ژئوتکنیکی
 مصالح مصنوعی

 Generals  کلیات -Generals  1  کلیات -1 

Geotechnical World 
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 Structures & Buildings ها و ابنیه                                                                                        سازه

 Generals  کلیات -Generals  1  کلیات -1 
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 های متداول پی

پی عنصر انتقالی بین سازه و زمین  پی عنصر انتقالی بین سازه و زمین    

Common Foundations 

 Generals  کلیات -Generals  1  کلیات -1 
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 Hybrid Foundations های هیبرید و ترکیبی پی

 Generals  کلیات -Generals  1  کلیات -1 



هاي انجام مطالعات ژئوتکنيک گام   

   (Data Collection)اطالعات اولیه آوری  جمع  -1

 (Site Visit & NDT)غیرمخرب بازدید از سایت و انجام آزمایشات   -2

 (Drilling Operations & In-Situ Testing)و آزمایشات درجا گیری  نمونهعملیات حفاری،   -3

 (Laboratory Tests)تستهای آزمایشگاهی   -4

 (Information Synthesis & Geotechnical Report)ژئوتکنیکی سنتز اطالعات و گزارش   -5

 (Instrumentation & Monitoring)و پایش ابزارگذاری   -6

:پیمهندسیویژههایداده
سختیومقاومتپارامترهای

Specific Data for Foundations: 

Geomaterial Strength & Stiffness Parameters                  

 Generals  کلیات -Generals  1  کلیات -1 
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Sources 

 کافی نبودن یک داده یا یک گمانه کافی نبودن یک داده یا یک گمانه
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Geophysics Testing درجا های ژئوفیزیکی کاوش 

 Generals  کلیات -Generals  1  کلیات -1 
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Instrumentation & Monitoring 

یمیله اکشیدگی سنج  گیری نشست مغناطیسی جهت اندازهکشش سنج   

   :پایش و مانیتورینگ سیستم از استفاده مزایای و ابزاردقیق کاربرد ضرورت

  ها هزینه کاهش•

 اطمینان ضریب تقلیل•

   طرح در تغییر•

   عملیات روند کنترل•

  ایمنی•

 ابزارگذاری و پایش

 Generals  کلیات -Generals  1  کلیات -1 
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 متد مشاهده ای  و مدل های رفتاری خودآموز

روش 
 ای مشاهده

کنترل عدم 
های  قطعیت

 طراحی

 ایمنی بیشتر

کار تیمی بین  
طراحان و 
 پیمانکاران

بهبود کنترل  
 ساخت و مدیریت

 زمان/اهداف هزینه

تغییرات قابل  
 بینی پیش

انگیزه بیشتر تیم 
 پروژه

Self-Automated Behavioral Model & Observational Method  

 Generals  کلیات -Generals  1  کلیات -1 
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Data Collection 

 ها، طراحی و ساخت چرخه داده ها، طراحی و ساخت چرخه داده

 اجرا طراحی ها داده

تأثیر روند اجرا بر انتخاب  های جایگزین طرح
 پارامترهای طراحی مناسب

ترین  ها بر انتخاب مناسب تأثیر داده
 روش اجرا به دلیل مسئله قابلیت اجرا

 Generals  کلیات -Generals  1  کلیات -1 
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حفاری و 
 گیری نمونه

های  آزمون
 آزمایشگاهی

مدلسازی  
 تحلیلی

های   آزمایش
 درجا

 مدلسازی عددی

 ژئوفیزیک

 ارزیابی پارامترهای خاک

 Generals  کلیات -Generals  1  کلیات -1 
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 Engineering Judgment 

 های احتماالتی مدل

های  آزمون
 آزمایشگاهی

 ژئوفیزیک های درجا آزمایش

 تکامل روندهاي مطالعاتی
 مالحظه اندرکنش خاک و سازه با شاخص هاي پی سازي
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 (معضالت)مهندسی پی -2

Foundation Engineering 

(Difficulties) 

 



Foundation Engineering مهندسی پی 

 عمرانی های پروژه:   
روسازه Superstructure                

زیرسازه                  Substructure 

دارد مشارکت زمین به سازهبار انتقال روند در و خاک با تماس در زیرسازه.   

فونداسیون یا پی نام به نصریع توسط زمین به روسازه از بار انتقال 
 

   مهندسی قضاوت و سازه ژئوتکنیک، علوم بکارگیری هنر پی مهندسی

 .باشد می مناسب فونداسیون انتخاب و طراحی برای

 

 انجام کار دفتر در صرفاً نباید را شود می زمین به مربوط که آنچه هر طراحی» :ترزاقی
 «.داد

 

 

Knowledge Based, Construction Technology, Optimization Knowledge Based, Construction Technology, Optimization 

 Foundation Engineering (Difficulties)(  معضالت)مهندسی پی  -Foundation Engineering (Difficulties)  2(  معضالت)مهندسی پی  -2 
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Multidisciplinary: Structural, Geotechnical and Construction Multidisciplinary: Structural, Geotechnical and Construction 

 Foundation Engineering مهندسی پی

 مهندسی پی

Foundation 

Engineering 

 Foundation Engineering (Difficulties)(  معضالت)مهندسی پی  -Foundation Engineering (Difficulties)  2(  معضالت)مهندسی پی  -2 



Major Building Parts                         اصلی یک پروژه ساختمانیاجزای  

 Foundation Engineering (Difficulties)(  معضالت)مهندسی پی  -Foundation Engineering (Difficulties)  2(  معضالت)مهندسی پی  -2 

 دالکف

 دالسقف

 دیوارهایمیانی

 دیوارهایکناری

 پی رادیه پی رادیه

 سیستم فونداسیون سیستم فونداسیون

Foundation System 

or 

Footing? 

Foundation System 

or 

Footing? 
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انواع سیستمهای 

سازی پی  

انواع سیستمهای 

سازی پی  

 پی های سطحی پی های سطحی

+  پی سطحی 

 بهسازی

+  پی سطحی 

 بهسازی

 های نیمه عمیق پی های نیمه عمیق پی

پی های عمیق  پی های عمیق    

 سیستمهای پی سازی
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 طراحی فونداسیون هامبانی تحلیل و 

 طراحی بهینه

Optimization 

 تعيين توان باربری

 Bearing 

Capacity 

 تخمين نشست

 Settlement 

Estimation 

 ای سازه طراحی

 Structural Design کنترل پايداری 

 Stability 

Control 

های اجرايی و  جنبه
 اقتصادی

Practical  & 
Economical Aspects 
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 طراحی ژئوتکنیکیعوامل موثر در 

 : خاک شرایط•
 

 خاک نوع  
تراکم شرایط   

  :پی هندسه•
 

طول 
عرض 
ضخامت 

 : محیطی شرایط•
 

زیرزمینی آب 
بارگذاری 
زمین هندسه 

 

 عمق استقرار عمق استقرار

 محصورشدگی محصورشدگی

 پارامترهای مقاومتی و سختی پارامترهای مقاومتی و سختی
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25/102 



بلند و سنگین های سازه تحمل برای باربری  ظرفیت ضعف 

یکنواخت غیر و کلی های نشست معضل   

برکنش نیروهای و لنگرها جانبی، بارهای برابر در ناپایداری 

پدیده و جداری اصطکاک بسیج عدم) بستر خاک با اندرکنش حداقل ارائه 

 (شدگی محصور
  

اجرا و ساخت باالی  نسبتاً های هزینه 

درجا های شمع برای ویژه به اجرا زمان بودن طوالنی و اجرایی مشکالت 

بستر و سازه بین فاصله ایجاد و منفی اصطکاک ، کشانه نیروهای تحمیل 

برداری بهره و طراحی در بهینه غیر و باال اطمینان  ضریب 
 

 معضالت فونداسيون ها ي سطحی و عميق

 
 سطحی پی

 

 
 عمیق پی

 

 زیرسازه-روسازهبهسازی، پی های نیمه عمیق، ساخت همزمان : میانهراه حل  زیرسازه-روسازهبهسازی، پی های نیمه عمیق، ساخت همزمان : میانهراه حل 
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 معضالت توان باربری پی های سطحی
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ult c qq = CN  + qN  +0.5 BN

باربری پی های سطحیرابطه پایه ظرفیت   

  و داخلی، اصطکاک زاویه چسبندگی، قبیل از خاک پارامترهای بر عالوه باربری توان تعیین در

  مطرح نیز استقرار عمق و پی عرض شامل پی هندسه به مربوط پارامترهای مخصوص، وزن

 .است پی هندسه با اندرکنش در خاک فشار باربری، توان واقع در .باشند می

 bgidsBNbgidsNqbgidsCNq qqqqqqccccccult 5.0

 3Nرابطه پایه  3Nرابطه پایه 

q= ɣ.Df 
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 پی های عمیقباربری و مکانیزم های گسیختگی ظرفیت 

u t sR R R 

ttt ArR .

s s s fR = r .A .D

qFCt NDCNr .

Ct CNr 

qt Nqr .
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sr

us Cr 

φ=35◦ 

N
q
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0
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crb BL )(

lt qq 

BLBL b // 

 عمق محدود: اهمیت فاکتور عمق در بسیج اصطکاک جداری و مقاومت کف

 Foundation Engineering (Difficulties)(  معضالت)مهندسی پی  -Foundation Engineering (Difficulties)  2(  معضالت)مهندسی پی  -2 

 Meyerhof (1976), API (1990), Coduto (2003)  Meyerhof (1976), API (1990), Coduto (2003) 

Critical Depth Critical Depth 
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 های سطحیمعضالت نشست پی 

%10
oq

q
پی عرض 

پذیری تراکم  مشخصات و سختی پارامتر 

بار شدت 

 عوامل موثر در بروز نشست  عوامل موثر در بروز نشست 

 عمق استقرار عمق استقرار
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E

Bq
S 1i


 ..

 روابط پایه نشست آنی و تحکیمی

  .. vc mHHS
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𝒔𝒄 = 𝜶𝑩.
𝟏

𝑬
. ∆𝝈′ 𝒔𝒄 = 𝜶𝑩.

𝟏

𝑬
. ∆𝝈′ 
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 های سطحیپی  نشست

 همجوارسازی   همجوارسازی  

گودبرداری در  
 مجاورت پروژه
گودبرداری در  
 مجاورت پروژه

بارهای سیکلی و 
 دینامیکی

بارهای سیکلی و 
 دینامیکی

 نشست های القایی  نشست های القایی 
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 فونداسیون ها  شدگیچرخش و کج 
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 پی های سطحینشست غیر یکنواخت  

 Foundation Engineering (Difficulties)(  معضالت)مهندسی پی  -Foundation Engineering (Difficulties)  2(  معضالت)مهندسی پی  -2 
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 معضالت نا پایداری

 ضعف  پی های سطحی در مقابل بارهای جانبی، لنگر و برکنش ضعف  پی های سطحی در مقابل بارهای جانبی، لنگر و برکنش

 (  H، M)ها  نیروهای باد و امواج و جریان + (V)وزن سازه و فونداسیون 
 = 

 فونداسیون VMHبار 
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 ایسازه معضالت طراحی 

تعیین نیروهای داخلی 
های خمشی، برشی، لهیدگی خرابی 
عوامل موثر بر صلبیت و انعطاف پذیری: 

 

  مدول عکس العمل بستر•

  ه خاکسیتمدول االستی•

 ضخامت پی•
 مدول االسیسیته بتن•
  اختالف بار ستونها•
  سازه رو اثر•
  ممان اینرسی پی•
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  با فرض حاالت صلب و انعطاف پذیر نواری پی آنالیز
 

  پذیر انعطاف صلب 
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 نوع فونداسیون
 

 طراحی مالحظات

 پی سطحی

اه
ر


نه
میا
ل
ح

:
ه
یم
ین
ها
ون
سی
دا
ون
ف

ی
از
س
به
ق،
می
ع



 پی عمیق

 کم تا متوسط اربریب ظرفیت
   0.5-5 kg/cm2  

 زیاد
 120kg/cm2مقاومت کف تا 

 2kg/cm2-0.2 مقاومت جدار

 محدود زیاد نشست

 معمول ساده تا پیچیده ای طراحی سازه

 کنترل شده مشکل دار پایداری

 غالباً دشوار نسبتاً عملی مالحظات اجرایی

 جنبه های اقتصادی
 

 پر هزینه تا حدودی مطلوب

 مقایسه پی های سطحی و عمیق 
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 D/B<1پی سطحی   
 باربری کف

 نشست های بزرگ
 ناپایداری جانبی

 D/B<1پی سطحی   
 باربری کف

 نشست های بزرگ
 ناپایداری جانبی

 D/B>10عمیق پی   
 باربری کف و جدار

 مشکالت اجرایی و اقتصادی

 D/B>10عمیق پی   
 باربری کف و جدار

 مشکالت اجرایی و اقتصادی
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 پی های سطحی و عمیق:  مقایسه عملکردی و هندسی پی های مختلف 
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 خاک محبوس

 پی بلوکی   پی بلوکی   پی دامنه دار   پی دامنه دار  

   D/B<6> 3پی چاهی     D/B<6> 3پی چاهی  

0.5 <D/B<2 0.5 <D/B<2 

 پی شناور   پی شناور   پی رادیه مرکب   پی رادیه مرکب  
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 ترکیبی و نیمه عمیق پی های :  مقایسه عملکردی و هندسی پی های مختلف 

 ای پی پوسته ای پی پوسته

 D/B<4> 0.5پی نیمه عمیق 

 باربری کف و جدار
 D/B<4> 0.5پی نیمه عمیق 

 باربری کف و جدار
 محصورشدگی و بهبود باربری

 کاهش نشست
 محصورشدگی و بهبود باربری

 کاهش نشست
 افزایش پایداری افزایش پایداری
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 نیمه عمیق( ترکیبی)های  فونداسیون -3

Semi-Deep (Hybrid) 

Foundations 



 High Rise Structures and Towersها  های بلند و برج سازه  High Rise Structures and Towersها  های بلند و برج سازه 

Marine Structures سازه های دریایی Marine Structures سازه های دریایی 

Difficult Soils خاکهای مساله دار Difficult Soils خاکهای مساله دار 

 Extreme Loads  (انفجارسیکلی، لرزه ای، )بارهای غیرعادی   Extreme Loads  (انفجارسیکلی، لرزه ای، )بارهای غیرعادی  

 Top-Down Construction زیرسازه-ساخت همزمان روسازه   Top-Down Construction زیرسازه-ساخت همزمان روسازه  

Landfills  در نهشته های غیرطبیعیساخت وساز توسعه  Landfills  در نهشته های غیرطبیعیساخت وساز توسعه  

 Land Reclamation & Artificial Islandsمصنوعی استحصال زمین و جزایر   Land Reclamation & Artificial Islandsمصنوعی استحصال زمین و جزایر  

 نوینو سازهای ویژگی ساخت 

 Staged Construction & Reuse های قدیمی موجود  ای واستفاده از فونداسیون پی سازی مرحله   Staged Construction & Reuse های قدیمی موجود  ای واستفاده از فونداسیون پی سازی مرحله  

  Semi-Deep (Hybrid) Foundations نیمه عمیق ( ترکیبی)های  فونداسیون -Semi-Deep (Hybrid) Foundations   3 نیمه عمیق ( ترکیبی)های  فونداسیون -3 
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سطحینیمه عمیق جهت انتقال بهتر بار و عبور از الیه های نرم وشل پی های  سطحینیمه عمیق جهت انتقال بهتر بار و عبور از الیه های نرم وشل پی های    

 4B  تا Bدر محدوده اغلب استقرار عمق  4B  تا Bدر محدوده اغلب استقرار عمق 

و ژئوتکنیکی  ای  سازهنیمه عمیق به عنوان راه حل میانه های  پیاستفاده از 
 در گذار از پی سطحی به عمیق

و ژئوتکنیکی  ای  سازهنیمه عمیق به عنوان راه حل میانه های  پیاستفاده از 
 در گذار از پی سطحی به عمیق

 Semi-Deep Foundations نیمه عمیق های  فونداسیون
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 اثرات افزایش عمق استقرار در توان باربری و پایداری کلی
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 محصورشدگی خاک توسط پی و پی توسط خاک  محصورشدگی خاک توسط پی و پی توسط خاک 

 اثرات افزایش عمق استقرار
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ای پایه و چاهی های پی      

شناور های پی                                        

جعبه یا باکسی های پی  

زیرسازه روسازه همزمان ساخت      

مرکب رادیه پی                                           

مکشی کیسونهای و ها باکت        

دار لبه های پی 

ای پوسته های پی          

 نیمه عمیق( ترکیبی)های انواع پی 
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Pier and Well Foundations 

Floating Foundations 

Box Foundations 

Top-Down Construction                       

Piled Raft Foundations 

Buckets & Suction Caissons       

Skirted Foundations 

Shell Foundations                                                       
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 همچنین و نمود استفاده محل خاک شرایط بهبود جهت بهسازی روشهای از توان نمی که مواردی در

 یا چاهی های پی از معموالً ،باشد نمی صرفه به اقتصادی لحاظ از عمیق های پی احداث که مواقعی

 .گردد می استفاده ای پایه

 :ای های چاهی یا پایه مصالح مورد استفاده در پی

 های بتنی مسلح چاه

 مالت همراه سنگی های چاه

 آهکی - خاک های چاه

 سنگی ستون

 آهکی ستون

 Sand Compaction Piles ای ماسه تراکمی های شمع

  Well Foundations Pier andای                                   های چاهی و پایه پی
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 کاهش نشست  کاهش نشست 

 افزایش توان باربری  افزایش توان باربری 

 Floating Foundations پی های شناور  

  Semi-Deep (Hybrid) Foundations نیمه عمیق ( ترکیبی)های  فونداسیون -Semi-Deep (Hybrid) Foundations   3 نیمه عمیق ( ترکیبی)های  فونداسیون -3 



شناور فونداسیون 
 ای و جعبه

شناور فونداسیون 
 ای و جعبه

 Box Foundations ای   جعبهباکسی و های  پی

 ای فونداسیون جعبه ای فونداسیون جعبه
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  Suction Caissons سازه های دریایی   -مکشیکیسونهای 

  Semi-Deep (Hybrid) Foundations نیمه عمیق ( ترکیبی)های  فونداسیون -Semi-Deep (Hybrid) Foundations   3 نیمه عمیق ( ترکیبی)های  فونداسیون -3 
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 نیمه عمیق مکشیهای  پیمکانیزم انتقال بار 
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 Buckets های دریایی سازه -ها باکت

  Semi-Deep (Hybrid) Foundations نیمه عمیق ( ترکیبی)های  فونداسیون -Semi-Deep (Hybrid) Foundations   3 نیمه عمیق ( ترکیبی)های  فونداسیون -3 



 محصوریت توأمان خاک و پی و تشکیل فونداسیون بلوکی  محصوریت توأمان خاک و پی و تشکیل فونداسیون بلوکی 

 Skirted Foundations         های لبه دار                                                     پی

  Semi-Deep (Hybrid) Foundations نیمه عمیق ( ترکیبی)های  فونداسیون -Semi-Deep (Hybrid) Foundations   3 نیمه عمیق ( ترکیبی)های  فونداسیون -3 

54/102 



 Shell Foundations           ای                                                        های پوسته پی
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عمیق نیمه فونداسیون عنوان به صلب باکسی سیستم عملکرد  

(ستون و شمع ،برشی دیوار و زیرزمین حائل) زیرسازه و روسازه تلفیق با بهینه طراحی 

70% کمتر هزینه %30 ،اجرا در بیشتر سرعت 

 Top-Down Construction زیرسازه-روش ساخت همزمان روسازه
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 3مرحله  2مرحله  1مرحله 

 6مرحله  5مرحله  4مرحله 

 مراحل اجرا
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 8مرحله  7مرحله 

 58/102 10مرحله  9مرحله 



 Piled Raft Foundations پی رادیه مرکب 
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 Piled Raft Foundations پی رادیه مرکب 
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 های به طول یکسان با شمع•

 های با طول متفاوت با شمع•

 (Cushion)با بالشتک •

با شمع های کوتاه و بلند •
(Composite) 

غیر متصل شمع های با •
(Disconnected Piled Raft) 

رادیه مرکب های  فونداسیونانواع 
(Polous, 1998; Randolph, 2009:) 

رادیه مرکب های  فونداسیونانواع 
(Polous, 1998; Randolph, 2009:) 
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   فونداسیون سیستم عنوان به مختلف بخشهای توام عملکرد•

   کف باربری بر عالوه ، بزرگ (جدار باربری توان و) جداری مساحت•

 بلوکی عملکرد با  صلبیت و سختی افزایش•

 زیرزمینی فضاهای از استفاده•

 نشستها کاهش نتیجه در و وارده خالص بار کاهش•

  (بیرونی و درونی) پی و خاک دوجانبه محصورشدگی•

 زیرسازه-روسازه همزمان و ای مرحله ساخت•

 جوانب از عمیق نیمه به سطحی گسترده پی تبدیل•

 

 

 

 

 نیمه عمیق( ترکیبی)های مزایای پی 
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 مبانی نظری و تحلیلی-4

Theoretical Principles  

 



 ترکیبی های پی طراحی و تحلیل رویکردهای

فیزیکی مدل و تجربی های روش 

فاکتورعمق مالحظه با رایج و پایه روابط 

گسیختگی مکانیزم و تحلیلی های روش 

عددی آنالیزهای و افزاری نرم های بسته 

گسیختگی پوش اندرکنشی متدVMH  
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فیزیکی مدل سازی روش های انواع فیزیکی مدل سازی روش های انواع   

  1g مدل سازی  1g مدل سازی
مدل سازی با 

 محفظه کالیبره

مدل سازی با 

 محفظه کالیبره

مدل سازی با 
دستگاه 

 سانتریفیوژ

مدل سازی با 
دستگاه 

 سانتریفیوژ

مدل سازی 
  آزمایشگاهی
مدل سازی 
  آزمایشگاهی
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 های فیزیکی های تجربی و مدل روش

FCV-AUT FCV-AUT 



جایگزین ای ماسه خاکریز همزمان افزودن با رس بر واقع پی باربری بهبود  

محصور ماسه ستون انتهای در کلی گسیختگی به باربری توان مکانیزم تغییر  

عمیق نیمه پی بصورت دامنه داخل جایگزین خاک بلوک واحد عملکرد 

رس ضخامت و دامنه عمق افزایش با نشست کاهش و باربری ظرفیت افزایش    

=1 L/h 

PRS=75% 
h/D=2 

PRS=62% 
h/D=1 

 BCR=3.1با دامنه 

h/D=1 

 BCR=4.2با دامنه 

h/D=2 

=1 L/h 

 BCR=3.3بدون دامنه  

h/D=2 

 BCR=2.1بدون دامنه  

h/D=1 

  Nazir and Azzam (2010) استقرار، افزایش باربری و کاهش نشست اثرات افزایش عمق 

PRS: Percentages Reduction in Settlement 

BCR: Bearing Capacity Ratio 
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 های فیزیکی مدل

 سطحی پایه مدفون دامنه دار

 های عددی مدل

 Eid (2013) بر نسبت  توان باربری استقراراثرات افزایش عمق 

افزار نرم کمک به عددی تحلیل Plaxis 1 فیزیکی مدل وg 

دامنه توسط ماسه جانبی شدگی محصور اثرات کمی سازی و بررسی   

  مدفون پایه های و ،سطحی با دار دامنه های پی نتایج مقایسه   

 

مختلف پارامترهای اثر مطالعه: 
 فونداسیون عرض به عمق نسبت•
  ماسه نسبی دانسیته  •
  داخلی اصطکاک زاویه•
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 باربری با استفاده از فاکتور عمق و آنالیز استاتیکیظرفیت 

 

 bgidsBNbgidsNqbgidsCNq qqqqqqccccccult 5.0

 ضرایب عمق برای لحاظ نمودن اثرات افزایش عمق استقرار
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Undrained Undrained 

Drained Drained 

 NAVFAC (2012)باربری پی های دامنه دار ظرفیت 
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 Hemsley (2000)مشابه سازی پی سطحی با مدل گسیختگی پی عمیق 
 

 لحاظ اندرکنش باربری، نشست، سازه ای
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  (Terzaghi and Peck, 1967)   مفهوم پی معادل برای گروه شمع
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 توزیع فشار زیر پی معادل برای  
 گروه شمع

(Cheney and Chassie, 2002) 
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Design of a pile foundation for axial load starts with an analysis of how the load is 

transferred to the soil, often thought limited to determining only the pile capacity, 

sometimes separating the capacity on components of shaft and toe resistances.  
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However, the load-transfer is also 

the basis for a settlement analysis, 

because in contrast to the design of 

shallow foundations, settlement 

analysis of piles cannot be 

separated from a load-transfer 

analysis. 

 Unified Method (Fellenius, 1990; 2006) متحدروش  
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The design analysis is iterative, inasmuch as the 

choice of load and pile length will have an 

interactive influence on all aspects: the location of 

the neutral plane, the structural capacity, the 

settlement, and the bearing capacity. 

 Unified Method (Fellenius, 1990; 2006) متحدروش  

The Unified design is carried out in four main steps: first, the location of neutral 

plane is determined, then the adequacy of the structural strength of the pile is 

checked, followed by an analysis of the settlement of the pile foundation applying the 

concept of an equivalent footing placed at the neutral plane, and, finally, the 

adequacy of the bearing capacity of the pile is verified. 
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 نواحی پالستیک تشکیل شده زیر پی 

 مکانیزم های گسیختگی تشکیل شده  

 باربری و مکانیزم گسیختگی با استفاده از روش های تحلیلیظرفیت 
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 سختی خاک  سختی خاک 

 آثار ترانشه ای و یا آثار عمق استقرار   آثار ترانشه ای و یا آثار عمق استقرار  

تماس جانبی دیوارآثار  تماس جانبی دیوارآثار    

 Gazetaz (1991)اثرات افزایش عمق استقرار در کاهش نشست 
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 استفاده از بسته های نرم افزارهای ژئوتکنیکی

ABAQUS ABAQUS PLAXIS 2D & 3D FOUNDATIONS PLAXIS 2D & 3D FOUNDATIONS 

FLAC 2D & 3D FLAC 2D & 3D 
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باربری توان از ناشی گسیختگی دچار که شود انجام طوری باید فونداسیون طراحی 
  .دهد رخ آن در اضافی نشست های و نگشته

 

بر نشست کهحالی در شده، محاسبه پالستیسیته تئوری از استفاده با باربری توان 
  .می شود کنترل االستیسیته تئوری مبنای

 
باربری، های جنبه که ای سازه -ژئوتکنیکی رفتار بررسی برای اندرکنشی روش به نیاز  

 .نماید لحاظ همزمان را فونداسیون هندسی -ای سازه مشخصات و نشست
 

های پوش VMH بر وارد بار ترکیب هرگونه که نمایند می تعریف مرزی سطح یک 
 از خارج در و االستیک تغییرمکان با و امن محدوده در سطح این داخل در فونداسیون

   .می گردد گسیختگی و پالستیک های تغییرشکل به منجر آن

 VMHتغییرمکان با استفاده از پوش های گسیختگی -بررسی توأمان بار
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توسط بار اولین اندرکنشی هایدیاگرام طرح Roscoe & Schofield (1956)  

فضای در «شکل سیگار» یا «بال راگبی » تسلیم سطح ارائه V-M-H توسط Butterfield & Ticof (1979) 

 

 

 

 

 

Martin (1994)  برای گسیختگی پوش ارائه Spudcan رس خاک در  

   قبیل از  مختلف محققین توسط  گسیختگی های پوش ادامه، در: 

•   Bransby & Randolph (1999)  
• Gourvenec & Randolph (2003) 
• Villalobose (2006)   
• Yun & Bransby (2009) 

 VMHطراحی ژئوتکنیکی اندرکنشی به کمک پوش های گسیختگی 

 رس ماسه
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Rugby Ball 



 سنتیاز متدهای با استفاده جوابهای بسیار محافظه کارانه 
 

 کالسیکروش های با استفاده از  تغییرات آتی در بارهای اعمالیتبعات عدم مالحظه 
 
 از معتبر بودن نتایج به دست آمده با توجه به تعداد پارامترهای زیاد دخیل اطمینان عدم حصول

 روش سنتی تعیین توان باربریدر 
 
 

 های سنتی های روش محدودیت
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گسیختگی پوش» جدید روش VMH»، شرایط پذیری امکان بررسی برای مناسبی متد 
 خاص فونداسیون هر برای گسیختگی وقوع به منجر بارگذاری

 
فونداسیون پایداری و تغییرمکان تنش، توأمان بررسی   

 
یکدیگر بر لنگر و افقی قائم، بار مولفه های همزمان تاثیر گرفتن نظر در   

 
شده طی بارگذاری مسیر به توجه با سیستماتیک روشبه کلی اطمینان حاشیه حصول 

 
 

 VMHهای گسیختگی  مزایای پوش
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 VMH Villalobose (2006) ترکیبی بار تحت مکشی های کیسون فیزیکی  مدل و آزمایشگاهی مطالعه
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 اثر نسبت عمق استقرار

 VMHمالحظات طراحی ژئوتکنيکی اندرکنشی 
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Bransby and Randolph (1998, 1999) 

Gourvenec (2008) 

Bransby and Yun (2009) 

Bransby and Randolph (1998, 1999) 

Gourvenec (2008) 

Bransby and Yun (2009) 
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M ult 

H ult 

Hmax 

Mmax 

 اثر نسبت عمق استقرار

 VMHمالحظات طراحی ژئوتکنيکی اندرکنشی 

D/B=0.2 

D/B=1 

D/B=0.2 

D/B=1 
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Yun and Bransby (2003, 2007) 

Villalobose (2006) 

Martin and Houlsby (2001) 

Yun and Bransby (2003, 2007) 

Villalobose (2006) 

Martin and Houlsby (2001) 
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 فونداسيون  -سطوح اندرکنشی خاکاثر هندسه و 

 VMHمالحظات طراحی ژئوتکنيکی اندرکنشی 

 های برای پیمشابه شده نرماالیز پوش های
 همگنای در خاک نواری و دایره

تنش بسیج علتبه اضافی باربری ظرفیت  
 جهتهم درصورت  M-H صفحه در کششی

 لنگر و افقی بار بودن
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 Gourvenec (2007) 

Bransby and Randolph (1999) 

 Gourvenec (2007) 

Bransby and Randolph (1999) 

 Gourvenec (2007)  Gourvenec (2007) 
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محاسبه در کارانه محافظه بسیار جوابهای 
  باربری ظرفیت

نشست و باربری توان جداگانه بررسی 

ضریب ثابت، تعریف یک نداشتن علت به 
  عدم لحاظ برای مناسبی پارامتر اطمینان

 .باشد نمی هاقطعیت

و اطمینان ضریب بین مستقیم رابطه 

 .ندارد وجود گسیختگی احتمال

 مقایسه روش هاي تحليل و طراحی

به منجر بارگذاری حاالت انواع بررسی 
   گسیختگی

مالحظه با ژئوتکنیکی اندرکنشی روش 
 مشخصات و نشست باربری، توامان

 فونداسیون  ای سازه-هندسی

روشبه کلی اطمینان حاشیه از استفاده 
 بار مسیر به توجه با سیستماتیک

تغییرمکان- بار رفتار از دقیق ارزیابی 

 روش هاي سنتی VMHروش جدید 
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 موارد عملی-5

Case Histories 



 

 
 
 

 مکزیکوسیتیشهر  طبقه در  43 برجساخت •

 دار خاکهای مسئلهدر کاربرد روشهای نوین   ای از نمونه•

becarra

tacubayaCc= 4-10 

 Su=35-70  kPa ,  

tarango

 Torre Latino Americanaپروفيل خاک محل برج  Torre Latino Americanaپروفيل خاک محل برج 

 (Coduto, 2001)مکزیک  -Torre Latino Americanaبرج  -1شمارهمورد عملی 
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   متری، 33/5 تا 9/1 عمق در پذیر نشست بسیار الیه•

 تا 1904 سال از ،متر 3 حدود بنا این اطراف متوسط ساختمانهای در بزرگ  بسیار نشستهای•

 سال در میلیمتر 12 نرخ با ادامه و  1962

   متری 13  عمق در  شناور مرکب رادیه پی از استفاده•

 tarango  متراکم ای ماسه الیه تا رادیه زیر در کوبیدنی شمعهای•

 
 
 

 

 در شناخت خاک مساله دار ميان الیه مطالعات ژئوتکنيک در شناخت خاک مساله دار ميان الیه مطالعات ژئوتکنيک

 شناور های پی  بکارگيریبهينه جنبه های  شناور های پی  بکارگيریبهينه جنبه های 

 :Zeevartبه نقل از  پروژهاز جنبه های جالب توجه در این  :Zeevartبه نقل از  پروژهاز جنبه های جالب توجه در این 

 شمعهای اتکایی  اهميت  شمعهای اتکایی  اهميت 

 (Coduto, 2001)مکزیک  -Torre Latino Americanaبرج  -1شمارهمورد عملی 
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 (Coduto, 2001)مکزیک  -Torre Latino Americanaبرج  -1شمارهمورد عملی 

  Case Historiesموارد عملی  -Case Histories  5موارد عملی  -5

89/102 



  متر   256/5ارتفاع در شهر فرانکفورت به  90بلندترین ساختمان اروپا در دهه 

 نیوتن مگا 1880 کل وزن و متر 41×41 ابعاد با و زیرزمین طبقه 2 دارای طبقه 60 برج   

متر 100 رسی الیه آن متعاقب و ماسه و شن متر 8 شامل محل خاک 

دشوار و اقتصادی غیر تنهایی به عمیق، پی از استفاده 

ناپایداری معضالت H/B>4  

 (Hemsley, 2000)آلمان -فرانکفورت Messeturmساختمان  -2شماره مورد عملی    
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 رسی الیه بر رادیه اضافی های چرخش احتمال خصوصاٌ و ها نشست کاهش اصلی، هدف  

 تر پایین و تر سخت اعماق به روسازه بار از بخشی انتقال و غیرهموژن

 حدود شمع، بدون گسترده پی نشست برآورد mm 400  

میلیمتر 150 به شمع، با رادیه پی سیستم انتخاب با نشست میزان تقلیل 

 در و فرانکفورت رس روی بر زمین متری14 عمق در و متر 60ضلع به مربعی گسترده پی  

  در متر 3 به مرکز در متر 6 از آن ضخامت که شد اجرا زیرزمینی آب سطح زیر متر 9 تراز

  .است رسیده ها کناره

رادیه زیر ای دایره حلقه 3 در و متر 1/3 قطر به بتنی درجای ها شمع   

در و (شمع 20) متر 30/9 میانی حلقه در ،(شمع 28) متر 26/9 بیرونی حلقه های شمع طول 

  (شمع 16) متر 34/9 میانی حلقه

 از متغیر ها شمع بین فاصله شمع گروه عملکرد از اجتناب بدلیل  B5 /3 تا B 5 

 (Hemsley, 2000)آلمان -فرانکفورت Messeturmساختمان  -2شماره مورد عملی    
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شده گیری  رفتاراندازه

  سیستم زیرسازه

شده گیری  رفتاراندازه

  سیستم زیرسازه

 (Hemsley, 2000)آلمان -فرانکفورت Messeturmساختمان  -2شماره مورد عملی    
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 (عميق، عميقسطحی، نيمه) فونداسيونهاي ژئوتکنيکی انواع جنبهمقایسه : 3مورد عملی شماره 
 

 :سازه مشخصات

مایعات، ذخیره مخزن  H=24mارتفاع،  

 A=314m2 کف تماس سطح مساحت، 

 q=20t/m2 خاک سطح بر وارده تنش، 

 W=6280ton وزن   

 :خاک پارامترهای و نوع
 

 φ، '=8kN/m3 ɣ، =0.3 ʋ،  E=300+75z 340= ،(ماسه) ایدانه خاک :S تیپ
 

 Cu= 0.3+0.05z، =18kN/m3 ɣ، =0.5 ʋ،  E=150+25z ،(رسی) چسبنده خاک :C تیپ

H=24 m 
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 :ها فونداسیون هندسی مشخصات

 (رادیه)سطحی 
B=20m قطر 

  t=1m ضخامت 
  Df=1m عمق استقرار 

  5نوعپی   4نوعپی   3نوعپی   2نوعپی 
 (ایپوسته)عمیقنیمه

  Dout=20m قطر خارجی 
  Din=18m قطر داخلی 

  B=1m عرض پوسته 
  Df=5m عمق استقرار 

 (بلوکی)عمیق نیمه
  B=20m قطر 

  Df=5m   عمق استقرار 

 (داردامنه)عمیقنیمه
  Dout=20mقطرخارجی 

   t=0.5mضخامت صفحه فوقانی 
  Df=5m  استقرارعمق 
  B=0.5m عرض پوسته 

 n=28 ،(شمع گروه) عمیق

Bpile=1m شمع قطر 

  L=25mشمع طول 

  Bcap=20m کالهک قطر 

  t=1m کالهک ضخامت 

 1پی نوع
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 (عميق، عميقسطحی، نيمه) فونداسيونهاي ژئوتکنيکی انواع جنبهمقایسه : 3مورد عملی شماره 
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تیپ  
 خاک

 نوع پی
بارنهایی

Qult(ton) 

 نشست

S(cm) 

باربری نهایی  
نرماالیز شده 

 به سطح

qultN(t/m2) 

  

ضریب اطمینان  
 در برابر لغزش

FSsliding 

  

  

در   ضریب اطمینان
 برابر  واژگونی

FSoverturning 

  

  

حجم مصالح  
 مصرفی

V(m3) 

  

معضالت اجرایی  
 و اقتصادی

  

S Raft 43,960 7.2 140 2.3 3 314 کم 

S Shell 17,097 2.3 54 3.1 3.53 314 متوسط 

S 

  
Block 111,784 3.3 356 3.2 3.55 314 متوسط 

S Skirted 43,535 3 139 3.1 3.53 314 متوسط 

S 
Pile 

Group 
 زیاد 863 4.3 7.5 132 0.53 41,636

C Raft 10,053 12.5 32 0.87 3 314 کم 

C Shell 5,630 5 18 1.4 3.43 314 متوسط 

C Block 15,386 7.3 49 1.6 3.45 314 متوسط 

C Skirted 10,534 6.6 33.5 1.5 3.43 314 متوسط 

C 
Pile 

Group 
 زیاد 863 4.25 3.9 52 1.53 16,324



 بلوکی >دار دامنه>رادیه >ای پوسته                        توان باربری                           

 (عميق، عميقسطحی، نيمه) فونداسيونهاي ژئوتکنيکی انواع جنبهمقایسه : 3مورد عملی شماره 

  حجم از استفاده لزوم ضمن کوبش و ریزیبتن به مربوط اجرایی مشکالت شمع گروه از استفاده درصورت
 اجرا و ساخت طوالنی زمان و باال  هزینه و عمیقنیمه و سطحی هایپی با مقایسه در بیشتر مصرفی مصالح

 سنتی با مقایسه در ای پوسته و دار دامنه های پی خاکی عملیات کمتر حجم لتعب ساخت هزینه های کاهش

بلوکی >دار ای و دامنه پوسته>پایداری                                                       رادیه    

رادیه>و رسیای  ماسهدر خاک دار  دامنهو ای  نشست                                پوسته  
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  15 های شمع و متر 0/5 ضخامت با شمع سر) ها پی سایر با برابر احجام با  شمع گروه از استفاده درصورت
 3 تا 2 محدوده به 5 تا 4 محدوده از واژگونی و لغزش باربری، توان برابر در شمع گروه اطمینان ضریب ،(متری
 .یابد می تقلیل
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Case Reference 
Research 

Method 

Investigated 

Capacity 

Soil 

Type 

Foundation Type & 

Geometry 

Dimension 

Results & Achivements 

  

Liu et al (2014) 

FEM 

(ABAQUS) 

VH, VM, HM and 

VHM  
Silty Sand Bucket  

D=30m,  

𝐭𝐩𝐥𝐚𝐭𝐞=0.01D=0.3m,  

𝐭𝐬𝐤𝐢𝐫𝐭=0.013 = 0.39m 

Charts  H–u  Vs  L/D 

Charts V–w Vs L/D 

Nq Factor 

Gerolymos et al 

(2012) 

3D FEM 

(ABAQUS)  

Mu, Vu, VH, VM, 

HM and VHM 
Clay- Uniform Square Caisson 𝐃 𝐁 =1,2,3 

Failure Envelopes  for 

Combined Loading   

Taiebat and Carter 

(2010) 

  

3D FEM 

  

VH, VM, HM and 

VHM 
Clay- Uniform Circular Foundation 

D 

e/D= 0.08,022, 0.33 

VMH Failure Envelopes 

Charts V,H,M  

Vs  𝛉, 𝛅𝐡/𝐃, 𝛅𝐯/𝐃 

Gourvenec and 

Jensen (2009) 

FEM 

(ABAQUS) 

  

VH,VM,HM and 

VHM 

Clay-Uniform 
Circular Skirted 

Foundation 

𝐃 𝐁 =0.5 

𝐬 𝐁 =1,2,3,5,7, 

𝐭 𝐁 = 0.02 

𝐍𝐜𝐕, 𝐍𝐜𝐌,𝐍𝐜𝐇 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐬 𝐕𝐬 s/B  

Gourvenec (2008) 

  

FEM 

(ABAQUS) 

VH, VM, HM and 

VHM 

  

Clay- Uniform 
Square Shallow 

Foundation 
𝐃 𝐁 =0,0.25,0.5,1 

𝐝𝐜𝐯 Factor 

Charts 𝐍𝐜𝐕, 𝐍𝐜𝐌,𝐍𝐜𝐇  Vs  D/B 

Charts 𝐍𝐜𝐕- 𝐍𝐜𝐇 Vs  D/B 

Charts 𝐍𝐜𝐌,- 𝐍𝐜𝐇  Vs  D/B 

Cerato and 

Lutenegger (2006) 

Physical  

 Model 
V Sand 

Square and Circular 

Shallow foundations 

Square :L=  0.102m 

 Circular: D=0.102m 
  N*

𝛄, S
*
𝛄  

Vs H/B and Dr  

Cassidy et al (2004) 
Centrifuge 

Modeling 
VH, VM, HM Clay- Uniform 

Spudcan and Circular 

Caisson Foundations 

Spudcan: D=60m; t=1.5mm 

Caisson: D=60mm; L=30mm 

 VMH Failure Envelopes   

Equation for 3D yield surface  

 

Houlsby and 

Cassidy (2002) 

FEM, 

Plasticity 

Analysis 

VH,VM,HM 

VMH 

  

Sand 

Circular 

Foundations 
D=10mm 

Charts: H-u, V-w , M-𝜽 

Yield surface  Equation 

 :4مطالعاتی و تحقيقاتی موارد  
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 بندی نهایی جمع-6

Final Remarks  



 :مهندسی پی -1

کارتیمیواندرکنشیبیی مهندسیی سیازه،
واجراییژئوتکنیک

درجا،پارامترهایسختیومقاومتی،آزمایشات
پیکاربردقابلمالحظهدرمهندسی

عمقاستقرار(Df:)افیاای درکلییدیعنصر
ظرفیییتبییاربری،کنتییرلنشسییتوتیی می 

پایداری

1. Foundation Engineering: 
 Team Works & Multidisciplinary: Structural, 

Geotechnical and Constructional Engineers 

 In-situ Tests, Stiffness and Strength 
Parameters, Considerable in Foundation 
Engineering  

 Embedment Depth (Df): Key Factor in 
Bearing Capacity, Settlement and Stability 
Control 
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 :سازی متداولپی  -2

پاییداری،:سطحیهایپی معضیالتنشسیت،
محیدود،حیداقلانیدرکن بیاظرفیتباربری

زمی 

اجراییی،پرهاینیهومعضیالت:عمییقهیایپی
بر،درمعرضنیروهایکشانه،غیربهینهزمان

2. Foundation Engineering 

 (Difficulties):  

 Shallow Foundation: Settlement and 
Stability Problems, Low Bearing Capacity 
and Interaction with Ground 

 Deep Foundation: Construction Difficulties, 
Expensive and Time-consuming, Subjected 
to Downdrag and Inefficient 



 :  (نیمه عمیق)انواع پی های ترکیبی  -3

 

 

 

 

 

 

چاهوپایه

باکسیوشناور

مکشیکیسونهایباکتهاو

لبهداروپوستهای

زیرسازه-ساختهمامانروسازه

رادیهمرکب

3. Hybrid (Semi-Deep) Foundations:  

 Well and Pier 

 Floating and Box 

 Buckets and Suction Caissons 

 Skirted and Shells 

 Top-Down Construction 

 Piled Raft Foundation (PRF) 
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 :عمیقو پی های نیمه  *بهسازی: راه حل میانه -4

 :ماایا 

 هایمختلففونداسیونعملکردتوأمبخ

مساحتجداریبارگ

فضاهایزیرزمینیازشناورسازیواستفاده

محصورشدگیبیرونیودرونی

عملکردبلوکی

4. Intermediate Solution: 

Soil Improvement* and Semi-Deep Foundations:  

Advantages: 

 Foundation System 

 Large Side Area 

 Floating and Using Underground Spaces 

 Internal and External Confinement 

  Block Performance 



 :  روند تحلیل و طراحی  -5
پایهوسنتیبامالحظهفاکتورعمقروابط

روشهایتحلیلیومکانیامگسیختگی

افااریهاینرممدلسازیعددیوبسته

گسیختگیمشتملبرمتداندرکنشیپوش
بارهایقائم،افقیولنگر

  

5. Analysis and Design Trends:  

 Conventional methods; Considering Depth 
Factor 

 Analytical Methods and Failure 
Mechanism 

 Numerical Models and Software  

 Failure Envelope; VMH (Vertical, Moment 
and Horizontal Forces) 
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 : رویکردهای بهینه و توسعه پایدار -6
  

6. Optimization Trends and Sustainable 

Development:  

 Cycle of: Data, Design & Construction, 
Relying on Observational Methods 

 Hybrid Systems 

 Foundation Reuse and Geomaterial 
Confinement 

 Value Engineering 

 

مبتنیبرها،طراحیواجراداده:چرخه
 ایمشاهدهمتدهای

ترکیبیهایسامانه

ایومحصورنمودنمصالحبازیافتسازه
طبیعی

مهندسیارزش




