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 مطالعات و مفاهیم ژئوتکنیکی -1

Geotechnical Investigation and 

Principles   



Geometricals: Soil,Rock,Ground Water  

Geosynthetics: Geotextile, Geogrid, Geonet, Geomembrane,… 

 عمرانمهندسی ژئوتکنیک، شاخه ای از مهندسی   

 کلیات

5 

 مصالح ژئوتکنیکی
 مصالح مصنوعی



 کلیات

 ژئوتکنیکهای مهندسی  گرایش
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گامهاي انجام مطالعات ژئوتکنيک   

 (  Data Collection)جمع آوری اطالعات اولیه    -1

 (Site Visit)بازدید از سایت و انجام آزمایشات غیر مخرب    -2

 (Drilling Operations)عملیات حفاری، نمونه گیری و آزمایشات درجا    -3

 (Laboratory Tests)تستهای آزمایشگاهی    -4

 (Geotechnical Report)تهیه گزارش ژئوتکنیکی   -5

 (Instrumentation and Monitoring)ابزار گذاری و پایش    -6

 ( (Observational Method)متد مشاهده ای      
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 (ژئوفیزیکي) NDTروشهاي غیر مخرب 

 Seismic Refraction -ای لرزه انکسار  •

 Crosshole Test -ای گمانه بین  •

 Downhole Test -ای گمانه درون  •

 Spectral Analysis of Surface Waves -سطحی امواج طیفی تحلیل •

 Electric Resistivity Surveys -مقاومت الکتریکی  •

 Ground Penetrating Radar -ردیابی راداری  •

 تکنیکهای و مکانیکی امواج گیری اندازه نوع دو بر مشتمل ژئوفیزیکی روشهای

 :گردد می الکترومغناطیسی
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 شمایی از آزمایشات غیر مخرب بین گمانه ای و درون گمانه ای   
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 تستهاي درجا 
 

 Standard Penetration Test, SPT                  آزمایش نفوذ استاندارد•

 Cone Penetration Test, CPT                             آزمایش نفوذ مخروط•

 Vane Shear Test, VST                                                 برش پره ای وین•

  Pressuremeter Test, PMT                 آزمایش فشارسنجی یا پرسیومتری•

     Plate Load Test, PLT                           آزمایش بارگذاری صفحه ای•
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نحوه  اجراي آزمايش    12 SPT  



In-Situ Testing in Geotechnical Engineering هاي درجا در مهندسي ژئوتکنیک آزمایش Applicability of 
in-situ tests 
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 محدودیت تستهاي آزمایشگاهي

 تهیه نمونه های دست نخورده   •

 فشار هیدرو استاتیک در اثر نمونه گیریحذف •

 گیریضربه در حین نمونه ایجاد •

 تغییرات حجمی نمونه در اثر رها شدگی تنشها  •

 محدودیت اندازه نمونه ها   •

 حمل و نقل و نگهداری نمونه ها   •

 مدل نمودن تنش های واقعی در محل  •
22/45 



Boring Logs 
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Sources 
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 کافی نبودن یک داده یا یک گمانه



 Observational Methodمتد مشاهده اي   
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روش 
 ای مشاهده

کنترل عدم 
 های طراحی قطعیت

 ایمنی بیشتر

کار تیمی بین  
 طراحان و پیمانکاران

بهبود کنترل 
 ساخت و مدیریت

 زمان/اهداف هزینه

تغییرات قابل 
 بینی پیش

انگیزه بیشتر تیم  
 پروژه
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حفاری و 
 گیری نمونه

های   آزمون
 آزمایشگاهی

مدلسازی 
 تحلیلی

های  آزمایش
 درجا

 مدلسازی عددی

 ژئوفیزیک

 ارزیابی پارامترهای خاک

 بررسي جامع رفتار ساختگاه



Data Collection 

 چرخه داده ها، طراحی و ساخت
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 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



Geotechnical triangle 
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 پیدایش فرآیندهای ژئولوژیکی

توصیف و کاوش  
 پروفیل زمین زمین

 مدل مناسب
گیری   رفتار اندازه
 شده

های  سنجی مدل صحت: آل سازی ایده
 تحلیلی، فیزیکی و مفهومی

های درجا و  مشاهدات آزمون
 آزمایشگاهی  

های تجربی،   داده
 تجارب



Judgment 
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 های احتماالتی مدل

های   آزمون
 آزمایشگاهی

 ژئوفیزیک های درجا آزمایش

 تکامل روندهاي مطالعاتی
ی 
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Foundation Engineering مهندسي پي 

 عمرانی های پروژه:   

روسازه Super Structure                

زیرسازه                  Sub Structure 

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

 

 و طراحی برای مهندسی قضاوت و سازه ژئوتکنیک، علوم بکارگیری هنر پی مهندسی
 .باشد می مناسب فونداسیون انتخاب

 

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

 

 Knowledge Based, Construction Technology, Optimization 
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Multidisciplinary: Structural, Geotechnical and Construction 

اجرا 
(Construction) 

سازه 
(Structural) 

ژئوتکنیک 
(Geotechnical) 

 مهندسی پی

 Foundation Engineering مهندسي پي



Major Building Parts    اجزاي اصلي یک پروژه ساختماني 

 

 

Superstructure 

 روسازه     

 

 

 

Substructure&Foundation 

   زیرسازه و فونداسیون   

 



 ها فونداسیون
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 سیستمهاي پي سازي

 پی های سطحی 

 بهسازی 

 پی های نیمه عمیق 

 پی های عمیق 
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 پي هاي سطحي  

 شبکه ایهای  پی    شناژهای منفرد با  پي

منفرد چسبانپی   های مرکب دو ستونی پی رادیههای  پی  
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مبانی تحلیل و طراحی،  )مهندسی پی -2

 (معضالت

Foundation Engineering 

(Analysis & Design, Difficulties) 

 



 طراحي فونداسیون هامباني تحلیل و 

 طراحي بهینه

Optimization 

 تعيين توان باربری

 Bearing 

Capacity 

 تخمين نشست

 Settlement 

Estimation 

 سازه ای طراحی

 Structural Design کنترل پايداری 

 Stability 

Control 

جنبه های اجرايی و 
 اقتصادی

Practical  & 
Economical Aspects 
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 ظرفیت باربري پي هاي سطحي

 استاتيکي آناليز•

 مکمل روشهاي•

 معتبر هاي نامه آيين و کدها•

 بارگذاري هاي آزمايش•

 عددي روشهاي•

 bgidsBNbgidsNqbgidsCNq qqqqqqccccccult 5.0
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 عوامل موثر در توان باربري فونداسیون

 : خاک شرایط•
  خاک نوع   
تراکم شرایط   
  برشی مقاومت پارامترهای 

   :پی هندسه•
 

طول 
عرض 
ضخامت 

 : محیطی شرایط•
 

زیرزمینی آب 
بارگذاری 
زمین هندسه 

 

 عمق استقرار

 محصورشدگی
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 نشست پي هاي سطحي

%10
oq

q
پی عرض 

پذیری تراکم  مشخصات و سختی پارامتر 

بار شدت 

استقرار عمق 

 عوامل موثر در بروز نشست 
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 نشست پي هاي سطحي

 همجوارسازی  

گودبرداری در 
 مجاورت پروژه

 بارهای دینامیکی

 ؟

 نشست های القایی 
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 نشست پي هاي سطحي

 از نشست غیر یکنواخت در زیر سازه هاای نمونه  
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 پایداريمالحظات 

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

37 

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

 فونداسیون VMHبار 
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باربری توان مشکل 
 
بزرگ یکنواخت غیر و کلی های نشست معضل 

 
برکنش نیروهای و واژگونی لنگرهای جانبی، بارهای برابر در ناپایداری 

 

 
کوبش تجهیزات به توجه با نصب باالی 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 

 

 معضالت فونداسيون ها ي سطحی و عميق

 
 سطحی پی

 

 
 عمیق پی

 

 زیرسازه-روسازهبهسازی، پی های نیمه عمیق، ساخت همزمان : میانهراه حل 



 نوع فونداسیون
 
 طراحی مالحظات

 پی سطحی

 
ه 

یم
ی ن

ها
ون
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دا

ون
ف

ق
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ع
 

ی
از

س
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 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 طراحی سازه ای

 کنترل شده مشکل دار پایداری

 تا حدودی دشوار توام با معضالت ساده یا مالحظات اجرایی

 جنبه های اقتصادی
 

 پر هزینه احتماالً مطلوب

 مقایسه پي هاي سطحي و عمیق  
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 و اصالح بستربهسازی  -3

Ground Modification    



 بهسازي بعنوان مکمل پي سازي 

 مسئله دارخاکهاي 

 خاکهای با منشا آلی و نباتی•

 خاکهای رس اشباع و نرم•

 خاکهای حساس•

 خاکهای ماسه ای و الی شل •

 رمبندهخاکهای •

 واگراخاکهای •

 با منشا زباله و ضایعاتخاکهای •

دسته بندی روش های بهسازی  خاک از  و خاکهای دستیخاکریزها •
 نظر عمق عملکرد

 بهسازی سطحی 

 بهسازی نیمه عمیق

 بهسازی عمیق

اهداف 
بهسازی 

 خاک

افزایش  
 دانسیته  

افزایش  
 مقاومت و دوام

کاهش 
تغییرات  

 حجمی

مقاومت در  
برابر  

ناپایداری ها  
 (روانگرایی)

اصالح نفوذ  
 پذیری خاک



 دسته بندي کلی  روش هاي بهسازي خاک

ک
ی خا

ساز
ی به

ش ها
ی رو

ی کل
 دسته بند

 (Earth works)عملیات خاکی  -1

 (Densification)متراکم سازی  -2

 شیمیایی -بهسازی فیزیکی -4

(Physical and chemical modification) 

 (Hydraulics modification) هیدرولیکیبهسازی  -3

 (Reinforcement)مسلح سازی  -5



 عمليات خاکی•

 Shallow Stabilization                       بهسازي سطحي     

 خاکریزي با  استفاده از مصالح سبک•

 تراکم مکانيکی•

 شيميایی -تثبيت فيزیکی •



 سبک خاکریزهايخاکی و عمليات 
  خاکریزيو  خاکبرداري•

 Shallow Stabilization                     بهسازي سطحي     



 متراکم سازي

•    Stabilization 

• Compaction 

• Consolidation 

 قوام خاک، تثبیت و پایدارسازی•

 تراکم، خروج هوا،کاهش فضاهای خالی•

 تحکیم و خروج آب •

فرایند متراکم سازی 

فشارPressure  

 ویبره و ارتعاشVibration 

 ضربهImpact 

   دستکاریManipulation  



 غلتک های چرخ فلزی -1

 بزیپاچه غلتک   -2

 شبکه ایغلتک های  -3

 غلتک های ضربه ای -4

Sheepsfoot Rollers Grid Rollers 

Impact Rollers 

 انواع غلتک ها
 



 غلتک هاي هوشمند
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 High Impact Energy Dynamic Compaction (HIEDYC) applications 

in ground improvement 
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 پایداری کنترل یا بهبود :شیمیایی افزودنی های از استفاده هدف مهم ترین

 نفوذپذیری و کرنش -تنش خصوصیات تغییر و مقاومت ،(انقباض و تورم کنترل) حجم

   .است خاک

 سیمان و آهک شامل :خاک تثبیت در استفاده مورد معروف غیرآلی مواد

 پلی رزین ها، آمیدها، اکریل  :از عبارتند استفاده مورد معروف آلی مواد و پرتلند

   .می باشند ،قیر و استرها

   .سطحی اعماق در و خاکها انواع برای کاربرد

 شيميایی -تثبيت فيزیکی •
 

 شیمیایي و گیاهي –تثبیت فیزیکي 



 

 :افزودنی مواد با اختالط روش دو •

 محل در اختالط 1.

   افزودنی مواد با قرضه مصالح اختالط 2.

 

خاک با آهک اختالط 
توسط در محل 
دستگاه 

 مخصوص

 شیمیایي و گیاهي –تثبیت فیزیکي 



 آهک -واکنشهاي مخلوط خاک

  (Hydration)هیدراسیون    •

  (Flocculation)فولکوالسیون   •

  (Cementation)سمنتاسیون     •

 (Carbonation)کربوناسیون   •

 مزایای مهندسی بهسازی خاکهای رسی توسط آهک

 افزایش کارایی •

 افزایش مقاومت •

 پایداری حجمی•
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 ثبيت گياهیت•
 

 شیمیایي و گیاهي –تثبیت فیزیکي 



 Deep Improvement                       بهسازي عمیق          

     Vibro Compaction                                          تراکم ویبره اي خاک  •

 Deep Dynamic Compaction                        تراکم دینامیکي           •

 Deep Soil Mixing                                                      اختالط عمیق  •

  Deep Grouting                                                         تزریق عمیق•

 Preloading + Vertical Drains            پیش بارگذاري و زهکشي قائم•

 Blast Densification                                              تراکم انفجاري  •

      Stone Columns                                                   ستون هاي سنگي        •



 پایدارسازی خاکهای رسی اشباع  -سرعت تحکیم افزایش •
 

 Wick drainیا  P.V.D و  Sand drainاز نوع قائم زهکش های •

  Preloading+ Vertical  Drains پيش بارگذاري و زهکشهاي قائم      



Up to 170 t Tamper mass 

Up to 22 m Fall 

TO 40 m depth Compaction effect 

To 14 m Spacing WHnD 

6.03.0  n

 
عمق  عیین ت

 تاثیر
 

          Deep Dynamic Compaction (DDC)تراکم دیناميکی  

 متر 30 تا 10 بین سقوط ارتفاع - تن 40 تا 10 بین  سنگین های وزنه•

 متر 20 عمق  تا ها خاک انواع در کاربرد •



  Blast Densification or Explosive Compaction (BD or EC)تراکم انفجاري   

 
 

  
 
 

 

استفاده از انفجار در 
 مهندسی ژئوتکنیک

 متالشی ساختن خاک یا سنگ

حذف توده ای خاک از باالدست 
 و انتقال به پایین دست

تراکم خاک دانه ای و بیرون 
 راندن آب از خاک

 .انفجار میتواند به طور موثر جهت تراکم خاک های غیر چسبنده و اشباع مورد استفاده قرار گیرد•

  (Hall,1962; Prugh,1963; Ivanov,1967; Mitchell,1986; Narin van Court,2003) 



                              

 تغذیه از باال                                     تغذیه از پایین             

 رودمیروش برای خاک های چسبنده بکار این •

                                    Stone Columnsستون هاي سنگي   

 ستون های بتنی                                        پایه های سنگی             



 تراکم خاک های دانه ای•

 تر دانه هاها و آرایش متراکمدانهاصطکاک بین کاهش •

 متر 4تا  1.5بهسازی شعاعی از •

 Vibro Flotation (Replacement and Displacement)   تراکم ویبره اي خاک  



                                             

Grouting 

Cement 
Grouting 

Fracture 
Grouting 

Compaction 
Grouting 

Jet Grouting 

 تزریق در خاک
 



                                             

کاربردهای مختلف 
 تزریق در خاک

 تزریق در خاک
 



 خاک هایدانه و سیمان پوزوالنی واکنش•

 اجرا مختلف الگوهای با گروهی یا و منفرد هایستون تولید•

 الگوهای مختلف اجرای

 روش های اختالط خاک در عمق

 اختالط خشک اختالط تر

                          Deep Soil Mixing (DSM)   اختالط خاک در عمق

   Wet DSM     Dry DSM 



 Geo System                                   ژئوسیستم                      

63 

 استفاده و بکارگیری روش های محصورشدگی•

 عملکرد یکپارچه و هماهنگ خاک و مسلح کننده •

 :مصالح ژئوسنتتیکی، مانند•
خاکهاي کيسه 
ژئوتيوب 
ژئوسل 
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The Geotextile Functions 

Filtration  

65 



Reinforcement  

66 

Drainage 



Protection  

67 

Surface erosion control  



 باربری تقویت به عمق، افزایش اثر از استفاده همچنین و بار پخش با•

 .کرد کمک توان می فونداسیون

 

 نرم با کیسه هاي خاکتقویت باربري فونداسیون روي خاک 



 خاکتسلیح نحوه عملکرد و مکانیزم 

69 

 تغییر شکل خاک باعث ایجاد نیروی کششی در مسلح کننده می شود•

 

                                                F = V. tan(ɸ) 

FR = [V+PR.cos(𝜃)].tan(ɸ) + PR.sin(ɸ) 

 
 
 

 :اثر مثبت داشته باشد 2مسلح کننده می تواند باعث •
 باعث افزایش نیروی مقاوم می شود( الف

 باعث کاهش نیروهای باعث گسیختگی می شود( ب

 



 تأثیر مسلح سازي بر خاک

70 

: کولمب-مقایسه مشخصات مقاومتی خاک مسلح با تئوری گسیختگی مور•

 سازیمسلحافزایش فاکتور چسبندگی خاک توسط 

را برای  бrکننده کششی که تنش تغییرات تنش در خاک دراثر مسلح•

 :کندشونده تأمین میخاک منبسط



𝜏 

𝜎 

𝜎1 

𝜎1 

𝜎3 𝜎3 

R 

𝜎3 − ∆ 𝜎3 − ∆ 

𝛔𝟑 − ∆ 

R 

𝝈𝟏 𝛔𝟑 𝝈𝟑 − ∆ − 𝐑 

𝝈𝟑 − ∆ − 𝐑 𝝈𝟑 − ∆ − 𝐑 

𝒎 = t𝒂𝒏∅ 

  تغییرررات تررنش در خرراک دراثررر

را  Rکننده کششی که ترنش  مسلح

-شونده تأمین میبرای خاک منبسط

 :کند

                              Confinementتأثیر مسلح سازي بر خاک   



𝜏 

𝜎 𝜎1 

R 
𝜎3 𝜎1𝑓 

𝑐 

𝑎 
𝑏 

𝜎3𝑓 ∆𝜎1 

𝒎 = t𝒂𝒏∅ 

𝒎 = t𝒂𝒏∅ 

C 

𝐂 =
𝑹 𝑲𝑷

𝟐
 

                              Confinementخاک   تأثیر مسلح سازي بر 

   محصورسررازی باعررث افررزایش

 𝜎1∆مقاومت برشی خاک به اندازه 

 .  می شود

 چسررربندگی در محصورشررردگی

 :مجموعه القا خواهد کرد

 

 

 

Confinement  

𝝉 = 𝒄 + 𝝈′ 𝐭𝐚𝐧𝝋 

 𝒄 افزایش
 𝝋 افزایش

 ′𝛔افزایش 



 مقایسه روش های مختلف بهسازی از نظر عملکرد در محدوده دانه بندی مختلف

 ، تصميم گيري و مقایسه روش هاي بهسازي خاکجمع بندي 
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 شیوه های نوین ساخت فونداسیون-4

New Methods in 

Foundation Construction 

 



 High Rise Structures and Towers  سازه های بلند و برج ها   

  Bridge and Marin Structures پلهای بزرگ و سازه های دریایی 

Difficult Soils خاکهای مساله دار 

 Extreme Loads  (انفجارسیکلی، لرزه ای، )غیرعادیبارهای  

 Top-Down Construction  زیرسازه-ساخت همزمان روسازه  

Landfills  در نهشته های غیرطبیعیساخت وساز توسعه  

 Land Reclamation&Artificial Islandsمصنوعیاستحصال زمین و جزایر  

 ویژگي ساخت وسازهاي نوین
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سطحینیمه عمیق جهت انتقال بهتر بار و عبور از الیه های نرم وشل پی های   

 (5B-4 متوسط10B (تا Bاغلب در محدوده عمق استقرار

استفاده از پی های نیمه عمیق به عنوان راه حل میانه سازه ای و ژئوتکنیکی 
 در گذار از پی سطحی به عمیق

 Semi-Deep Foundations نیمه عمیق  فونداسیونهاي 
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 اثرات افزایش عمق استقرار در توان باربري و پایداري کلي

77 
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 محصوریت توامان خاک و پی و تشکیل فونداسیون بلوکی 



 محصورشدگی خاک توسط پی و پی توسط خاک 

 اثرات افزایش عمق استقرار
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 سختی خاک 

 آثار ترانشه ای و یا آثار عمق استقرار   

تماس جانبی دیوارآثار   

 Gazetaz (1991)اثرات افزایش عمق استقرار در کاهش نشست 
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 اثر دیوار حائل 



 
 
 

 

شناور های پی                                                    Floating Foundations 

ای جعبه یا باکسی های پی                                                        Box Foundations 

زیرسازه روسازه همزمان ساخت Top-Down Construction                       

مرکب رادیه پی                                              Piled Raft Foundations 

  کیسونها Caissons                                                                                  

ها باکت                                                                                             Buckets 

 

 انواع پي هاي نیمه عمیق
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 عمیق نیمه فونداسیون سیستم عنوان به مختلف بخشهای توام عملکرد•

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

 زیاد صلبیت و سختی•

 زیرزمینی فضاهای از استفاده•

 نشستها کاهش نتیجه در و وارده خالص بار کاهش•

 (بیرونی) اطراف خاک توسط پی محصورشدگی•

 (درونی) پی توسط داخلی خاک محصورشدگی•

 

 

 

 مزایاي پي هاي نیمه عمیق
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 کاهش نشست 

 افزایش توان باربری 

 Floating Foundations پي هاي شناور  
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 دال کف

 دال سقف

 دیوارهای میانی
 دیوارهای کناری

 سیستم فونداسیون

 Box Foundations پي هاي باکسي و جعبه اي  
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 مکزیکوسیتیشهر  طبقه در  43 برجساخت •

 دار خاکهای مسئلهدر کاربرد روشهای نوین   ای از نمونه•

 نوع و شرايط خاک (متر)عمق

 متری 2سطح آب در  -خاکريزهای قديمی 0-5/5

 ماسه، الی و رس - becarraنهشته های  5/5-9/1

 Cc= 4-10و لکانيک نرم  tacubayaرس  33/5 -9/1

  , Su=35-70  KPa درصد 400تا  100رطوبت 

  tarangoهای ماسه ای متراکم  نهشته 33/5-70

 Torre Latino Americanaپروفيل خاک محل برج 

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

  تا 1904 سال از ،متر3 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

 شناور های پی  بکارگيریبهينه جنبه های 

 :پروژهاز جنبه های جالب توجه در این 

 نشست ها در محدوده مجاز

 شمعهای اتکایی  اهميت 
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 (Coduto, 2001) مکزیک  -Torre Latino Americanaبرج  -1شمارهمورد عملي 
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 (Coduto, 2001) مکزیک  -Torre Latino Americanaبرج  -1شمارهمورد عملي 



عمیق نیمه فونداسیون عنوان به صلب باکسی سیستم عملکرد   

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

70% کمتر هزینه %30اجرا، 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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 استفاده محل خاک شرايط بهبود جهت بهسازي روشهاي از توان نمي که مواردي در

 نمي صرفه به اقتصادي لحاظ از عميق هاي پي احداث که مواقعي همچنين و نمود

 .گردد مي استفاده چاهي هاي پي از معموالً باشد،

 :مصالح مورد استفاده در پی های چاهی

 چاه هاي بتني مسلح

 مالت همراه سنگي هاي چاه

 آهکي - خاک هاي چاه

 سنگي ستون

 آهکي ستون

 Sand Compaction Piles اي ماسه تراکمي شمعهاي
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     Well Foundationsچاهي                                                                    پي هاي 



 مرکب فونداسيونهاي سيستم از هايي نمونه

 Piled Raft Foundations پي رادیه مرکب  
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 Piled Raft Foundations پي رادیه مرکب  
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 راديه مرکب با شمع هاي به طول يکسان •

 راديه مرکب با شمع هاي با طول متفاوت•

 Cushion) )راديه مرکب با بالشتک •

 (Composite)راديه مرکب با شمع هاي کوتاه و بلند •

 (Disconnected Piled Raft)غير متصل راديه مرکب با شمع هاي •

 

 (Poulos, 1998, Randolph, 2009)مرکب انواع فونداسیونهاي رادیه 
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  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 موردعملي    
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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 
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 (Hemsley, 2000)آلمان -فرانکفورت Messeturmساختمان  -2شماره موردعملي    



رفتاراندازه گیری شده  

  سیستم زیرسازه
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 (Hemsley, 2000)آلمان -فرانکفورت Messeturmساختمان  -2شماره موردعملي    



  Suction Caissons کیسونهاي مکشي  
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 مکانیزم انتقال بار پي هاي نیمه عمیق مکشي
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 Buckets ها باکت
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 Shell Foundationsپي هاي پوسته اي                                                                 
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 ریزشمع
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 پره اي پیچشي شمع  



 پره اي پیچشي شمع  
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 VMHپوش هاي گسیختگي 
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سنتی متدهای از استفاده با کارانه غیرمحافظه حتی گاهی و کارانه محافظه بسیار جوابهای 
 

شود نمی گرفته درنظر  کالسیک روش های از استفاده با اعمالی بارهای در آتی تغییرات تبعات. 
 
در دخیل زیاد پارامترهای تعداد به توجه با آمده دست به نتایج بودن معتبر از اطمینان حصول عدم  

 باربری توان تعیین سنتی روش
 
گسیختگی پوش» جدید روش VMH»، بارگذاری شرایط پذیری امکان بررسی برای مناسبی متد 

 خاص فونداسیون هر برای گسیختگی وقوع به منجر
 
فونداسیون پایداری و تغییرمکان تنش، توامان بررسی  

 
و امن محدوده در زون این داخل در فونداسیون بر وارد بار ترکیب هرگونه مرزی سطح یک تعریف با 

   .می گردد گسیختگی و پالستیک های تغییرشکل به منجر آن از خارج در و  االستیک تغییرمکان با
 
قدرتمند و جالب جنبه های از یکدیگر بر لنگر و افقی قائم، بار مولفه های همزمان تاثیر گرفتن نظر در 

   .باشد می اندرکنشی نمودارهای این
 
شده طی تنش مسیر به توجه با سیستماتیک روشبه کلی اطمینان حاشیه حصول 

 VMHمزایاي پوش هاي گسیختگي 



 اطمینانشاخص قابلیت  

= معيار انحراف  R-Q 

 =شاخص اطمينان 

 Pf =احتمال گسيختگي  

 

ناحیه   
گسیختگی  

Pf 

u̅ g = R - Q 

 مقاومتاثر نیرو و توزیع  
 (R)  مقاومت و (Q) نیرو اثر بزرگی

اد
خد

ی ر
وان

را
ف  

 

R̅ 

Q̅ 

 :مفهوم قابلیت اطمینان
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 هاي طراحي ها و روش عدم قطعیت

  

 :  مواجهه با عدم قطعيت
 نظر کردن صرف•
 کارانه طراحي محافظه•
 اي هاي مشاهده روش •
 ها سازي عدم قطعيت کمي•

 

Dealing with uncertainty: 
• Ignoring it 
• Being conservative 
• Using the observational method 
• Quantifying it 

 



 طراحیسنتی های روش
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 هاي طراحي ها و روش عدم قطعیت

ult
des all

Q
Q Q

FS
 

 LRFDطراحی براساس 

i i i i iQ R   

Qdes  =بار طراحي وارده بر فونداسيون 

Qall  =بار مجاز 

Qult  =ظرفيت باربري نهايي 

 FS = ( ≤1)ضريب اطمينان کلي 

 

 

 i = اصالحي نيرو ضريب 

i  = بار، افزايش دهنده اثر نيروي ضريبi 

Qi  = نيروي اثرi  

i  = مقاومت براي مولفه مقاومت ضريبi 

 Ri = اسمي مولفه مقاومت مقدارi 
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 (عميق، عميقسطحی، نيمه)هاي ژئوتکنيکی انواع فونداسيونمقایسه جنبه: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 :I تیپ
 

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

H=24 m 
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 استقرار عمق Df=1m ضخامت، t=1m قطر، B=20m ،(رادیه)سطحی :1نوع پي 

 

 داخلی، قطر Din=18m خارجی، قطر Dout=20m ،(ایپوسته)عمیقنیمه  :2نوع پي

B=1m پوسته، عرض Df=5m استقرار عمق 

 (عميق، عميقسطحی، نيمه)هاي ژئوتکنيکی انواع فونداسيونجنبهمقایسه : 3مورد عملی شماره 
 

 :ها فونداسیون هندسه
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 (عميق، عميقسطحی، نيمه)هاي ژئوتکنيکی انواع فونداسيونجنبهمقایسه : 3مورد عملی شماره 
 

   استقرار عمق Df=5m قطر، B=20m ،(بلوکی عملکرد با داردامنه) عمیقنیمه :3نوع پي
 

  ،(فوقانی قطرصفحه) خارجی قطرDout=20m ،(خاک احتباس بدون داردامنه) عمیقنیمه :4نوع پي

t=0.5mفوقانی، صفحه ضخامت Df=5m استقرار، عمق B=0.5m پوسته عرض 
 

 :ها فونداسیون هندسه
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 طولL=25m  شمع، قطر Bpile=1m ها،شمع تعدادn=28  ،(شمع گروه) عمیق پی :5نوع پي

 کالهک ضخامت t=1m  کالهک، قطر Bcap=20m شمع،

 :ها فونداسیون هندسه

 (عميق، عميقسطحی، نيمه)هاي ژئوتکنيکی انواع فونداسيونجنبهمقایسه : 3مورد عملی شماره 
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تیپ 
 خاک

 Qult(ton)بارنهایی نوع پی
 نشست

S(cm) 

باربری نهایی 
نرماالیز شده به 

 سطح

qultN(t/m2) 

  

ضریب اطمینان در 
 برابر لغزش

FSsliding 

  

  

در برابر   ضریب اطمینان
 واژگونی

FSoverturning 

  

  

حجم مصالح 
 مصرفی

V(m3) 

  

معضالت اجرایی و 
 اقتصادی

  

I 1 43,960 7.2 140 2.3 3 314 کم 

I 2 17,097 2.3 54 3.1 3.53 314 متوسط 

I 

  
 متوسط 314 3.55 3.2 356 3.3 111,784 3

I 4 43,535 3 139 3.1 3.53 314 متوسط 

I 5 41,636 0.53 132 7.5 4.3 863 زیاد 

II 1 10,053 12.5 32 0.87 3 314 کم 

II 2 5,630 5 18 1.4 3.43 314 متوسط 

II 3 15,386 7.3 49 1.6 3.45 314 متوسط 

II 4 10,534 6.6 33.5 1.5 3.43 314 متوسط 

II 5 16,324 1.53 52 3.9 4.25 863 زیاد 

 (عميق، عميقسطحی، نيمه)هاي ژئوتکنيکی انواع فونداسيونجنبهمقایسه : 3مورد عملی شماره 
 



114 

 نهاییبندی جمع -5

Final Remarks  



 : اصول و مفاهیم ژئوتکنیکي -1

 (ژئوسنتیتیک ها)مصنوعی  -(خاک و سنگ و آب زیرزمینی)ژئوتکنیکی طبیعی مصالح 

 زمینمصنوعی و طبیعی یا انتقالی بین سازه های پی عنصر 

 پیآزمایشات درجا، کاربرد قابل مالحظه در مهندسی 

 ،ابزارگذاری، مدلسازی، متدهای مشاهده ایچرخه داده ها 

 :مهندسي پي -2

  دانش بنیان 

  مجریانفرایند اندرکنشی بین مهندسین سازه، ژئوتکنیک و و کار تیمی 

مالحظات فنی، اجرایی و اقتصادی  : تحلیل و طراحی 

 نشستکنترل افزایش باربری و پایداری، و در کلیدی عنصر : فاکتور عمق 

Final Remarks 
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Final Remarks 
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 :بهسازي -4

استفاده از مصالح موجود و ژئوتکنیکی 

همخوانی و سازگاری با شرایط زیست محیطی 

محصور شدگیافزایش مقاومت برشی به علت چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی ، 

 (:معضالت)پي سازي -3

معضالت نشست، پایداری، ظرفیت باربری محدود: پی سطحی 

نرممعضالت اجرایی، مشکالت اقتصادی، تحمیل نیروهای کشانه در خاکهای : پی عمیق 

  

 پی های نیمه عمیقبهسازی و : حل میانهراه 



Final Remarks 

 :  پي هاي نیمه عمیق -5
 

 

 

 

نشست، مقرون به صرفه، استفاده بهینه از ظرفیت خاک موجود،  -اصالح و بهبود رفتار بار

 محصور شدگی دو جانبه خاک و پی

 
 :  توسعه پایدار -6
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Sustainable Development 

 Value Engineering 
 Geotechnical and Recycled Materials 
 Foundation Reuse 
 Top-Down Construction  

 باکسیپی های شناور و 

   ،دارکیسونهای مکشی، فونداسیون های دامنه باکتها 

ریز شمع ها، شمع های پیچشی پره ای 

 مرکبچاهی و رادیه پی های 
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 با تشکر از 

 همراهی، حضور و توجه شما 
 

 Thanks 


