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چکيده
دو پي در کنار هم ،اغلب داراي رفتاري متفاوت از پي تک هستند .امروزه ،با توجه به کمبود زمين و افزايش جمعيت ،مخصوصاً
در نوار ساحلي درياي خزر ،احداث ساختمانها در مجاورت هم ،بدون در نظر گرفتن اثر متقابل پيها ،در حال افزايش است.
اين موضوع ،زماني داراي حساسيت بيشتري است که دو ساختمان همجوار بهصورت غيرهمزمان و با دو سربار متفاوت ،بارگذاري
شوند .بهعبارت ديگر ،ابتدا پي سبک يا قديمي ساخته ،و سپس پي سنگين در مجاورت پي سبک احداث ميگردد .اين موضوع،
در مورد بنادر ،که کانتينرها با شرايط نابرابر در کنار هم دپو ميگردند ،نيز صادق است .در اين مطالعه ،با استفاده از آزمايش
مدلسازي کوچکمقياس  ،1gبه بررسي تأثيرات ابعاد پدستالهاي بتني غيرمسلح بر بهسازي خاک ماسهاي سست اشباع ،هنگاميکه
پدستالها در خاک زير پي سنگين يا جديد قرار ميگيرند ،بر پارامترهايي نظير ظرفيت باربري پي سنگين ،نشست و چرخش پي
سبک ،ناشي از همجواري پي سنگين ،پرداخته خواهد شد .نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که در يک قطر ثابت پدستال
( ،)D=5 cmبا افزايش عمق ( )Lپدستالها از  15به  25سانتيمتر ،بهعنوان عامل بهسازي کننده خاک زير پي جديد ،ميزان
نشست و چرخش پي قديمي ناشي از همجواري پي سنگين در نرخ  S/B=0بهترتيب  18و  38درصد کاهش مييابد.
واژههاي کليدي :بهسازي ماسه ،پدستال بتني ،ظرفيت باربري ،نشست ،مدلسازي فيزيکي

 .1مقدمه

بهصورت نابرابر و در شرايط غيرهمزمان اعمال گردند،

تاکنون در خصوص پيهاي همجوار و اثرهاي مخرب

شرايط همجواري ميتواند براي پي سبک يا قديمي بسيار

احتمالي که يک پي بر پي همجوار يا مرزي ميتواند

بحراني گردد .اين مسئله ،بهويژه در محل دپوي کانتينرها

اعمال نمايد بهصورت آزمايشگاهي بررسيهاي کمي

در بنادر با ارتفاعهاي مختلف ،در طراحي تأثيرگذار

صورت گرفته است .اگر سربار اعمالي بر دو پي همجوار

خواهد بود.
اکثر مطالعات انجام شده توسط محققين بر اساس
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بررسي ظرفيت باربري نهايي پيهاي همجوار در شرايط

انتقالي به خاک را کاهش ميدهد .آنها پيشنهاد دادند که

خاک بهسازي شده و نشده ،و آن هم تحت بارگذاري

نرخ عمق بهينه قرارگيري ژئوگريد به پهناي ژئوگريد

مساوي و همزمان ،صورت پذيرفته است (استوارت،

برابر  0/3براي دواليه ژئوگريد ميباشد .ضمناً ،گسيختگي

1962؛ سلوادوراي و رابا1983 ،؛ هينگ و همکاران،

برشي تا عمقي در حدود  0/8برابر عرض پي نفوذ ميکند.

1992؛ کومار و ساران2003 ،؛ کومار و گاش2007 ،؛

جعفريان و همکاران ( )2016با استفاده از مدلسازي

کومار و کوزر2008 ،؛ قضاوي و عليمرداني لواسان،

آزمايشگاهي ،به بررسي ظرفيت باربري ،نشست و فشار

2008؛ کومار و بويي2009 ،؛ گاش و کومار2009 ،؛

تراوش براي پيهاي سطحي واقع بر ماسه ،با قابليت

مبروکي و همکاران2010 ،؛ گاش و کومار2011 ،؛

روانگرا شدن ،پرداختند .آنها با بهکارگيري يک جعبه با

ناينگالي و همکاران2013 ،؛ سرينيواسان و گاش2013 ،؛

ابعاد  1209090سانتيمتر ،براي دو پي نواري و

التهامي و زيدان2013 ،؛ نادري و هاتف2014 ،؛ نورزاد و

مربعي ،دو گروه آزمايش انجام دادند .نتايج حاکي از آن

معنوي راد .)2014 ،استوارت ( )1962براي اولين بار ،به

بود که در شرايط مختلف ،نشت رو به باال و در يک

بررسي تأثير ظرفيت باربري پيهاي نزديک به هم ،در

ضريب اطمينان ثابت ،مقدار نشست پي نواري بيشتر از

فواصل مختلف ،در خاک ماسهاي خشک متراکم ،با

پي مربعي ميباشد.

استفاده از روش تعادل حدي پرداخت .نتايج اين تحقيق

در مطالعه حاضر 9 ،آزمايش مدلسازي

حاکي از افزايش نشست و ظرفيت باربري با نزديک شدن

کوچکمقياس  1gبر دو پي همجوار در فواصل مختلف

دو پي نسبت به هم است .کومار و ساران ( )2003با انجام

نسبت به هم ،روي ماسه سست اشباع مسلح شده با

 74آزمايش مدلسازي کوچکمقياس روي پيهاي نواري

پدستال ،انجام شده است .هدف از انجام اين آزمايشها

و مربعي نزديک به هم ،مستقر بر ماسه خشک ،به بررسي

بررسي اثر ابعاد مختلف پدستالهاي بتني (ستونکهاي

تأثير فاصله بين دو پي مستقر بر ژئوگريد پيوسته و

بتني غيرمسلح) بهعنوان عامل بهسازي کننده خاک زير

ناپيوسته بر ظرفيت باربري و کجشدگي پيهاي مجاور

پي جديد ،بر تداخل دو پي همجوار ،در پارامترهايي نظير

پرداختند .نتايج حاکي از آن بود که ظرفيت باربري

ظرفيت باربري پي جديد و نشست و کجشدگي پي

پيهاي مجاور واقع شده روي حالت خاک بهسازي شده

قديمي ميباشد.

افزايشيافته و اين افزايش ظرفيت باربري براي پيهاي
نواري بيشتر از پيهاي مربعي ميباشد.

 .2مطالعات آزمايشگاهي

عليمرداني لواسان و قضاوي ( )2012به بررسي
عددي نرخ ظرفيت باربري براي پيهاي مربعي نزديک به
هم ،مستقر بر خاک ماسهاي بهسازي شده با ژئوگريدف
پرداختند .نتايج تحليل عددي نشان داد که ظرفيت باربري
پيها تحت تأثير پهناي اليههاي بهسازي شده ،عمق اولين
اليه بهسازي شده ،فاصله قائم بين اليههاي ژئوگريد و
تعداد اليههاي بهسازي کننده ميباشد .همچنين ،بهسازي
کردن خاک زير دو پي مربعي مجاور هم بهوسيله
ژئوگريد ،ظرفيت باربري را افزايش و کرنش برشي
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 .1-2مشخصات مصالح مورد استفاده
شهر بابلسر در بخش جنوبي درياي خزر واقع شده است.
خاک اين منطقه از نهشتههاي رسوبي سست (ماسه تميز
بد دانهبندي شده) تشکيل شده است .براي اطالعات
بيشتر از رفتار اين نوع ماسه به تحقيقات جعفريان و
همکاران ( )2013و سالمت پور و سالمت پور ()2014
مراجعه شود .مشخصات پايهاي ماسه بابلسر در جدول 1
نشان داده شده است.
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سالمت پور ،جعفریان ،حاجیان نیا

ميشود .اغلب مدلهاي فيزيکي خيلي کوچکتر از مدل

جدول  .1مشخصات فيزيکي ماسه بابلسر
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D50

0/24 1/8 0/88

(d)min

(d)max

GS

واقعي ساخته ميشوند .به دليل اينکه بتوان به اطالعات

15/1

17

2/78

الزم در زمان کوتاهتر و با کنترلي بيشتر روي جزئيات
مدل دستيافت که اين شرايط در مدل واقعي گاه يا

 .2-2آزمايش مدلسااازي فيزيکي کوچکمقياس

امکانپذير نخواهد بود و يا هزينه زيادي را بههمراه

1g

خواهد داشت .در اين تحقيق نيز از پارامترهاي تبديل

براي بررسي رفتار دقيق يک مدل خاص ،الزم است که

نمونه واقعي به نمونه مدل آزمايشگاهي مطابق جدول ،2

مدل در ابعاد واقعي ساخته شود .با توجه به پرهزينه بودن
ساخت چنين مدلهايي ،ميتوان آنها را در ابعاد
کوچکتر ساخته و رفتار واقعي را با توجه به موضوع
مورد مطالعه با استفاده از تحليلهاي ابعادي پيشبيني
کرد .در اين مطالعه ،دو سري آزمايش مدلسازي فيزيکي
کوچکمقياس  1gجهت ارزيابي رفتار تداخل پيهاي
نواري مستقر بر خاکهاي بهسازي شده و نشده صورت
پذيرفته است .براي نمونهسازي و انجام آزمايشها ،از
يک جعبه با ابعاد  94سانتيمتر طول 94 ،سانتيمتر ارتفاع
و  40سانتيمتر عرض ساخته شده است .اين جعبه شامل
چهار ورق شفاف پلکسيگالس با ضخامت  20ميليمتر
ميباشد .مزيت استفاده از ورقهاي شفاف پلکسيگالس
نشان دادن خاک و مدل داخل آن و امکان مشاهده
تغييرشکلها با ايجاد خطوط رنگي ميباشد .روي بدنه
جعبه ،پنج خروجي ريز براي اتصال پيزومترها و

با بهکارگيري تئوري آناليز ابعادي ژئوتکنيک وود ()2004
استفاده شده است (مدلهاي کوچکمقياس با نسبت
 1/10نسبت به شرايط واقعي ساخته شدهاند (.))N=10
همچنين طول پي همعرض تانک در نظر گرفته شده تا
اجازه ايجاد گوه گسيختگي در اين وجه را ندهد .در
نتيجه گوه گسيختگي فقط در يک راستا ايجاد ميشود .به
همين دليل پي سطحي مورد استفاده رفتاري مانند پي
نواري خواهد داشت (کرنش صفحهاي) .الزم به ذکر
است مقياس مذکور و همچنين جدول  2در خصوص
پدستالها نيز صادق مي باشد.
روش نصب پدستالها در خاک زير پي جديد بدين
گونه است که ابتدا جعبه آزمايش را تا ارتفاع  80سانتيمتر
از آب پر کرده و ماسه که بهصورت کامالً خشک شده
است را از روي سطح آب (از فاصله  2/5سانتيمتري از
سطح آب) بهصورت بارشي در داخل جعبه آزمايش

اندازهگيري فشار آب حفرهاي تعبيه شده که اين

ريخته و اجازه رسوبگذاري به ماسه داده ميشود .علت

خروجيها به فواصل مساوي  15سانتيمتري از کف

اين فرايند آن است که ماسه پس از رسوبگذاري کمترين

جعبه قرار گرفتهاند .پيهاي مورد استفاده داراي ابعاد 40

دانسيته نسبي ممکن را داشته باشد .پس از اينکه ارتفاع

سانتيمتر طول 15 ،سانتيمتر عرض و  15سانتيمتر

نمونه به ارتفاع مشخص براي هر سري از پدستالها

ارتفاع و از قوطيهاي فلزي و کامالً صلب تشکيل شده

رسيد ،سپس سه عدد پدستال هماندازه که توسط نخهايي

و تحت بارگذاري ،تغييرشکل ساختاري ندارند .براي
اطالعات بيشتر از نحوه نمونهسازي ميتوان به تحقيق
سالمت پور و همکاران ( )2018 bمراجعه نمود.
در تئوري آناليز ابعادي ژئوتکنيک وود ( ،)2004از
مدل فيزيکي کوچکمقياس براي به دست آوردن
ويژگيها و مشخصههاي الزم در مدل واقعي استفاده

مهار شده ،در محل مورد نظر در زير پي جديد قرار
ميگيرد .حال ،ريختن ماسه ادامه مييابد تا سطح نهايي
خاک ،همسطح باالي پدستالها گردد .در اين وضعيت،
ابتدا پي قديم با توجه به جدول آزمايش در محل مورد
نظر قرار گرفته و اعمال بار ميگردد .سپس ،پي جديد
روي خاک بهسازي شده توسط سه عدد پدستال (در
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فواصل مختلف از پي قديم) قرار ميگيرد و گيجهاي

نحوه قرار دادن پدستالها در نمونهسازي را نشان

مخصوص جهت اندازهگيري ميزان نيروي اعمالي و

ميدهد.

نشست روي آنها نصب ميگردد .شکل ( 1الف و ب)

شکل  .1الف) تصاويري از روند نصب پدستال و ب) موقعيت پي قديم در مجاورت پدستال و قبل از قرار گرفتن پي جديد در
مجاورت پي قديم

 .1-2-2روش انجام آزمايش

آزمايش در نظر گرفته شده شامل سريهاي اول ،دوم و

در اين مطالعه ،از  9آزمايش در قالب سه سري آزمايش

سوم و با سه عدد پدستال به نسبت عمق به قطر به ترتيب

براي ارزيابي تأثير ابعاد پدستال بر بهسازي خاک زير پي

 4 ،3و  )L/D=3,4,5( 5ميباشند .هدف از در نظر گرفتن

جديد و در نتيجه کاهش تداخل دو پي نواري همجوار

ابعاد مختلف از پدستالها براي بهسازي خاک زير پي

در پارامترهايي نظير ظرفيت باربري پي جديد ،نشست و

جديد ،ارزيابي تأثير عمق شمع بر ميزان بهسازي خاک

کجشدگي پي قديمي استفاده گرديده است .سه سري

زير پي جديد ميباشد .جدول  ،3انجام آزمايشهاي اين
تحقيق را نشان ميدهد.

جدول  .3مشخصات انجام آزمايشها
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ضريب اطمينان پي

نسبت ابعادي

قديمي

پدستال ()L/D

3

0
0/3B

فاصله دو پي )(S
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2
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3

3

1

2

3
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2

2

4

0
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2

2
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2

2

4
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3
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در تمامي آزمايشها ،ابتدا يک پي نواري 4015

در هنگام همجواري با پي قديم تأثير کمتري بر آن

سانتيمتر روي سطح ماسه اشباع شدهاي که از قبل نمونه

بگذارد .با بهسازي خاک زير پي جديد با سه سري ابعاد

ماسهاي آن در جعبه آماده شده است قرار ميگيرد .سپس،

مختلف از پدستالها ،پارامترهايي نظير ظرفيت باربري

بار روي پي تک اعمال ميگردد و ظرفيت باربري متناظر

نهايي پي جديد ،ميزان نشست پي قديمي و کجشدگي

با نشستي معادل  %20بُعد پي (بهعنوان معيار گسيختگي)

(چرخش) پي قديم ،ناشي از همجواري پي جديد در

بهعنوان ظرفيت باربري نهايي در نظر گرفته ميشود .بايد

شرايط مختلف بهسازي ،مقايسه ميگردند.

توجه داشت که بر پايه نظريه داس ( ،)2009ظرفيت
باربري نهايي معادل باري است که ايجاد نشستي معادل

 .3تحليل نتايج

 15تا  25درصد بُعد پي را ايجاد کند (در حالت

بهمنظور ارزيابي بهتر تأثير ابعاد پدستالها بر ظرفيت

گسيختگي موضعي يا سوراخ کننده) .در اين مطالعه ،نرخ

باربري و نشست ،پارامترهاي بيبعد  (IFB)' newو

نشست متناظر با ظرفيت باربري نهايي حدود  %20بُعد

oldبه ترتيب به صورت زير تعريف ميگردند:

پي در نظر گرفته شده است.
سپس ،پي قديمي که مبين پي سبک ميباشد تا باري
مشخص (با در نظر گرفتن ضريب اطمينان مربوطه
 )FS=2بارگذاري ميگردد .سپس ،پي دوم در فاصلهاي
مشخص از پي اول قرار داده ميشود .در اين وضعيت،
پي دوم مبين پي جديد يا سنگين خواهد بود .در اين
زمان ،با ثابت نگهداشتن بار روي پي قديمي ،پي جديد تا
رسيدن به ظرفيت باربري نهايي (لحظه گسيختگي)
بارگذاري ميگردد .در نهايت ،ظرفيت باربري پي جديد،
نشست و کجشدگي پي قديم ناشي از تداخل پي جديد
ثبت گرديده و با مقادير بهدستآمده از پي تک مقايسه
ميگردد (سالمت پور و همکاران.)2018 a ،
در اين مرحله ،که بحث اصلي اين تحقيق است ،سه
سري پدستال (هر سري داراي سه عدد پدستال مشابه)
هماندازه در خاک زير پي جديد به قطر  5سانتيمتر و با
فاصله مرکز به مرکز پدستال برابر  2/5برابر قطر پدستال،
بهترتيب در عمقهاي  20 ،15و  25سانتيمتر از سطح
باالي نمونه ،بهعنوان عامل بهسازي کننده خاک زير پي
جديد قرار داده ميشود .وجود پدستالها در زير پي
جديد موجب ميگردد تا حبابهاي تنش القايي اضافي
پي جديد به اعماق پايينتر خاک هدايت شده و پي جديد

()1
()2

𝑤𝑒𝑛) 𝑃(𝑞𝑢−𝑖𝑛𝑡−

= 𝑤𝑒𝑛(𝐼𝐹𝐵 )

)𝑒𝑙𝑔𝑛𝑖𝑠(𝑢𝑞
𝑑𝑙𝑜) 𝑃(∆𝑖𝑛𝑡−

)𝑒𝑙𝑔𝑛𝑖𝑠(

')(IFS

= 𝑑𝑙𝑜(𝐼𝐹𝑆 )

که 𝑤𝑒𝑛) 𝑃 (𝑞𝑢−𝑖𝑛𝑡−ظرفيت باربري نهايي پي جديد با
وجود پي قديمي در شرايط بهسازي شده با پدستالها،
𝑑𝑙𝑜) 𝑃 (∆𝑖𝑛𝑡−نشست پي قديمي ناشي از همجواري پي
جديد در فواصل مختلف در شرايط بهسازي شده با
پدستالها و )𝑒𝑙𝑔𝑛𝑖𝑠(𝑢𝑞 و )𝑒𝑙𝑔𝑛𝑖𝑠( نيز بهترتيب ظرفيت
باربري نهايي و نشست پي تک (پي قديمي) ميباشند.
الزم به ذکر است که در کليه شکلهاي اين مطالعه،
نمودارهاي مربوط به تحقيق سالمت پور و همکاران

(a

 )2018در رابطه با همجواري دو پي جديد و قديم در
شرايط بهسازي نشده ميباشند که براي مقايسه با نتايج
بهدستآمده در حالتهاي مختلف بهسازي شدهي اين
تحقيق مورد استفاده قرار گرفتهاند.

 .1-3ظرفيت باربري نهايي ناشي از تداخل پيها
شکل  ،2نمودار تنش -نشست براي سه آزمايش بهسازي
شده در نرخ ( S/B=0دو پي بههم چسبيده) به همراه يک
آزمايش مربوط به پي تک ميباشد .همانطور که در شکل
ديده ميشود ،کليه آزمايشها در سمت راست منحني
تنش -نشست پي تک قرار ميگيرند که اين موضوع
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نشاندهندهي آن است که هنگاميکه پدستالها با قطر

تک تعريف ميگردد .همانطور که در شکل  3ديده

=(L

ميشود ،هنگاميکه سه عدد پدستال در زير پي جديد با

) 15, 20, 25 cmدر خاک زير پي جديد ،در مجاورت پي

عمقهاي  20 ،15و  25سانتيمتر قرار ميگيرند ،مقدار

قديمي ،بهعنوان عامل بهسازي کننده خاک قرار ميگيرند،

 (IFB)'newدر نرخ  S/B=0به ترتيب برابر  7/27 ،6/47و

بر ظرفيت باربري پي جديد افزوده ميگردد .همانطور

 7/92ميگردد .بهعبارت ديگر ،در شرايط ذکر شده،

که در شکل ديده ميشود ،در نرخ ( S/B=0دو پي به هم

ظرفيت باربري پي جديد به علت قرار دادن سه عدد

چسبيده) ،با قرار دادن سه عدد پدستال در خاک زير پي

پدستال در زيرخاک پي جديد و ناشي از مجاورت پي

جديد ،ميزان ظرفيت باربري پي جديد بهطور چشمگيري

قديم بهترتيب  7/27 ،6/47و  7/92برابر ظرفيت باربري

افزايشيافته است .هر چه عمق پدستالها بيشتر ميگردد،

پي تک گرديده است.

ثابت  5سانتيمتر ) (D=5 cmو با عمقهاي مختلف

ميزان ظرفيت باربري پي جديد نيز افزايش بيشتري
مييابد .بهگونهاي که براي سه عدد پدستال به عمق 25
سانتيمتر ،پي جديد بيشترين ظرفيت باربري را ناشي از

9
L/D=3

مجاورت پي قديم نسبت به حالتهاي ديگر تجربه

8

L/D=4

R² = 1

7

L/D=5

5

تنش باربري () kg/cm2
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

4

0.2

0.1

0

3

0

S/B

L/D=3

2

=0

L/D=4

(IFB) new

ميکند.

6

1

سالمت پور و همکاران (a) 2 18

0.2

0
0.4

S=0B

0.6

نشست پي (سانتيمتر)

L/D=5

1.2

1

0.8

0.4

0.6

0.2

0

-0.2

S/B

شکل  .3ضريب تأثير تداخل ظرفيت باربري پي جديد
ناشي از همجواري در نرخهاي مختلف  S/Bدر حالت
بهسازي شده با عمقهاي مختلف پدستال

0.8

1

همانطور که در شکل  3مشخص است ،در نمودار
پي تک

تحقيق سالمت پور و همکاران ( )2018 aکه مربوط به

1.2

شکل  .2نمودارهاي تنش به نشست براي سه آزمايش در

همجواري دو پي در حالت بهسازي نشده ميباشد،

شرايط خاک بهسازي شده با ابعاد مختلف پدستال در

پارامتر  (IFB)'newدر نرخ  S/B=0برابر  3/85بوده است.

نرخ

S/B=0

افزايش چشمگير ظرفيت باربري پي جديد ناشي از
همجواري پي قديم در حالتهاي بهسازي شده ،نسبت

مقدار  (IFB)'newپارامتري بيبعد براي تعيين ميزان
تأثير تداخل بر ظرفيت باربري پي جديد ميباشد و

به حالت بهسازي نشده ،ناشي از وجود پدستالها در
خاک زير پي جديد ميباشد.

بهصورت نسبت ظرفيت باربري پي جديد در حالت

مقدار پارامتر بيبعد  (IFB)'newبا افزايش فاصله دو

بهسازي شده (با سه عدد پدستال) به ظرفيت باربري پي

پي از يکديگر کاهش مييابد .بهگونهاي که هنگاميکه
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سالمت پور ،جعفریان ،حاجیان نیا

فاصله دو پي نسبت به هم برابر بُعد پي ميگردد ،ظرفيت

ميباشد.

باربري پي جديد ناشي از همجواري پي قديم در شرايط

همانطور که در شکل  5ديده ميشود ،نشست

بهسازي شده براي عمقهاي پدستال  20 ،15و 25

تفاضلي پي قديم ناشي از مجاورت پي جديد در هر دو

سانتيمتربه ترتيب  2/62 ،2/42و  2/86برابر ظرفيت

سري از آزمايشها و براي هر دو حالت بهسازي شده و

باربري پي قديمي يا تک ميگردد .بهعبارت ديگر ،با اينکه

بهسازي نشده ،با افزايش نرخ  S/Bکاهش چشمگيري

دو پي بهاندازه عرض پي با هم فاصله دارند ،ولي باز

مييابد .نشست پي قديم ناشي از قرارگيري پي جديد در

همظرفيت باربري پي جديد به علت بهسازي انجام شده،

نزديکي آن موجب افزايش نشست در پي قديم در تمامي

با توجه به عمق پدستالها ،حدود  2تا  3برابر ظرفيت

نرخهاي  S/Bميگردد .با توجه به نرخ مجاز نشست پي

باربري پي تک افزايش يافته است .هنگاميکه عمق سه

در ماسه به ميزان  51ميليمتر (اسمکپتون و مکدونالد،

عدد پدستال زير پي جديد از  15به  25سانتيمتر تغيير

سال .)1956همچنين تبديل ميزان نشست واقعي به

S/B=0

نشست در مدل در آزمايش کوچکمقياس  ،1gبر طبق

به ميزان  %22افزايش مييابد .همچنين ،ميزان ظرفيت

نظريه پيشنهادي وود ( ،)2004مقدار  N2-αمي باشد که

باربري پي جديد براي هر سه عمق ذکر شده براي

براي ماسه  α=0/5ذکر گرديده است .بنابراين ،نشست

پدستالها در نرخ  S/B=0نسبت به نرخ  S/B=1بيش از

مجاز براي پي نواري در مدل حداکثر به ميزان 1/61

 2/5برابر گرديده است.

ميليمتر خواهد شد.

مييابد ،ميزان ظرفيت باربري پي جديد در نرخ

بر اساس مطالعه سالمتپور و همکاران (،)2018 a

 .2-3تأثير تداخل برنشست

نشست تفاضلي پي قديم در شرايط بهسازي نشده و براي

پارامتر بيبعد  (IFS)' oldبهصورت نشست کل پي قديم

آزمايشهاي ) (St-1-2-0.1B) ،(St-1-2-0Bو

ناشي از تداخل پي جديد تقسيم بر نشست پي تک

) 0.3Bکه شامل سه آزمايش ميباشند (براي  )FS=2در

تعريف ميگردد .همانطور که در شکل  4ديده ميشود،

شرايطي که دو پي در مجاورت هم قرار دارند (در

با قرار دادن سه سري پدستال با عمقهاي  20 ،15و 25

وضعيت بهسازي نشده) از حد مجاز نشست تجاوز

سانتيمتر در زير پي جديد همجوار در نرخ  S/B=0مقدار

نمودهاند که شرايط وخيمي را براي پي قديمي ايجاد

پارامتر  (IFS)' oldاز  1/62براي حالت بهسازي نشده به

خواهند نمود.

(St-1-2-

1.7

ترتيب به  1/23 ،1/26و  1/21ميرسد .بهعبارت ديگر،

L/D=3

1.6

L/D=4

با بهسازي خاک زير پي جديد با سه سري پدستال با

L/D=5

1.5

ناشي از همجواري پي جديد در نرخ  S/B=0نسبت به

1.3

سالمت پور و همکاران (a) 2 18

1.2

حالت بهسازي نشده به ترتيب  32 ،29و  34درصد

1.1

کاهش مييابد .اين مقادير کاهش نشست براي پيهاي
قديمي ناشي از مجاورت پي جديد ميتواند بسيار حائز

(IFS) old

عمقهاي  20 ،15و  25سانتيمتر ،ميزان نشست پي قديم

1.4

1
1.2

1

0.8

0.4
0.6
S/B

0.2

0

-0.2

اهميت و در جهت اطمينان باشد .تغيير مقدار پارامتر

شکل  .4ضريب تأثير تداخل نشست در نرخهاي مختلف

نرخ S/B=0

 S/Bدر حالت بهسازي شده با عمقهاي مختلف پدستال

 (IFS)' oldبراي عمقهاي مختلف پدستال در

براي عمق  25سانتيمتر نسبت به عمق  15سانتيمتر %4
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نکته حائز اهميت اين است که هنگاميکه پدستال

3.5
L/D=3
L/D=4
L/D=5

2.4
R² = 1

1.85

سالمت پور و همکاران (a) 2 18

1.3
0.75

نشست تفاضلي پي قديم (ميليمتر)

2.95

0.2
1.2

1

0.8

0.4

0.6

0.2

0

-0.2

S/B

بهعنوان عامل بهسازي کننده و عاملي براي انتقال
حبابهاي تنش القايي اضافي به اعماق پايينتر نصب
ميگردد تأثيرات پي جديد بهسازي شده برنشست پي
قديم بسيار کاهش مييابد .بهگونهاي که تمامي
نشستهاي تفاضلي پي قديم ناشي از اعمال بار بر پي
جديد در حالت بهسازي نشده با وجود  3عدد پدستال با

شکل  .5نشست تفاضلي پي قديم ناشي از تداخل پي

عمقهاي مختلف در خاک زير پي جديد از نشستهاي

جديد در نرخهاي مختلف  S/Bدر حالت بهسازي شده با

مجاز کمتر ميگردد و ديگر خطري از لحاظ مقدار نشست

عمقهاي مختلف پدستال

نامتقارن غيرمجاز ،پي قديمي را تهديد نخواهد کرد.

حال ،در اين مطالعه ،همانطور که در شکل  5ديده

همانطور که در شکل  6بهوضوح مشاهده ميگردد،

ميشود ،با بهسازي زير پي جديد با استفاده از سه عدد

تغيير شرايط دو پي همجوار بهسازي نشده به حالت

پدستال ،ميزان تأثير پي جديد بر نشست تفاضلي پي قديم

بهسازي شده ،با قرار دادن پدستالها در زير پي جديد،

بهطور چشمگيري کاهش مييابد .بهعنوان مثال ،با

موجب افزايش چشمگير ظرفيت باربري پي جديد و

بهسازي خاک زير پي جديد با سه سري پدستال به قطر

بهتبع آن افزايش پارامتر  (IFB)' newناشي از همجواري پي

ثابت  5سانتيمتر و با عمقهاي  20 ،15و  25سانتيمتر،

قديمي در شرايط بهسازي شده ميگردد .اين افزايش

يعني  L/D= 3,4, 5در نرخ  S/B=0ميزان نشست تفاضلي

ظرفيت باربري پي جديد باعث کاهش شديد نشست

پي قديم ناشي از مجاورت پي جديد نسبت به حالت

تفاضلي پي قديمي ناشي از مجاورت پي جديد در هر

بهسازي نشده به ترتيب  266 ،240و  285درصد کاهش

سه سري از عمقهاي پدستال استفاده شده بهعنوان عامل

يافته است .اين مقادير کاهش براي نرخ  S/B=1به ترتيب

بهسازي کننده ميگردد .همچنين ،در يک نرخ  S/Bثابت،

 167 ،162و  172درصد ميباشد .نتايج چشمگير در

با افزايش عمق پدستالها ،نشست پي قديمي ناشي از

کاهش نشست پي قديمي ناشي از مجاورت پي جديد در

مجاورت پي جديد کاهش بيشتري مييابد.

حالت بهسازي شده نسبت به حالت بهسازي نشده ،ناشي
8

از کاهش تأثير پديده تداخل ناشي از بهسازي خاک زير

L/D=3

7

L/D=4
L/D=5

قديمي گرديده است .با مقايسه نشست تفاضلي پي

R² = 0.9975

5

4

قديمي ناشي از مجاورت پي جديد در حالت بهسازي

3

شده با عمقهاي مختلف ،ديده ميشود که در نرخ
S/B=0استفاده از سه عدد پدستال با عمق  25سانتيمتر،
نسبت به سه عدد پدستال با عمق  15سانتيمتر ،موجب

(IFB) new

پي جديد ميباشد که باعث تأثير کمتر برنشست پي

6

2

1
4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

نشست تفاضلي پي قديم (ميليمتر)

کاهش  18/5درصدي در نشست پي قديم گرديده است.

شکل  .6ضريب تأثير تداخل ظرفيت باربري پي جديد

اين مقدار کاهش براي نرخ  S/B=1برابر  5/7درصد

ناشي از همجواري در مقابل نشست تفاضلي پي قديم

ميباشد.
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سالمت پور ،جعفریان ،حاجیان نیا

 .3-3تأثير تداخل بر کجشدگي پيها
روشهاي مختلفي جهت کاهش دوران پي قديمي ناشي

با قرار دادن سه سري از پدستالها (سه عدد) در

از مجاورت پي جديد وجود دارد .اين روشها شامل

خاک زير پي جديد بهعنوان عامل بهسازي کننده خاک

استفاده از شمعهاي عميق ،تثبيت خاک و ميکروپايل مي-

ماسهاي و عاملي به جهت انتقال حبابهاي تنش القايي

شود .روش پيشنهادي در اين مطالعه ،استفاده از پدستالها

از سوي پي سنگين به اعماق پايينتر خاک ،ديده ميشود

بهعنوان عامل مسلح کننده خاک زير پي جديد بهصورت

که تأثير پي جديد بهسازي شده بهطور چشمگيري بر

ستونکهاي بتني غيرمسلح است که قبل از اجراي پي

کجشدگي پي قديم کاهش مييابد .در اين حالت

جديد همجوار پي قديمي و در خاک زير پي جديد اجرا

(وضعيتي که در خاک زير پي جديد پدستال وجود دارد)

ميگردد و به علت سهولت در اجرا و اثرهاي مخرب

در نرخ  S/B=0با استفاده از سه سري پدستال با عمقهاي

کمتر در حين اجرا بر ساختمان قديمي گزينه مناسبتري

 20 ،15و  25سانتيمتر ،ميزان کجشدگي به ترتيب به

ميباشد.

مقادير  0/099 ،0/11و  0/083درجه ميرسد .بهعبارت

با توجه به شکل  7و بر اساس مطالعه انجام شده

ديگر ،در نرخ  S/B=0و با استفاده از پدستالها ،ميزان

توسط سالمت پور و همکاران ( 2018 aيا  )2018 bديده

کجشدگي (چرخش) پي قديم ناشي از مجاورت پي

ميشود که در حالتي که دو پي همجوار بهسازي نشده

جديد در حالت بهسازي شده براي سه عمق ذکر شده،

هستند ،يعني در زير پي جديد پدستال وجود ندارد ،ميزان

نسبت به حالت بهسازي نشده ،به ترتيب  6/9 ،6و 8/25

تأثير تداخل ناشي از بارگذاري پي جديد بر کجشدگي

برابر کاهشيافته است .در نرخ ( S/B=1در کمترين حالت

پي قديمي بسيار چشمگير ميباشد .ميزان کجشدگي در

کجشدگي پي قديم) ميزان چرخش پي قديم ناشي از

نرخ  S/B=0براي آزمايشهاي سري  FS=2 ،1در حالت

مجاورت پي جديد در حالت بهسازي شده با استفاده از

بهسازي نشده  0/68درجه ميباشد .نکته قابل توجه اين

سه عمق مختلف پدستالها به ترتيب  4/1 ،3/73و 4/57

است که در کليه پنج آزمايش در حالت بهسازي نشده،

برابر کاهش را نسبت به حالت بهسازي نشده نشان

کليه چرخشهاي پي قديم ناشي از مجاورت پي جديد

ميدهد .در نرخ  S/B=0در شرايطي که براي بهسازي از

از حد مجاز چرخش ( )1/300تجاوز نموده است ،که اين

سه عدد پدستال با عمق  25سانتيمتر استفاده ميگردد،

امر ميتواند خسارات جبرانناپذيري را براي پي سبک و

نسبت به حالتي که از سه عدد پدستال با عمق 15

قديمي از سوي پي جديد در اين شرايط تحميل نمايد.

سانتيمتر استفاده ميشود ،ميزان چرخش (کجشدگي) پي
قديمي ناشي از مجاورت پي جديد  %38کاهش مييابد.

0.7
L/D=3

سالمت پور و همکاران (a) 2 18

L/D=4

0.6

L/D=5

0.4

0.3

چرخش (درجه)

0.5

0.2
0.1
0
1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

S/B

شکل  .7چرخش (کجشدگي) پي قديم ناشي از همجواري
پي جديد در نرخهاي مختلف  S/Bدر حالت بهسازي
شده با عمقهاي مختلف پدستال

اين ميزان کاهش براي نرخ  S/B=1به کمترين مقدار خود،
يعني  22/5درصد ،ميرسد.
مهمترين نکته اين است که با قرار دادن سه سري
پدستال بتني غيرمسلح با ( L/D= 3,4,5قطر  5سانتيمتر
و عمقهاي  20 ،15و  25سانتيمتر) در خاک زير پي
جديد بهعنوان بهسازي کننده خاک ماسهاي ديده ميشود
که در تمامي آزمايشهاي انجام شده در حالت بهسازي
شده ،ميزان کجشدگي پي قديمي ناشي از مجاورت پي
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جديد در محدوده چرخش (کجشدگي) مجاز قرار

ج -هنگاميکه عمق سه عدد پدستال زير پي جديد از 15

ميگيرند.

سانتيمتر به  25سانتيمتر تغيير مييابد ،ميزان ظرفيت

همانگونه که قبالً نيز ذکر گرديد ،وجود پدستالها
بهعنوان بهسازي کننده خاک زير پي جديد ميتواند

باربري پي جديد ناشي از مجاورت پي قديم در نرخ
 S/B=0به ميزان  %22افزايش مييابد.
3.5

نشست و چرخش پي قديم يا سبک ،ناشي از مجاورت

L/D=3
L/D=4
L/D=5

2.5

در شکل  8نيز بهوضوح مشاهده ميگردد که وجود

2

پدستالها با عمقهاي مختلف باعث گرديده است تا

1.5

ميزان چرخش نسبت به حالت بهسازي نشده بهطور

1

چشمگيري کاهش يابد .بهگونهاي که تمامي پنج آزمايش

0.5

شده در شرايط بهسازي نشده با اعمال حالت بهسازي
بهطورکلي در محدوده مجاز چرخش قرار ميگيرند .در
ميان سه نوع بهسازي پذيرفته شده در اين تحقيق ،با سه
عمق مختلف پدستال ،تأثير سه عدد پدستال با عمق 25
سانتيمتر از دو عمق در نظر گرفته شده ديگر بر کاهش
چرخش (کجشدگي) پي قديم بيشتر بوده است.

0
0.8

0.4

0.6

0.2

0

چرخش (درجه)

شکل  .8نشست تفاضلي پي قديم ناشي از
همجواري پي جديد در مقابل چرخش (کجشدگي)
پي قديمي در حالت بهسازي شده با عمقهاي
مختلف پدستال
د -به علت بهسازي خاک زير پي جديد توسط سه سري

 .4نتيجهگيري
در اين تحقيق ،با توجه به  9آزمايش مدلسازي
کوچکمقياس  1gبهصورت بهسازي شده ،با استفاده از
سه سري پدستال با قطر ثابت و با سه عمق مختلف
(بهسازي خاک زير پي جديد با سه عدد پدستال) نتايج
زير قابل استناد ميباشد:
الف -وجود پدستال در عمقهاي مختلف بهعنوان عامل
بهسازي کننده خاک زير پي جديد ميتواند بهطور
چشمگيري اثر تداخل دو پي سبک و سنگين بر هم را
کاهش دهد.
ب -هنگاميکه سه عدد پدستال در زير پي جديد با
عمقهاي  20 ،15و  25سانتيمتر قرار ميگيرند ،مقدار
ظرفيت باربري پي جديد در نرخ  S/B=0به ترتيب ،6/47
 7/27و  7/92برابر ظرفيت باربري پي تک ميگردد.
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پي جديد يا سنگين ،را بهطور چشمگيري کاهش دهد.

3

پدستال با عمقهاي  20 ،15و  25سانتيمتر ،ميزان نشست
پي قديم ناشي از همجواري پي جديد در نرخ ،S/B=0
نسبت به حالت بهسازي نشده ،به ترتيب  32 ،29و 34
درصد کاهش مييابد.
ه -در حالت بهسازي شده ،در نرخ  S/B=0و با استفاده
سه سري پدستال با عمقهاي  20 ،15و  25سانتيمتر،
ميزان کجشدگي (چرخش) پي قديم ناشي از مجاورت پي
جديد ،نسبت به حالت بهسازي نشده ،به ترتيب  6/9 ،6و
 8/25برابر کاهش يافته است.
و -در نرخ  S/B=0در شرايطي که براي بهسازي از سه
عدد پدستال با عمق  25سانتيمتر استفاده ميگردد ،نسبت
به حالتي که از سه عدد پدستال با عمق  15سانتيمتر
استفاده ميشود ،ميزان چرخش (کجشدگي) پي قديمي
ناشي از مجاورت پي جديد  %38کاهش مييابد.
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