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چالشی نو در استفاده از پارامتر مدول 
عکس العمل بستر در طراحی پی ها

هومن حیدریان                      
کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 دیوارهای زیرزمین  برفشار جانبی خاک  بازنگری در

    ارشد ژئوتکنیککارشناس هومن حیدریان، 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
 حائل  هایدیوار  بر  خاک  جانبی  فشار  خاک،  مکانیک  کالسیک  هایتئوری 

 شکل تغییر .کنندمی معرفی 3مقاوم و 2محرک ،1سکون  حالت  سه در را
این  با متناظر ( دیوار ارتفاع به دیوار شکل تغییر نسبت ) دیوار نسبی

 سوم  ویرایشاز  1-2-4-5-7 یو ضابطه 1-5-7در جدول  سه حالت
جدول به شرح (  سازیپی و پی ) ساختمان ملی مقررات هفتم مبحث

 . است آمدهزیر 
 محرک، مقاوم و سکون با فشار متناسب (𝒙𝒙𝑯𝑯∆)نسبی دیوار تغییر شکل 

 نوع خاک (𝒙𝒙𝑯𝑯∆)تغییرشکل نسبی دیوار 
 محرک مقاوم سکون

00005/0 

 متراکم  یماسه  001/0 01/0
 ماسه با تراکم متوسط  002/0 02/0
 سست   یماسه  004/0 04/0
 الی متراکم  002/0 02/0
 رس متراکم  01/0 05/0
 رس نرم  02/0 06/0

 
نوع بارگذاری خاک در دیوارهای حائل  انتخاب ،مطابق با این جدول

رغم این علی .است (𝒙𝒙𝑯𝑯∆) مستلزم تخمین زدن تغییر شکل نسبی دیوار
بارگذاری دیوارهای زیرزمین   ،از این مبحث  5-3-4-5-7بند  در    موضوع

و  شده استمتصل به سقف در شرایط استاتیکی از این قاعده مستثنا 
دانسته شده الزامی   این دیوارهابارگذاری    درشرایط سکون  دن  کرلحاظ  
 . است

 
 
 
 
 
 

 
1 At rest 
2 Active 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ای حائل بتنی در اتصال به پی بودن اجرای دیواره  متعارفبا توجه به     

بررسی شده بارگذاری این دیوارها صرفاً در این نوشتار  ، ( تیر ) قفو س
 . دهدها را نشان میاز این دیوار  مقطعی (1)شکل  . است

 
 

 دیوار حائل بتنی متصل به سازهمقطع  -1شکل 

 
 بارگذاری استاتیکی -1

جانبی  بارگذاری الگوی ، هفتم مبحث از شده یاد مفادمطابق با  
  دیوار " اختصار به بعد به این ازکه  سازه به متصل حائل دیوارهای
 سکون  حالت با متناظر استاتیکی شرایط در ، شودمی نامیده "زیرزمین

حسب بر بارگذاری دیوارهای زیرزمین ، موضوع این رغمعلی . است
 عدم اجرای  یا اجرا،  گودبرداریمدت مدت و درازکوتاهشرایط پایداری 

backfill  هندسه گودبرداری  ،چنینو همدر پشت دیوار زیرزمین
 چهار  در زیرزمین دیوارهای بارگذاری ،ادامهدر  . متفاوت خواهد بود

 . شودمی بررسی backfill اجرای بدون و با حالت دومتناظر با  وضعیت
 
 backfillاجرای  بدون  زیرزمین   دیوار -الف  

 1 وضعیت
  ،شعده در درازمدت (  سعنگبری )برداری خاک  یدیوارهدر این وضععیت 

پایدار   ( مثالً نیلینگ دائم )اسعت و یا با عناصعر پایدارکننده  4خودپایدار

3 Passive 
4 stable-Self 

العمل بستر در  چالشی نو در استفاده از پارامتر مدول عکس

 ها طراحی پی 
 ارشد ژئوتکنیککارشناس هومن حیدریان، 

 مقدمه
هـاي هاي رفتـاري زمـین بـه عنـوان بسـتر پیترین مـدلترین و قدیمییکی از ساده

است. در این مدل زمین به صورت بسـتري از  (Winkler-1867)سطحی، مدل وینکلر 
شود. رابطـه ریاضـی شمار فنر االستیک خطی با عملکرد مستقل در نظر گرفته میبی

=𝐾𝐾𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆این مدل به صورت
𝑞𝑞𝑞𝑞
∆

مدل تنش تماسـی بـین پـی و زمـین در هـر است. در این 
)نقطه )q در آن نقطه متناسب با نشست( فرض شده است. ضریب ایـن تناسـب،  ∆(

ــاري زمــین نامگــذاري شــده اســت. پیچیــدگی العمــل بســترمــدول عکس هاي رفت
وینکلـر الزامـاً بایـد در پـارامتر  ) در مـدل مند و . . .خطی، زمانهاي غیر(تغییرشکل

هاي العمل بستر لحاظ شود و بـر ایـن اسـاس مـدل وینکلـر جـزء مـدلمدول عکس
شود. بزرگترین عامل خطا در این مدل عدم مبادله تـنش بندي میپارامتري دستهتک

برشی بین فنرهاي مجاور (مشابه با یک سـیال سـخت) و نتیجتـاً غیرپیوسـته بـودن 
این مـدل را سـادگی و متعاقبـاً گسـترش و رونـق بتوان تنها مزیت  بستر است. شاید

 افـزار رایـجبه عنوان یک نرم SAFEافزارافزارهاي تجاري مبتنی بر آن دانست. نرمنرم
در ایـن  هاي سطحی بر مبناي ایـن مـدل تهیـه شـده اسـت.در تحلیل و طراحی پی

 نوشتار چالش زیر بررسی شده است:
آیا در یک آنالیز مبتنی بر مدول وینکلر به صورت همزمان مقادیر صــحیحی 

 شود؟از لنگر و تغییرشکل حاصل می

 
با فـرض زمـین بـه عنـوان  حلیل پینتایج به دست آمده از ت يمقایسه

دهـد نشان می ،هاي مبتنی بر مدل وینکلریک محیط پیوسته با تحلیل
زمان منتهـی بـه تواند به صورت هم، نمی SKکه استفاده از یک مقدار

،  م تنـاظر مقـادیر لنگـرعـدنشسـت و لنگـر شـود. صحیحی از مقادیر 
العمل بستر در قالـب یـک مثـال سـاده تشـریح نشست و مدول عکس

هـاي متمرکـز اي را در نظر بگیریـد کـه تحـت بارشود. پی گستردهمی
بـر و  SKیک مقدار ثابت از  بر اساسهاي مستقر بر آن ناشی از ستون

شده است و در زیر ایـن پـی توزیـع مبناي مدل رفتاري وینکلر تحلیل 
شـود ها ایجاد شده است. فـرض میها و نشستنواختی از تنشغیریک

باشد. با توجه بـه تعریـف  ∆minحداقل مقدار تغییرشکل در این تحلیل
SK  ،زیر در هر نقطه از پی برقرار است يرابطه : 

i
S

i

qK =
∆

 

نواخـت جدیــد بـه شــدت یک يدر ایـن شـرایط یــک بـار گســترده   
min . sKω = روي سطح پی گسترده به سمت باال به صورت کششی در ∆

بار وارده و یکسـان  فرض کردنشود. با توجه به گسترده نظر گرفته می
معادل با همین بار گسترده ، دقیقاً  در کل محدوده پیSKمقدار بودن 

شــود و نتیجتــاً ه میهــاي تماســی موجــود در زیــر پــی کاســتاز تنش
minدر هر نقطه به  iqدارـــمق .i sq K− یابـد و متنـاظراً کـاهش می ∆

∆miniنیز بـه  ∆iمقدار  کنـد. در ایـن شـرایط مقـدار تغییـر می ∆−
min

min

.i si
S

i i

q KqK
− ∆

= =
∆ ∆ −∆

اخیر مستقل از مفهومی  يخواهد بود. رابطه 

هاي مسـاوي در بـه راحتـی از قـوانین کسـر ، که در آن مستتر اسـت
، انتقـال ω يریاضیات قابل استخراج بود. هدف از اعمال بار گسـترده

به سمت باال بود که در این  ∆min يصورت جسم صلب به اندازهپی به 

) در هر نقطه از پی تغییـر نخواهـد کـرد و  و برش حالت مقادیر لنگر (
 SKاین اتفاق به ازاي مقادیر یکسانی از ، گونه که نشان داده شدهمان

و یـک توزیـع  SKبه ازاي یک مقـدار از  ، ارت دیگراتفاق افتاد. به عب
∆miniو  ∆iتـوان دو توزیـع نشسـت لنگر در پی گسـترده می را  ∆−

 ∆minبراي آن پی متصور شد. واقعیـت آن اسـت کـه انتخـاب مقـدار 
 کـرد اعمـالجایی صلب در پی هنهایت جابتوان بیاختیاري است و می

 ، و یک توزیع یکسان لنگر متناظر هستند SKکه همگی با یک مقدار
اسـت. ایـن موضـوع بـه  تفـاوتها مولی الگوي تغییرات نشست در آن

هـاي روشنی عدم اعتماد به مقـادیر تغییـر شـکل مطلـق پـی در آنالیز
ــرعکس ق ــر و ب ــدل وینکل ــر م ــل اعتمــادمبتنــی ب ــادیر اب ــودن مق تر ب

 دهد.  ) را نشان می دوران پی نشست تفاضلی/ هاي نسبی (شکلتغییر

هاي ژئوتکنیکی بینی شده در تحلیلهاي پیشخوانی نشستعدم هم   
اي مبتنـی بـر هاي سـازههاي محیط پیوسته با تحلیلنی بر تئوريمبت

تئوري وینکلر از جمله تبعات انتخاب نادرسـت مقـدار و توزیـع مـدول 
 بستر است.العمل عکس

پیشـنهاد  Saxena(1968)و  Vesic(1961)چه گفته شد بر اساس آن   
هاي مبتنی بر مدل وینکلر استفاده در تحلیل SKکه از دو مقداردادند 
هستند که به ترتیب بـراي SKدو مقدار متفاوت از SDKو  SMKشود.

 هاي پی تعریف شده است.شکلتخمین لنگرها (و برش) و تغییر
ــر    ــارت دیگـ ــه عبـ ــد یک بـ ــی بایـ ــب پـ ــارامترمحاسـ ــار از پـ  بـ

SMK Moment)=(M بـار و یک کنداي پی استفاده براي طراحی سازه
هاي پـی بایـد از پـارامتر در قالب تحلیلی دیگر براي کنترل تغییرشکل

SDK Displacement)=(D  پرسش جدیدي کـه مطـرح  .شوداستفاده
 و نحوه تخمین این دو پارامتر است. SMKو  SDKارتباط بین ،شودمی

 
 SMKو  SDK  يرابطه

ضــروري اســت تــا ارتبــاط بــین  SMKو  SDKيبــراي تعیــین رابطــه
براي این منظـور یـک بسـتر  تغییرشکل نقاط مختلف پی بررسی شود.

 گیریم کـه تحـت یـک بارگـذارينهایت را در نظر میبیاالستیک نیمه
 𝑞𝑞𝑞𝑞نواخـت یک شـدت بـا)  شـکل مثالً مربعی یا مستطیلی ( نواختیک

در این شرایط نشسـت بسـتر در نقـاط مختلـف ایـن سـطح  قرار دارد.
هـاي کالسـیک که در اغلب کتاب ،ذاري متفاوت است. جدول زیر بارگ

ارتباط نسبی بـین نشسـت در نقـاط  ، مهندسی پی قابل مشاهده است
دهد.مختلف سطوح بارگذاري مربعی و مستطیلی را نشان می

 
 ارتباط نسبی مقدار نشست در نقاط مختلف سطح بارگذاري

 متوسط بزرگتروسط ضلع  گوشه مرکز شکل سطح بارگذاري
0.760.95 0.56 1.12 مربعی 

 ) طول /عرضمستطیلی(
2
5

10

1.53
2.10
2.56

0.76
1.05
1.28

1.12
1.68
2.10

1.3
1.82
2.24
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با فـرض زمـین بـه عنـوان  حلیل پینتایج به دست آمده از ت يمقایسه

دهـد نشان می ،هاي مبتنی بر مدل وینکلریک محیط پیوسته با تحلیل
زمان منتهـی بـه تواند به صورت هم، نمی SKکه استفاده از یک مقدار

،  م تنـاظر مقـادیر لنگـرعـدنشسـت و لنگـر شـود. صحیحی از مقادیر 
العمل بستر در قالـب یـک مثـال سـاده تشـریح نشست و مدول عکس

هـاي متمرکـز اي را در نظر بگیریـد کـه تحـت بارشود. پی گستردهمی
بـر و  SKیک مقدار ثابت از  بر اساسهاي مستقر بر آن ناشی از ستون

شده است و در زیر ایـن پـی توزیـع مبناي مدل رفتاري وینکلر تحلیل 
شـود ها ایجاد شده است. فـرض میها و نشستنواختی از تنشغیریک

باشد. با توجه بـه تعریـف  ∆minحداقل مقدار تغییرشکل در این تحلیل
SK  ،زیر در هر نقطه از پی برقرار است يرابطه : 
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نواخـت جدیــد بـه شــدت یک يدر ایـن شـرایط یــک بـار گســترده   
min . sKω = روي سطح پی گسترده به سمت باال به صورت کششی در ∆

بار وارده و یکسـان  فرض کردنشود. با توجه به گسترده نظر گرفته می
معادل با همین بار گسترده ، دقیقاً  در کل محدوده پیSKمقدار بودن 

شــود و نتیجتــاً ه میهــاي تماســی موجــود در زیــر پــی کاســتاز تنش
minدر هر نقطه به  iqدارـــمق .i sq K− یابـد و متنـاظراً کـاهش می ∆

∆miniنیز بـه  ∆iمقدار  کنـد. در ایـن شـرایط مقـدار تغییـر می ∆−
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min

.i si
S

i i

q KqK
− ∆

= =
∆ ∆ −∆

اخیر مستقل از مفهومی  يخواهد بود. رابطه 

هاي مسـاوي در بـه راحتـی از قـوانین کسـر ، که در آن مستتر اسـت
، انتقـال ω يریاضیات قابل استخراج بود. هدف از اعمال بار گسـترده

به سمت باال بود که در این  ∆min يصورت جسم صلب به اندازهپی به 

) در هر نقطه از پی تغییـر نخواهـد کـرد و  و برش حالت مقادیر لنگر (
 SKاین اتفاق به ازاي مقادیر یکسانی از ، گونه که نشان داده شدهمان

و یـک توزیـع  SKبه ازاي یک مقـدار از  ، ارت دیگراتفاق افتاد. به عب
∆miniو  ∆iتـوان دو توزیـع نشسـت لنگر در پی گسـترده می را  ∆−

 ∆minبراي آن پی متصور شد. واقعیـت آن اسـت کـه انتخـاب مقـدار 
 کـرد اعمـالجایی صلب در پی هنهایت جابتوان بیاختیاري است و می

 ، و یک توزیع یکسان لنگر متناظر هستند SKکه همگی با یک مقدار
اسـت. ایـن موضـوع بـه  تفـاوتها مولی الگوي تغییرات نشست در آن

هـاي روشنی عدم اعتماد به مقـادیر تغییـر شـکل مطلـق پـی در آنالیز
ــرعکس ق ــر و ب ــدل وینکل ــر م ــل اعتمــادمبتنــی ب ــادیر اب ــودن مق تر ب

 دهد.  ) را نشان می دوران پی نشست تفاضلی/ هاي نسبی (شکلتغییر

هاي ژئوتکنیکی بینی شده در تحلیلهاي پیشخوانی نشستعدم هم   
اي مبتنـی بـر هاي سـازههاي محیط پیوسته با تحلیلنی بر تئوريمبت

تئوري وینکلر از جمله تبعات انتخاب نادرسـت مقـدار و توزیـع مـدول 
 بستر است.العمل عکس

پیشـنهاد  Saxena(1968)و  Vesic(1961)چه گفته شد بر اساس آن   
هاي مبتنی بر مدل وینکلر استفاده در تحلیل SKکه از دو مقداردادند 
هستند که به ترتیب بـراي SKدو مقدار متفاوت از SDKو  SMKشود.

 هاي پی تعریف شده است.شکلتخمین لنگرها (و برش) و تغییر
ــر    ــارت دیگـ ــه عبـ ــد یک بـ ــی بایـ ــب پـ ــارامترمحاسـ ــار از پـ  بـ

SMK Moment)=(M بـار و یک کنداي پی استفاده براي طراحی سازه
هاي پـی بایـد از پـارامتر در قالب تحلیلی دیگر براي کنترل تغییرشکل

SDK Displacement)=(D  پرسش جدیدي کـه مطـرح  .شوداستفاده
 و نحوه تخمین این دو پارامتر است. SMKو  SDKارتباط بین ،شودمی

 
 SMKو  SDK  يرابطه

ضــروري اســت تــا ارتبــاط بــین  SMKو  SDKيبــراي تعیــین رابطــه
براي این منظـور یـک بسـتر  تغییرشکل نقاط مختلف پی بررسی شود.

 گیریم کـه تحـت یـک بارگـذارينهایت را در نظر میبیاالستیک نیمه
 𝑞𝑞𝑞𝑞نواخـت یک شـدت بـا)  شـکل مثالً مربعی یا مستطیلی ( نواختیک

در این شرایط نشسـت بسـتر در نقـاط مختلـف ایـن سـطح  قرار دارد.
هـاي کالسـیک که در اغلب کتاب ،ذاري متفاوت است. جدول زیر بارگ

ارتباط نسبی بـین نشسـت در نقـاط  ، مهندسی پی قابل مشاهده است
دهد.مختلف سطوح بارگذاري مربعی و مستطیلی را نشان می

 
 ارتباط نسبی مقدار نشست در نقاط مختلف سطح بارگذاري

 متوسط بزرگتروسط ضلع  گوشه مرکز شکل سطح بارگذاري
0.760.95 0.56 1.12 مربعی 

 ) طول /عرضمستطیلی(
2
5

10

1.53
2.10
2.56

0.76
1.05
1.28

1.12
1.68
2.10

1.3
1.82
2.24

 
جایی ه، جاـب  گونه که در ابتداي ایـن نوشـتار نشـان داده شـدهمان   

پی باعث ایجاد بـرش یـا لنگـر نخواهـد نواخت صلب یا تغییرشکل یک

العمل بستر در  چالشی نو در استفاده از پارامتر مدول عکس

 ها طراحی پی 
 ارشد ژئوتکنیککارشناس هومن حیدریان، 

 مقدمه
هـاي هاي رفتـاري زمـین بـه عنـوان بسـتر پیترین مـدلترین و قدیمییکی از ساده

است. در این مدل زمین به صورت بسـتري از  (Winkler-1867)سطحی، مدل وینکلر 
شود. رابطـه ریاضـی شمار فنر االستیک خطی با عملکرد مستقل در نظر گرفته میبی

=𝐾𝐾𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆این مدل به صورت
𝑞𝑞𝑞𝑞
∆

مدل تنش تماسـی بـین پـی و زمـین در هـر است. در این 
)نقطه )q در آن نقطه متناسب با نشست( فرض شده است. ضریب ایـن تناسـب،  ∆(

ــاري زمــین نامگــذاري شــده اســت. پیچیــدگی العمــل بســترمــدول عکس هاي رفت
وینکلـر الزامـاً بایـد در پـارامتر  ) در مـدل مند و . . .خطی، زمانهاي غیر(تغییرشکل

هاي العمل بستر لحاظ شود و بـر ایـن اسـاس مـدل وینکلـر جـزء مـدلمدول عکس
شود. بزرگترین عامل خطا در این مدل عدم مبادله تـنش بندي میپارامتري دستهتک

برشی بین فنرهاي مجاور (مشابه با یک سـیال سـخت) و نتیجتـاً غیرپیوسـته بـودن 
این مـدل را سـادگی و متعاقبـاً گسـترش و رونـق بتوان تنها مزیت  بستر است. شاید

 افـزار رایـجبه عنوان یک نرم SAFEافزارافزارهاي تجاري مبتنی بر آن دانست. نرمنرم
در ایـن  هاي سطحی بر مبناي ایـن مـدل تهیـه شـده اسـت.در تحلیل و طراحی پی

 نوشتار چالش زیر بررسی شده است:
آیا در یک آنالیز مبتنی بر مدول وینکلر به صورت همزمان مقادیر صــحیحی 

 شود؟از لنگر و تغییرشکل حاصل می

 
با فـرض زمـین بـه عنـوان  حلیل پینتایج به دست آمده از ت يمقایسه

دهـد نشان می ،هاي مبتنی بر مدل وینکلریک محیط پیوسته با تحلیل
زمان منتهـی بـه تواند به صورت هم، نمی SKکه استفاده از یک مقدار

،  م تنـاظر مقـادیر لنگـرعـدنشسـت و لنگـر شـود. صحیحی از مقادیر 
العمل بستر در قالـب یـک مثـال سـاده تشـریح نشست و مدول عکس

هـاي متمرکـز اي را در نظر بگیریـد کـه تحـت بارشود. پی گستردهمی
بـر و  SKیک مقدار ثابت از  بر اساسهاي مستقر بر آن ناشی از ستون

شده است و در زیر ایـن پـی توزیـع مبناي مدل رفتاري وینکلر تحلیل 
شـود ها ایجاد شده است. فـرض میها و نشستنواختی از تنشغیریک

باشد. با توجه بـه تعریـف  ∆minحداقل مقدار تغییرشکل در این تحلیل
SK  ،زیر در هر نقطه از پی برقرار است يرابطه : 

i
S

i

qK =
∆

 

نواخـت جدیــد بـه شــدت یک يدر ایـن شـرایط یــک بـار گســترده   
min . sKω = روي سطح پی گسترده به سمت باال به صورت کششی در ∆

بار وارده و یکسـان  فرض کردنشود. با توجه به گسترده نظر گرفته می
معادل با همین بار گسترده ، دقیقاً  در کل محدوده پیSKمقدار بودن 

شــود و نتیجتــاً ه میهــاي تماســی موجــود در زیــر پــی کاســتاز تنش
minدر هر نقطه به  iqدارـــمق .i sq K− یابـد و متنـاظراً کـاهش می ∆

∆miniنیز بـه  ∆iمقدار  کنـد. در ایـن شـرایط مقـدار تغییـر می ∆−
min

min

.i si
S

i i

q KqK
− ∆

= =
∆ ∆ −∆

اخیر مستقل از مفهومی  يخواهد بود. رابطه 

هاي مسـاوي در بـه راحتـی از قـوانین کسـر ، که در آن مستتر اسـت
، انتقـال ω يریاضیات قابل استخراج بود. هدف از اعمال بار گسـترده

به سمت باال بود که در این  ∆min يصورت جسم صلب به اندازهپی به 

) در هر نقطه از پی تغییـر نخواهـد کـرد و  و برش حالت مقادیر لنگر (
 SKاین اتفاق به ازاي مقادیر یکسانی از ، گونه که نشان داده شدهمان

و یـک توزیـع  SKبه ازاي یک مقـدار از  ، ارت دیگراتفاق افتاد. به عب
∆miniو  ∆iتـوان دو توزیـع نشسـت لنگر در پی گسـترده می را  ∆−

 ∆minبراي آن پی متصور شد. واقعیـت آن اسـت کـه انتخـاب مقـدار 
 کـرد اعمـالجایی صلب در پی هنهایت جابتوان بیاختیاري است و می

 ، و یک توزیع یکسان لنگر متناظر هستند SKکه همگی با یک مقدار
اسـت. ایـن موضـوع بـه  تفـاوتها مولی الگوي تغییرات نشست در آن

هـاي روشنی عدم اعتماد به مقـادیر تغییـر شـکل مطلـق پـی در آنالیز
ــرعکس ق ــر و ب ــدل وینکل ــر م ــل اعتمــادمبتنــی ب ــادیر اب ــودن مق تر ب

 دهد.  ) را نشان می دوران پی نشست تفاضلی/ هاي نسبی (شکلتغییر

هاي ژئوتکنیکی بینی شده در تحلیلهاي پیشخوانی نشستعدم هم   
اي مبتنـی بـر هاي سـازههاي محیط پیوسته با تحلیلنی بر تئوريمبت

تئوري وینکلر از جمله تبعات انتخاب نادرسـت مقـدار و توزیـع مـدول 
 بستر است.العمل عکس

پیشـنهاد  Saxena(1968)و  Vesic(1961)چه گفته شد بر اساس آن   
هاي مبتنی بر مدل وینکلر استفاده در تحلیل SKکه از دو مقداردادند 
هستند که به ترتیب بـراي SKدو مقدار متفاوت از SDKو  SMKشود.

 هاي پی تعریف شده است.شکلتخمین لنگرها (و برش) و تغییر
ــر    ــارت دیگـ ــه عبـ ــد یک بـ ــی بایـ ــب پـ ــارامترمحاسـ ــار از پـ  بـ

SMK Moment)=(M بـار و یک کنداي پی استفاده براي طراحی سازه
هاي پـی بایـد از پـارامتر در قالب تحلیلی دیگر براي کنترل تغییرشکل

SDK Displacement)=(D  پرسش جدیدي کـه مطـرح  .شوداستفاده
 و نحوه تخمین این دو پارامتر است. SMKو  SDKارتباط بین ،شودمی

 
 SMKو  SDK  يرابطه

ضــروري اســت تــا ارتبــاط بــین  SMKو  SDKيبــراي تعیــین رابطــه
براي این منظـور یـک بسـتر  تغییرشکل نقاط مختلف پی بررسی شود.

 گیریم کـه تحـت یـک بارگـذارينهایت را در نظر میبیاالستیک نیمه
 𝑞𝑞𝑞𝑞نواخـت یک شـدت بـا)  شـکل مثالً مربعی یا مستطیلی ( نواختیک

در این شرایط نشسـت بسـتر در نقـاط مختلـف ایـن سـطح  قرار دارد.
هـاي کالسـیک که در اغلب کتاب ،ذاري متفاوت است. جدول زیر بارگ

ارتباط نسبی بـین نشسـت در نقـاط  ، مهندسی پی قابل مشاهده است
دهد.مختلف سطوح بارگذاري مربعی و مستطیلی را نشان می

 
 ارتباط نسبی مقدار نشست در نقاط مختلف سطح بارگذاري

 متوسط بزرگتروسط ضلع  گوشه مرکز شکل سطح بارگذاري
0.760.95 0.56 1.12 مربعی 

 ) طول /عرضمستطیلی(
2
5

10

1.53
2.10
2.56

0.76
1.05
1.28

1.12
1.68
2.10

1.3
1.82
2.24

 
جایی ه، جاـب  گونه که در ابتداي ایـن نوشـتار نشـان داده شـدهمان   

پی باعث ایجاد بـرش یـا لنگـر نخواهـد نواخت صلب یا تغییرشکل یک

العمل بستر در  چالشی نو در استفاده از پارامتر مدول عکس

 ها طراحی پی 
 ارشد ژئوتکنیککارشناس هومن حیدریان، 

 مقدمه
هـاي هاي رفتـاري زمـین بـه عنـوان بسـتر پیترین مـدلترین و قدیمییکی از ساده

است. در این مدل زمین به صورت بسـتري از  (Winkler-1867)سطحی، مدل وینکلر 
شود. رابطـه ریاضـی شمار فنر االستیک خطی با عملکرد مستقل در نظر گرفته میبی

=𝐾𝐾𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆این مدل به صورت
𝑞𝑞𝑞𝑞
∆

مدل تنش تماسـی بـین پـی و زمـین در هـر است. در این 
)نقطه )q در آن نقطه متناسب با نشست( فرض شده است. ضریب ایـن تناسـب،  ∆(

ــاري زمــین نامگــذاري شــده اســت. پیچیــدگی العمــل بســترمــدول عکس هاي رفت
وینکلـر الزامـاً بایـد در پـارامتر  ) در مـدل مند و . . .خطی، زمانهاي غیر(تغییرشکل

هاي العمل بستر لحاظ شود و بـر ایـن اسـاس مـدل وینکلـر جـزء مـدلمدول عکس
شود. بزرگترین عامل خطا در این مدل عدم مبادله تـنش بندي میپارامتري دستهتک

برشی بین فنرهاي مجاور (مشابه با یک سـیال سـخت) و نتیجتـاً غیرپیوسـته بـودن 
این مـدل را سـادگی و متعاقبـاً گسـترش و رونـق بتوان تنها مزیت  بستر است. شاید

 افـزار رایـجبه عنوان یک نرم SAFEافزارافزارهاي تجاري مبتنی بر آن دانست. نرمنرم
در ایـن  هاي سطحی بر مبناي ایـن مـدل تهیـه شـده اسـت.در تحلیل و طراحی پی

 نوشتار چالش زیر بررسی شده است:
آیا در یک آنالیز مبتنی بر مدول وینکلر به صورت همزمان مقادیر صــحیحی 

 شود؟از لنگر و تغییرشکل حاصل می

 
با فـرض زمـین بـه عنـوان  حلیل پینتایج به دست آمده از ت يمقایسه

دهـد نشان می ،هاي مبتنی بر مدل وینکلریک محیط پیوسته با تحلیل
زمان منتهـی بـه تواند به صورت هم، نمی SKکه استفاده از یک مقدار

،  م تنـاظر مقـادیر لنگـرعـدنشسـت و لنگـر شـود. صحیحی از مقادیر 
العمل بستر در قالـب یـک مثـال سـاده تشـریح نشست و مدول عکس

هـاي متمرکـز اي را در نظر بگیریـد کـه تحـت بارشود. پی گستردهمی
بـر و  SKیک مقدار ثابت از  بر اساسهاي مستقر بر آن ناشی از ستون

شده است و در زیر ایـن پـی توزیـع مبناي مدل رفتاري وینکلر تحلیل 
شـود ها ایجاد شده است. فـرض میها و نشستنواختی از تنشغیریک

باشد. با توجه بـه تعریـف  ∆minحداقل مقدار تغییرشکل در این تحلیل
SK  ،زیر در هر نقطه از پی برقرار است يرابطه : 

i
S

i

qK =
∆

 

نواخـت جدیــد بـه شــدت یک يدر ایـن شـرایط یــک بـار گســترده   
min . sKω = روي سطح پی گسترده به سمت باال به صورت کششی در ∆

بار وارده و یکسـان  فرض کردنشود. با توجه به گسترده نظر گرفته می
معادل با همین بار گسترده ، دقیقاً  در کل محدوده پیSKمقدار بودن 

شــود و نتیجتــاً ه میهــاي تماســی موجــود در زیــر پــی کاســتاز تنش
minدر هر نقطه به  iqدارـــمق .i sq K− یابـد و متنـاظراً کـاهش می ∆

∆miniنیز بـه  ∆iمقدار  کنـد. در ایـن شـرایط مقـدار تغییـر می ∆−
min

min

.i si
S

i i

q KqK
− ∆

= =
∆ ∆ −∆

اخیر مستقل از مفهومی  يخواهد بود. رابطه 

هاي مسـاوي در بـه راحتـی از قـوانین کسـر ، که در آن مستتر اسـت
، انتقـال ω يریاضیات قابل استخراج بود. هدف از اعمال بار گسـترده

به سمت باال بود که در این  ∆min يصورت جسم صلب به اندازهپی به 

) در هر نقطه از پی تغییـر نخواهـد کـرد و  و برش حالت مقادیر لنگر (
 SKاین اتفاق به ازاي مقادیر یکسانی از ، گونه که نشان داده شدهمان

و یـک توزیـع  SKبه ازاي یک مقـدار از  ، ارت دیگراتفاق افتاد. به عب
∆miniو  ∆iتـوان دو توزیـع نشسـت لنگر در پی گسـترده می را  ∆−

 ∆minبراي آن پی متصور شد. واقعیـت آن اسـت کـه انتخـاب مقـدار 
 کـرد اعمـالجایی صلب در پی هنهایت جابتوان بیاختیاري است و می

 ، و یک توزیع یکسان لنگر متناظر هستند SKکه همگی با یک مقدار
اسـت. ایـن موضـوع بـه  تفـاوتها مولی الگوي تغییرات نشست در آن

هـاي روشنی عدم اعتماد به مقـادیر تغییـر شـکل مطلـق پـی در آنالیز
ــرعکس ق ــر و ب ــدل وینکل ــر م ــل اعتمــادمبتنــی ب ــادیر اب ــودن مق تر ب

 دهد.  ) را نشان می دوران پی نشست تفاضلی/ هاي نسبی (شکلتغییر

هاي ژئوتکنیکی بینی شده در تحلیلهاي پیشخوانی نشستعدم هم   
اي مبتنـی بـر هاي سـازههاي محیط پیوسته با تحلیلنی بر تئوريمبت

تئوري وینکلر از جمله تبعات انتخاب نادرسـت مقـدار و توزیـع مـدول 
 بستر است.العمل عکس

پیشـنهاد  Saxena(1968)و  Vesic(1961)چه گفته شد بر اساس آن   
هاي مبتنی بر مدل وینکلر استفاده در تحلیل SKکه از دو مقداردادند 
هستند که به ترتیب بـراي SKدو مقدار متفاوت از SDKو  SMKشود.

 هاي پی تعریف شده است.شکلتخمین لنگرها (و برش) و تغییر
ــر    ــارت دیگـ ــه عبـ ــد یک بـ ــی بایـ ــب پـ ــارامترمحاسـ ــار از پـ  بـ

SMK Moment)=(M بـار و یک کنداي پی استفاده براي طراحی سازه
هاي پـی بایـد از پـارامتر در قالب تحلیلی دیگر براي کنترل تغییرشکل

SDK Displacement)=(D  پرسش جدیدي کـه مطـرح  .شوداستفاده
 و نحوه تخمین این دو پارامتر است. SMKو  SDKارتباط بین ،شودمی

 
 SMKو  SDK  يرابطه

ضــروري اســت تــا ارتبــاط بــین  SMKو  SDKيبــراي تعیــین رابطــه
براي این منظـور یـک بسـتر  تغییرشکل نقاط مختلف پی بررسی شود.

 گیریم کـه تحـت یـک بارگـذارينهایت را در نظر میبیاالستیک نیمه
 𝑞𝑞𝑞𝑞نواخـت یک شـدت بـا)  شـکل مثالً مربعی یا مستطیلی ( نواختیک

در این شرایط نشسـت بسـتر در نقـاط مختلـف ایـن سـطح  قرار دارد.
هـاي کالسـیک که در اغلب کتاب ،ذاري متفاوت است. جدول زیر بارگ

ارتباط نسبی بـین نشسـت در نقـاط  ، مهندسی پی قابل مشاهده است
دهد.مختلف سطوح بارگذاري مربعی و مستطیلی را نشان می

 
 ارتباط نسبی مقدار نشست در نقاط مختلف سطح بارگذاري

 متوسط بزرگتروسط ضلع  گوشه مرکز شکل سطح بارگذاري
0.760.95 0.56 1.12 مربعی 

 ) طول /عرضمستطیلی(
2
5

10

1.53
2.10
2.56

0.76
1.05
1.28

1.12
1.68
2.10

1.3
1.82
2.24

 
جایی ه، جاـب  گونه که در ابتداي ایـن نوشـتار نشـان داده شـدهمان   

پی باعث ایجاد بـرش یـا لنگـر نخواهـد نواخت صلب یا تغییرشکل یک
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العمل بستر در  چالشی نو در استفاده از پارامتر مدول عکس

 ها طراحی پی 
 ارشد ژئوتکنیککارشناس هومن حیدریان، 

 مقدمه
هـاي هاي رفتـاري زمـین بـه عنـوان بسـتر پیترین مـدلترین و قدیمییکی از ساده

است. در این مدل زمین به صورت بسـتري از  (Winkler-1867)سطحی، مدل وینکلر 
شود. رابطـه ریاضـی شمار فنر االستیک خطی با عملکرد مستقل در نظر گرفته میبی

=𝐾𝐾𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆این مدل به صورت
𝑞𝑞𝑞𝑞
∆

مدل تنش تماسـی بـین پـی و زمـین در هـر است. در این 
)نقطه )q در آن نقطه متناسب با نشست( فرض شده است. ضریب ایـن تناسـب،  ∆(

ــاري زمــین نامگــذاري شــده اســت. پیچیــدگی العمــل بســترمــدول عکس هاي رفت
وینکلـر الزامـاً بایـد در پـارامتر  ) در مـدل مند و . . .خطی، زمانهاي غیر(تغییرشکل

هاي العمل بستر لحاظ شود و بـر ایـن اسـاس مـدل وینکلـر جـزء مـدلمدول عکس
شود. بزرگترین عامل خطا در این مدل عدم مبادله تـنش بندي میپارامتري دستهتک

برشی بین فنرهاي مجاور (مشابه با یک سـیال سـخت) و نتیجتـاً غیرپیوسـته بـودن 
این مـدل را سـادگی و متعاقبـاً گسـترش و رونـق بتوان تنها مزیت  بستر است. شاید

 افـزار رایـجبه عنوان یک نرم SAFEافزارافزارهاي تجاري مبتنی بر آن دانست. نرمنرم
در ایـن  هاي سطحی بر مبناي ایـن مـدل تهیـه شـده اسـت.در تحلیل و طراحی پی

 نوشتار چالش زیر بررسی شده است:
آیا در یک آنالیز مبتنی بر مدول وینکلر به صورت همزمان مقادیر صــحیحی 

 شود؟از لنگر و تغییرشکل حاصل می

 
با فـرض زمـین بـه عنـوان  حلیل پینتایج به دست آمده از ت يمقایسه

دهـد نشان می ،هاي مبتنی بر مدل وینکلریک محیط پیوسته با تحلیل
زمان منتهـی بـه تواند به صورت هم، نمی SKکه استفاده از یک مقدار

،  م تنـاظر مقـادیر لنگـرعـدنشسـت و لنگـر شـود. صحیحی از مقادیر 
العمل بستر در قالـب یـک مثـال سـاده تشـریح نشست و مدول عکس

هـاي متمرکـز اي را در نظر بگیریـد کـه تحـت بارشود. پی گستردهمی
بـر و  SKیک مقدار ثابت از  بر اساسهاي مستقر بر آن ناشی از ستون

شده است و در زیر ایـن پـی توزیـع مبناي مدل رفتاري وینکلر تحلیل 
شـود ها ایجاد شده است. فـرض میها و نشستنواختی از تنشغیریک

باشد. با توجه بـه تعریـف  ∆minحداقل مقدار تغییرشکل در این تحلیل
SK  ،زیر در هر نقطه از پی برقرار است يرابطه : 

i
S

i

qK =
∆

 

نواخـت جدیــد بـه شــدت یک يدر ایـن شـرایط یــک بـار گســترده   
min . sKω = روي سطح پی گسترده به سمت باال به صورت کششی در ∆

بار وارده و یکسـان  فرض کردنشود. با توجه به گسترده نظر گرفته می
معادل با همین بار گسترده ، دقیقاً  در کل محدوده پیSKمقدار بودن 

شــود و نتیجتــاً ه میهــاي تماســی موجــود در زیــر پــی کاســتاز تنش
minدر هر نقطه به  iqدارـــمق .i sq K− یابـد و متنـاظراً کـاهش می ∆

∆miniنیز بـه  ∆iمقدار  کنـد. در ایـن شـرایط مقـدار تغییـر می ∆−
min

min

.i si
S

i i

q KqK
− ∆

= =
∆ ∆ −∆

اخیر مستقل از مفهومی  يخواهد بود. رابطه 

هاي مسـاوي در بـه راحتـی از قـوانین کسـر ، که در آن مستتر اسـت
، انتقـال ω يریاضیات قابل استخراج بود. هدف از اعمال بار گسـترده

به سمت باال بود که در این  ∆min يصورت جسم صلب به اندازهپی به 

) در هر نقطه از پی تغییـر نخواهـد کـرد و  و برش حالت مقادیر لنگر (
 SKاین اتفاق به ازاي مقادیر یکسانی از ، گونه که نشان داده شدهمان

و یـک توزیـع  SKبه ازاي یک مقـدار از  ، ارت دیگراتفاق افتاد. به عب
∆miniو  ∆iتـوان دو توزیـع نشسـت لنگر در پی گسـترده می را  ∆−

 ∆minبراي آن پی متصور شد. واقعیـت آن اسـت کـه انتخـاب مقـدار 
 کـرد اعمـالجایی صلب در پی هنهایت جابتوان بیاختیاري است و می

 ، و یک توزیع یکسان لنگر متناظر هستند SKکه همگی با یک مقدار
اسـت. ایـن موضـوع بـه  تفـاوتها مولی الگوي تغییرات نشست در آن

هـاي روشنی عدم اعتماد به مقـادیر تغییـر شـکل مطلـق پـی در آنالیز
ــرعکس ق ــر و ب ــدل وینکل ــر م ــل اعتمــادمبتنــی ب ــادیر اب ــودن مق تر ب

 دهد.  ) را نشان می دوران پی نشست تفاضلی/ هاي نسبی (شکلتغییر

هاي ژئوتکنیکی بینی شده در تحلیلهاي پیشخوانی نشستعدم هم   
اي مبتنـی بـر هاي سـازههاي محیط پیوسته با تحلیلنی بر تئوريمبت

تئوري وینکلر از جمله تبعات انتخاب نادرسـت مقـدار و توزیـع مـدول 
 بستر است.العمل عکس

پیشـنهاد  Saxena(1968)و  Vesic(1961)چه گفته شد بر اساس آن   
هاي مبتنی بر مدل وینکلر استفاده در تحلیل SKکه از دو مقداردادند 
هستند که به ترتیب بـراي SKدو مقدار متفاوت از SDKو  SMKشود.

 هاي پی تعریف شده است.شکلتخمین لنگرها (و برش) و تغییر
ــر    ــارت دیگـ ــه عبـ ــد یک بـ ــی بایـ ــب پـ ــارامترمحاسـ ــار از پـ  بـ

SMK Moment)=(M بـار و یک کنداي پی استفاده براي طراحی سازه
هاي پـی بایـد از پـارامتر در قالب تحلیلی دیگر براي کنترل تغییرشکل

SDK Displacement)=(D  پرسش جدیدي کـه مطـرح  .شوداستفاده
 و نحوه تخمین این دو پارامتر است. SMKو  SDKارتباط بین ،شودمی

 
 SMKو  SDK  يرابطه

ضــروري اســت تــا ارتبــاط بــین  SMKو  SDKيبــراي تعیــین رابطــه
براي این منظـور یـک بسـتر  تغییرشکل نقاط مختلف پی بررسی شود.

 گیریم کـه تحـت یـک بارگـذارينهایت را در نظر میبیاالستیک نیمه
 𝑞𝑞𝑞𝑞نواخـت یک شـدت بـا)  شـکل مثالً مربعی یا مستطیلی ( نواختیک

در این شرایط نشسـت بسـتر در نقـاط مختلـف ایـن سـطح  قرار دارد.
هـاي کالسـیک که در اغلب کتاب ،ذاري متفاوت است. جدول زیر بارگ

ارتباط نسبی بـین نشسـت در نقـاط  ، مهندسی پی قابل مشاهده است
دهد.مختلف سطوح بارگذاري مربعی و مستطیلی را نشان می

 
 ارتباط نسبی مقدار نشست در نقاط مختلف سطح بارگذاري

 متوسط بزرگتروسط ضلع  گوشه مرکز شکل سطح بارگذاري
0.760.95 0.56 1.12 مربعی 

 ) طول /عرضمستطیلی(
2
5

10

1.53
2.10
2.56

0.76
1.05
1.28

1.12
1.68
2.10

1.3
1.82
2.24

 
جایی ه، جاـب  گونه که در ابتداي ایـن نوشـتار نشـان داده شـدهمان   

شد. در این حالت اگر کل سطح بارگذاري به اندازه تغییرشکل حـداقل پی باعث ایجاد بـرش یـا لنگـر نخواهـد نواخت صلب یا تغییرشکل یک
،  ها است به سـمت بـاال کشـیده شـودگوشهکه مربوط به  (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)آن 

نخواهـد ایجـاد )  بـرش و لنگـر اي (هاي سـازهدر تالش تغییريعمالً  
را به صورت نسبت تـنش متوسـط بـه SDKداشت. در این شرایط اگر 

 : نشست متوسط به شکل زیر تعریف کنیم
avg

SD
avg

q
K

δ
= 

به شکل زیـر )  هاي صلببا حذف تغییرشکل ( SMKدر این صورت    
 : شودتعریف می

min

avg
SM

avg

q
K

δ δ
=

−
 

در اشکال مختلـف بارگـذاري  SDKو  SMKبین  يجدول زیر رابطه   
 : دهدرا نشان می

 
مختلف العمل بستر متناظر با لنگر و نشست در اشکال نسبت مدول عکس

 بارگذاري

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 شکل سطح بارگذاري
𝑲𝑲𝑲𝑲𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
�  

0.95 مربعی 
0.95 − 0.56

= 2.43 

 ) طول /عرضمستطیلی(
2

1.3
1.3− 0.76

= 2.41 

5 1.82
1.82 − 1.05

= 2.36 

10 2.24
2.24 − 1.28

= 2.33 

 
مستطیلی و حتی هاي مربعی تا شود در پیکه مشاهده می طورهمان  

)لنگرالعمل بستر متناظر با مدول عکسنواري  )SMK  2.33در حدود 
)العمل بستر متناظر با نشستبرابر مدول عکس 2.43تا  )SDK .است 

Vesic(1961)  وSaxena(1968) زیــر را بــین  يرابطــهSMK  وSDK 
 : پیشنهاد داده بودند

2.4SM SDK K= 
خـوانی هم ضریب این رابطه با ضریب محاسـبه شـده بـه روش بـاال   

 بسیار خوبی دارد.
 

 گیرينتیجه
هـاي یابی به مقادیر صـحیحی از لنگـر و نشسـت در تحلیلبراي دست

ضـروري اسـت کـه  SAFEافـزار مبتنی بر مدل وینکلر و از جملـه نرم
هاي مربـوط ها در دو نوبت به صورت مستقل انجام شود. تحلیلتحلیل

هـاي و تحلیلSMKپی باید بـر اسـاسدر هاي لنگر و برش به خروجی
و  SDKانجام شـود. بـین  SDKمبتنی بر تغییرشکل پی باید بر اساس 

SMK 2.4 يرابطهSM SDK K= برقـرار اسـت. SDK  از تقسـیم کـردن

avgهاي وارد بر پی بـه نشسـت متوسـط پـی توسط تنشم
SD

avg

q
K

δ

 
=  

 
 

تغییرشـکل  يکـه عمومـاً محاسـبهشـود. بـا توجـه بـه آنمحاسبه می

تر از محاسـبه تغییرشـکل پی با روابط مهندسـی پـی متعـارف حداکثرِ
 : تقریب زدزیر  روابطرا با SMKو SDKتوانمی ، متوسط پی است

max
3SM

qK
δ

≈ 

max

1.25SD
qK
δ

≈ 

اسـت. مقـدار  qمتناظر با بار پی حداکثر نشست maxδدر این روابط   
maxδ  بـراي اشـکال مختلـف بر اساس روابط کالسـیک مهندسـی پـی

 شود.محاسبه میبارگذاري 
هـاي تحلیـل پـی بـا فـرض است با توجه به گسـترش روش گفتنی   

سـازي از هاي جدید پینامه، اصالحات یاد شده در آیین محیط پیوسته
شـود. بـدیهی جمله مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان مشـاهده نمی

، اســتفاده از انــواع  ترهاي جــامعیش از اســتفاده از مــدلاســت تــا پــ 
، منتهـی بـه  العمـل بسـترتصحیحات مرتبط بـا پـارامتر مـدول عکس

 تري خواهد شد.بینانههاي واقعجواب
 

 مراجع:
1. Design and construction of mat foundations, US 

Army Corps of Engineers, 1989
2. Indian Standard, Code of Practice For Design and 

Construction of Raft Foundations, 1982
3. Effect of soil subgrade modulus on raft foundation 

behavior, Omer Mughieda, Mohamed Sherif  
Mehana and Kenan Hazirbaba, MATEC Web of 
Conferences 120, 06010 (2017), ASCMCES-17

4. Winkler's single-parameter subgrade model from 
the perspective of an improved approach of 
continuum-based subgrade modeling Asrat 
Worku, department of civil engineering Addis 
Ababa University, Journal of EEA, Vol. 26, 2009 

شد. در این حالت اگر کل سطح بارگذاري به اندازه تغییرشکل حـداقل 
،  ها است به سـمت بـاال کشـیده شـودگوشهکه مربوط به  (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)آن 

نخواهـد ایجـاد )  بـرش و لنگـر اي (هاي سـازهدر تالش تغییريعمالً  
را به صورت نسبت تـنش متوسـط بـه SDKداشت. در این شرایط اگر 

 : نشست متوسط به شکل زیر تعریف کنیم
avg

SD
avg

q
K

δ
= 

به شکل زیـر )  هاي صلببا حذف تغییرشکل ( SMKدر این صورت    
 : شودتعریف می

min

avg
SM

avg

q
K

δ δ
=

−
 

در اشکال مختلـف بارگـذاري  SDKو  SMKبین  يجدول زیر رابطه   
 : دهدرا نشان می

 
مختلف العمل بستر متناظر با لنگر و نشست در اشکال نسبت مدول عکس

 بارگذاري

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 شکل سطح بارگذاري
𝑲𝑲𝑲𝑲𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
�  

0.95 مربعی 
0.95 − 0.56

= 2.43 

 ) طول /عرضمستطیلی(
2

1.3
1.3− 0.76

= 2.41 

5 1.82
1.82 − 1.05

= 2.36 

10 2.24
2.24 − 1.28

= 2.33 

 
مستطیلی و حتی هاي مربعی تا شود در پیکه مشاهده می طورهمان  

)لنگرالعمل بستر متناظر با مدول عکسنواري  )SMK  2.33در حدود 
)العمل بستر متناظر با نشستبرابر مدول عکس 2.43تا  )SDK .است 

Vesic(1961)  وSaxena(1968) زیــر را بــین  يرابطــهSMK  وSDK 
 : پیشنهاد داده بودند

2.4SM SDK K= 
خـوانی هم ضریب این رابطه با ضریب محاسـبه شـده بـه روش بـاال   

 بسیار خوبی دارد.
 

 گیرينتیجه
هـاي یابی به مقادیر صـحیحی از لنگـر و نشسـت در تحلیلبراي دست

ضـروري اسـت کـه  SAFEافـزار مبتنی بر مدل وینکلر و از جملـه نرم
هاي مربـوط ها در دو نوبت به صورت مستقل انجام شود. تحلیلتحلیل

هـاي و تحلیلSMKپی باید بـر اسـاسدر هاي لنگر و برش به خروجی
و  SDKانجام شـود. بـین  SDKمبتنی بر تغییرشکل پی باید بر اساس 

SMK 2.4 يرابطهSM SDK K= برقـرار اسـت. SDK  از تقسـیم کـردن

avgهاي وارد بر پی بـه نشسـت متوسـط پـی توسط تنشم
SD

avg

q
K

δ

 
=  

 
 

تغییرشـکل  يکـه عمومـاً محاسـبهشـود. بـا توجـه بـه آنمحاسبه می

تر از محاسـبه تغییرشـکل پی با روابط مهندسـی پـی متعـارف حداکثرِ
 : تقریب زدزیر  روابطرا با SMKو SDKتوانمی ، متوسط پی است

max
3SM

qK
δ

≈ 

max

1.25SD
qK
δ

≈ 

اسـت. مقـدار  qمتناظر با بار پی حداکثر نشست maxδدر این روابط   
maxδ  بـراي اشـکال مختلـف بر اساس روابط کالسـیک مهندسـی پـی

 شود.محاسبه میبارگذاري 
هـاي تحلیـل پـی بـا فـرض است با توجه به گسـترش روش گفتنی   

سـازي از هاي جدید پینامه، اصالحات یاد شده در آیین محیط پیوسته
شـود. بـدیهی جمله مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان مشـاهده نمی

، اســتفاده از انــواع  ترهاي جــامعیش از اســتفاده از مــدلاســت تــا پــ 
، منتهـی بـه  العمـل بسـترتصحیحات مرتبط بـا پـارامتر مـدول عکس

 تري خواهد شد.بینانههاي واقعجواب
 

 مراجع:
1. Design and construction of mat foundations, US 

Army Corps of Engineers, 1989
2. Indian Standard, Code of Practice For Design and 

Construction of Raft Foundations, 1982
3. Effect of soil subgrade modulus on raft foundation 

behavior, Omer Mughieda, Mohamed Sherif  
Mehana and Kenan Hazirbaba, MATEC Web of 
Conferences 120, 06010 (2017), ASCMCES-17

4. Winkler's single-parameter subgrade model from 
the perspective of an improved approach of 
continuum-based subgrade modeling Asrat 
Worku, department of civil engineering Addis 
Ababa University, Journal of EEA, Vol. 26, 2009 

شد. در این حالت اگر کل سطح بارگذاري به اندازه تغییرشکل حـداقل 
،  ها است به سـمت بـاال کشـیده شـودگوشهکه مربوط به  (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)آن 

نخواهـد ایجـاد )  بـرش و لنگـر اي (هاي سـازهدر تالش تغییريعمالً  
را به صورت نسبت تـنش متوسـط بـه SDKداشت. در این شرایط اگر 

 : نشست متوسط به شکل زیر تعریف کنیم
avg

SD
avg

q
K

δ
= 

به شکل زیـر )  هاي صلببا حذف تغییرشکل ( SMKدر این صورت    
 : شودتعریف می

min

avg
SM

avg

q
K

δ δ
=

−
 

در اشکال مختلـف بارگـذاري  SDKو  SMKبین  يجدول زیر رابطه   
 : دهدرا نشان می

 
مختلف العمل بستر متناظر با لنگر و نشست در اشکال نسبت مدول عکس

 بارگذاري

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 شکل سطح بارگذاري
𝑲𝑲𝑲𝑲𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
�  

0.95 مربعی 
0.95 − 0.56

= 2.43 

 ) طول /عرضمستطیلی(
2

1.3
1.3− 0.76

= 2.41 

5 1.82
1.82 − 1.05

= 2.36 

10 2.24
2.24 − 1.28

= 2.33 

 
مستطیلی و حتی هاي مربعی تا شود در پیکه مشاهده می طورهمان  

)لنگرالعمل بستر متناظر با مدول عکسنواري  )SMK  2.33در حدود 
)العمل بستر متناظر با نشستبرابر مدول عکس 2.43تا  )SDK .است 

Vesic(1961)  وSaxena(1968) زیــر را بــین  يرابطــهSMK  وSDK 
 : پیشنهاد داده بودند

2.4SM SDK K= 
خـوانی هم ضریب این رابطه با ضریب محاسـبه شـده بـه روش بـاال   

 بسیار خوبی دارد.
 

 گیرينتیجه
هـاي یابی به مقادیر صـحیحی از لنگـر و نشسـت در تحلیلبراي دست

ضـروري اسـت کـه  SAFEافـزار مبتنی بر مدل وینکلر و از جملـه نرم
هاي مربـوط ها در دو نوبت به صورت مستقل انجام شود. تحلیلتحلیل

هـاي و تحلیلSMKپی باید بـر اسـاسدر هاي لنگر و برش به خروجی
و  SDKانجام شـود. بـین  SDKمبتنی بر تغییرشکل پی باید بر اساس 

SMK 2.4 يرابطهSM SDK K= برقـرار اسـت. SDK  از تقسـیم کـردن

avgهاي وارد بر پی بـه نشسـت متوسـط پـی توسط تنشم
SD

avg

q
K

δ

 
=  

 
 

تغییرشـکل  يکـه عمومـاً محاسـبهشـود. بـا توجـه بـه آنمحاسبه می

تر از محاسـبه تغییرشـکل پی با روابط مهندسـی پـی متعـارف حداکثرِ
 : تقریب زدزیر  روابطرا با SMKو SDKتوانمی ، متوسط پی است

max
3SM

qK
δ

≈ 

max

1.25SD
qK
δ

≈ 

اسـت. مقـدار  qمتناظر با بار پی حداکثر نشست maxδدر این روابط   
maxδ  بـراي اشـکال مختلـف بر اساس روابط کالسـیک مهندسـی پـی

 شود.محاسبه میبارگذاري 
هـاي تحلیـل پـی بـا فـرض است با توجه به گسـترش روش گفتنی   

سـازي از هاي جدید پینامه، اصالحات یاد شده در آیین محیط پیوسته
شـود. بـدیهی جمله مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان مشـاهده نمی

، اســتفاده از انــواع  ترهاي جــامعیش از اســتفاده از مــدلاســت تــا پــ 
، منتهـی بـه  العمـل بسـترتصحیحات مرتبط بـا پـارامتر مـدول عکس

 تري خواهد شد.بینانههاي واقعجواب
 

 مراجع:
1. Design and construction of mat foundations, US 

Army Corps of Engineers, 1989
2. Indian Standard, Code of Practice For Design and 

Construction of Raft Foundations, 1982
3. Effect of soil subgrade modulus on raft foundation 

behavior, Omer Mughieda, Mohamed Sherif  
Mehana and Kenan Hazirbaba, MATEC Web of 
Conferences 120, 06010 (2017), ASCMCES-17

4. Winkler's single-parameter subgrade model from 
the perspective of an improved approach of 
continuum-based subgrade modeling Asrat 
Worku, department of civil engineering Addis 
Ababa University, Journal of EEA, Vol. 26, 2009 


