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 با استفاده از یساختمان مسکون ونیفونداس یمقاوم ساز لیو تحل یبررس

  لیکروپایبه روش م یبند یپ نهیگز
                                                   

 3عباسعلی پور محمد،2جناقرد  یقادر روح، ٭1سعید قاسمی

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یعمران، واحد تهران مرکز یگروه مهندس -1

 .رانیا ،یگرم ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یعمران، واحد گرم یگروه مهندس -2 

 .رانی، ااهر ،یدانشگاه آزاد اسلام ،اهرعمران، واحد  یگروه مهندس -2
  

 

  چکیده

 شیافزا ایعمق  شیشده که نسبت به افزا یسازه معرف کی ونیفونداس یبرا یگاه و حائل اضاف هیتک کیبه عنوان  یبند یپ یساازه ها

 یدبن یشود پ یانجام م یناکاف یبا قدرت باربر ونیفونداسا کیحالت در مورد  نیشاود اگر ا یسااتممان از آن اسامفاده م یباربر زانیم

 یهمجوار آن است که آن را پ دیجد ی به تاطر عمق سازه ونیگسمرش دادن فونداس ایکردن  قیشود عم یم دهی( نامیمی)ترم یاصالاح

 یصولًا پاست و ا شمریب یاصلاح یآن اسات اگر چه قدمت پ یو معمول جینوع را یبند ینوع پ نیا ندیگو ی( مرانهیشاگی)پ یاطیاحم یبند

 رشاامیدارد، ب اجیاحم قیساااتممان به ملالعه دق ریز نیزم طیشارا و تیموقع یبند یپ یآغاز شااده اسات، در طراح یاصالاح یبا پ یبند

د. دار تیاهم یفولاد ای یبمن یسازه ها تیاز ظرف شامریباشاد که ب یآن م ریتاک واقع در ز یبند یپ یها سام ینامعلوم در سا یالمانها

 ریاثمصال  همه ت یباربر تیسان  بسمر، ظرف تیموقع ،ینیرزمیزآب  تیموقع ،یزینرم، قلوه سانگها، تاکر ایمصاال  قابل تراک   یدرزها

به روش  ونیفونداس تیطبقات، تقو شیدر مورد افزانمایج بدسات آمده بیانگر اینسات که   دارند. یبند یدر اندازه، عمق و نوع پ ییبسازا

 رییدر مورد تغو همچنین مشاهده گردید که  گردد یم یقابل توجه زانیبه م یپ ریمناسا  بوده و ساب  کاهش تنش ز نهیگز لیکروپایم

 .گردد یم یقابل توجه زانیبه م یپ ریباعث کاهش تنش ز لیکروپایبه روش م یبند یپ زیساتممان ن یکاربر
 

  میکروپایل ،زیربنایی ،مقاومسازی ،فونداسیون: كلید واژه

 

 مقدمه  -1
اما در هر حال ضرورت محافظت سازه ها به خاطر  ستین ونیفونداس  ینقص ها یبند یپ یبرا لیدل نیمهمتر

ممکن اس  ت با  یبند یباش  د. پ یم رگذرهایز ایتونلها  ق،یعم ونیبا فونداس   ییبناها رینظ دیجد یس  اخت بناها

 شیزااف ایداش ته باشد  یكاربر رییتغ ندهیكه ممکن اس ت در   یتر در س اختمان قیعم ایبزرگتر  یونهایفونداس 

 را تحمل كند اجرا شود.  یتر نیسنگ یبارها ایطبقه داشته باشد 

                                                 
                         ghader.rohi@yahoo.com                                  33131511220           قادر روحی جناقرد 1
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 كند: دایضرورت پ یبند یپ یشود كه اجرا یباعث م ریز لیدلا

 از حد خاک  شیبار ب .1

 نامناسب یخاک دست .2

 نامتقارن  یها با بارگذار ینامناسب پ یریقرارگ .3

 شود.  یسازه كه منجر به نشست م یدر همجوار یحفار .4

 برد.  یم نیشود و تراكم خاک را از ب یخاک م میكه باعث تحک یكوب لرزه حاصل از شمع .5

 .خاک ساختمان مجاور یدر اثر زهکش ینشست ناگهان .6

  ی.نیرزمیپمپ كردن  ب ز .7

 ن  یشده برا میشدن شمع ها با توجه به مقاومت تنظ دهینشوند كوب دهیشمعها در عمق مناسب كوب .8

 نیساختمان در ا جهیخاک قرار داده شده اند در نت نیرینرم ز یها هیقسمت صورت نگرفته و بدون توجه به لا

 كند.  یخاک نشست م

 . ینیرزمیتماس با  ب ز جهیدر نت یچوب یشمعها یدگیپوس .9

 یی.ایمیو ش یکیالکتر یواكنش ها جهیدر نت یفولاد یشمع ها یخوردگ .11

 .شدن و فرو رفتن در خاک دهیدر اثر برخورد با قلوه سنگ به خاطر كوب یچوب یشمعها یشکستگ .11

  .شمع یزیبدنه شمع، وجود حفره در اثر بتن ر یختگیشمع، فرو ر یاصول رینصب غ .12

حد  از شیبه خاطر تحمل بار ب نییبه سمت پا یكشش و فرو رفتگ جهیشده در نت جادیا یاصطکاک منف .13

 .شمع تیظرف

كار  چیداشته و ه یادیمشکلات ز ونیاز لحاظ فونداس نیبزرگ  غاز یاز ساختمانها و سازه ها یاریگر چه بس

 یمیونه قدنم کی زایشناخته شده باشد انجام نشده بود، برج پ یبند یاز پ یکیكه به عنوان تکن یمیو ترم یاصلاح

كرد و اگر اقدامات  یسال نشست م 611 لاست كه در طو تیو كم ظرف یاصول ریغ ونیفونداس کیاز  کیو كلاس

 یبزرگ قرون وسط یساهایكل شتری. بختیر یسال فرو م 111تا  51شد در طول  ی ن انجام نم یبر رو یاصلاح

 نیاز اول یکینشدند.  یو بازساز ختندیفرو ر ثیح نیدر فرانسه از هم اسیدر انگلستان و باو Ely یسایهمچون كل

 نکهیسال نشست كرده بود تا ا 911 یانگلستان بود كه در ط نچستریبزرگ و یسایدر كل یبند یبزرگ پ یپروژه ها

حفر  یدر چاله ها یرا به صورت دست یبتن یها سهیك یو اصلاح شد و میغواص ترم کیتوسط  21در  غاز قرن 

[  1كرد] لاحرا اص یشن نصب كرده و  ن پ یها هیهمراه با لا لتیو س یاهیشده در داخل  ب برد و در طول خاک گ

 (.1)شکل 
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 [1توسط غواص ] یبتن یها سهیبا ك یبند یانگلستان، پ نچستریو یسایكل : 1 شکل

 

 یمان( زی)اصلاح یمیترم یبند ی ورند. پ یبه خاطر م شهیشاهکار هم کی ن را به عنوان  سایكنندگان كل دیبازد 

سازه  یها بر رو ییایكار توسط رومان نیصورت گرفت و  غاز ا ونیساخت فونداس یدر پ یانجام ش د كه اص لاحات

تا  ن قرن و  ن زمان  یاجرا شد ول 13قرن  دربود كه  شانیوارهایاستحکام د یها بر رو یو توسط فرانسو شانیها

 ریز  غاز شد ورکیویگذر در ن ریس  اخت ز نکهیگس ترده نبود تا ا یبند یپ ی¬نهیبه اندازه اكنون از زم کهایتکن

 بود یطور رگذرهایو نوع ز نیزم طیبودند اما شرا یكه در اروپا س اخته شده بودند ارزشمند و اساس هیاول یگذرها

 ییگذرها ریوزن و ز نیو سنگ میحج یبه خاطر وجود بناها ورکیویكه در ن ینداشت در صورت یبند یبه پ ازیكه ن

 ابانهایبود خ یضرور یبند ی( احداث پmanhatanشهر  نییواقع شده بودند )پا نیاز س طح زم یادیكه در عمق ز

در  یشمع بند لیبه دل یحفار یمش کل برا نیكرد و ا یرا مش کل م ی ن زهکش  ریز یبودند و خاک لجن کیبار

فشرده  یشمع ها با هوا ای یجک یرفع، از ش مع ها یبرا لیدل نیخاک داش ت به هم زشیبود كه امکان ر یچاله ا

 یریجلوگ لهیوس نیاس تفاده ش د كه به ا Edmund A.prentis, Lazarus whiteط چاه )چاله( توس  نیدرون ا

 یطراح ردیصورت گ ینشست نکهیبه شمع ها را بدون ا ازهو انتقال بار از س یجک ی( از جهش شمع هایریش گی)پ

در مجاورت  رگذریز نیكرد ا یم جابیرا ا یبند یبه پ ازیش  دت ن ینمونه برا کی Nassau ابانیگذر خ ریكردند. ز

حائل  یوارهایشده و د شی زما شیاز پ ی نها از شمع ها یبند یس اخته شده بود كه در پ نیس نگ یس اختمانها

و  سکویس ان فرانس  یرگذرهای بدار ز ینهایروش به طور معمول در زم نیا. (2ش ده بود )ش کل  هاس تفاد یبتن

 . ردیگ یواشنگتن مورد استفاده قرار م
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 شیاز پ یشمعها لهیبوس نیسنگ ی( تحمل بار ساختمانهاNassau،1931)ینیرزمیز یفرع ابانیخ یبند یپ: 2شکل 

 [1] وستهیپ یحائل بتن یوارهایشده و د شی زما

 
 ،یمیمثال قد کیباشد  یگسترده م ایمنفرد  یپ کیاز حد در  شیعلت نشست ساختمان، اعمال بار ب نیمعمول تر

فوت نشست كرد، نمونه  11از  شیساخته شده بود و ب 1914باشد كه در سال  یم کیدر شهر مکز بایز یكاخ هنرها

 کیاز حد از  شیب یجهت بارگذار به 1941در سال  مانیس یلویس کی زشینشد ر یكه بطور كامل بررس  یگرید

 (.3رس با   بود )شکل  هیپا

 

 
 [2]یگاه جانب هیو تک یاصلاح یبند یپ جهیشدن ساختمان در نت یمتلاش:  3 شکل  
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 ریدر خاک ز مانیدوغاب س قیهمچون تزر زایبه جهت متوقف كردن نشست برج كج پ یتلاش 1932در س ال 

را در خاک  ییها هیكه فقط لا یخاک نفوذ نکرد در حال یدوغاب به همه جا نیبرج انجام گرفت اما ا ونیفون داس  

را دشوار نمود برج به خاطر  یبعد حلخاک را دست خورده كرد و مرا نیشکل داد و كار را خرابتر كرد بنابرا نیریز

ر د ردیمشهور انجام بگ یبنا نیا یبرا یاساس میترم یستیكند لذا با یمس ائل به وجود  مده هنوز هم نش ست م

 .خواهد بود یصورت محکوم به فروپاش نیا ریغ

 نیبه كار برده ش  د كه ا یمیس  اختمان و مقبره قد کی یبند یپ یبرا ایتالیدر ا لیکروپ ایم 1951در س  ال 

 دیبا پی ¬نگهدارنده ستمیبود س دهید بی س یاز جنگ جهان یناش یس اختمان بر اثر گذش ت زمان خسارت ها

 یموجود تحمل م یسازه ها گریو د طیمح یمزاحمت برا نیشکل و كمتر رییتغ نیوارده به س ازه را با كمتر یبارها

 Palo radicبه نام  یخاص کیتکن یزیدكتر فرناندول یمتعلق به  قا fondedileبه نام  یارمانکیش ركت پ کیكرد. 

 (.4[ )شکل 2گرفت] شیپ یبند یپ یرا برا Root pile ای
 

 
 [2بنای مقبره ای كه اولین بار میکروپایل در  ن استفاده شد ] : 4 شکل  

 

در  1962در سال  دیجد یتکنولوژ کی fondedileكرد  دایرشد پ 1951از سال  یا شهیر یاستفاده از شمع ها

 یروش را در  لمان در طراح نیا 1965كرد. در س  ال  یمعرف یخیتار یبنا نیچند یپ ریز تیتقو یانگلس  تان برا

 یشان به شمع ها ژهیعلت كاربرد و هب لهایپا کرویزمان م نیاس تفاده كردند تا ا ینیرزمیحمل و نقل ز س تمیس 

با  یبند یپ 1387و حسن نگهدار در سال  یمانیا اریهوش -رحمت الله نگهدار مغانلو. [2شهرت داشتند] یا شهیر

جامع بوده و  اریروش بس   نیكه ا دندیرس   جهینت نیو به ا [3كردند ] قیدرجا را تحق یکروش  معهایاس  تفاده از م

 یاجرا نهیداراست. هز ار یو در هر ساختمان یكار و امکان اجرا در هر مکان یرا داراست،  سان رانیاجرا در ا تیقابل

بالا در  یباربر تیبه ظرف یابیاز ساختمان، دست یقسمت ایكل  بیبه تخر ازیعدم ن گر،ید یكمتر نس بت به روش ها

ارج ز یانتظار نیحس. باشد یروش م نیا یتهایهمگن و ... از مز ریو غ هیرو یب یاز نشستها یریجلوگ ون،یفونداس

 جهینت نیكردند و به ا قیرا تحق یچیمارپ یبا اس  تفاده از ش  مع ها یبند یپ 1389در س  ال  یو كاظم برخوردار

 یپ یروشها نیو  سانتر نیعتریاز سر یکی گرید ینس بت به شمعها یچیمارپ یكه اس تفاده از ش معها دندیرس 

تعداد و مساحت  شیبا افزا یباربر تیمحاسبه ظرف یبرا دهباش د و بر اس اس روابط ارائه ش یس اختمانها م یبند
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 غهیعمق ت شیثابت با افزا اتیخاک با خصوص کیدر  نیهمچن ابدی یم شیشمع افزا یباربر تیها ظرف غهیسطح ت

 .[4]ابدی شیشمع افزا یباربر تیظرف جهیو در نت غهیت یباربر تیها، ظرف

 
 ها ونیوارده بر فونداس یبهای س -2

 کیپلاست تیتوسعه كامل ظرف ای بیها، شکست  ن قبل از تخر ونیوارده بر فونداس بی س نیمعمول تر

 یمقاومت كلاف ها تیها و عدم كفا یپ یستون ها بوده كه اغلب به سبب فقدان سفره  رماتور در قسمت بالا

 باشد.  یبلند كننده نم یروهایدر شالوده ها قادر به مقاومت در برابر ن یافق

 سازه عبارتند از:  ونینداسفو یها بی س ریسا

  ونیفونداس ریخاک در ز یباربر تیاز ظرف شیب یوجود تنش فشار -

 بلند كننده  یكشش یرویوجود ن -

  یجانب یروهایتحمل ن یمقاوم برا یفشار جانب تیعدم كفا -

  ونیبرش سوراخ كننده( مقطع فونداس ای یخمش ی)برش یبرش ای یخمش تیظرف تیعدم كفا -

 قابل قبول در خاک  ریو غ ادیز ینشست هاوجود  -

 در شمع ها  تیاز ظرف شیب یكشش ای یفشار یرویوجود ن -

  ونیفونداس ریدر خاک ز ییروانگرا لیوجود پتانس -

 ییایمیمواد ش یحاو یو خاک ها ینیرزمیها بر اثر  ب ز ونیفونداس یخراب -

 

 لیکروپایم شی را -3
ها در  لیکروپایشود م یها نشان داده شده است، همانطور كه ملاحظه م لیکروپایم شی( نحوه  را5در شکل )

 .ابدی یكاهش م یقابل توجه زانیدر اطراف ستون برش پانچ به م رایاطراف ستون متمركز شده اند، ز

 

 
 لیکروپایم شی را : 5شکل 
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 قینمونه مورد تحقمعرفی  -4
باشد  یم لیواقع در شهر اردب یمعمول یبتن یطبقه با قاب خمش 3 یساختمان مسکون کینمونه مورد مطالعه، 

 جیو نتا دهیگرد زینرم افزار  نال طی( و در مح7كرده )شکل  دایپ شیطبقه افزا 6تا  کباری( كه نمونه مذكور 6)شکل 

اه به فروشگ ی ن از مسکون یكرده و كاربر دایپ شیاطبقه افز کیهمان ساختمان،  گری ن مشخص شده است. بار د

 متریبر سانت لوگرمیك 1به  2/1كرده است )تنش مجاز خاک از  دایكاهش پ زی ن ن ریكرده و مقاومت خاک ز رییتغ

 لوگرمیك 511به  211از  زیبار زنده ن افته،یمکعب كاهش  متریبر سانت لوگرمیك 2/1به  5/1بستر خاک  از  بیمربع و ضر

 است(. افتهی شیمترمربع افزا رب

 

 
 طبقه 3 یسازه ساختمان مسکون : 6شکل 
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 طبقه( 6طبقه ) 3 شیسازه ساختمان پس از افزا : 7شکل

 

 SAFEبا استفاده از نرم افزار  یروش مدلساز حیتشر -5

ابتدا فونداسیون ساختمان موجود پس از افزایش طبقه مورد تحلیل قرار می گیرد  SAFEدر طراحی با نرم افزار 

سپس در محله بعد با استفاده از گزینه تقویت پی به روش میکروپایل مورد تحلیل قرار می گیرد. افزایش تعداد 

عها مدل كردن میکروشممیکروپایل تا جایی كه تنش زیر فونداسیون به حد مجاز خود برسد ادامه می یابد. به منظور 

از فنر با سختی قائم مشخص استفاده شده است. سختی میکروشمعهای  SAFEدر زیر فونداسیون در نرم افزار 

 + DL) كیلوگرم بر سانتیمتر در نظر گرفته شده است، ضمنا از تركیب بارگذاری ) 544/4965مورد استفاده برابر  

LL رم افزار استفاده شده است. در اشکال زیر خروجی نSAFE  كه تنشهای زیر شالوده و برش پانچ قبل از تقویت

فونداسیون و پس از تقویت فونداسیون را نشان می دهد،  ورده شده است. همان طور كه قبلا ذكر شد تنش مجاز 

 .می باشد  kg/cm2 2/1خاک در زیر شالوده  
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 طبقه موجود 3در ساختمان  یپ ریتنش ز : 8 شکل

 

. 

 طبقه موجود 3برش پانچ در ساختمان  : 9شکل 
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 لیکروپایبه روش م تیطبقه، قبل و پس از تقو 6در ساختمان  یپ ریتنش ز -6
به روش  تیطبقه پس از تقو 6در ساختمان  یپ ریش ود كه تنش ز یملاحظه م 11و  11 یش کلها س هیدر مقا

 .ابدی یكاهش م یقابل توجه زانیبه م لیکروپایم

 

 
 طبقه 6در ساختمان  یپ ریتنش ز: 11شکل 

 

 
 لیکروپایبه روش م یپ تیطبقه پس از تقو 6در ساختمان  یپ ریتنش ز : 11 شکل
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 یپ ریتنش ز ینمودار سهیمقا -7

 

 
 لیکروپایبه روش م ونیفونداس تیطبقه در حالت قبل و  بعد از تقو 6در ساختمان  یپ ریتنش ز سهیمقا:  12شکل

 

 
به روش  ونیفونداس تیدر حالت قبل و  بعد از تقو یكاربر رییتغ  یطبقه دارا 4در ساختمان  یپ ریتنش ز سهیمقا : 13شکل

 لیکروپایم

به  تیپس از تقو ،یدر هر دو ساختمان مورد بررس یپ ریشود كه تنش ز یبالا مشخص م ینمودارها سهیدر مقا -

 .ابدی یكاهش م یقابل توجه زانیبه م لیکروپایروش م

 

 نتیجه گیری -8
 است: دهیحاضر حاصل گرد قیاز تحق ریز جینتا       
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طبقه افزایش یافته6تنش زیر پی در ساختمان موجود كه به 

طبقه پس از تقویت به روش میکروپایل6تنش زیر پی در ساختمان 

تنش زیر پی در ساختمان موجود
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تنش زیر پی در ساختمانی كه تغییر كاربری داشته

یتنش زیر پی در ساختمان در حالت تغییر كاربری پس از تقویت پ

تنش زیر پی در ساختمان موجود
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مناسب بوده و سبب كاهش تنش  نهیگز لیکروپایبه روش م ونیفونداس  تیطبقات، تقو شیدر مورد افزا .1

به روش  تیپس از تقو 9و  1در نقاط  1گردد. به عنوان مثال در نمودار  یم یق ابل توجه زانیب ه م یپ ریز

 افتهیكاهش  ت،یتقو ازدرص  د نس  بت به حالت قبل  19/72و  52/68 بیبه ترت یپ ریتنش ز ل،یکروپایم

 است.

 مقدور ونیفونداس ریسطح ز تیباتوجه به محدود شتریبا تعداد ب لیکروپایاستفاده از م .2

 باشد. ینم 

قابل  زانیبه م یپ ریباعث كاهش تنش ز لیکروپایبه روش م یبند یپ زیساختمان ن یكاربر رییدر مورد تغ .3

 ریتنش ز ل،یکروپایبه روش م تیپس از تقو 7و  1در نقاط  2گردد. ب ه عنوان مثال در نمودار  یم یتوجه

 است. افتهیكاهش  ت،ینسبت به حالت قبل از تقو  31/66و  52/74 بیبه ترت یپ

و كاهش تنش  ونیفونداس   تیجهت تقو لیکروپایتوان از م یم زیخاک ن یباربر تیدر مورد كاهش ظرف .4

 استفاده نمود. یپ ریخاک ز

در كنار س  تون باعث  لیکروپایبه روش م یبند یس  اختمان، پ یكاربر رییطبق ات و تغ شیدر مورد افزا .5

 گردد. به عنوان مثال در نمودار  یم یقابل توجه زانیبه م زیكاهش برش پانچ ن

درصد نسبت  9/68و  77/77 بیبه ترتبرش پانچ  ل،یکروپایبه روش م تیپس از تقو 6و  5( در نقاط 5-3)

 ( در نقاط4-5در نمودار ) نیاست، همچن افتهیكاهش  تیبه حالت قبل از تقو

 است. افتهیدرصد كاهش  6/81و  83/71 بیبرش پانچ به ترت ل،یکروپایبه روش م تیپس از تقو 7و  2 

در كنار ستون استفاده  لیکروپایتوان از م یباش د جهت كاهش  ن م یم ادینس بت برش پانچ ز کهیزمان .6

 نمود.

است  یاز حالت شتریبصورت پراكنده اجرا شود نسبت برش پانچ ب ونیفونداس  ریدر ز لیکروپایم کهیزمان .7

 در اطراف ستون بصورت متمركز اجرا شود. لیکروپایكه م

 ارد.ند یانیدر قسمت م لیکروپایبا حالت م یكنار ستون تفاوت لیکروپایدر حالت م ونیفونداس ریتنش ز .8
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