
 

 "طراحی پی های سطحی"

 :ای بر طراحی پی های سطحیمقدمه

و انجام اصولی آن، در ابتدای ماجرا باید به شناخت پی  طراحی پی های سطحی برای درک بهتر

 .و فونداسیون بپردازیم که در ادامه به یک درک نسبتأ جامعی خواهیم رسید

گیرد پی ن از طریق آنها صورت میهایی از سازه که انتقال بار بین سازه و زمیمجموعه بخش

 .شوداطالق می

پی باید بارهای اعمالی را طوری به زمین انتقال دهد که خاک تحت اضافه تنش قرار نگیرد، ایجاد 

تواند هم باعث نشست زیاد و هم گسیختگی برشی خاک شود که هر دوی اضافه تنش در خاک می

 .رسانندآنها به سازه آسیب می

گیرند که عمدتًا به ها مورد استفاده قرار میو نوع خاک منطقه، انواع مختلف پی برحسب نوع سازه

 :شوندچهار گروه تقسیم می

 هاهای سطحی یا شالودهپی 

 هاهای عمیق یا شمعپی 

 های چاهیهای و پیهای صندوقهای نیمه عمیق مانند پیپی 

 های شنیهای ویژه مانند مهارها و ستونپی 

اک زیر پی در عمق کم دارای مقاومت مطلوب باشد، برای انتقال بارهای سازه، از در مواردی که خ

 .شود و این نوع پی ها طراحی خواهد شدهای سطحی استفاده میپی
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شود که در عمق کم و نزدیک سطح زمین هایی اطالق میها به پیهای سطحی یا شالودهپی

 .شوندساخته می

 .باشندرد، نواری و گسترده میهای منفها شامل: شالودهاین پی

 .ها ممکن است سنگی، بتنی و یا بتن آرمه از نوع دال تنها و یا ترکیبی از تیر و دال باشندشالوده

 .ها ممکن است به صورت تکی یا مرکب باشدهمچنین عملکرد شالوده

 .های تک یا منفرد تحت بار یک ستون قرار دارندشالوده

 .های تک کافی نباشدشود که ظرفیت باربری مجاز شالودهستفاده میهای مرکب وقتی ااز شالوده

 انواع مختلف طراحی پی های سطحی به جهت شناخت هر یک از آنها: 

 پی منفرد -1

 پی نواری -2

 پی مرکب -3

 یباسکول – ایذوزنقه –ستطیلی : دو ستونی 1-3

 گسترده 2-3
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 :محاسبه ظرفیت باربری در طراحی پی های سطحی

یابد تنش در برخی از نقاط خاک به حداکثر مقدار ممکن می که بار وارد بر پی افزایش میهنگا

 .گرددرسد و دایره موهر تنش در آن نقاط بر پوش گسیختگی مماس میخود می

 .گیرندلذا آن نقاط در معرض گسیختگی قرار می

 .رسدل میبا اتصال این نقاط گسیخته شده، در نهایت خاک زیر پی به گسیختگی کام

 .باشدنوع گسیختگی خاک در زیر پی تابع نوع خاک، مقاومت و تراکم خاک و نیز ابعاد پی می

 :شوندهای خاک زیر پی به سه دسته تقسیم میانواع گسیختگی

 گسیختگی در اثر برش کلی 

 گسیختگی در اثر برش موضعی 

 گسیختگی در اثر برش سوراخ کننده 

ی داشته باشد، گسیختگی خاک زیر پی به حالت برش کلی پذیری کمترچه خاک تغییر شکلهر

 .کنیمشود، که در بیشتر حاالت عملی به آن برخورد میتر مینزدیک

 .دهدشکل زیر خطوط گسیختگی در داخل خاک را در حالت گسیختگی برشی کلی نمایش می
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ای از نقاط موعهظرفیت باربری در واقع مقاومت برشی خاک در برابر گسیختگی برش کلی، در مج

 .دهندنمایش می qult خاک زیر پی است و آن را با

تواند به خاک زیرین اعمال کند، بدون آنکه بیشترین تنشی است که پی می qult به عبارت دیگر

 .خاک گسیخته شود

ها تابع پارامترهای مکانیکی خاک، شکل و نحوه بارگذاری پی در حالت کلی ظرفیت باربری پی

های ظرفیت باربری که در ادامه تشریح خواهد شد، تعیین اس روابط و تئوریاست و براس

 .گرددمی

ها را مورد مطالعه قرار داده و با توجه به فرضیات محققان متعددی مسأله ظرفیت باربری پی

 .اندمختلف، روابط مختلفی ارائه کرده

، برای محاسبه ظرفیت (۹2ویرایش ) مقررات ملی ساختمان 7مبحث  نامهالبته براساس آیین

هانسن استفاده کرده و در  خاک الزم است تا از نظریه طراحی پی های سطحی، باربری برای

های سایر محققین را نیز به کار ببریم که در ادامه به این موضوع خواهیم هایی از آن، نظریهقسمت

 .پرداخت
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محاسبه ظرفیت باربری طراحی پی های سطحی با استفاده از روابط 

 :نظری محققین

از سطح زمین  Dƒ در عمقکه  B هانسن رابطه ظرفیت باربری نهایی را برای یک پی به عرض

 :واقع شده است، به صورت زیر پیشنهاد کرده است

 

جمله اول رابطه فوق مربوط به چسبندگی خاک، جمله دوم مربوط به سربار موجود در اطراف پی 

های چسبندگی، باشد که این سه جمله را به ترتیب ترمو جمله سوم مربوط به هندسه پی می

 .نامیمعمق و عرض می

 :توان به موارد زیر اشاره کردابطه ظرفیت باربری میدر ر

۱ c - ای و نیز رس عادی تحکیم یافتههای دانهضریب چسبندگی خاک است که در خاک (NC) 

 .برابر صفر است

۲ q - باشد که برای پی با عمق سربار مؤثر موجود در تراز کف پی در ناحیه اطراف آن می

 .دباشمی q=y’ Dƒ برابر Dƒ  مدفون

۳ B - در پی( .ایهای دایرهکوچکترین بعد پی است B همان قطر پی است.) 

براساس نظریه هانسن و از روابط زیر به دست  Ny) و Nq، Nc یعنی(ضرائب اصلی رابطه  - ۴

 .آیندمی
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 .باشندزاویه اصطکاک داخلی خاک( می) Φ فقط تابعی از Ny و Nq، Nc کنید کهمالحظه می

و به صورت زیر محاسبه « دبیر»طبق پیشنهادات  sy) و sc، sq یعنی،(ضرایب شکل  -۵

 .شوندمی

 

زاویه اصطکاکی  Φ های کوچکتر و بزرگتر پی بوده وبه ترتیب ضلع L و B در این سه فرمول

 .باشدداخلی خاک می

در نظر گرفته « ویسک»یا « هانسن»طبق پیشنهادهای  dy) و dq، dc یعنی(ضرائب عمق  -۶

 :آیندزیر به دست می شده به

 

 :شود بایک ضریب ثابت است که مقدار آن برابر می k در روابط فوق
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عمق قرارگیری پی نسبت به سطح زمین بوده که در شکل نیز نشان داده  Dƒ های باال،در فرمول

 .شده است

در نظر « وسیک»و « مایرهوف»طبق پیشنهادات  iy) و  iq، ic یعنی(ضرائب شیب بار  -7

 .آیندگرفته شده و به صورت زیر به دست می

 

، زاویه بار مایل )یا برآیند نیروهای وارد θ شوند کهبرحسب درجه لحاظ می Φ و θ در روابط فوق

 بر پی( نسبت به امتداد قائم است. )مطابق شکل زیر(

 

 

د. آینبه دست می« هانسن»ضرائب شیب کف پی و شیب سطح زمین مجاور از پیشنهادات  -۸

، به صورت زیر محاسبه )شوندمی qiltm در رابطه رو b و g که شامل ضرائب(ضرائب مذکور 

 :گردندمی

https://ostovarsazan.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad%db%8c/


 

 

                                

ناشی از شیب دار بودن  b و (β) ناشی از شیب زمین مجاور پی نسبت به افق g در روابط فوق

 .است (η) کف پی نسبت به افق

گذاری شده و تنها در ها برحسب درجه جایتمامی فرمول η و β هایهمچنین زاویه

 .گیردبرحسب رادیان قرار می η ، زاویهby و bq روابط

مبحث هفتم الزم است تا اثر خروج از مرکزیت  7-۴-۳-۱-7 و 7-۴-۳-۱-۳ طبق بندهای -۹

ی لحاظ بارگذاری و نیز حضور الیه آب زیرزمینی را نیز در محاسبات ظرفیت باربری پی سطح

 .کنیم

حضور خواهند  qult ضرایب شکل بسته به شکل هندسی پی سطحی همواره در فرمول :تذکر

 .داشت
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را نداشته باشیم، کافیست  ۹ و ۸ ،7 ،۶ های ذکر شده در مواردولی در صورتی که هر یک از پدیده

 .برابر یک قرار دهیم (qult) ضرائب مربوط به آن موضوع را در رابطه ظرفیت باربری

 اگر عمق مدفون پی صفر باشد dc = dq = dy = 1,(Dƒ = 0) خواهند بود. 

 اگر برآیند بارهای وارد بر پی مایل نباشدic = iq = iy= 1,(θ = 0)   خواهند

 .بود

 اگر زمین مجاور پی شیب دار نباشد gc = gq = gy= 1,(β = 0)  خواهند

 .بود

 اگر کف پی نسبت به افق شیب دار نباشد bc = bq = by= 1,(η = 0) 

 .خواهند بود

 :محاسبه ظرفیت باربری طراحی پی های سطحی در برخی حاالت خاص

طراحی پی های  در قسمت قبل با رابطه اولیه هانسن برای محاسبه ظرفیت باربری خاک برای

 .آشنا شدیم سطحی

 .های زیر بررسی کنیمرا در حضور پدیده qult خواهیم چگونگی محاسبهحال می

 ز آب زیرزمینیاثر ترا .1

 خروج از مرکزیت بار اثر .2

 :اثر تراز آب زیرزمینی در طراحی پی های سطحی ◊ 

روابط ظرفیت باربری ارائه شده در بخش قبل، برای حالتی است که سطح آب زیرزمینی بسیار 

 .تر از تراز کف پی قرار داردپایین
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ؤثر قائم ناشی از خاک در معادالت ظرفیت باربری، تنش م yDƒ طور که گفته شد جملههمان

 .باالی تراز کف پی است

 .شوددر زیر تراز کف پی مربوط می B نیز به تنش مؤثر قائم توده خاک با ضخامت yB جمله

، اشباع نیست B در حالتی که سطح آب زیرزمینی پایین است و خاک زیر تراز کف پی تا ضخامت

 .گیردیگوه گسیختگی در محدوده باالی سطح آب زیرزمینی قرار م

 .شودهم برابر بوده و از همان روابط قبلی استفاده میبا در این حالت تنش کل و تنش مؤثر

اما اگر مطابق شکل زیر، تراز آب زیرزمینی نزدیک به تراز کف پی باشد، الزم است اصالحاتی روی 

 .روابط ظرفیت باربری انجام شود

 

است، آب زیرزمینی  d ≥ B دارد که وقتی که سطح آب زیرزمینی در ترازی قرار (۱حالت 

 .تأثیری در ظرفیت باربری ندارد و هیچگونه تصحیحی الزم نیست

 است، مقدار وزن مخصوص خاک d < B اگر سطح آب زیرزمینی در ترازی باشد که (۲حالت 

(y) در ترم عرض به وزن مخصوص اصالح شده (ye) شودتبدیل می: 
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 .ن مخصوص غیراشباع و غوطه وری خاک هستندبه ترتیب وز  ‘y و y در رابطه فوق

در ترم عمق  (q) اگر سطح آب زیرزمینی در ترازی باالتر از کف پی باشد، مقدار سربار (۳حالت 

 .آینددر ترم عرض به صورت زیر به دست می (ye) و نیز وزن مخصوص اصالح شده خاک

 

 :خروج از مرکزیت بار در طراحی پی های سطحی  ◊ 

های سطحی عالوه بر بار محوری تحت تأثیر لنگر خمشی نیز از حاالت عملی، پیدر بسیاری 

 .باشندمی

در این حالت توزیع تنش قائم پی روی خاک یکنواخت نیست و ظرفیت باربری خاک کاهش 

 .یابدمی

 .زیرا در این صورت طول با عرض مؤتر شالوده یا هر دوی آنها، کمتر از مقدار واقعی خواهد بود

شود بار در مرکز هندسی پی معادل وارد ها، فرض میمحاسبه طول و عرض مؤثر در شالودهبرای 

 .شودنظر میهایی از پی که خارج از این محدوده قرار بگیرد صرفشود و از قسمتمی

 :آیدطول و عرض مؤثر برای خروج از مرکزیت یک طرفه، مطابق شکل، به صورت زیر به دست می
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 :از مرکزیت بار بر توزیع تنش زیر پیالف( اثر خروج 

 .شوددر محاسبات طراحی، توزیع تنش زیر پی به صورت خطی فرض می

 .های سطحی صلب استاین فرض در واقع یک فرض اساسی برای ساده سازی طراحی انواع پی

یل تبد e توان به یک نیروی معادل با خروج از مرکزیتمطابق شکل زیر، ترکیب نیرو و لنگر را می

 .نمود

 :آیدمقدار خروج از مرکزیت از رابطه زیر به دست می
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 .برآیند لنگرهای ناشی از بارگذاری وارد بر پی حول محور مرکز پی است MB∑ در رابطه فوق

∑Fy باشد. )اگر وزن پی قابل محاسبه باشد، آن را هم مثل نیز برایند نیروهای قائم وارد بر پی می

 .(کنیماظ میلح Fy∑ یک بار قائم در

 :شودتنش زیر شالوده با استفاده از روابط مقاومت مصالح به صورت زیر محاسبه می

 :باشد داریم eB < B/6  در حالتی که
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 .گرددمی qmin =0  باشد، آنگاه eB = B/6  در معادالت باال اگر

طح شود که نشان دهنده ایجاد کشش در سمنفی می qmin باشد مقدار eB > B/6  اگر

 .تماس پی با خاک است

از آنجایی که در سطح تماس امکان مقاومت کششی وجود ندارد، بین شالوده و زمین جدایی رخ 

 .گوینددهد که اصطالحاً به آن، منطقه بدون فشار میمی

و محاسبه qmax  در این حالت مطابق شکل زیر با نوشتن تعادل نیروها در امتداد قائم، مقدار

 .شودمی

 :باشد، داریم B/6 < eB  ی کهدر حالت
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و مو  )ماندقسمتی از خاک که تحت فشار باقی می B∗ (پارامترهایاز حل دستگاه معادله فوق، 

 :آینددر این حالت به ترتیب زیر به دست می )حداکثر تنش ایجاد شده در زیر پی(

 

 .باشدمی B ، برون محوری در امتداد عرضeB در این رابطه: تذکر

 .باشدمی  Bاون محوری در امتداد عرض رون محوراگر ب

 .شوددر نظر گرفته می B’ = B وL’= L - 2eL   باشد L اگر برون محوری در امتداد طول

 ب( اثر خروج از مرکزیت بار بر ظرفیت باربری

های سطحی با خروج از مرکزیت بار، از طول و عرض برای محاسبه ظرفیت باربری پی

 .کنیماستفاده می (B , L) ی طول و عرض واقعی پیبه جا (’B’,L) مؤثر

 

  ByNy۲/۱ ، به جای جملهq’ult در این حالت برای محاسبه ظرفیت باربری

 .شوندمحاسبه می  ‘L و‘B  حسبشود و ضرایب شکل نیز بریگزین میجا B’yNy۲/۱ مقدار
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 :دآیهمچنین بار نهایی ستون قرار گرفته روی پی، از رابطه زیر به دست می

 

 

 :تنشس –بررسی منحنی تنش  ◊ 

های قبلی، به منظور تعیین ظرفیت باربری یک بط نظری و تجربی ارائه شده در قسمتاعالوه بر رو

ترین آنها، آزمایش های میدانی نیز استفاده کرد که یکی از مهمتوان از نتایج آزمایششالوده می

 .باشدمی PLT بارگذاری صفحه یا

کنند و سپس با ا وارد کردن بار بر روی یک پی مدل شده، آن را دچار نشست میدر این آزمایش ب

 ترسیم مقابل شکل مطابق را نشست –های نظیر هم، منحنی تنش ها و نشستثبت مقادیر تنش

 .کنندمی
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 را زیر مقدار دو توانمی مذکور، آزمایش از آمده دست به نشست –با استفاده از منحنی تنش 

 :ودنم استخراج

  حداکثر ظرفیت باربری خاک زیر پی بر مبنای گسیختگی برشی آن، متناظر با نقطه

 :توان نوشتباشد. یعنی میمی B) یعنی نقطه)نمودار  قرار گرفته بر روی قله

 

 

  اگر بخواهیم مالحظات نشست پی را نیز لحاظ کنیم، کافیست تنش متناظر با نشست

 مجاز پی مورد نظر را به دست آوریم.

باشد، با مشخص کردن این مقدار روی  Sa بدین منظور اگر نشست مجاز پی برابر 

 .شود، به دست آوردنامیده می qs توان تنش نظیر آن را کهمحور قائم منحنی، می
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 .نامه مشخص شده است، توسط آیینSa مقدار نشست مجاز :تذکر

 :پی های سطحی مرکب

 .های تکی کافی نباشدود که ظرفیت باربری مجاز شالودهشهای مرکب وقتی استفاده میاز شالوده

 :های مرکب عبارتند ازانواع اصلی پی

 شالوده مرکب مستطیلی 

 شالوده با تیر رابط باسکولی 

 :شالوده مرکب مستطیلی ◊ 

 .شودشالوده مرکب دو ستونی مستطیلی در حالت کلی مطابق شکل مقابل در نظر گرفته می

 .قرار دارند M2 و M1 و لنگرهای خمشی Q2 و Q1 ئمها تحت بارهای قاستون
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 .باشدفاصله مرکز تا مرکز دو ستون نیز برابر مقدار ما می

ها باید از مرکز هندسی به منظور حصول توزیع تنش یکنواخت در زیر شالوده، برآیند بار ستون

 .شالوده عبور کند

طح شالوده بر نقطه اثر برآیند نیروها باید طوری تعیین شود که مرکز س (L) بنابراین طول شالوده

 .منطبق شود

 .گرددXc = X + L1  یعنی مطابق شکل زیر،
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 :ها منظبق گرددبرای آنکه نقطه اثر برآیند نیروها بر مرکز سطح شالوده

 

توان به صورت را می L2 یعنی فاصله ستون کناری تا لبه زمین معلوم است، لذا طول L1 مقدار

 :دزیر محاسبه کر

 

 .تا اینجا طول شالوده مستطیلی تعیین گردید

 .را از رابطه زیر بدست آورد B توان عرض شالودهاگر تنش مجاز خاک معلوم باشد، می

 

 :شالوده باسکولی ◊ 

های کناری ساختمان تحت لنگرهای متمرکز سنگینی واقع شود، به در شرایطی که یکی از ستون

 .های مجاور متصل کردتوان آن را با تیر رابط به پییجای افزایش بی رویه ابعاد پی، م

ای از دو پی منفرد اطالق ، پی باسکولی به مجموعهمقررات ملی ساختمان طبق مبحث نهم

ها با شود که منتجه بارهای وارد بر یکی دارای برون محوری زیاد نسبت به مرکز پی بوده و پیمی

 .اندتیری صلب به یکدیگر مرتبط شده

نماید، نباید متکی برخاک ها را به دیگری منتقل میاین تیر صلب، که بخشی از یار یکی از پی

 .باشد

http://inbr.ir/
http://inbr.ir/
https://ostovarsazan.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad%db%8c/


 

لذا باید خاک زیر کالف را اندکی برداشت یا آن را سست کرد تا در اثر جابجایی قائم تیر رابط، 

 .فشار خاک بر آن اثر نکند

تیر رابط تحت اثر فشار خاک زیرین قرار گیرد باید طبق ضوابط مربوط به پی نواری چنانچه این 

 .طراحی گردد

های باسکولی باید به اندازه کافی صلب باشد تا بتواند مانع چرخش همچنین تیر رابط بین پی

 .شالودهای که زیر اثر بار برون محوری قرار دارد، بشود

مان اینرسی مقطع این تیر باید حداقل برابر ممان اینرسی تر مدر صورت عدم انجام تحلیل دقیق

 .مقطع پی زیر اثر بار برون محور در نظر گرفته شود

نقش تیر رابط به عنوان یک قطعه صلب، جلوگیری از چرخش پیها و متعادل کردن بار آنها : نکته

 .می باشد

 .این تیر باید برای خمش و برش طراحی شود

 .توان یکنواخت در نظر گرفتها را میخاک زیر پی در این حالت توزیع فشار
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زنیم و با استفاده از روابط را تخمین می (e) ها، مقدار خروج از مرکزیتبرای تعیین ابعاد شالوده

کنیم، عرض پی کناری با بار برون محور، به ها را محاسبه میهای وارد بر پیالعملتعادل، عکس

 .در مرکز سطح پی قرار گیرد R1 العملسشود که عکای انتخاب میگونه

 

 :هاهای رابط بین پیشناژ با کالف◊ 
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شود که این خود ها میهای جانبی زمین باعث جابه جایی افقی پیدر مناطق زلزله خیز، حرکت

ها کند و گاهی باعث خرابی موضعی پیای در اجرای اسکلت ایجاد مینیروهای قابل مالحظه

 .شودمی

ها زیر اثر بارهای وارده، مخصوصًا در هنگام زلزله، های افقی نسبی پییری از تغییر مکانبرای جلوگ

هایی در دو جهت به هم متصل های منفرد واقع در یک صفحه افقی توسط کالفالزم است پی

 .گردند

 .ندبینی شده باشها باید دارای مقاومت و سختی کافی برای مقابله با نیروهای افقی پیشاین کالف

توان با استفاده از شوند و نیروی ایجاد شده در آنها را میها معموال برای کشش طراحی میکالف

 .مدلسازی مناسبی تعیین کرد

های باسکولی که مانع چرخش پی با بار برون محوری شده برخالف تیرهای رابط در شالوده: نکته

کردن نیروهای دو شالوده مجاور و  ها وظیفه متعادلشوند، کالفو برای خمس و برش طراحی می

ها در هنگام زلزله جلوگیری کنترل دوران و نشست آنها را ندارند بلکه از جابه جایی افقی پی

 .گیرندکنند و تحت اثر نیروی محوری قرار میمی

 :رفیت باربری خاک و نشست مجاز پیظت امالحظ

توان از روابط نظری ک میجهت محاسبه ظرفیت باربری یک خا: الف( ظرفیت باربری خاک

نامه مبحث هفتم باید از نظریه آیین 7-۴-۳-۱ محققین مختلف استفاده نمود که طبق بند

 .هانسن استفاده کرد

 .این رابطه در بخش اول این فصل به تفصیل معرفی گردید
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های درجا توان از آزمونالزم به ذکر است که عالوه بر روابط نظری می

 .نمود استفاده نیز …و PMT ،CPT ،SPTنظیر

خوانیم مقادیر از مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان می ۴۴7 در بند: ب( نشست مجاز پی

های مختلف، به شرح جداول های قرار گرفته بر روی خاکهای قابل قبول در زیر انواع پینشست

 .باشندزیر می

 ستاتیکیمبحث هفتم: مقادیر اولیه نشست مجاز تحت بارگذاری ا 7-۴-۲جدول 

 

 .همچنین الزم است تا حداکثر مقدار دوران )چرخش( مجاز در پی طبق جدول زیر منظور گردد

 مبحث هفتم: مقادیر مجاز چرخش 7-۴-۳جدول 

 

اصول کنترل و طراحی پی های سطحی با روش های تنش مجاز و حد نهایی 

 :)حالت حدی(
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ب مندرج در مبحث هفتم مقررات برای طراحی، محاسبات و یا کنترل یک پی سطحی طبق مطال

ها کنترل ملی ساختمان، الزم است تا پایداری پی و خاک زیر آن را در مقابل یک سری پدیده

 .کنیم

 :باشندها به شرح سه مورد زیر میترین این پدیدهمهم

 الف( کنترل ظرفیت باربری خاک و عدم گسیختگی آن

 ب( کنترل لغزش افقی پی بر روی خاک زیرین

 هانترل نشست یکنواخت و غیر یکنواخت در پیج( ک

های دیگری همچون از دست رفتن پایداری البته الزم است تا پی سطحی در مقابل پدیده: تذکر

ای ناشی از تغییر مکان پی نیز کنترل کلی پی، گسیختگی توأم زمین و سازه پی و گسیختگی سازه

 .گردد

 :نالف( ظرفیت باربری خاک و عدم گسیختگی آ ◊ 

و نیروهای مقاوم ایجاد شده در خاک زیر  F اگر بارها و نیروهای وارد شده بر روی پی را با حرف

از  F نمایش دهیم، برای حفظ پایداری خاک زیر پی، الزم است تا نیروی موجود R پی را با حرف

 .کمتر باشند R نیروهای مقاوم

 :هست( باید برقرار باشد نامه نیزآیین 7-۴-۱ بدین منظور رابطه مقابل )که رابطه

 

، بار وارد شده از طرف ستون، نیروی وزن پی و نیز خاک قرار F ترین عوامل در ایجاد نیرویمهم

 .باشندگرفته بر روی آن می
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نیز تابعی از خصوصیات خاک )به ویژه ظرفیت باربری خاک یا  R مقدار نیروی مقاوم

 .باشدو همچنین ابعاد پی می qult)همان

 ( روش تنش مجاز۱- الف

 :آیندبه صورت زیر به دست می R و F در این روش مقادیر نیروهای

 :شودنیروی مقاوم ناشی از ظرفیت باربری خاک است که به صورت زیر محاسبه می R: نیروی (۱

 

 .باشدباربری مجاز خاک زیر پی می qult در رابطه باال و ظرفیت

چطور  R و اصوالً نیروی مقاوم F.S. و A ،(qs) ، (qult))پی (نحوه بدست آوردن پارامترهای

 :شودمی

، مساحت کف L وB  همان مساحت کف پی است )مثال در پی مستطیلی با ابعادA: پی

 .(باشدمی A پی B×L= پی

  :qs مقدار تنشی است که به ازاء نشست مجاز Sa شوددر زیر پی ایجاد می. 

 .کنیممی استفاده تنشس –برای تعیین و اصواًل از نمودار تنش 

 :qult همان ظرفیت باربری خاک زیر پی سطحی است. 
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ای( از در شرایط بارگذاری استاتیکی و یا دینامیکی )لرزه .F.S برای محاسبه ضریب اطمینان

ای از جداول مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان است( مقادیر متناظر با جدول زیر )که گزیده

 .کنیماستفاده می

 مینان در محاسبه ظرفیت باربری خاک زیر پیضرائب اط

 

طبق ترکیب بار  F اگر بخواهیم پی سطحی را براساس طرح استاتیکی بررسی کنیم، :Fنیروی (۲

 :شودزیر لحاظ می

 

طبق ترکیب باری به صورت F  ای بررسی کنیم،ولی اگر بخواهیم پی سطحی را براساس طرح لرزه

 :شودزیر محاسبه می

 

 ش حالت حدی( رو۲-الف

 :بار دیگر رابطه اصلی کنترل ظرفیت باربری پی را در نظر بگیرید

 

اگر بخواهیم با روش حالت حذی ابعاد پی را طراحی یا پایداری آن را کنترل کنیم، مقادیر 

 .آیندبه صورت زیر بدست می R و F نیروهای

https://ostovarsazan.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad%db%8c/


 

 :آیددست مینیروی مقاوم کاهش یافته خاک است که به صورت زیر به  :R نیروی (۱

 

نیز مساحت کف A پی همان ظرفیت باربری نهایی خاک زیر پی است و qult در رابطه فوق

 .باشدشالوده می

جایگذاری  R ضریب کاهش مقاومت خاک نامیده شده و طبق جدول زیر در رابطه Φ همچنین

 .شودمی

 ضرائب کاهش مقاومت خاک در محاسبه ظرفیت باربری

 

دانید در روش حالت حدی، ترکیب بارها به صورت ضریب دار در که می همانطور F: نیروی (۲

 .شودنظر گرفته می

ای( و دینامیکی در دو حالت طرح استاتیکی )غیر لرزه F بر همین اساس برای محاسبه نیروی

 :کنیمای( از ترکیب بارهای زیر استفاده می)لرزه

 

 :ب( کنترل لغزش افقی پی بر روی خاک زیرین ◊ 
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کن است در برخی حالت های بارگذاری بر روی پی )ناشی از عوامل مختلف(، ترکیب بارهای مم

 .ای افقی باشد که بخواهد باعث لغزش پی روی سطح خاک شودوارد شده دارای مؤلفه

، از (H) برای جلوگیری از این موضوع الزم است تا برایند نیروهای محرک برای ایجاد لغزش

 .کمتر باشد. یعنی داشته باشیم PP) و S شامل(در مقابل لغزش برآیند نیروهای مقاوم 

 

 (:نامه استآیین 7-۴-۲ در رابطه باال )که فرمول

H خواهد لغزش را ایجاد کندبرآیند بارهای طراحی افقی وارد بر پی است که می. 

 H ویاگر الیه خاک در حالت محرک نیز به پی نیروی افقی وارد کند، الزم است آن را در نیر

 .برآیند در نظر گرفته و محاسبه کنیم

S نیروی ناشی از تنش برشی بین خاک و سطح زیرین پی است. 

PP خواهد در مقابل لغزش افقی مقاومت باشد که مینیروی الیه خاک مقاوم در جلوی پی می

 .کند

 ( روش تنش مجاز۱-ب

براساس روش تنش مجاز، نیروی مقاوم برشی در مقابل لغزش پی به صورت زیر به  :S نیروی (۱

 .آیددست می
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 :در رابطه فوق که براساس اصول مقاومت برشی خاک نوشته شده است

N  العمل قائم وارد بر کف پی است که با توجه به نیروهای قائم و از معادله عکس

 آید.به دست می Fy =0∑ تعادل

 .همان نیروی قائم فشاری بر روی پی است N معموالً

δ زاویه اصطکاک بین خاک و کف پی و tanδ ضریب اصطکاک بین این دو سطح است. 

 .دهندنیز نمایش می ƒs یا μ گاهی ضریب اصطکاک را با

Ca چسبندگی بین خاک و کف پی در واحد سطح آنها است. 

A باشدمساحت کف پی می. 

کند در شرایط بارگذاری غیر نامه توصیه میی در مقابل لغزش، آیینبه منظور اطمینان از طراحی پ

 :در رابطه لحاظ کنیم .F.S ای، مقادیر زیر را برایای و لرزهلرزه

 های سطحیضرایب اطمینان در مقابل لغزش افقی پی

 

 روش حالت حدی( ۲-ب

 :بار دیگر رابطه کنترل لغزش پی را در نظر بگیرید
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 :آیدنیروهای موجود در رابطه فوق، به صورت زیر به دست میطبق روش حالت حدی 

نیروی برشی مقاوم کاهش یافته در مقابل لغزش است که بین خاک و پی ایجاد  :S نیروی (۱

 :آیدشود و از رابطه مقابل به دست میمی

 

 .اندپیش از این معرفی شده A و δ ,N  Ca,در رابطه فوق پارامترهای

ρ یروی مقاوم برشی بوده که طبق جدول زیر در دو حالت بارگذاری استاتیکی نیز ضریب کاهش ن

 .آیدو لرزهای به دست می

 ضریب کاهش نیروی مقاوم برشی در مقابل لغزش پی سطحی

 

 .آیدنیروی ناشی از فشار جانبی خاک به پی است که به صورت زیر به دست می: PP نیروی (۲

 

 .اندپیش از این معرفی شده B و kp ، y’،  tدر رابطه فوق پارامترهای

نیز ضریب کاهش مقاومت برای نیروی رانشی مقاوم خاک است که مقدار آن طبق  ρ ضریب

 .آیدجدول زیر به دست می

 ضریب کاهش نیروی مقاوم جانبی در مقابل لغزش پی سطحی
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شده بر روی  نیروی افقی محرک )سبب( لغزش است که با توجه به بارگذاری وارد  :H نیروی (۳

 .آیدپدست می

 :هاج( کنترل نشست یکنواخت و غیریکنواخت در پی  ◊ 

اگر نشست ایجاد شده در خاک زیر سازه بیش از حد باشد، اگر چه سازه به طور کامل تخریب 

 .های آن مختل شده و نمای آن تخریب خواهد شدشود، ولی برخی کاربرینمی

رات ملی ساختمان، حداکثر مقدار نشست قابل قبول ایجاد نامه مبحث هفتم مقربدین منظور آیین

 .کندرا محدود می (S) شده در زیر سازه

 :نامه نیز هست( برقرار باشدآیین 7-۴-۳ بر این اساس باید رابطه مقابل )که فرمول

 

یکنواخت پی است که بر حسب مورد و براساس نشست مجاز یکنواخت و یا غیر Sa در رابطه باال

 .شودنامه( استخراج میآیین 7-۴-۲ و خاک زیر آن، از جدول زیر )جدول نوع پی

 مبحث هفتم: مقادیر اولیه نشست مجاز تحت بارگذاری استاتیکی ۲-۴-7جدول 
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 مبحث هفتم: مقادیر مجاز چرخش 7-۴-۳جدول 

 

های االستیک )آنی(، نشست تحکیم همچنین نشست ایجاد شده در خاک زیر پی شامل نشست

 :آیدباشد که به صورت مقابل به دست میه و ثانویه خزشی( میاولی

 

 

 

 .شودنشست تحکیم اولیه فقط در خاک رس اشباع مطرح می: ۱تذکر 

کنترل نشست ربطی به روش طراحی نداشته و تحت بارهای بدون ضریب )بارهای  :۲تذکر 

 .شودبرداری انجام میبهره
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مبحث هفتم، در هر دو روش طراحی  7-۴-۵-۲-۳ و 7-۴-۵-۱-۶ طبق بندهای: ۳تذکر 

 .تنش مجاز و حالت حدی، باید نشست را کنترل کنیم که از نشست مجاز کمتر باشد

 :نامهنکات و موارد تکمیلی پی های سطحی در آیین

های سطحی، الزم است تا موضوعات زیادی را مورد همانطور که گفته شد در بررسی و طراحی پی

 .توجه قرار دهیم

 .شودتر یعنی ظرفیت باربری، لغزش و نشست پی توجه میی اصوال به سه مورد مهمول

های سطحی، ضرایب اطمینان و یا ضرایب کاهش مقاومت حال اگر برای کنترل سایر موارد در پی

 .ای بخواهیم، کافیست از جداول زیر استفاده کنیمهای بارگذاری استاتیکی و لرزهرا در حالت

ث هفتم: حداقل ضرایب اطمینان به روش تنش مجاز در شرایط مبح 7-۴-۴ جدول

 (نواری –استاتیکی )پی منفرد 

 

مبحث هفتم: حداقل ضرایب اطمینان به روش تنش مجاز در شرایط  7-۴-7جدول 

 ایلرزه

 

 استاتیکی مبحث هفتم: ضرایب کاهش مقاومت در شرایط 7-۴-۶جدول 
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ای برای روش حالت شرایط لرزه ومت درمبحث هفتم: ضرایب کاهش مقا ۸-7-۴جدول 

 حدی

 

 :های سطحیپایداری کلی پی  ◊ 

 :های دارای شرایط زیر، باید مالحظات و توجه ویژه در نظر گرفتدر کنترل پایداری کلی پی

دار، چه به صورت طبیعی و چه به صورت خاکریزی در نزدیکی و یا روی ساختگاه شیب .1

 شده

 ده و یا دیوارهای حائلهای حفاری شدر نزدیکی محل .2

 ها، مخازن آب و یا سواحل دریاهاها، دریاچهها، کانالدر نزدیکی رودخانه .3

 های مدفونبرداری و یا سازهدر نزدیکی معادن در حال بهره .4
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 :نشست غیریکنواخت زیر پی

 :ها باید به موارد زیر توجه داشتهای غیریکنواخت پیدر مورد نشست

ها باید با در نظر گرفتن توأم توزیع های نسبی پییکنواخت و دورانهای غیرنشست: ۲-۱-ب

 .های مختلف، محاسبه شوندنیروهای متفاوت وارده و تغییرات احتمالی مشخصات خاک زیر پی

بینی محاسبه نشست غیریکنواخت بدون منظور کردن سختی سازه ممکن است به پیش: ۲-۲-ب

 .مقادیر غیر واقعی بیانجامد

 .ها منظور کردهای با اهمیت باال، اندرکنش سازه و خاک را باید در تحلیلتمانبرای ساخ

مقادیر اولیه نشست غیریکنواخت مجاز بر حسب نوع پی، نوع خاک و نوع سازه )جهت : ۲-۳-ب

 .شودبرداری انتخاب میتامین پایداری سازه( و حفظ شرایط بهره

گذارد از قبیل ارتعاشات پی و ری پی تأثیر میبرداسایر شرایطی که در بهره :سایر شرایط ۳-ب

 .خاک، آماس خاک، آب شستگی زیر پی و رطوبت باید در نظر گرفته شود

 :آزمون های درجا ◊ 

های درجا، باید نکات زیر را مدنظر در محاسبه ظرفیت باربری خاک زیر پی با استفاده از آزمون

 :قرار داد
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توان به صورت ستاندارد، نفوذ مخروط و پرسیومتر میهای درجا مثل نفوذ ااز نتایج آزمایش

 .مستقیم یا غیرمستقیم برای تعیین ظرفیت باربری استفاده کرد

پارامترهای مقاومتی خاک از آزمایش در محل به دست : استفاده غیرمستقیم ۱-۲-۳-۴-7

 .رودآمده و سپس روابط نظری به کار می

های در بی که رابطه مستقیم بین نتایج آزمایشاز روابط تجر: استفاده مستقیم ۲-۲-۳-۴-7

 محل و ظرفیت

 .شودکنند استفاده میباربری را ارائه می

 :در خصوص استفاده از روابط تجربی باید نکات ذیل مورد توجه باشد

 رابطه تجربی باید در مرجع معتبر منتشر شده باشد. 

 اند، و اعتبارسنجی شده روابط تجربی که برای خاک منطقه مورد نظر در ایران توسعه

 .اولویت دارند

 :نکاتی پیرامون روش تنش مجاز ◊ 

 در مورد مقادیر بارها در روش تنش مجاز، باید نکات زیر را در نظر گرفت

ترکیب بار مورد استفاده در این روش ترکیبات مطرح شده در بخش تنش  ۱-۱-۵-۴-7

 .باشدمی مقررات ملی ساختمان ۶مبحث  مجاز
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 .باشدضرایب بار در این روش عمدتًا یک می

بار زنده در محاسبات نشست دراز مدت اعمال  ۵۰% های چسبنده فقطدر خاک ۲-۱-۵-۴-7

 .شودمی

مجموع بار زنده و مرده کمتر باشد از آن  ۲۵/۰ در صورتی که بار زلزله یا باد از ۳-۱-۵-۴-7

 .شودصرف نظر می

مجموع بار زنده و مرده بیشتر باشد باید بار  ۰ /۲۵ در صورتی که بار زلزله یا باد از ۴-۱-۵-۴-7

 .زلزله با باد در نظر گرفته شود

یابد، زیرا ضریب اطمینان در شرایط زلزله ایش میدر این شرایط ظرفیت باربری مجاز خاک افز

 .شودکمتر از شرایط استاتیکی انتخاب می

های ایجاد شده در زیر انواع روش های اجرا و طراحی پی های کنترل تنش ◊ 

 :سطحی

پذیر( بر های سطحی مختلف )صلب و انعطافهای ایجاد شده در زیر پیبه منظور کنترل تنش

 :ای و چسبنده( باید به جداول زیر توجه نمود)دانهها روی انواع خاک

مبحث هفتم: وضعیت تنش محاسبه شده زیر پی در مقایسه با ظرفیت  ۵-۴-7 جدول

 باربری در روش تنش مجاز
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ای از پی نباید دچار های زیر پی باید توجه داشت که هیچ نقطهدر کنترل تنش ۸-۱-۵-۴-7

هایی مثل شمع، ریز ن بخش از کشش توسط المانمگر آنکه آ =0) کشش شود )حداقل تنش

 .شمع یا مهارها تحمل شود

پذیر چنانچه ظرفیت باربری مجاز از معیار نشست به دست آمده های انعطافدر پی ۹-۱-۵-۴-7

توان براساس تنش مؤثر متوسط کنترل نقطه به نقطه تنش نیست و طراحی را می باشد نیازی به

 .ز انجام دادکمتر از ظرفیت باربری مجا

عمل  7-۴-۵ برای کنترل تنش زیر پی در حالت حدی نهایی مشابه جدول ۴-۲-۵-۴-7

 شود ولی الزم استمی

 .به جای ظرفیت باربری مجاز از ظرفیت باربری کاهش یافته استفاده شود

 

 :ایظرفیت باربری در شرایط لرزه ◊ 

 .وابط نظری استاتیکی استفاده کردتوان از ربرای کنترل ظرفیت باربری در شرایط زلزله می
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شود از های با اهمیت توصیه میو ساختمان ۱/۰ ای بزرگتر ازهای رسی و ضریب لرزهالبته در خاک

 .روابط نظری ظرفیت باربری با در نظر گرفتن اینرسی )مثل روش سارما( استفاده شود

 :پذیرهای انعطافنکات پی ◊ 

توان از فرق توزیع پذیر و به دست آوردن تنش زیر پی نمیفهای انعطابرای تحلیل پی ۱-۶-۴-7

 .خطی تنش در زیر پی استفاده کرد

سازی شبیه (Ks) توان خاک را به صورت فنرپذیر میبرای تحلیل سازه پی انعطاف ۲-۶-۴-7

 :به نکات ذیل توجه شود کرد اما الزم است

صفحه و یا آزمایش فشارسنج با های معتبری مثل بارگذاری از آزمایش Ks مقدار و (الف

 .اصالحات الزم بدست آید

باشد و متناسب با نشست در تمام سطح زیر پی صحیح نمی Ks انتخاب مقدار یکنواخت برای (ب

 .شودها توصیه میاتفاق افتاده باید تغییر کند و افزایش سختی در لبه

پیوسته برای خاک برای تحلیل دقیق نشست پی الزم است از مدلسازی محیط  ۳-۶-۴-7

 .استفاده گردد

 :های سطحیمالحظات اجرایی پی ◊ 

 .متر باشد ۵/۰ عمق پی حداقل باید ۱-۱-7-۴-7
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 :تراز پی

 :برای تعیین تراز زیر پی باید موارد ذیل رعایت شود ۲-۱-7-۴-7

های رسی پی باید در ترازی اجرا شود که تغییرات فصلی باعث تورم یا انقباض در خاک (الف

 .نشود

ها موجب تغییر مکان بیشتر از حد باید در ترازی اجرا شود که در آن ریشه درختان و بوته پی (ب

 .مجاز نگردد

 .پی باید بر روی الیه باربر مناسب طبیعی و یا خاک بهسازی شده اجرا شود (پ

 .زدگی زمین در پی خرابی ایجاد نکندپی در ترازی اجرا شود که در آن تراز، یخ (ت

تراز ایستایی در زمین و مسائلی که ممکن است در اثر حفاری برای پی در زیر سطح آب پیش  (ث

 .آید باید در نظر گرفته شود

های احتمالی در محدوده نزدیک پی که برای ساخت و سازهای دیگر و یا عبور اثرات حفاری (ج

 .زیرزمینی خدمات شهری مورد نیاز است در نظر گرفته شود

احتمالی زمین و کاهش مقاومت الیه باربر در اثر نشست آب و یا اثرات آب و هوایی جابه جایی  (چ

 .های ساختمانی باید در نظر گرفته شودو یا روش

 .حتی االمکان اجرا پی در عمق بیشتر به منظور تأمین پایداری پی مدنظر قرار گیرد (ح
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 :هابرداریها و گوداصول طراحی پی های سطحی اجرا شده در نزدیکی شیب

شود باید مطابق با موارد ذیل ها ساخته میهایی که در نزدیکی شیبمحل پی ۳-۱-7-۴-7

 :انتخاب شود

ها باید از لبه شیب در باال و پایین شیب فاصله مناسبی داشته باشند که با کنترل پی (الف

 .شودها مشخص میپایداری شیب و تغییر شکل

قائم از لبه پی  ۱ افقی به ۲ گیرد خطی که با شیبار میزمانی که پی در باالی شیب قر (ب

گذرد نباید با سطح شیب برخورد کند، مگر آنکه تحلیل دقیق پایداری و تغییر شکل پی انجام می

 .شود

هایی که باید بر رو یا در مجاورت سطوح شیب ساخته شوند، باید یا از سطح شیب پی (پ

های مخرب تجهیز و قائم مناسب برای جلوگیری از نشست نشینی کنند و یا با مهارهای افقیعقب

 .شوند

 :ای سازه در طراحی پی های سطحینامهمباحث آیین

نامه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان از آیین ۹-۲۰-۴-۳ مقاطع بحرانی خمش و برش در بند

 :خوانیممی

صفحه قائم از سراسر لنگر خمشی مؤثر در هر مقطع شالوده باید با گذراندن یک  ۱-۳-۴-۲۰-۹

محاسبه لنگرهای خمشی حاصل از نیروها و فشارهای مؤثر بر تمام سطوح شالوده واقع  شالوده و

 .در یک سمت این صفحه تعیین گردد
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مقطع بحرانی برای تعیین حداکثر لنگر خمشی در بر شالوده، در مجاورت  ۲-۳-۴-۲۰-۹

 ها و ستون پایه وستون

 .این بند در نظر گرفته شود (پ) الى (الف) دیوارها باید به شرح

هایی که زیر ستون، ستون پایه یا دیوار بتنی قرار دارند، در بر عناصر مزبور، برای شالوده (الف

 .باشدمتکی به شالوده می

 

هایی که زیر دیوار با مصالح بنایی قرار دارند، در وسط لبه دیوار تا محور دیوار برای شالوده( ب

 .باشدمی
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هایی که زیر صفحه فلزی کف ستون قرار دارند، در وسط فاصله بر ستون تا لبه برای شالوده (پ

 .باشدصفحه فوالدی کف ستون می
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های منفرد و زیر دیوار، باید امکان ایجاد لنگر خمشی منفی و امکان در شالوده ۳-۳-۴-۲۰-۹

 .ده بررسی شودایجاد لنگر خمشی منفی و لزوم آرماتورگذاری در باالی مقطع شالو

 :خوانیمنامه میاز همین آیین ۹-۲۰-۴-۴ همچنین در بند

و برای برش دو طرفه d  مقطع بحرانی برای محاسبات برش یک طرفه به فاصله ۱-۴-۴-۲۰-۹

 :شوداین بند در نظر گرفته می( ب) و( الف) های تعیین شده به شرحمحل با

ه یا دیوار قرار دارند، بر عناصر مزبور، متکی بر هایی که زیر ستون، ستون پایبرای شالوده (الف

 .باشندها میشالوده

هایی که زیر صفحه فلزی کف ستون قرار دارند، وسط فاصله بر ستون تا لبه برای شالوده (ب

 .باشدها میصفحه فوالدی کف ستون

قاطع به عنوان مثال برای یک شالوده منفرد که یک ستون بتنی روی آن قرار گرفته است، م

 :باشندهای زیر میبحرانی برش یک طرفه و دوطرفه مطابق شکل
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توان لنگر هرگاه ستون قرار گرفته بر روی پی، بتنی باشد می: بررسی یک نکته کاربردی

 .خمشی و نیروی برشی در مقاطع بحرانی ذکر شده را به سادگی و از روابط زیر به دست آورد
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ن روابط استفاده کنیم که بارگذاری وارد بر پی خروج از مرکزیت نداشته توانیم از ایالبته زمانی می

 .و در نتیجه توزیع تنش در زیر پی یکنواخت باشد

 

 :در روابط فوق داریم

 

الزم به ذکر است از آنجاکه لنگر خمشی و نیروی برشی محاسبه شده در مقاطع بحرانی مذکور، 

شوند، باید طبق روش حالت حدی و از ه میجهت طراحی پی که یک عضو بتنی است استفاد

 .ترکیب بارهای ضریبدار در محاسبات آنها استفاده شود

 

 :ضوابط آرماتورهای خمشی و افت و حرارت در طراحی پی های سطحی  ◊ 

 حداقل آرماتور مورد نیاز (الف
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ته در یک پی خوانیم، حداقل آرماتور به کار رفنامه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان میدر آیین

 .شودسطحی، بسته به نوع شالوده به صورت زیر تعیین می

 .باشدحداقل مساحت آرماتورهای طولی در مقطع پی می Asmin در بندهای زیر، :تذکر

 .حداقل نسبت مساحت آرماتورهای طولی به مقطع پی است ρmin همچنین

 

ر حداقل آرماتور به کار رفته در ها مقدادر این نوع شالوده: های منفرد و گستردهشالوده -۱

 :توان نوشتداخل پی، همان آرماتور افت و حرارت است. یعنی می

 

ها، بسته به ضخامت پی داشته و به شرح زیر شدگی این پیهمچنین مقدار آرماتور حرارت و جمع

 :شودمشخص می

 های با ضخامت کمتر یا مساویبرای شالودهmm ۱۰۰۰داریم ،: 

 

را به ترتیب مقاومت فشاری بتن و مقاومت )تنش تسلیم( فوالد  ƒyd و ƒcd قدر رابطه فو

 .گیرنددر رابطه قرار می Mpa باشند که برحسبمی

در رابطه قرار  mm به ترتیب بعد پی و ارتفاع مؤثر آن هستند که بر حسب a و b همچنین

 .گیرندمی
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قل آرماتور طولی پی است( نیز احداقل آرماتور افت و حرارت که همان حد) Asmin در نهایت

 .شودمحاسبه می  mm² حسببر

 های با ضخامت بیشتر ازبرای شالوده mm ۱۰۰۰ تا mm ۲۰۰۰داریم ،: 

 

ضخامت کل مقطع پی است و  h باشد کهمی a = 1/3 - 0/0003 h در رابطه فوق

 .شوددر رابطه استفاده می mm حسببر

 :تر، داریمو بیش mm۲۰۰۰ های با ضخامتبرای شالوده

 ۳۴۰ برای میلگردهای رده :S  

 

  ۴۰۰برای میلگردهای رده :S  

 

  ۵۰۰برای میلگردهای رده S و باالتر: 

 

 

های باسکولی حداقل آرماتور طولی به صورت زیر برای تیر رابطه: های باسکولیشالوده -۲

 :آیدبدست می
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ت فشاری بتن هستند که و مقاوم به ترتیب تنش تسلیم فوالد ƒc و ƒy در روابط فوق

 .گیرنددر رابطه قرار می Mpa حسببر

درصد  ۱۰ این اعضا باید برای حداقل نیروی کششی معادل: هاهای رابطه بین شالودهکالف -۳

 .های طرفین خود طراحی شوندبزرگترین نیروی محوری نهایی وارد بر ستون

 :شود باابر میبه همین سبب آرماتور طولی حداقل الزم برای این اعضا بر

 

 .بوده φ =0/85 در روابط فوق،

  :Nu نیروی کششی طراحی کالف 

 Nu1 و :Nu2 های طرفین کالفهای پینیروهای محوری ستون 

 :qult همان ظرفیت باربری خاک زیر پی سطحی است. 

در این شالوده مقدار نسبت آرماتور در ناحیه کششی نباید کمتر  :های نواریشالوده -۴

 .درصد اختیار شود ۲۵/۰ از

 (ρs) بیشتر از مقدار آماتور تعیین شده در محاسبات ۳/۱ مگر آنکه آرماتور به کار رفته، به اندازه

 .باشد

به طور خالصه  .درصد اختیار کرد ۱۵/۰ توان این نسبت را کمتر ازالبته در حالت اخیر نمی

 :توان نوشتمی
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 :ی های سطحیجزئیات اتصال ستون به شالوده در طراحی پ ◊ 

 :خوانیمنامه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان میاز آیین ۹-۲۰-۶ در بند

نیروها و لنگرهای پای ستون، دیوار یا ستون پایه باید با عملکرد اتکایی بتن و گشتش  ۱-۶-۲۰-۹

های مکانیکی به میلگردهای ادامه یافته طولی ستون، میلگردهای انتظار و یا اتصال دهنده با فشار

 .الوده یا ستون پایه منتقل شوندش

گاهی، شالوده و عضو متکی بر آن نباید از تنش اتکایی بتن در سطح تماس عضو تکیه ۲-۶-۲۰-۹

 .تجاوز کند ۹-۱۴-۱۰ مقاومت اتکایی نهایی بتن در هر یک از سطوح تماس، طبق ضوابط بند

های مکانیکی بین عضو همیلگردهای طولی ستون، میلگردهای انتظار، یا اتصال دهند ۳-۶-۲۰-۹

این بند کافی باشند ( ب) و (الف) عضو متکی بر آن باید برای انتقال نیروهای به شرح گاهی وتکیه

 :را تأمین کنند ۹-۲۰-۶-7 و ۹-۲۰-۶-۶ های بندهایو عالوه بر آن محدودیت

 .آن قسمت از نیروی فشاری که از مقاومت اتکایی بتن بین دو عضو تجاوز کند (الف

 .هرگونه نیروی کششی محاسبه شده در سطح تماس (ب

برای انتقال لنگرهای خمشی به ستون پایه یا شالوده، میلگردهای انتظار یا اتصال  ۴-۶-۲۰-۹

 .های مکانیکی باید ضوابط پیوستگی بتن و فوالد را، مطابق فصل بیست و یکم تأمین نماینددهنده

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad%db%8c/


 

و یا به  ،۹-۱۵-۱۴ اصطکاکی، مطابق ضوابط بندنیروهای برشی باید با عملکرد برش  ۵-۶-۲۰-۹

 .روش مناسب دیگری به ستون پایه یا شالوده انتقال داده شوند

کننده سطح تماس بین ها سطح مقطع میلگردهای قطعها و ستون پایهدر ستون ۶-۶-۲۰-۹

 .سطح مقطع عضو متکی باشد ۰۰۵/۰ گاهی و عضو متکی بر آن، نباید کمتر ازعضو تکیه

کننده سطح تماس دیوار با شالوده، نباید در دیوارها سطح مقطع میلگردهای قطع 7-۶-۲۰-۹

 .باشد ۹-۱۹-۴-۲ کمتر از مقدار حداقل میلگردهای قائم داده شده در بند

ای بین در صورت استفاده از وسایل مکانیکی برای ایجاد مفصل یا غلتک گهواره ۸-۶-۲۰-۹

-۹-۲۰-۶ به ستون و شالوده باید عالوه بر ضوابط بندهای اتصال این وسایل ستون و شالوده، در

 .نیز رعایت شود ۹-۶-۲۰-۹ بندضابطه ۹-۲۰-۶-۵ تا ۱

مهره های مهاری و اتصال دهنده های مکانیکی باید چنان طراحی شوند که قبل از  ۹-۶-۲۰-۹

 گسیختگی پیچ

 .امهاری یا گسیختگی بتن اطراف آنف به مقاومت تسلیم خود برسند

 :ها در طراحی پی های سطحیهای رابط شالودهابط مربوط به کالفضو ◊ 

 :خوانیماز مبحث نهم مقررات ملی ساختمان می 7-۲۰-۹ در بند

های جدا از هم در یک ساختمان باید در دو امتداد ترجیحً عمود بر هم، به شالوده ۱-7-۲۰-۹

حرکت دو شالوده نسبت به هم  ها مانعرابط بهم متصل شوند، به طوری که کالف هایوسیله کالف

 .گردند
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ها و های صنعتی، آشیانههای یک طبقه که دارای دهانه، بزرگ هستند مانند ساختماندر ساختمان

ها دارای عمق استقرار و پایداری کافی در برابر نیروهای جانبی هستند، از غیره که در آنها شالوده

 .رف نظر کردتوان صبینی کالف در امتداد دهانه قاب میپیش

 .ها خاکریز اطراف شالوده باید بعداً به خوبی کوبیده و متراکم شوددر این شالوده

ها وجود ندارد، مشروط بر آنکه مطالعات ویژه، در موارد دیگر نیز که به هر دلیل امکان اجرای کالف

ها و یا ودههای دیگر مانند به کارگیری شمع برای زیر شالنشانگر آن باشد که استفاده از روش

تواند حرکت نسبی ها و ایجاد فشار خاک بر روی آنها در عمق مناسب میاجرای ستون پایه

 .پذیر استگیری از روش مربوطه امکانها را محدود سازد، بهرهشالوده

میلیمتر اختیار  ۳۰۰ ابعاد مقطع کالف رابط باید متناسب با ابعاد شالوده و حداقل ۳-7-۲۰-۹

 .ی که سطح فوقانی آن با شالوده یکسان باشداشود، به گونه

های های میانی ممتد باشند و در شالودهها باید در شالودهمیلگردهای طولی کالف ۵-7-۲۰-۹

 .بر ستون مهار شوند کاری از محاذات

 :سایر مالحظات سازه های پی های سطحی به جهت طراحی ◊ 

میلیمتر و فاصله محور تا محور آنها از  ۱۰ ها قطر میلگردها نباید کمتر ازدر شالوده ۳-۵-۲۰-۹

 .میلیمتر در نظر گرفته شود ۳۵۰ میلیمتر و بیشتر از ۱۰۰ کمتر از یکدیگر، نباید

در شالوده های حجیمی که در آنها ابعاد و حجم بتن مستقل از نیازهای محاسباتی  ۴-۵-۲۰-۹

 .ضرورتی ندارد ۹-۲۰-۵-۱ می شوند، رعایت حداقل آرماتور خمشی مطابق بند در نظر گرفته
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های سطحی مورد نظر باشد باید در آن سطوح یک ها در صورتی که کنترل ترکدر این شالوده

 .شبکه میلگرد جلدی مطابق رابطه زیر به کار برد

 

 .به ترتیب می باشند S و dc در رابطه فوق

 .کمتر باشد mm ۲۰۰ در هر mm ۱۰ البته مقدار فوق نباید در هیچ حال از یک میلگرد به قطر

 .است mm ۳۵۰ حداکثر فاصله میلگردهای جلدی: تذکر

توان ضخامت را برای محاسبه حداقل مقدار های با ضخامت متغیر، میدر شالوده ۴-۸-۲۰-۹

 .شدگی برابر با ضخامت شالوده فرضی هم حجم آن اختیار کردآرماتور کششی حرارت و جمع

به مقدار  ۱.۳ میلیمتر از آنجایی که حداقل ۱۰۰۰ های با ضخامت بیش ازدر شالوده ۵-۸-۲۰-۹

محاسباتی در  رد ۹-۲۰-۸-۳ یا ۹-۲۰-۸-۲ شدگی به دست آمده از بندجمع آرماتور حرارت و

 .وجه تعبیه گردد هر وجه از مقدار مزبور، فوالد حداقل ذکر شده در این بند، در آن

های منفرد در صورتی که عملکرد، شالوده یکطرفه باشد، و یا عملکرد آن در شالوده ۵-۵-۲۰-۹

شکل آن مربع باشد، توزیع میلگردها در سراسر عرض شالوده بایدبه طور یکنواخت  دو طرفه بوده و

 .صورت گیرد

 .این بند باشد (ب) و( الف) در غیر این صورت توزیع میلگردها باید مطابق ضوابط

 .شوندمیلگردهای طولی شالوده به طور یکنواخت در سراسر عرض شالوده توزیع می (الف
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شود، در نوار میانی قسمتی از میلگردهای عرضی شالوده، که مقدار آن از رابطه زیر تعیین می (ب

پایه قرار که عرض آن برابر با یعد کوچکتر سطح شالوده است و به طور متقارن نسبت به ستون 

در دو  ۹-۲۰-۵-۳ شوند و بقیه میلگردهای عرضی با رعایت بندمی دارد، به طور یکنواخت توزیع

 .شوندسمت میانی به طور یکنواخت قرار داده می

 

 .است (β=L/B) برابر نسبت طول به عرض پی مستطیلی β در رابطه فوق

 استوارسازان: گردآورنده
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