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د لوړو زده کړو وزارت پیغام
د برش د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په السته راوړلو،
ساتلو او خپرولو کېې ییېر م ېم روو لوبېول د  .دريس کتېاب د صاېاب
اسېېايس برخېېه يېېوړو دېېې د ددک کې پ د کړفړېېک پېېه لوړولېېو کېېې م ېېم
اردښک لر  .له همدپ امله د ص یوالو پړژصدو شېویو میړېاروصو ،د وخېک د
غوښتنو او د ټولنې د اړتړاوو په صظر کې صړولو رسک باید صو دريس مواد او کتابوصېه د مصاېلړنو
لپارک برابر او داپ يش.
له ښاغلو استاداصو او لړکواالصو څخه د دړک له کومي مننه کوم دې دوامدارک دیار یېې ایتېتل او
د کلوصو په اوږدو کې یې په خپلو اړوصدو څاصګو کې دريس کتابوصه تېللړ او ببېاړد د  ،خپې
ميل پور یې ادا ء ک

د او د پوهې موتور یې په حرکک راوست د  .له صورو ښاغلو اسېتاداصو

او پوه اصو څخه هم په درصښک غوښتنه کوم تر څو په خپلو اړوصدو برخو کې صېو دريس کتابوصېه
او دريس مواد برابر او داپ ک  ،دې له داپ وروسته د ګراصو مصاېلړنو پېه واک کېې ورکې و
يش او د ددک ک و د کړفړک په لوړولو او د علمي پروسې په پرمختګ کې یې صېک ګام اخړتت
و .
د لوړو ددک ک و ودارت دا خپله دصدک بود دې د ګراصو مصالړنو د علمي سطصې د لوړولو لپېارک
د علومو په مختلفو رشتو کې میړار او صو دريس مواد برابر او داپ ک .
په پا کې د افغان ماشوماصو لپارک د يرمني کمړټې او دموږ همکېار یاکېی یصړې وردک څخېه
مننه کوم دې د د کتاب د خپرولو لپارک یې دمړنه برابرک ک ېدک.
هړله مندک یم دې صوموړپ ګټورک پروسه دوام وک

او پراختړا ومومي تر څو په صړږدپ راتلوصکې

کې د هر دريس مضمون لپارک لږ تر لږک یو میړار دريس کتاب ولرو.
په درصښک
پوهنم دوکتور صجړب هللا خوايه عمر
د لوړو ددک ک و ودیر
کاب ۹۳۱۷ ،

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستتتاپ تته وننتونونتتو رتتک د درو رتتتایونو رشتتوای او نیتتتوای یتته یولتتو ستتتون و
رېتت .ی لتتو لتتا ستتشیر استتتاداپ او محصتتلیا نوتتتو مرلومتتالو لتته زا رستت نتته یتتر
لتتدرلک رتتو او یتته نغتتو رتتتایونو او چپرتونتتو

تته ګ تت

تته ا میتتتود

تته ګختته ازتته چتتک ا د او تته یتتا ار رتتک تته یتت

ریفیت فولورا ي رې .ی
لتتر اوستته تتورد متتو د ننګرنتتار زوستتت رنتتدنار نتترا
رایتت

یل ت

ایبیتتروي رای رای ت يبتتي وننتتتوپ او
ستتاتنک ان نیتتتر

تتون ل نیتتت وننتتتتوپ یپتتار  ۲۷۸عنوانتته م تلتتيس درو رتایونتتته د يتت

اقتصتتاد ژورنتتایی ا او راعتتت ونن( تتو  ۹۶يبتتي د انتتاپ د علشتتي نشټتتارلو تتوینک  ۱۶۰ DAADيبتتي او
غیتتتر يبتتتي د افغتتتاپ ماستتتومانو یپتتتار د رمنتتتي رشېختتتک  ۷ Kinderhilfe-Afghanistanرتایونتتته د انتتتاي او
افغتتاي وننتونونتتتو تتتوینک  ۲ DAUGرتایونتتته تتته متتت ار
رنستتتویګر

لتتتيس رتتتک د انتتتاپ فتتتدرا

شهتتتور

تتت ا

 ۲رتایونتتته د  ۱ Afghanistan-Schulenد صتتتاف ینستتت ی تتتوا  ۱د ستتتلواې ااتتت او  ۸نتتتور رتایونتتته

د رانراد ادناور ینس ) ه مان مرسته چاپ رړ د ی
د لتتادونک و د چتتک نومتتو

چتتاپ ستتو رتایونتته د نېتتواد ویتتو ا ونتتد وننتونونتتو او لتتو لتتا ستتشېر

ادارو او مؤسستتالو لتته تته و لتتا لوګتته وایتت ستتو د ی تتو چتتاپ ستتو
 ecampus.orgول

اڼک

رتایونتته یتته www.afghanistan-

ه ډاونلوډ روزی سئی

دا رړنتتک تته داستتک تتا رتتک لتتر د رېتت .چتتتک د افغانستتتاپ د یتتو و د رتتتتتتړو و ار د - ۲۰۱۰

 )۲۰۱۴رلونو ه مه سرتالیژلت الپ رک راغه د چک:

"د یو و د رړو او د ښوونک د ښه ریفیت او د روونټو له د نولو رتر او علشتي مرلومتالو د یرایرویتو یپتار
ا لنه د چک ه در او ښتو ژیو د درو رتایونو د ییټلو فرصت یرایر يش د لرلیشي نصاب د رلفورا یپار
یه انگرل

ژیک

ه در او ښتو ژیو له د رتایونو او درو موادو ژیا

رله د وننتونونو محصلیا او استاداپ نيش روزی عرص

ا لتا د

یته دد امټانتالو

نولو لتا او رتر مرلومتالو لته زا رست

ته
یتدا

رړ ی"
متتون .غتتوا و چتتک د درو رتتتایونو تته یرایرویتتو د د نیتتواد یتته وننتونونتتو د مرستتته ورتتړو او د چپختتر او
یټچتتر نتتور دوراپ لتته د تتای ټ ت رېتت.دوی د دد یپتتار دا ا لنتته د چتتک د یتتو و د رتتړو د موسستتالو یپتتار
نر را

ه نا ه  ۱۰۰عنوانه درو رتایونه چاپ يشی

لههټولولههووو اوههوونوههخه نیوو کههټوچې ههټوپههومسوکههبوخههټو ن ههوووبهه
ملې ه سوما هههو ونمومهههوچههوو نههکوخکههونتولې ههکوکههو وپخه ویههټسول

و

ههووپههبویههو وپخه ویههټو
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وکهه ولنهههتیورېهههتوپههن سوهوههویکوخهټومنکوپههبومههبوتنپههن وکههبوخهټوسههټوپېدېه وکههه ونمومتموههخټومههبو و
نومیههپوخوچيو،ههوسونوههخه نیوونموو پ ه ېيووخههټومنکوپههبومتپههنماوچشپنتیټههټو ومههه وکههوموول ههووخههټونومیههپو
نههکومونیپمنمیههټونمویت مهههوولههټووههویکو،یورم ه وپههن سور ه و ههووخههټو ههایوخههپ و

ههټوپههبون ې هنونو

هوویټوخوترټوپنما و
د مؤیفینتتو او زپروونټتتو یتته زتتوا تتور لتتار الستتت ستتوی دی لر تتو د رتتتایونو محتولتتا د نړلوایتتو علشتتي
مریتتارونو تته استتاا یرایتتر يش زتتو ییتتا نتتا ریتتدای يش د رتتتاب تته محتتتوی رتتک ینتتک لیرولنتتک او
ستتتون د وی تتد يش نتتو یتته درنتتو یوستتتونټو
لا مون .له ه ییټلک ی ه راویی.

تته نیلتته منتتد لتتو لتتر تتو زپ ت نظرلتتا او نیتتورک مؤیتتيس او

لر و ه راللونټي چاپ رک اصالح يشی

یه افغاپ ماسومانو یپار د رمني رشیخک او د نغک یه مرش ډاررت الروا

ه ډار مننه روو چک د دغه رتاب

د چاپ یګښت لک وررړی دی دوی لر دد مهایه د ننګرنار وننتوپ د  ۱۶۰عنوانه يبي او غیريبي رتایونو د
چاپ یګښت ر غا ازیست دیی
د تتتک ای لتتتت  )GIZیتتته دفتتترت او )Center for International Migration & Development CIM

تتته

چتک متا یپتار لتتک یته  ۲۰۱۰نته لتر  ۲۰۱۶تتورد ته افغانستتاپ رتک د رتتار امټانتا یرایتر رتړ وو نتتا د
یه رومک مننه روای
د یتتو و د رتتړو یتته و لتتر وننشتت دورتتتور ن یتت ایلتته زوا تته عشتتری علشتتي مرتتیا وننشتت دلپلتتوا
ان نیتتر عبتتدایتواب یتتازرر ی متتان او ادار مرتتیا ډارتترت ا شتتد ستتیر مه تتور متتان او ادار رئتتیک
ا شتتد يتتاری صتتدل ي تته یتتو و د رتتړو و ار رتتک ستتالرار ډارتترت ګتت ر تتیا صتتا
رئیستتانو د ونن(یتتو رلیستتانو او استتتادانو

د وننتونونتتو

تته مننتته رتتوا چتتک د رتتتایونو د چتتاپ یتتړ لتتک ن تتویک او

مرستته لتتک ورد رتتړد د ی د دغتته رتتتاب یته مؤیتتيس

تته ډاتتر مننتتدوی تتا او ستتتاتنه لتتک رتتوا چتتک زپت

د رلونو-رلونو تار لک ه و تا لوګه ګرانو محصل نو له و اندد رړی
نشدارنګتته د دفتترت یتته نشټتتارانو نتتر لتتو ټشتتت ایلتته ع ل ت او فهتتیا بیبتتي
رتایونو د چاپ ه یرزه رک لک نه ستړد ریدونټک نلک لک رړد د ی
ډاررت لحی وردې د یو و د رړو و ار سالرار
رای

وزی ۲۰۱۸

د دفرت یل فوپ:
امي

۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

textbooks@afghanic.de :

تته نتتا مننتته رتتوا چتتک د

د پیل خبری
څرګنده ده چی ساختمانونه په تهدابونو تکیه کوی او د هغوي ټول بارونه د تهداب
پواسطه د اساس خاورو ته انتقالیږی ،نو له دې امله د ساختمانونو پایداري او ثبات د خاورو
د فزیکې او میخانیکې مشخصاتو او د زغم وړتیا په پام کې نیولو سره د تهدابونو د ډول
انتخاب او ابعادو ټاکلو پوری اړه لرې ،چې د تهداب انجنیری د اصولو له مخې ډیزاینیږی تر
څو د ساختمانونو پایداري او ثبات تظمین شي .
د خاوری میخانیک او د تهداب انجنیري په تېرو پنځوسو کلنو کې په ډیره چټکۍ سره
وده او پرمختګ کړی ده  .په ساحو او البراتوارونو کې پراخه څېړنې او مشاهدات تر سره شوي
چې د تهدابونو د ډیزاین په علم کې د اصالحاتو او پرمختګ المل شوي دي .
د تهداب انجنیري درسي کتاب د لیسانس د دوری سیول انجنیری محصلینو لپاره په
پام کې نیول شوی او هغه انجنیرانو لپاره چې د تهدابونو د ډیزاین په برخه کې کار کوی ډیر
اغیزمن دی  .ددی درسي کتاب په لیکلو کې د نړۍ د معتبره اثارو څخه ګټه اخستل شوی چې
په یوولسو فصلونو کې ترتیب او په هر فصل کې د متریک سیستم واحدونو څخه په ګټې
اخیستنې سره د اړونده مسایلو مثالونه او پوښتنې هم په پام کې نیول شوی دي چې د
محصلینو سره په اړونده مسایلو کې د فورمولونو او ګرافونو په کاریدلو سره په زده کړه کې
مرسته کوی  .د فصلونو ډېری موضوعګانې د تهدابونو د ډیزاین جیوتیکنک برخې ته
ځانګړې شوې دي  .د نوموړی کتاب ټول مفردات د امریکې سنتیاګو پوهنتون پواسطه د
ننګرهار پوهنتون انجنیری پوهنځې ته د جوړ شوی کریکولم سره مطابقت لری .
دا چې د انجنیري تهداب درسی کتاب تر اوسه پوری په پښتو ژبه شتون نه درلود نو
هغه محصلین چې د سیول انجنیری په څانګه کې زده کړه کوی  ،د اړتیاو د پوره کولو لپاره د
انجنیری پوهنځې د سیول انجنیری څانګې الزمه وګڼله چې زه باید د تهداب انجنیري کتاب
تألیف او ولیکم  .زه د ټولو هغه استادانو څخه د زړه له کومی مننه کوم او د لوی څښتن تعالی
څخه دوی ته د ښه صحت او اوږد عمر غوښتنه کوم چې دوي ددي کتاب په لیکلو کې ئې له ما
سره هر ډول مرستې نه دي سپمولی  .درنښت
پوهاند انجنیر زلمی خالقي
د سیول انجنیري څانګی استاد

لیکلړ
سرلیک

صفحه

سریزه

1

لومړی فصل
په سیول انجنیرۍ کې تهدابونه
1.1

پیژندنه

3

2.1

د نوي تهداب انجنیرۍ په هکله څرګندونې

3

3.1

د تهداب انجنیر

6

4.1

د ودانۍ کود

7

5.1

د تهدابونو صنف بندي

8

لنډیز

9

پوښتنې

9

دوهم فصل
ساحوي ازمیښتونه ( SPTاو )CPT
1.2

پیژندنه

10

2.2

د ( )SPTازمیښت

10

3.2

د ازمیښت د ارقامو تصحیح

14

4.2

د  SPTد ارقامو استعمال

17

5.2

د اړونده کثافت سره رابطه

17

6.2

د غوڅیدنې مقاومت سره رابطه

19

7.2

د ) (CPTازمیښت

21

8.2

د  CPTارقامو استعمالول

24

9.2

دخاورې د صنف بندۍ سره رابطه

25

10.2

د اړونده کثافت سره رابطه

25

11.2

د غوڅیدنې مقاومت سره رابطه

27

12.2

د  SPTد  Nقیمت سره رابطه

27

لنډیز

30

پوښتنې

30

دریم فصل
سطحې تهدابونه
1.3

پیژندنه

32

2.3

ځانګړي تهدابونه

32

3.3

فرشي تهدابونه

36

4.3

زغموونکى فشار

39
أ

لنډیز

56

پوښتنې

56

څلورم فصل
سطحې تهدابونو د زغم وړتیا
1.4

پیژندنه

58

2.4

د زغم د وړتیا تخریبات

58

3.4

خاوره کې د زغم د وړتیا تحلیل –عمومي غوڅیدنې حالت

60

4.4

د ځمکې الندې اوبو اغیزې

78

5.4

د زغم مجازي وړتیا

82

6.4

د خاورې د مقاومت پارامیترونو انتخاب

84

7.4

د زغم وړتیا څیړنې  -موضعي او سورې کوونکې غوڅیدنې حالتونه

86

8.4

په طبقه یي خاورې کې د زغم وړتیا

88

9.4

د زغم د وړتیا د تحلیل تصحیح

91

لنډیز

93

پــــــو ښــــــتني

94

پنځم فصل
سطحې تهدابونو ناسته
1.5

پیژندنه

96

2.5

د ډیزاین غوښتنې

97

3.5

د ناستې تحلیل طریقو ته کتنه

98

4.5

د سطحې تهدابونو الندې تحمیل شوي تشنجات

100

5.5

د البراتواري ټسټونو په بنسټ د ناستې تحلیل

109

6.5

د ناستې بیله شوې پاڼه

126

7.5

دساحوې ازمیښتونو په اساس د ناستې تحلیل

127

8.5

د  Schmertmannبیله شوې پاڼه

141

9.5

په طبقه یي خاورو کې د سطحې تهدابونو ناسته

141

10.5

توپیري ناسته

143

11.5

د ناستې اندازه

151

12.5

د ناستې د وړاند وینې دقت

152

لنډیز

156

پوښتنې

157

شپږم فصل
فرشى تهدابونه
1.6

پیژندنه

159

2.6

مرکب تهدابونه

159
ب

3.6

د فرشي تهدابونو معمول ډولونه

163

4.6

د فرشي تهدابونو د زغم وړتیا

164

5.6

فرشي تهدابونو توپیري ناسته

168

6.6

په ساحه کې د فرشي تهدابونو د ناستې مشاهدات

169

7.6

جبران شوی تهداب

170

8.6

د فرشي تهدابونو ساختماني محاسبه

175

لنډیز

196

پوښتنې

196

اووم فصل
میخي تهدابونه
1.7

پیژندنه

198

2.7

د میخي تهدابونو ډولونه او د هغوی ساختماني خاصیتونه

200

3.7

د میخونو د طول اټکلول

213

4.7

د میخونو نصبول

216

5.7

د بار د انتقالولو میکانیزم

219

6.7

د میخونو د ظرفیت اټکلولو لپاره معادلې

223

7.7

د  Qpاټکلولو لپاره د ) (Meyerhofطریقه

226

8.7

د  Qpاټکلولو لپاره د ) (Vesicطریقه

230

9.7

په شګو کې د  Qpاټکلولو لپاره د ) (Coyleاو ) ( Castelloطریقه

232

10.7

د  SPTاو  CPTنتایجو سره د اړیکو په استفاده د  Qpمحاسبه کول

237

11.7

په شګه کې اصطکاکي مقاومت )(Qs

239

12.7

په کلى کې اصطکاکي مقاومت

246

13.7

په صخره باندې متکي میخونو د زغم وړتیا

251

14.7

د میخ د بار ازمایښتونه

255

15.7

د میخونو االستیکي ناسته

261

16.7

افقي بار شوي میخونه

265

17.7

د میخ  -خښولو (ټک وهلو) فورمولونه

280

18.7

په اهتزاز داخلیدونکي میخونو لپاره د میخ ظرفیت

286

19.7

د پوټکي منفي اصطکاک

288

20.7

ګروپي اغیزمنتیا

293

21.7

په مشبوع شوي کلى کې د ګروپي میخونود زغم نهایي وړتیا

297

22.7

د ګروپي میخونو االستیکي ناسته

299

23.7

د ګروپي میخونو تحکیمي ناسته

300

لنډیز

302

پوښتنې

303
ج

اتم فصل
برمه یې څاه تهدابونه
1. 8

پیژندنه

305

2. 8

د برمه شوي څاه تهدابونو ډولونه

306

3. 8

د جوړولو پروسې

307

4. 8

د ډیزاین نورې کتنې

309

5. 8

د بار د انتقالولو میکانیزم

314

6. 8

د بار د زغم وړتیا محاسبه

315

7. 8

په دانه یي خاوره کې برمه شوي څاه تهداب  :د بار د زغم وړتیا

317

8. 8

د ناستې پر اساس د بار د زغم وړتیا

321

9. 8

په کلى کې برمه یي څاه تهداب

328

10. 8

د ناستې پر اساس د بار د زغم وړتیا

330

11. 8

په کاري بار کې د برمه یي څاه ناسته

334

12. 8

د افقي بار زغملو وړتیا -مشخصه او د مومنټ طریقه

335

لنډیز

342

پــــــو ښــــــتني

342

نهم فصل
دخاورې افقي فشار
1.9

پیژندنه

344

2.9

د خاورې ساکن افقي فشار

345

فعال فشار
3.9

د رنکین فعال فشار یو عمومي حالت

350

4.9

د خاورې رنکین فعال فشار لپاره یو عمومي حالت

353

5.9

د کولمب فعال فشار

361

6.9

سربارۍ له کبله د خاورې فعال فشار

366

7.9
8.9

د زلزلې حالتونو لپاره د خاورې فعال فشار

374
378

د دانه یي خاورې شا ډکون سره استنادي دیوال د اړخي انتقال په خاطر د خاورې فعال فشار

غیر فعال فشار
د خاورې رنکین غیرفعال فشار

9.9
10.9

د خاورې رنکین غیر فعال فشار  :د شا له خوا عمودي سطحې او میالن لرونکى ډکون

382
387

11.9

د خاورې کولمب غیرفعال فشار

388

12.9

د کولمب د فشار د محاسباتو لپاره د تخریبي سطحې فرضیې باندې تبصره

391

13.9

د زلزلې په شرایطو کې د خاورې غیر فعال فشار

394

لنډیز

397

پوښتنې

398
د

لسم فصل
د میالنونو ثبات
1.10

پیژندنه

400

2.10

په څیړنو کې عمومي کتنې او فرضیې

402

3.10

د ډاډمنتیا ضریبونه

404

4.10

د شګې په نامحدوده میالنونو کې د ثبات تحلیل

407

5.10

په کلې کې د نامحدوده میالنونو د پایدارۍ تحلیل

408

6.10

د محدود ارتفاع میالن د ثبات د تحلیل طریقې

413

7.10

د تخریب هواره سطحه

414

8.10

د تخریب دایروي سطحه

417

9.10

د اصطکاک دایروي طریقه

419

10.10

د ټایلر د استوارۍ نمبر

428

11.10

د تشنج درزونه

432

لنډیز

433

پوښتنې

433

یوولسم فصل
استنادي دیوالونه
1.11

پیژندنه

436

ثقلي او کانټیلیور دیوالونه
2. 11

استنادي دیوالونو متناسبوالى

438

3. 11

د ډیزاین لپاره د خاورې د افقي فشار د عمل تیوري

439

4. 11

د استنادي دیوالونو ثبات

442

5. 11

د چپه کیدنې په وړاندې ازمیښت

444

6. 11

د قاعدې په اوږدو کې د ښویدنې چک

446

7. 11

د زغم د وړتیا نه تأمینیدلو لپاره چک

450

8. 11

ساختماني غوټې او دشا لخوا ډکون څخه د اوبو ویستل

457

9. 11

د زلزلې حالتونو لپاره د ثقلي استنادي دیوالونو ډیزاین

461

میخانیکي کلک شوي استنادي دیوالونه
10. 11

د خاورې ځواکمنول

465

11. 11

د خاورې په تقویه کولو کې کتنې

466

12. 11

د ډیزاین عمومي کتنې

469

لنډیز

470

پــــــو ښــــــتني

471

اخذ لیکونه

473

ضمیمې

475
ه

د شکلونو لیکلړ
شکل

صفحه

1.2

د  SPTنمونه اخستوونکې

13

2.2

په ساحه کې د  SPTپواسطه نمونه اخستنه

13

3.2

د  SPTڅټکونو نمونې

4.2

د غیر سیمنټې شگې لپاره د  N60او )  (фتر منځ تجربوي رابطه

5.2
6.2

د مخروطونو ډولونه
23
 CPTباندې مجهز ټرک چې هایدرولیکي رم د هغې په داخل کې موقیعت 24

‘

19
20

لري  ،چې مخروط باندې په ځمکه کې داخلولو لپاره فشار واردوي او د
ټرک وزن د عکس العمل په حیث کار کوي.
7.2

د  CPTد ازمیښت پایلې  .دغه پایلې د  Piezoconeڅخه تر السه شوي او

26

همدارنگه د خاورې د منفذونو د اوبو فشار ) (uد ژوروالي په مقابل کې هم
ښودل شوی  .فشار په ټن في فټ مربع سره ښودل شوی
8.2
9.2

د  CPTد ازمیښت پایلو په اساس د خاورو صنف بندي
د غیر سیمنټي ،نورمال کلکو شوو کوارتز شگو لپاره د  CPTد پایلو،

27
28

اضافه بارۍ فشار او مؤثرې اصطکاکې زاویي ترمنځ رابطه
10.2
1.3
2.3

د qc/N60د نسبت او د خاورې د ذراتو د منځني حد سایز ) (D50تر منځ رابطه 29
34
د ځانگړی تهدابونو شکل او اندازې .
د کناري پایو د حمایې لپاره د تسمه یي تهداب استعمال په هغه صورت کې

36

چې ساختمان د ملکیت خط څخه وړاندې غزیدلى نه وي .
3.3

) (aد سایز ورکړل شوي تیږو تهداب  (b) ،د ښویه تیږو څخه تهداب .

37

4.3

اوسپنیز شبکې تهداب چې د اوسپنې پټلې د الرو څخه جوړه شوې او

37

کانکریټ د اوسپنې شبکې د زنگ وهلو د مخنیوی لپاره پوښل شوی .
5.3

اوسپنیز کانکریټې ځانگړی تهداب .

38

6.3

ځانگړي تهداب لپاره د راسته بیلچه لرونکي اکسکواتور کندنکاري .

38

7.3

په تهدابونو کې د کانکریټ ریزۍ طریقې .

40

8.3

یو مکمل ځانگړی تهداب چې څلور بولټونه د اوسپنیز پایې د قاعدې د

41

پلیټ سره د اتصال ورکولو په منظور پریښودل شوي دي .
9.3

یو فرشي تهداب .

41

10.3

د مرکزي عمودي قوې په پام کې نیولو سره د سطحې تهدابونو د قاعدې په

43

طول کې د زغمونکي فشار ویشنه  (a) .په کلى خاوره کې انعطاف پذیره
تهداب  (b) ،په شگه کې انعطاف پذیره تهداب .
11.3

په مسلسلو تهدابونو باندې بارونو لپاره تعریف .

43

12.3

ځانگړی تهداب

45

13.3

شناور تهداب .

46

14.3

په سطحي تهدابونو باندې ) (aغیر مرکزي او ) (bمومنټ بارونه .

48

و

15.3

په مختلفو عن المرکیزیتونو سره د تهـــــدابونو الندې د زغــــــــــمونکي

50

فشـــــار ویشـــــــــــــــنه .
16.3

مسلسل تهداب چې  4.3مثال لپاره په پام کې نیول شوی

51

17.3

) (aد  Bاو  Lپه لوري غیر مرکزي عمودي بار سره د تهداب الندې د فشار

54

ویشنه  (b).د تهداب د قاعدې په ټول طول کې د  q ≤ 0په پام کې نیولو سره
د قوو محصله باید د الماس شکله  kernپه شکل واقع شي .
18.3

فرشي تهداب او د غنمو ذخیرې .

55

19.3

فرشي تهداب .

59

1.4

د زغم د وړتیا د ناکامۍ ډولونه .

62

2.4

د زغم د وړتیا تخریب د مختلفو ډولونو لپاره د بار د بیځایه کیدلو منحني 63 .

3.4

په شگه کې د دایروي تهداب د مودول د تخریب ډولونه .

64

4.4

د یوې دایروي تخریبي سطحې په طول کې د زغم د وړتیا تحلیل .

65

5.4

تهداب.

70

7.4

د ویزیک د بار د میالن  ،د قاعدې د میالن او د ځمکې د میالن فکتورونو

74

لپاره نښې  .ټولې زاویې په درجه ښودل شوي دي .
8.4

د زغم د وړتیا انالیز لپاره د ځمکې الندې اوبو سطحې درې کیسونه .

80

11.4

د سختې خاورې قشر لپاسه ځانگړی تهداب چې هغې الندې سسته خاوره

90

موقیعت لري .
12.4

په ځانگړي مکمل سایز تهدابونو باندې د ستاتیکي بارونو د ازمایلو نتایج

93

1.5

د پلیټ بار ټسټ پواسطه تشنجات په خاوره کې ډېر ژور نه داخلیږي ،په

100

دې اساس د پلیت د بار د ناستې خواص د یو مکمل سایز تهداب سره یو
شان نه دی .
2.5

د  Boussingesqد مساوات د  Newmarkد حل په اساس د مربعي او

102

مسلسل یا فیته یي تهدابونو د تشنج بلپونه .
3.5

د یو مستطیلي تهداب د څنډې الندې د متحمل شوي عمودي تشنج

103

لپاره د ) (Newmarkحل .
4.5

د مستطیلې تهداب الندې په هره نقطه کې د عمودي متحمل شوی تشنج

105

پیدا کولو لپاره د ) (Newmarkد حل استعمال او انطباق .
5.5

په طبقه یي خاوره کې د متحمله تشنج

6.5

په ناسته باندې د تهداب د سختۍ تأثیر  .چپ طرف ته فلزي تانک انعطاف

ویشنه .

109
112

پذیره دی ،په دې اساس د مرکز ناسته د کنجونو په پرتله زیاته ده  .برعکس
اوسپنیزکانکریټي تهداب په ښي طرف کې ډېرې سختۍ په لرلو سره یو
شان ناسته کوي .
7.5

د تهداب الندې خاورو په طبقو ویشلو کالسیکي طریقه .

114

10.5

د یو ځانگړي تهداب الندې انحرافي ناسته .

120

11.5

د ) Skemptonاو  (Bjerrumطریقې لپاره د  ψفکتورونه .

121

ز

12.5

په ( 15.5مساوات) کې د استعمال لپاره د  I1او I2اغېزې فکتورونه .

123

13.5

د ناستې د XLSڅخه نمونه یي سکرین .

126

14.5

د مربعي او مسلسل تهدابونو الندې د تغیر شکل د نفوذ فکتور تقسیمات132 .

15.5

د  McDonaldپه مزرعه کې د  CPTنتایج .

136

16.5

د  Schmertmann.XLSبیله شوې پاڼې نمونه یي سکرین .

142

17.5

دغه فلزي فرم لرونکى ساختمان مایل ټینگوونکى او شیېر وال نه لري نو په

144

دې اساس په انعطاف پذیره صنف بندي شوی .
18.5

په دغه فلزي فرم لرونکې ساختما کې مایل ټینگوونکى نصب شوی دی تر

145

څو د زلزلې بارونو په مقابل کې مقاوم وي  .دغه مایل ټینگوونکى د زیات
کلکوالي سبب کیږي ،کوم چې حتى د زیات توپیري ناستې مخنیوي سره
کومک کوي  .شیېروال مشابه تأثیر لري .
19.5

د ساختماني سختۍ اغیزه په توپیري ناستې باندې .

146

20.5

په کلي خاورو کې د ځانگړو تهدابونو مجموعي او توپیري ناستې .

147

21.5

په شگه کې د ځانگړو تهدابونو مجموعي او توپیري ناستې .

148

22.5

د تهدابونو په تړلو کې د بیم استعمال .

150

23.5

د ځانگړو تهدابونو د محاسبه شوي او اندازه شوي ناستو تر منځ پرتلنه .

155

1.6

مستطیلي مرکب تهداب .

160

2.6

ذوذنقه یې مرکب تهداب .

161

3.6

د تسمه یې بیم په استفاده کنسولي تهداب .

162

4.6

د فرشي تهدابونو معمول ډولونه .

163

5.6

د ځانگړي او فرشي تهدابونو مقایسه .

164

6.6

په خاوره باندې د فرشي تهداب پواسطه وارده خالص فشار .

167

7.6

تعویض شوی تهداب .

170

8.6

د فرشي تهداب الندې تحکیماتى ناسته .

173

10.6

د فرشي تهداب معمولي سختۍ ډیزاین .

177

11.6

) (aد معمولي سختې طریقې پواسطه د ډیزاین اساسات (b) ،د تقریبي

181

انعطاف پذیزه طریقېاساسات (c) ،په االستیکي تهداب باندې د بیم لپاره
د ( 39.6مساوات) السته راوړنه .
12.6

د تهداب دبستر د عکس العمل ضریب  kڅرگندونه .

182

13.6

د فرشي تهداب د ډیزاین تقریبي انعطاف پذیره طریقه .

186

14.6

د فرشي تهداب پالن .

188

16.6

د  AGHFفیته یې برخې لپاره د عرضي قوې او مومنټ دیاگرامونه .

191

17.6

د  GIJHفیته یې برخې لپاره د عرضي قوې او مومنټ دیاگرامونه .

192

18.6

د  ICDJفیته یې برخې لپاره د عرضي قوې او مومنټ دیاگرامونه .

193

19.6

د بحراني محیط لرونکې پایه .

193

20.6

د سیخبندۍ عمومي ترتیب .

195
ح

1.7

د میخي تهدابونو د استعمال د اړتیا حالتونه .

200

2.7

فوالدي میخونه .

205

3.7

د معمولي سیخبندۍ سره مخکې جوړ شوي میخونه .

206

4.7

په ساحه کې جوړ شوي کانکریټي میخونه .

209

5.7

د لرگین میخونو اتصال .

211

6.7

) (aاو ) (bاتکایي میخونه (c) ،اصطکاکي میخونه .

215

7.7

د میخ د ټک وهلو تجهیزات .

218

8.7

د میخونو لپاره د بار د انتقال میکانیزم .

222

9.7

په شگه کې د پایپ میخ د بارگذارۍ ټسټ پایلې .

223

10.7

د میخ د نهایي بار انتقالولو وړتیا.

224

11.7

په متجانسه شــــگه کې د څوکې واحد سطحې دمقاومت د تغیراتو ماهیت

227

12.7

د ∅ په نسبت د

اعظمي میخ د مقدارونوتغییرات .

227

13.7

د  Vesicد میخ ټسټ پایله  -نسبت ژوروالي ته د

تغییرات .

229

تغییرات (د  Coyleاو  Costelloڅخه وروسته ترسیم شوي)

234
240

او

14.7
15.7

په شگه کې د في واحد سطحې اصطکاکي مقاومت .

16.7

د  Kتغییرات نسبت  L/Dته .

17.7
18.7
19.7

په شگه کې د میخ د نفوذ په نسبت د

تغییرات  .الکتریکي مخروط نفوذسنج .

په شگه کې د میخ د نفوذ په نسبت د

تغییرات  .میخانیکي مخروط نفوذسنج

د

سره د

243

په طبقه یې خاورو کې د  λد طریقې څخه کار اخستل .

244
244
248
250

20.7

په کلى کې د میخونو لپاره د

21.7

د پایپ میخ د خښولو د بار د زغم وړتیا محاسبه کول .

253

22.7

)(aد میخ د باریدنې ازمیښت د ترتیب شیماتیک دیاگرام ) (bدبار گراف د

257

توپیر

سره .

مجموعي ناستې په مقابل کې ) (cد بار گراف د خالصې ناستې په مقابل کې

23.7

د

24.7

) (aپه نرمه کلى کې د خښ شوي میخ شاوخوا بیا قالب شوی یا تخته شوی

تعینولو لپاره د  Davissonطریقه .

258
259

زون  (b) ،د وخت په تیریدو سره په نرمه کلى کې د خښ شوي میخ شاوخوا
په غیر د اوبو ویستلو خاورو غوڅیدنې مقاومت د تغییراتو ماهیت .
25.7

د بار  -ناستې گراف .

260

26.7

د میخ د تغییر شکل ،مومنټ او عرضي قوې د توپیر ماهیت لپاره

266

) (aسخت میخ (b) ،االستیکي میخ .
27.7

) (aافقي بار شوی میخ  (b) .د افقي بار پواسطه د میخ پر مخ د خاورې

267

مقاومت (c) ،د بیځایه کیدنې ،مومنټ  ،عرضي قوې او د خاورې عکس
العمل لپاره د عالمو قبلول .
28.7

د  Zسره د

،

،

او

تغییرات .

272

29.7

د  Zسره د

،

،

او

تغییرات .

274

30.7

د لنډ میخونو د افقي نهایي مقاومت لپاره د  Bromsحل الره .
ط

275

31.7

د اوږده میخونو د افقي نهائي مقاومت لپاره د  Bromsحل الره .

278

32.7

د میخ د سر د کږیدنې اټکلولو لپاره د  Bromsحل الره .

279

33.7

د تشنج په مقابل کې د ضربې ) (N/25.4mmگراف .

283

34.7

د پوټکي منفي اصطکاک .

289

35.7

د ناروې د  Osloپه بندر کې په یو مـیخ باندې د پوټکي منفي اصطکاک.

291

36.7

د میخونو گروپ .

295

37.7

د میخ د موقیعت پر اساس پوټکي منځنې اصطکاک

296

38.7

په شگه کې د ګروپي میخونو د مؤثریت تغییرات .

297

39.7

په کلى خاوره کې د ګروپي میخونو د زغم وړتیا

298
299

40.7

د

41.7

د ګروپي میخونو تحکیماتي ناسته .

301

1.8

د برمه یې څاه ډولونه .

307

2.8

د جوړولو وچه طریقه .

310

3.8

د جوړولو کیسینگ طریقه .

311

4.8

د جوړولو اوبه کوونکې مادې طریقه .

313

5.8
6.8

د  Reeseاو ملگرو پواسطه یې په برمه یې څاه باندې د بارگذارۍ ازمیښت پایلې .

د برمه یې څاه تهداب د زغم نهایي وړتیا.

316
317

7.8

د ∅ او

8.8

د ( 25.10مساوات) السته راوړنه .

322

9.8

په شگه کې د ناستې په مقابل کې د څاه د څوکې نارملې انتقالي قوه .

323

10.8

په شگه کې د ناستې په مقابل کې نارملې انتقالي قوه .

324

11.8

د ناستې په مقابل کې نارملې جانبي قوې انتقال .

325

او

تغییرات .

سره د

320

سره د  ωتغییرات .

329

13.8

د

14.8
15.8
16.8

په چسپناکه خاوره کې دناستې په مقابل کې د نورمال شوي جانبي قوې انتقال گراف .

تقریبي تغییرات .

سره د

په چسپناکه خاوره کې دناستې په مقابل کې د نورمال شوي جانبي قوې انتقال گراف.

په غیر د  Bellڅخه برمه یي څاه .

17.8

په کلى خاوره کې د

18.8

په شگه کې د

19.8

د بار او مومنټ له اثره انطباقي تغییر شکل .

نسبت
او

ته گراف .

نسبت

ته گراف .

332
333
334
337
338
339
340

20.8

د

21.8

د

1.9

د استنادې دیوال پر مخ د خاورې د افقي فشار خاصیت

345

2.9

په یو معین ژوروالې کې د خاورې د افقي فشار مختلف خاصیت

345

3.9
4.9

د خاورې ساکن فشار
په  z < Hژوروالې کې دځمکې الندې اوبو سطحې سره د خاورې ساکن فشار

346
348

5.9

په استنادي دیوال باندې د خاورې افقي فشار پیدا کول.

349

تغییرات .

سره د

سره د

او

تغییرات .

ي

341

6.9

د رنکین فعال فشار.

354

7.9

د دانه ئې خاورې شا ډکون سره د استنادي دیوال لپاره عمومي حالت

355

8.9

د رنکین فعال فشار موقیعت او جهت.

356

9.9

د فعال فشار د ( 20.9, 19.9او  21.9معادلو) لپاره یادگیرنه

358

11.9
13.9

د  Coulombفعال فشار.

363
372

د خاورې افقي فشار چې (الف) د خطي بارونې او (ب) فیته یې بارونې
پواسطه صورت نیولى.

14.9

د ( 42.9مساوات) السته راوړل.

375

15.9

د

د تأثیر خط معلومول.

376

18.9

د  Rinkenغیر فعال فشار.

386

20.9
21.9

د کولمب غیر فعال فشار.

390
392

د اصطکاک لرونکي دیوال سره په خاوره کې د تخریب شوې سطحې
خاصیت )a( .فعال فشار )b( ،غیرفعال فشار.
د  Shieldsاو  Tolunayد څیړنې په اساس  Kpقیمتونه.

393
393
397

22.9
23.9
24.9

د

25.9

د

1.10

د ځمکې په میالنونو باندې د قوو عمل.

401

2.10

په شگو کې د ناپایداره میالن د ثبات تحلیل.

408

3.10

په کلى خاورو کې د غیر محدوده میالنونو پایداري.

409

4.10

د غیرمحدود میالن تحلیل .

411

5.10

د  Culmannپه طریقه د میالنونو ثبات یا پایداري .

415

7.10

د خاکي بندونو د تخریب ډولونه .

418

8.10

د اصطکاکي دایرې طریقې اساسات

419

9.10

محرکي قوې .

420

10.10

سریښناکه مقاوم قوې .

421

11.10

د داخلي دانه ئې قوو محصله .

423

د مثلثي څیرلو طریقې پواسطه د غیرفعال فشار مسئلې حل.
پیدا کولو لپاره په څیړنه کې په پام کې نیول شوی د خاورې د تخریب شوې سطحې خاصیت

 ، δب = 0.5 .

تغیرات  :الف = 1 .

.δ

مرکزي زاوئې او  Kتر منځ رابطه

397

12.10

د

13.10

د اصطکاک دایرې د طریقې لپاره د قوو مثلت .

425

14.10
15.10

د مقاومت د ډاډمنتیا فکتور پیدا کولو گرافیکي طریقه .

426
431

د هغه دایری لپاره د  Taylorد ثبات نمبر چې د میالن د الندینى برخې څخه

424

الندی یا لپاسه تیریږی .
431

15.10

د

16.10

د سریښناکه خاورو څخه جوړ شوي بند کې تشنجي درز .

432

1.11

د استنادي دیوالونو ډولونه .

437

2.11

د مختلفو استنادي دیوالونو د استوارۍ لومړني چک لپاره تقریبي ابعاد .

439

∅ لپاره د  Taylorد ثبات نمبر .

ك

3.11

د خاورې د افقي فشار تعینولو لپاره فرضیه .

440

4.11

د استنادي دیوال تخریب  .a :د چپه کیدلو پواسطه .b ،د ښویدلو پواسطه،

443

 .cد زغم د وړتیا د السه ورکولو پواسطه  .d ،د ژور غوڅیدنې تخریب پواسطه

5.11

ژور غوڅیدنې تخریب .

443

6.11

د چپه کیدلو لپاره ازمیښت ،فرضوو چې د رنکین فشار د اعتبار وړ دی .

445

7.11

د قاعدې په اوږدو کې د ښوئیدنې چک .

447

8.11

په ښویدنه کې د ډاډمنتیا ضریب زیاتولو لپاره متبادلې الرې .

449

10.11

د زغم د وړتیا د ناکامۍ چک .

451

11.11

د استنادي دیوال د استوارۍ محاسبه .

454

12.11

 .aساختماني غوټې  .b ،انقباضي غوټې  .c ،انبساطي غوټې .

458

13.11

د استنادي دیوال تر شا د اوبو ویستونکي جوړول .

459

14.11

د فلتر د موادو د ذراتو د سایز ویشنې پیدا کول .

460

15.11

د زلزلې قوې په مقابل کې د استنادي دیوالونو استوارۍ .

462

16.11

استنادي دیوال .

463

17.11

جیوگرید .

468

18.11

د جیوگرید سوري د شااو خوا خاورو سره نښتې .

469

19.11

خارجي ثبات چک .

470

ل

د جدولونو لیکلړ
جدول

صفحه

1.2

د  SPTد څټک مؤثریت

15

2.2

د نمونې اخستلو څاه ،نمونه اخستوونکي او د راډ د تصحیح فکتورونه .

17

3.2

د ) (ASTM D2487له مخې د خاورې د ذرو د سایز صنف بندی .

30

1.4

د زغم د وړتیا فکتورونه .

72

2.4

په مشبوع شوي کلى خاوره کې د زغم د وړتیا د ناکامیو ارزونې .

92

1.5

 .د سطحې تهداب په مرکز کې د مجموعي ناستې محاسبې لپاره د r

113

قیمتونه او د غیر منظم ناستې محاسبې لپاره طریقې .
2.5
3.5

د سطحې تهدابونو د تحکیمي ناستې السي محاسبې لپاره د خاورې تقریبي ضخامتونه

د  CPTپایلو څخه د  Esقیمتونه .

115
129

4.5

د  17.5مساوات لپاره فکتورونه .

131
149

5.5

ځانگړو تهدابونو لپاره د

1.6

په شگه او جغلو لپاسه د فرشي تهدابونو ناسته (د Meyerhof,

ډیزاین قیمتونه .

/

172

1965طریقې په اساس) .
2.6

د تهداب د بستر عکس العمل قیمتونه

185

1.7

د  Hمیخونو عمومي مقطعي چې په متحده ایاالتو کې استعمالیږي .

203

2.7

د پایپ میخونو انتخابى مقطعې .

204

3.7
4.7

د معمول سره سم د استفادی وړ مخکې نه تشنج ورکړل شوی کانکریټي میخونه .

208
218

د میخونو خښونکو څټکونو موجوده تجارتي نمونې .

5.7

د  Meyerohfد نظریې په اساس د

6.7

په یو ټسټ الندې میخ د څوکې نهایي مقاومت

انترپولیشن شوی قیمتونه .
د  Ogeecheeد سیند په

228
229

ساحل کې چې د  Vesicپواسطه راپور ورکړل شوی دی
7.7
8.7

د خالیگاو د انبساط تیورۍ پر اساس د

د زغم د وړتیا فکتورونه

∅ حالت کې د

د  Vesicنظریې پر اساس په

سره د

تغییرات

سره د  λتغییرات .

233
234
247

9.7

د میخ د نفوذي طول

10.7

د تغییرات (د  Peck ،Terzaghiاو  Mesriپواسطه انترپولیشن شوي) .

249

11.7

د تیږو د نمونو غیر محدود شوی فشاری مقاومت مقدارونه .

252

12.7

د تیږو د نمونو د اصطکاک زاویو اندازې .

252
263

13.7

د

14.7

د اوږدو میخونو لپاره ضریبونه

269

15.7

د

نمونه یې مقدارونه .

270

16.7

د میخ -ټک وهلو فورمولونه .

285

17.7

د اصطکاکي میخونو د گروپ مؤثریت لپاره معادلې .

296

نمونه یې قیمتونه ( 75.7مساوات له مخې) .

م

1.8

د ∅ سره د

2.8

د ∅ سره د

،

،

تغییرات .
لپاره رابطې .

331

3.8
1.9

د  Koقیمتونه .

360
361

2.9

د

3.9

د𝛽 = 90oاو α= 0oلپاره د

4.9

دδ

5.9

د

او تغییرات .

320

د

او

، ،

318

قیمتونه
قیمتونه

368

قیمتونه .

لپاره د
 δلپاره د

364

370

قیمتونه .

6.9

د

= 𝛽 او

7.9

د

خاورې غیر فعال فشار ضریب ( 65.9معادلې څخه)

388

8.9

د

قیمتونه .

389

9.9

دβ= 90Oاو α = 0لپاره د  Kpقیمتونه .

381

قیمتونه .

لپاره د

390
395

10.9

د

11.9

د  Rتغیرات .

1.11

د مقاومت مومنټ

2.11

د اصطکاک زاویې او مساحت تر منځ اړیکه (د

تغیرات .

396
∑ د محاسبه کولو پروسیجر .

ن

446
لپاره) .

450

سریزه
د ودانیو ،پلونو ،بندونو او ټولو ساختمانونو د تهدابونو ډیزاین ،معموأل د هغه
بارونو چې د ساختمان پواسطه تهداب ته انتقالیږي  ،دخاورې خواصو او د تشنج اړوند
تغییر شکل سیستم او د خاورې د جیولوجیکي حالتونو له مخې تر سره کیږي  .دوه
وروستني فکتورونه چې دخاورې میخانیک پورې اړه لري ډېر مهم شمیرل کیږي .
د خاورې جیوتکنیکي خاصیتونه  ،لکه د خاورې د دانه یې سایز ویش ،پالستکیت،
تخته کیدنه او د غوڅیدني مقاومت ،کیدلی شي چې د مناسبو البراتواري ازمیښتونو
پواسطه و ارزول شي  .سربیره پر دې په اوسني وخت کې د خاورو د مقاومت او تغییر شکل
خاصیتونو د ټاکلو لپاره په ساحوي ازمیښتونو باندې هم تأکید کیږي  ،ځکه چې دغه
پروسه د ساحې د پلټنې پر مهال د خاورې د نمونې د مختل کیدلو څخه مخنیوی کوي  .په
ځینو خاصو او ځانگړو حالتونو کې د اقتصادي او یا نورو ستونزو له کبله ټول ازمیښتونه
نه تر سره کیږي  .په داسې حالتونو کې انجنیران باید د خاورو د خواصو په اړه د تیرو تجربو
پر بنسټ ځانگړي فرضیی په پام کې ونیسي .
د تهداب انجنیري د خاورې میخانیک ،انجنیري جیولوجي او د تیرو تجربو څخه
ترکیب مومې  .چې د ډېر اقتصادي تهداب ټاکلو پر مهال یو انجنیر باید د ساختمان بار ،د
سطحي خاورو حالت او د تحمل وړ ناسته په پام کې ونیسي  .په عمومي توگه د ودانیو او
پلونو تهدابونه په دوو کتگوریو یانې ســــــــطحي تهدابونو او ژورو تهدابونو باندې
ویشل کیږي .
ځانگړي تهدابونه ،د دیوالونو الندې تهدابونه او فرشي تهدابونه د سطحي
تهدابونو څخه عبارت دي  .چې د ډېری سطحي تهدابونو ژوروالې د هغوی عرض له درې
څخه تر څلور ځلي سره مساوي وي .
میخونه او برمه یې څاه تهدابونه  ،ژورو تهدابونو څخه عبارت دي چې دا ډول
تهدابونه د ځمکې د پورتنۍ طبقې د بار د زغم ضعیفی وړتیا او یا د سطحي تهدابونو د
1

کاریدنې له کبله د پام وړ تخریب یا نا استوارۍ د رامنځته کیدنې په صورت کې،
استعمالیږي .
دا درسي کتاب چې په یوولسو فصلونو کې د سیول انجنیري څانگې لپاره ترتیب
شوې دی ،ټول مفردات یې د نوي کریکلولم مطابق چې د امریکې متحده ایاالتو د سنتیاگو
پوهنتون لخوا ننگرهار پوهنتون انجنیري پوهنځي لپاره ترتیب شوی او د لوړو زده کړو
وزارت لخوا منظور شوی  ،په پام کې نیول شوی دی چې محتویات ئې په الندې ډول دي .
په لومړی فصل کې په سیول انجنیري کې تهدابونه ،په دوهم فصل کې د ساختماني
ساحې تفتیش او ځانگړتیاوې ،په دریم فصل کې سطحي تهدابونه ،څلورم فصل کې د
سطحي تهدابونو د زغم وړتیا ،پنځم فصل کې د سطحي تهدابونو ناسته،شپږم فصل کې
فرشي تهدابونه ،اووم فصل کې میخي تهدابونه ،اتم فصل کې برمه یې څاه تهدابونه ،په
نهم فصل کې د خاورې افقي فشار ،په لسم فصل کې د میالنونو ثبات،او په یوولسم فصل
کې استنادي دیوالونه په بر کې نیسي او په هر فصل کې د محصلینو د ښه زده کړی په
خاطر په اړونده مسائیلو کې مثالونو  ،گرافونو او جدولونو څخه استفاده شوی ده  .د
کتاب په لیکلو کې د نړۍ د معتبرو او معاصرو اثارو څخه استفاده شوی چې د سیول
انجنیري محصلینو سربیره د سیول انجنیرانو ته هم د تهدابونو په ډیزاین کې د یو مأخذ اثر
په حیث مرسته کوي .
درنښت
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لومړی فصل
په سیول انجنیري کې تهدابونه
)(Foundations in Civil Engineering
 1. 1پیژندنه )(Introduction
د انجنیري ساختمانونو ټول بارونه د تهدابونو پواسطه د هغوی الندې ځمکې خاورې
ته انتقالیږي  .پخواني معماران په دې پوهیدل چې که چیرې ساختمانونه ډېر ښه ډیزاین
شوي هم وي پرته له مناسب تهداب له مالتړ (حمایه) څخه چپه کیږي  ،او ددې ښه بېلگه په
ایټالیا کې د ) (Pisaبرج د تهداب ناکامي او ناسته کیدالی شي .
سره له دې چې معماران د بی شمیره نسلونو څخه د کلک تهداب په اهمیت ،او د
زرگونو کلونو لپاره د تهداب د ساختمان غزولو په تاریخچه باندې پوهیږي ،د تهداب
انجنیرۍ دســــــــــپلین لکه چې مونږ اوس پوهیږو ،له  19پیړۍ تر وروســـــــتیو پورې
وجود نه درلود.

 2. 1د نوي تهداب انجنیري په هکله څرگندونې
)(The Emergence of Modern Foundation Engineering
په پ خوا وختونو کې د تهدابونو ډیزاین او جوړول په فکر ،عقل او دود پورې تړلي
وو چې معمارانو د هغوی د اندازو او جوړولو لپاره د غلطیو په لرلو سره خپل قــــوانین
لرل  .د بېلگې په ډول په  19پیړۍ کې په نیویارک کې وزن برداره دیوالونه په تخته شوو
جغلو باندې د ځانگړو تهدابونو له پاسه جوړیدل چې د تهداب عرض د دیوال د ضخامت
 1.5چنده زیات نیول کېده ،او هغه چې د شگې او یا کلی خاورې له پاسه جوړیدل نو د
تهداب عرض د دیوال د ضخامت درې چنده نیول کیده .
ډېری دغو تجربوي قوانینو تطبیق په هغو ځایونو کې د منلو وړ پایلې لرلې چې
مخکې دمشابه ډول ساختمانونو جوړولو او د خاورو حالت سره مخامخ شوي وو  .په هر
صورت دغه پایلې ځینې وخت په هغه صورت کې خطرناکه وي ،کله چې معماران د نوو
حاالتو لپاره د نوموړو قوانینو په رڼا کې وړاند وینه کوله  .دغه ستونزه په خاصه توگه په
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هغه وخت کې تکلیف ورکوونکې شوله کله چې د  19پیړۍ په وروستېو کې د ودانیو
جوړولو نوې طــریقې راڅرگند ې شوې .د فوالدو او اوسپنیز کانکریټو پیژندلو ،سخت
معمورو لرونکې ساختمانونو څخه ارتجاعي چوکاټي ساختمانونو ته د انتقال یوه الره
راوښودله  .دغه نوي مواد پخوا په نسبت لوړترینو او درندو ودانېو جوړولو ته هم اجازه
ورکړله  .ددې تر څنگ ښې ساحې تر السه شولې ،او معماران دې ته وهڅول شول چې د
ضعیفی خاورې لرونکې ساحې په پام کې ونیسي ،چې په دغو ساحو کې د تهدابونو
ډیزاین او جوړول ډېری ستونزې درلودې  .نو په دې اساس د تهدابونو د ډیزاین لپاره
پخواني قوانین د تطبیق وړ نه وو]. [5:3
د ایفل برج )(Eiffel tower
د تهدابونو د ډیزاین او ساختمان د پخواني قانون د نه تطبیق یوه ښه بېلگه په پاریس
کې د ایفل برج د یو نوي ډول ساختمان جوړول دي  .دغه ساختمان اصالً د ټول پاریس د
لیدلو په منظور په 1889م کال کې جوړ شوې چې د نړۍ له لـــوړترینوودانیو څخه
شمـــــــــــــــیرل کیږي  (Alexandre Gustave Eiffel) .د نوموړي برج ډیزاینر او جوړونکی ،
د مناســـــــــب تهدابونو د اړتیا لپاره ډېر محتاط وو او په پریکنده ډول نه غوښتل چې د
) (Paisaد برج پیښه شي.
د ایفل برج له ) (Seineسیند سره نژدې دی چې د غیر تپک شوي ډکون او د سیند د
نرمې خاورې په شمول له هغې الندې خاوره ډېر بد حالت لري  .له دې سره نژدې د )(Alma
د پل میخي تهدابونو نږدې یو متر ناسته کړې وه چې برج دارنگه ناسته نه شو زغمالی .
په هغه وخت کې ایفل د ځمکې سطحي حالت تر څیړنې الندې ونیو ،او د برمه کولو
سامان االتو څخه یې استفاده وکړله چې د هغې پاېله د قناعت وړ نه وه  .وروسته ایفل
خپلو څیړنو ته دوام ورکړ چې له هغې وروسته څیړنو څخه څرگنده شوه چې د برج دوه پښې
چې د ) (Sieneسیند ته نږدې وید هغې الندې په زیات ژور والي سره نرمی خاورې وجود
درلود چې د سیندیو مخکیني کانال سره نږدې او د نرم سیلت خاورې پواسطه ډک شوی
وو .د تهداب ډیزاین د خاورې د موجوده حالت په پام کې نیولو سره صورت ونیو ،چې په
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دې ترتیب د برج دوه پښې په نرمه خاوره کې د دوو نورو پښو په نسبت ژوری نصب شولې
تر څو برج ته کومه تاوان ونه رسیږي].[6:3
د خاورې حالت د څیړنې پر اساس ایفل د برج د دوه پښو تهدابونه د سیند له تل څخه
الندې د سیند په کلکو شویو خاورو کې ځای پر ځای کړل  .له نوموړو تهدابونو الندینۍ
برخه له ځمکې الندې د اوبو له سطحې څخه پورته موقیعت درلود ځکه د هغوی جوړول په
ساده شکل صورت ونیو .په هر صورت هغې د دوو نورو پښو تهدابونه ډېر ژور په پام کې
ونیول ځکه چې هغوی سختې خاورې سره نښتې جوړ شوی وو  .دغو تهدابونو ته  12mد
ځمکې د سطحې څخه الندې کندنکارۍ ( 6mد ځمکې الندې اوبو سطحې څخه ژور)
صورت نیولې و .چې په نتیجه کې تهدابونو له  100کلونو راهیسې د برج ټول بار وزغمه او
هیڅ ناسته یې ونه کړه .
دا چې د ودانیو لویوالي او دروندوالي دوام درلوده نو انجنیرانو د تهدابونو په ډیزاین
او جوړولو کې نورو زیاتو زده کړو ته دوام ورکړ  ،چې د ساده پرمختک په عوض نوي
تجربوي قوانینو په جوړولو سره د تهدابونو د ډیزاین په تجربوې طریقو کې پرمختگ او
د تهدابونو د کار په هکله څیړنې پیل شولې ،او په دې اساس د تهداب انجنیري بنسټونه
جوړ شول .
د جیوتیکنیکي انجنیري پرمختگ په 1920م کال کې په جدیت سره پیل شو ،چې
دتهداب انجنیري لپاره یوه ښه تیوریتیکي اساس کیښود .چې په دې کې د خاورو او تیږو
د څیړنې او ټسټ لپاره اصالح شوي طریقې هم جوړې شوی  .دغه پرمختگونو تر  20پیړۍ
پورې دوام درلود .د تهدابونو د جوړولو ډیرې نورې نوي طریقې رامنځته شولې او ددې
امکان یې برابر کړ چې په هغو ځایونو کې تهدابونه جوړ کړي چیرې چې مخکې د ودانیو
جوړیدل هلته ناممکنه او یا غیر عملي وو .
په اوسنې وخت کې زمونږ د تهداب د ډیزاین او جوړولو علم نسبت تیرو  100کلونو ته
ډېر پرمختللې دې  .اوس ددې امکان شته چې د هر ډول معاصرو ودانیو لپاره مناسب ،
اقتصادي ،د زیات ظرفیت لرونکي تهدابونه جوړ کړو]. [7:3
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 3. 1د تهداب انجنیر)(The Foundation Engineer
دا چې دتهداب انجنیري د سیول انجنیرۍ د دودیز فرعي دیسپلین سره کامأل
سمون نه لري  .نو د تهداب انجنیر باید هر اړخیز تنظیموونکی وي او په الندېنېو ســــــاحو
کې پوره کاري پوهه ولري :
 .1د ساختمان د تحلیل انجنیري  :تهداب یو ساختماني عنصر دی چې باید عامل بار
د اساس خاورې ته انتقال کړی ،نو ځکه مونږ باید د ساختمان د تحلیل انجنیر ۍ په
قوانینو او استعمال باندې پوه شو  .د دې تر څنگ تهداب یو ساختمان حمایه کوي
او ساتي ،نو ځکه مونږ باید د ساختماني بارونو په منشأ او خاصیت باندې او د
تهداب د ساختمان د زغم په تغیر باندې پوه شو .
 .2جیوتیکنیکې انجنیري :ټول تهدابونه د ځمکې سره په عکس العمل کې واقع
کیږي ،ځکه نو ډیزاین باید د خاورې او تیږي انجنیري خواص او کار منعکس کړي .
نو په دې اساس د تهداب انجنیر باید په جیوتیکنیکي انجنیری باندې پوه شي .
ډېری د تهداب انجنیران غواړي چې جیوتیکنیکي انجنیران شي .
 .3د ساختمان انجنیري  :با الخره تهدابونه باید جوړ شي  .که څه هم اصلي ساختمان د
قراردادیانو او د ساختمان انجنیرانو پواسطه جوړیږي  ،دا د ډیزاین د انجنیر لپاره
ډیره مهمه ده چې په ساختماني طریقو او د جوړولو په سامان االتو باندې پوه شي
،چې نوموړی ساختمان اقتصادي جوړ شی  .د ساختمان د جوړولو په وخت کې د
ستونزو د حلولو لپاره د ساختمان انجنیرۍ علم هم ډېر اړین دی .
 4.1د ودانۍ کود )(Building Code
نږدې د ټولو تهدابونو ډیزاین او جوړول د ودانۍ دکود په اساس صورت نیسي .که
څه هم د تهداب انجنیري لکه د سیول انجنیرۍ ځینې نورو برخو په شان دومره کودیزه
شوي نه دي ،خو مونږ باید د یوې ځانگړې پروژې لپاره د تطبیق وړ کړنالرو سره اشنا شو .د
امریکې په متحده ایاالتو کې د لویو الرو او اورگاډو الرو  ،پلونو څخه پرته د زیاتره
تهدابونو جوړونه یو د الندې دریو کودونو پواسطه صورت نیسي :
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 ، The uniform Building Code (ICBO, 1997) .1کوم چې د لومړي ځل لپاره
په د ) (Mississippiسیند په لویدیځه برخه کې استعمال شوي دي .
 ، The National Building Code (BOCA, 1996) .2کوم چې د لومړي ځل
لپاره په مرکزي لویدیځ او شمال ختیځو والیتونو کې استعمال شوي دي.
 ، The Standard Building Code (SBCCI, 1997) .3کوم چې د لومړي ځل
لپاره په جنوب ختیځو والیتونو کې استعمال شوي دي .
ځینې ایاالت او ښارونه خپل کودونه لري  ،یا د خپلې اړتیا مطابق پورته یاد شوي
کودونه له بدلونونو څخه وروسته استعمالوي  .د بېلگې په توگه د )(New Orleans
ښـــــــــــار عموماً) (Standard Building Codeڅخه پیروي کوي ،مگر هغوی د تهداب د
ډیزاین لپاره خپل مقررات لري چې په خاصه توگه په هغه ځای کې د موجوده ضعیفې
خاورې حالت منعکسوي .
دغه درې نمونه یې کودونه د ) International Building Code (IBC, 2000په یو
ځانگړی کود کې گډ شوي دي کــــــــــوم چې د امریکې په متحده ایاالتو کې لومړنی ملي
کود دی .
نمونه یې کودونه او ) (IBCکود لومړنې تمرکز په ودانېو ،ټاورونو (برجونو)،
ټانکونو او داسې نورو مشابه ساختمانونو باندې دی  .که څه هم په دغو کودونو کې د لویو
الرو د پلونو ډیزاین شتون نه لري ځکه چې هغوی په بنسټیزه توگه مختلف مقررات لري .
د امریکې په متحده ایاالتو او کاناډا کې زیاتره د لویو الرو پلونو ډیزاین د لویو الرو
پلونو لپاره د ستندرد ځانگړتیاو الندې چې د ) (AASHTO, 1996پواسطه نشر شوې،
صورت نیسي .
د تهدابونو دډیزاین نور کودونه هم په ځانگړو پروژو کې د ځانگړو موقیعتونو
لپاره کارول کیږي  ،چې عبارت دي له :
 The National Building Code of Canada (CCC, 1995) .1کوم چې په کاناډا
کې د ودانېو او نورو ساختمانونو ډیزاین د هغې له مخې صورت نیسي .
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 ، The Ontario Highway Bridge Design Code (MTO, 1991) .2کوم چې په
ځانگړی توگه د تهدابونو د) (LRFDډیزاین لپاره استعمالیږي .
، Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms (API, 1997) .3

کوم چې د سیند دغاړي د پالتفورمونو سوري کولو ډیزاین لپاره استعمالیږي .
په حقیقت کې ټول پورتني کودونه په نوروکودونو کې اعتبار لري  .چې د تهداب
انجنیرۍ لپاره دوه مهم کودونه عبارت دي له]: [10:3
Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-99 and 318M-99) .1

،چې د امریکې کانکریټو انسټیتوټ ) (ACI, 1999پواسطه نشر شوي دي .
 .2د فلزي ســــــــاختمانونو مــــــــنول  ،چې د امریکې فلـــــــــزي ساختمانونو انستیتوت
) (AISC, 1989, 1995پواسطه نشر شوي دي .
ځینې وخت مختلف کودونه متناقص او یو له بل سره په ټکر کې وي چې د یو کتاب
په شکل لیکل شوي وي او د هغوی تفسیر صورت نیولې وي  .که څه هم دغه کتاب مختلفو
کودونو مقرراتو پورې اړه لري او دا پرته له مشرح تفصیل څخه دی او د کود کتابونو
تعویض نه دی  .ددغو کودونو مأخذونه په قوسونو کې ښودل شوي دي  .د بېلگې په توگه
] [IBC 1801.1چې  1801.1د  IBCکود برخه ښایې .
 5.1د تهدابونو صنف بندی )(Classification of Foundation
تهداب هغه ساختماني عنصر دی چې ساختمان له ځمکې سره نښلوي  .دغه عناصر
د کانکریټو ،اوسپنې او داسې نورو موادو څخه جوړیږي  .تهدابونه په الندې دوو عمومي
کته گوریو وېشل کیږي :
 .1سطحي تهدابونه ). (Shallow foundations
 .2ژور تهدابونه ).(Deep foundations
سطحي تهدابونه د ساختمان بار د ځمکې سطحي خاورو ته انتقالوي ،او ژور
تهدابونه بارونه یو څه یا ټول د ځمکې الندې ژورو خاورو ته انتقالوي  .چې دغه دواړه کته
گورۍ تهدابونه په وروستې فصلونو کې په مشرح ډول تر بحث الندې نیول کیږي].[10:3
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تهدابونه )(Foundations

ژور تهدابونه )(Deep foundations

سطحي تهدابونه )(Shallow foundations
 .1ځانگړي تهدابونه )(Spread footings

 .1میخي تهدابونه )(Piles

 .2فرشي تهدابونه

 .2لنگرونه )(Anchors

)(Mats

 .3سوري شوي میلو تهدابونه )(Drilled shafts
 .4په فشار سره تزریق شوي تهدابونه
 .5کیسیونونه ).(Cassions

لنډیز )(Summary
په دې فصل کې د تیرو وختونو تهداب جوړولو قوانینو او مقرراتو په هکله چې
معمارانو د خپلو تجربو په اساس وضع کړي وو لنډ معلومات ،د تهداب انجنیرۍ په هکله
څرگندونې ،د تهداب انجنیر وظایف او مسئولیتونه  ،ساختماني کودونو او همدارنگه د
تهدابونو د صنف بندۍ په هکله لنډو څرگندونو صورت نیولې .
پوښتني )(Problems
 .1د تهداب انجنیر باید د سیول انجنیرۍ په کومو برخو کې ډیره کاري پوهه ولري ؟
 .2د ساختمان د تحلیل انجنیرۍ په هکله خپل معلومات ولیکئ ؟
 .3جیوتیکنیک انجنیري څه ته وایې واضح یې کړئ ؟
 .4د  IBCکود لومړنی تمرکز په کومو ساختمانونو باندې دی واضح یې کړئ ؟
 .5د تهداب انجنیرۍ د دوه مهمو کودونو نومونه واخلئ ؟
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دوهــم فــــصل
ساحوي ازمایښتونه ( SPTاو )CPT
 1. 2پیژندنه )(Introduction
د خاورې د تجزیي او ازمایښت کولو نوي طریقې د ډېر پخوانه د ) (Bulletد
طریقې څخه مخکې په ځمکه کې د لرگي ټک وهلو پواسطه دوام درلود .د خاورې د
ازمایښت یو څو ډوله تخنیکونه شتون لري چې په دې فصل کې به تر بحث الندې ونیول
شي .د تهداب انجنیر لپاره دا ډیره مهمه ده چې د موجوده تخنیکونو سره باید اشنائې
ولري ،او په دې باندې باید پوه شي چې کله نوموړي تخنیکونه استعمال شي او د دوی د
قوانینو د تطبیق (یا نه تطبیق) په درجه باندې هم پوه شي].[318:18
د خاورې د تجزیي تخنیکونه په الندې دریو کته گوریو باندې ویشل کیږي :
 .0د ساحې تحلیلول  :په دې تحلیل کې د خاورې د پروفایل (عرضي مقطع) معلومول،
د هغې اړوند ارقام او السته راغلي نمونې شاملی دي .
 .2البراتواري ازمیښتونه  :په دې کې د خاورې د انجنیري خواصو معلومولو لپاره د
خاورې د نمونو ټسټ کول شامل دي .
 .3ساحوي ازمیښتونه  :په دې کې هغه طریقې شاملې دي چې د هغې پواسطه خاوره په
ساحه کې ټسټ کیږي او د نمونو د بیا اخستلو د مشکل څخه مخنیوی کوي .
د ساحې لټون ) : (Site explorationد ساحې د تجزیې د مرحلې اهداف عبارت دي له :
 .0د موقیعتونو او د خاورې د طبقې ضخامت معلومول .
 .2د ځمکې الندې اوبو د سطحې د موقیعت او د هغې اړوند خواصو معلومول .
 .3د خاورې د نمونو اخستل .
 .4د خاصو ستونزو او نیوکو پیدا کول .
 2.2د ) (SPTازمیښت )(Standard Penetration Test
د ساحوي ازمیښتونو څخه د ستندرد نفوذ ازمیښت ) (SPTیو معمول ازمیښت دې
 .د غه ازمیښت اصالً د 1920م کلونو په ورستیو کې رامنځته شو ،او په جنوبی او شمالی
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امریکا ،انگلستان او جاپان کې ډېر زیات استعمال شوی دی  .ددغه ازمیښت د ډیرې
اوږدې تجربې له مخې په انجنیري کې ئې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده  .متأسفانه نوموړی
ازمیښت مخصوصأ په لویو او ډیرو خطرناکه پروژو کې له زیاتو ستونزو سره هم مخامخ
شوی چې د دقت او د بیا تولیدولو وړتیا یې اغیزمنه کړې ،او اهسته اهسته هغه د نورو
ازمیښتونو پواسطه عوض شوی].[319:18
د ازمیښت کړنالره )(Test Procedure
د ټسټ کړنالره تر 1958م کال پورې ستندرد نه وه کله چې د ) ASTM(D1586ستندرد
د لومړي ځل لپاره راښکاره شو ،دغه کړنالرې په الندې ډول صورت وموند :
 .0د ) 60mm – 200mm (2.5-8inپه قطر او د ) (3-30mپه ژوروالي سره د السي یا
ماشیني بوقي پواسطه سوري کیندل کیږي .
 .2په سوري کې د  SPTنمونه اخستونکي (نمونه اخستونکې قاشقه) داخلیږي  .د
نوموړې نمونه اخستونکي ډول او اندازې په ( 1.2شکل) کې ښودل شوي دي .
نوموړی نمونه اخستونکې د اوسپنې  63.5Kgڅټک لرونکې راډ سره تړلې شوې
چې په ( 2.2شکل) کې ښودل شوی .
 .3رسۍ یا ماشیني اتومات میکانیزم پواسطه څټک د ) 760mm (30 inپه اندازه
پورته کیږي او غورځول کیږي  .د څټک په ضربی سره نمونه اخستونکې په سوري
کې الندې خواته داخلیږي  .دغه کار ته تر هغه وخته پورې دوام ورکول کیږي چې
نمونه اخستونکې تر ) 450mm (18 inاندازې پورې د سوري د الندینۍ برخې
څخه الندې په ځمکه کې دننه شي ،د څټک د ضربو شمیر په ځمکه کې د هر
150mmداخلیدلو په انټروال کې یاداشت کیږي  .که چیرې په نوموړې انټروال کې
د څټک د ضربو شمیر د  50څخه زیات شي او یا مجموعي ضربو شمیر د  100څخه
زیات شي ټسټ ته توقف ورکول کیږي  .دغه نتیجه په پام کې نه نیول کیږي او د
سوري کولو په یاداشت کتاب کې لیکل کیږي .
 .4د څټک د ضربو شمیر ) (Nقیمت د  300mmد نمونه اخستونکي قاشقی د دخول
په اندازه کې محاسبه کیږي  .د  Nشمیره د لومړی 150mmد ریفرینس لپاره ساتل
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کیږي ،مگر د  Nد محاسبه کولو لپاره نه استعمالیږي ځکه چې د سوري الندینۍ
برخه نوره هم د کیندلو پروسې پواسطه باید تقسیم شي او کیدای شي له سستې
خاورې څخه وي چې د بغلونو څخه غورځیدلې وي.
 .5د  SPTنمونه اخستونکې له سوري څخه ایستل کیږي او خاوره د نمونې لپاره
ورڅخه اخستل کیږي .
 .6د  2څخه تر  6مرحلو پورې ټسټ تکراریږي .
په دې اساس د  Nشمیره د 450mmداخـلیدلو اندازې څخــــه په کــم انتروال کې
کېدلې شي السته رانشي .
متأسفانه په ساحه کې د ټسټ نتیجې توپیر لري ،چې ددغه توپیرونو یوه برخه نظر
د ستندردونو توپیر ته وي ،مگر په پیل کې دغه توپیر د کار د ضعیفه مهارت او د ټسټ
کړنالرې د توپیر له سببه وو .د ټسټ پایلې له دغو توپیرونو سره حساس دي ،په دې اساس
د  Nقیمت دومره د تکرار وړ نه دې لکه مونږ یې چې غواړو .د ټسټ د نتیجې توپیر په
الندې برخو کې رامنځته کیږي .
 د کیندلو طرېقه .
 د سوري الندینۍ برخې د ټسټ څخه مخکې پاکیدلو څرنگوالی .
 کیندل شوي خاورې شتون یا نه شتون .
 د سوري د کیندلو قطر .
 د څټک موقیعت (سطحې یا په سوری کې له الندې شکل سره) .
 د څټک ډول ( ایا السي دې او که د کشولو اتومات میکانیزم سره ).
 د څټک د غورځولو ارتفاع .
 د سندان کتله چې څټک ورباندې وهل کیږي .
 د رسۍ د جهت ورکوونکې او د څرخونو اصطکاک .
 د نمونې اخستوونکې د دخولي پښې اغوستل .
 د دخولې راډ مستقیموالې .
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 د ضربې وهلو اندازه .

1.2شکل  .د  SPTنمونه اخستوونکې ][320:18

2.2شکل  .په ساحه کې د  SPTپواسطه نمونه اخستنه ]. [117:3

ددغو توپیرونو په نتیجه کې دازمیښت توپیر رامنځته کیږي ،چې فني اشخاصو او
سامان االتو پورې اړه لري  .په 1970م کال کې د ټسټ دغه توپیرونه او نور اړخونه د
بررسۍ د زیاتیدلو سبب شول او په 1980م کال کې د ډیرو کوښښونو په نتیجه کې SPT
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الزیات معیاري شوه  .ددې مطالعې په اساس) (Seedetalپه  1985کال کې د  SPTد
تطبیقولو په وخت کې الندیني اضافي معیارونه په پام کې نیولو سره الندیني سپارښتنې
وکړي .
 د سوري ویستلو لپاره د څرخي مینځلو طریقې استعمالول چې د سوري قطر د
 200mmاو  250mmتر منځ وي  .د کیندنې څرخونه باید کیندل شوي خاوره پورته
خواته واچوي .
 د  15mڅخه په کم ژوروالي سره د  Aیا  AWسایز کیندنې راډونه باید استعمال شي
او د زیات ژوروالي لپاره د  Nیا  NWسایز کیندنې راډونه استعمالیږي .
 د څټک ضربې باید په یوه دقیقه کې  30 – 40وي .
خوشبختانه اتومات څټکونه ډېر زیات مشهور دي  .هغوی د السي څټک په نسبت ډېر
ثابت دي ،او په دې اساس د ازمایښت باوریتوب اصالح کوي .
د  SPTازمیښت نسبت نورو ساحوي ازمیښت طریقو ته الندې درې مهمی گټې لري:
 لومړی د ازمیښت لپاره خاوره تر السه کیږي  .چې له دې سره د خاورې مستقیم صنفبندي صورت نیسي .
 دوهم دا ډیره تیزه او ارزانه طریقه ده ځکه چې دا په ځمکه کې د سوري کیندلو تهترجیح ورکوي چې باید حتمي وکیندل شي .
 په اخره کې نږدې ټوله کیندل شوی خاوره چې د خاورې تجزیي لپاره استعمالیږي دازمیښت د اجرأ لپاره مجهز وي  ،چیرې چې د ساحوي ازمیښت په نورو طریقو کې
ځانگړو سامان االتو ته اړتیا لري چې ممکن دفعتاً موجود نه وي .

3.2

د ازمیښت د ارقامو تصحیح )(Correction to the test data
د محدودو اصالحي فکتورونو په زیاتولو سره مونږ کوالی شو چې د  SPTلومړني
ارقام اصالح کړو  .د ازمیښت د کړنالرې توپیرونو یوه کمه برخه د Nاندازه شوی
قیمت په  N60باندې د تبدیلولو پواسطه کیدای شي چې په الندې توگه جبران
شي ).(Skempton, 1986
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)…………………………………(1. 2

= N60

په پورته فورمول کې :
 - N60د ساحوي کړنالرې لپاره د  SPTد  Nاصالح شوی قیمت دی .
 - Emد څټک مؤثریت دی چې د ( 1.2جدول) څخه اخستل کیږي .
 - CBد نمونې اخستلو د سوري د قطر تصحیح ( د  2.2جدول څخه اخستل کیږي) .
 - CSد نمونه اخستونکي تصحیح (د  2.2جدول څخه اخستل کیږي ) .
 - CRد راډ د اوږدوالی تصحیح (د  2.2جدول څخه اخستل کیږي ) .
 - Nد  SPTد  Nاندازه شوي قیمت .
 1.2جدول  .د  SPTد څټک مؤثریت ].(Adapted from Clayton, 1990)[321:18
د څټک د خوشي
د څټک مؤثریت

کولو میکانیزم

د څټک ډول

هیواد

Em
0.45

د څرخ سره

Donut

ارجنیټینا

0.72

ازاد سقوط

Pin weight

برازیل

0.60

ښوویدلی

Automatic

0.55

ازاد سقوط

Donut

0.50

له څرخ سره

Donut

0.50

له څرخ سره

Donut

0.78-0.85

له څرخ سره

Donut

0.65-0.67

له دوه څرخونو سره

Donut

0.73

ښوویدلی

Automatic

انگلستان

0.55-0.60

له دوه څرخونو سره

Safety

د امریکې متحده

0.45

له دوه څرخونو سره

Donut

ایاالت

0.43

له څرخ سره

Donut

وینزویال

چین

کولمبیا
جاپان

د څټک مختلف ډیزاینونه عمومي استعمال لري ،چې هیڅ یو یې  100٪گټور نه
دی ،د څټکونو ځینې عام ډیزاینونه په ( 3.2شکل) کې ښودل شوي دي ،او د ځانگړو
څټکونو مؤثریت په ( 1.2جدول) کې لست شوي  .د  SPTاړوند د ډیرو ډیزاینونو په
تصحیح کې د هغه څټک څخه استفاده کیږي چې د هغې مؤثریت  60%وي  .نو په دې
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اساس د  2.2مساوات له نورو څټکونو څخه السته راغلې نتیجه تصحیح کوي او د
څټک پورته یاد شوي مؤثریت ته چې باید استعمال شي ،برابروي ]. [322:18
د  SPTارقام د اضافه بارۍ په تصحیح کې هم تنظیمیږي چې د مؤثره فشار اغیزه
جبرانوی  .د یو شان خاورې په ژورو ازمیښتونو کې نسبت سطحي ازمیښتونوته د  Nلوړ
قیمت لري ،نو په دې اساس د اضافه بارۍ تصحیح د  Nاندازه شوی قیمت هغه چې باید
وي تنظیموي که چیرې عمودي مؤثره فــــــــــشار)’)100 kPa (2000 Ib/ft2، (σzوي نــــــو د
 (NI)60قـــــــــــیمت مساوي دی له ): (Liao and Whitman, 1985

)………………………….. (2.2 English

√(NI)60 = N60

)………………………….….. (2.2 SI

√(NI)60 = N60

په پورته فورمول کې :
 -(NI)60د ساحوي کړنالرې او د اضافه بارۍ فشار لپاره د  STPد  Nتصحیح شوی
قیمت .
’ - σzد ازمیښت په موقیعت کې عمودي مؤثره فشار.
 -N60د ساحوي کړنالرې لپاره د  STPد  Nتصحیح شوې قیمت .
که څه هم  Liaoاو  Whitmanپه دې تصحیح کې کوم حد نه دې پریښی ،خو دا به
بهتره وي چې (NI)60≤ 2N60په پام کې ونیول شي  .دغه حد په کم عمقه څاه گانو کې د
(NI)60له زیات قیمت څخه مخنیوی کوي .
د تصحیح کوونکو فکتورونو استعمال ځینې وخت یوه مغشوشونکې مسئله ده
،د ساحوي کړنالرې تصحیحوالی هر وخت لپاره مناسب دی ،مگر د اضافه بارۍ تصحیح
کیدای شي چې مناسب وي او یا نه وي او دا د هغه چا د کړنالرې پورې اړه لري څوک چې
د انالیز دغه طریقه پرمخ بیایي .
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 2.2جدول .د نمونې اخستلو څاه ،نمونه اخستوونکي او د راډ د تصحیح فکتورونه ]. [117:3
فکتور

قیمت

د سامان ډول

1.00
1.05
1.15

)65 -115 mm (2.5 – 4.5 in
)150 mm (6 in
)200 mm (8 in

1.00
1.20

ستندرد نمونه اخستونکې

د نمونې اخستلو د طریقې فکتور

غیرخطی نمونه اخستونکې

CS

د نمونې اخستلو څاه د قطر فکتور
CB

(سپارښتنه ئې نه ده شوې)
0.75
0.85
0.95
1.00

)3 – 4m (10 – 13 ft
)4 – 6m (13 – 20 ft
)6 – 10m (20 – 30 ft
)>10m (> 30ft

د راډ د طول فکتور
CR

 4.2د  SPTد ارقامو استعمال )(Uses of SPT data
د  SPTد  Nقیمت او داسې نور ازمایښتونه یواځې د خاورې د خواصو یو انډکس
ښایې  .دا د خاورې انجنیري خاصیتونه مستقیماً نه اندازه کوي او یواځې هغه وخت گټور
دی په کوم وخت کې چې ځانگړي اړیکي شتون ولري  .دارنگه اړیکي زیاتره له تجربو څخه
السته راغلې وي .
متأسفانه اکثره دارنگه اړیکې تقریبي وي ،خصوصاً هغه چې د زړو ارقامو څخه
وي ،کوم چې د پخواني ازمیښت کړنالرې او سامانونو څخه السته راغلي وي  .په مجموع
کې د  SPTد نتایجو عدم اطمینان سره  ،دغه ټولې اړیکې د پراخه غلطیانو لرونکي وي .
د کلی د خاورې د انجنیري خواصو او د  SPTنتایجو تر منځ اړیکو په استعمال کې
باید خاص احتیاط وشي ځکه چې دغه کارې رابطې خامې دي  .په عمومي توگه SPTباید
یواځې په شگلنه خاوره کې استعمال شي].[121:3
 5.2له اړونده کثافت سره رابطه )(Correlation with relative density
د شگو د ثبات واضح کولو لپاره د اړوند کثافت پیدا کول گټوره الره ده  .دا کیداې
شي چې د  SPTد الندې تجربوي رابطو په استعمالولو سره پیدا شي :
√

)……………………………(3.2
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).………………………(4.2
).………………………(5.2
)….………………………(6.2
په پورته فورمولونو کې :
 -Drاړوند کثافت .
 د ساحوي کړنالرې او اضافه بارۍ فشار لپاره د  SPTد  Nتصحیح شویقیمت دی .
 - CPد خاورې ذراتو د سایز د تصحیح فکتور (ضریب).
 - CAد زوړوالي د تصحیح فکتور .
 - COCRزیات محکمیدونکې تصحیح فکتور .
 - D50دخاورې د ذراتو سایز چې  50%ئې میده وي ). (mm
 - tد خاورې عمر (د ذخیره کیدلو له وخته)( ،کلونه) .
 - OCRزیات محکمیدونکې نسبت .
مونږ به د ازمیښت ډېر کم ارقام ولرو چې د هغې په اساس د ( 4.2څخه تر ) 4.6
مساواتونو ټول پارامیترونه السته راوړو ،نو ځکه ځینې وخت دا ضروري ده چې ځینې له
دوې محاسبه کړو  .که چیرې د خاورې ذراتو د سایز منحني شتون ونلري D50 ،شاید د
خاورې د مشاهداتي ازمیښت څخه السته راوړو  .جیولوجیستان ځینې وخت د شگو د
انبار عمر اټکلوي ،مـگر  5.2مساوات انتخاب شوي قیمت سره دومره زیات حساس نه
دی ،پدې اساس یو صحرایې فکر کول ممکن کافي وي  .د  t = 1000کلونه  ،اکثرو
تحلیلونو لپاره ممکن کافې وي  .د زیات محکمیدونکي نسبت په شگو کې کم پوهیدل
کیږي ،مگر دغه قیمتونه تقریباً په سسته شگه کې ) (N60<10د  1څخه تر تقریباً4
پورې په متراکمه شگه کې ) (N60<50ممکن د  6.2مساوات لپاره کافي وي].[121:3
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 2.3شکل  .د  SPTڅټکونو نمونې ][121:3

 6.2د غوڅیدنې مقاومت سره رابطه )(Correlation with shear strength
د  SPTنتایجو او د غیر سیمنتي شگې د مؤثره اصطکاک زاویي)‘(фتر منځ یوه
رابطه ) DeMello(1971پیشنهاد کړله چې په (  4.2شکل) کې ښودل شوې  .دغه رابطه
باید یواځې د  2mڅخه په زیاتې ژوروالي کې استعمال شي .

 1.2مثال
په میده دانه شگه کې د ازمیښت لپاره د  6 inchپه قطر او  19 ftپه ژوروالي سره
یوه څاه کیندل شوې  .د ) (USA Safetyڅټک په مرسته په نوموړې ژوروالي کې د
ستندرد نمونه اخستوونکي سره د  SPTد  Nالسته راغلې قیمت  23دی  .د څاه ژوروالي ته
نوره هم ادامه ورکړل شوې چې په  35mکې دځمکې الندې د اوبو سطحې سره مخ شوې  .د
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خاورې واحد وزن معلوم نه دی  .د ازمیښت په موقیعت کې ф’،(NI)60او Drمحاسبه کړئ او
د نوموړې ارقام د شگې د ثبات په صنف بندۍ کې استعمال کړئ؟

 4.2شکل  .د غیر سیمنټې شگې لپاره د  N60او )‘ (фتر منځ تجربوي رابطه ]. [122:3

حل:
نظر جدول ته د  SPخاورې چې د ځمکې الندې اوبو سطحې څخه پورته موقیعت
ولري په نمونه یی ډول سره د هغوی واحد وزن ) (95 – 125 Ib/ft3دی  .د Nاندازه شوي
قیمت ) (23څخه معلومیږي چې شگه نسبتأ متراکمه ده Y = 115 Ib/ft3 ،په پام کې نیول
کیږي  .په دې اساس د نمونې اخستلو په ژوروالي کې :
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σz’ = ∑YH – u = (115 Ib/ft3)(19ft) – 0 = 2185 Ib/ft2
=

= 19.5

√(NI)60 = N60

√ = 19.5

= 18.7

= N60

نظر ) 4.2شکل ) ته’ .ф= 40oکه څه هم  D50ورکړل شوی نه دی  ،خاوره یوه میده
دانه خاوره ده او د ذراتو سایز یې جدول ته په کتلو سره ) (0.075 – 0.425 mmدی  .په دې
اساس  D50 = 0.2 mmاستعمالیږي .
CP = 60 + 25 log D50 = 60 + 25 log(0.2) = 42.5
 tنه دی ورکړل شوی نو په دې اساس  t = 1000 yearsپه پام کې نیول کیږي .
) = 1.25

( ) = 1.2 + 0.05 log

( CA = 1.2 + 0.05 log

 OCRنه دی ورکړل شوی نو په دې اساس  OCR = 2.5په پام کې نیول کیږي .
COCR = OCR0.18 = 2.50.18 = 1.18
√ = x 100

x 100 = 55%

√ = Dr

نظر جدول ته خاوره په منځنۍ توگه متراکمه ده .
 7.2د مخروطي نفوذ ازمیښت )Cone Penetration Test (CPT
د مخروطي نفوذ ازمیښت ) (CPTیو بل ساحوي معمول ازمیښت دی  .ددې
ازمیښت ډېر پرمختگ او تکامل په پیل کې د  1930څخه تر  1950م کلونو کې په اروپا
کې واقع شوی  .که څه هم په هالیند کې د کارونو د اجرأ کولو زیات شمیر ستندردونه
رابرسیره شوي دي چې د زیاتو متفاوتو طریقو او څیړنو په اساس سرته رسیدلي  ،چې یو
له هغوی څخه د مخروطي نفوذ ازمیښت دې  ،ځکه ځینې وخت ورته هالیندي مخروط هم
20

ساحوي ازمایښتونه ( SPTاو )CPT
)In-Situ Testing (CPT and SPT

وایي  CPT .په اروپا کې د پخوا څخه زیات استعمالیږي او په اوسنې وخت کې په شمالي
امریکا او نورو ځایونو کې شهرت ئې مخ په زیاتیدو دی .
معموأل د مخروط دوه ډولونه استعمالیږي  :میخانیکې مخروط او برقي مخروط،
لکه چې په ( 5.2شکل) کې ښودل شوي ،دواړه ډولونه د دوو برخو لرونکي دي ،چې یو ه
برخه ئې مخروطي برخه ده چې  35.7mmقطر او د هغې د رأس زاویه  60oده او بله برخه ئې
د سلنډر برخه ده چې  35.7mmقطر او  133.7mmاوږدوالې لري  .یوه هایدرولیکې رم
) (Ramپواسطه نوموړی مجمع په ځمکه کې پورې وهل کیږي او د آلې د نفوذ په مقابل
کې د خاورې مقاومت اندازه کیږي  .د مخروط مقامومت ) (qcد ټولې قوې چې په مخروط
باندې عمل کوي او د هغې دمقطع مساحت ) (10cm2د نسبت څخه عبارت دی  ،د مخروط
سطحي اصطکاک ) (fscعبارت دې له ټولې اصطکاکې قوې څخه چې په سلنډر باندې عمل
کوي او دهغې د سطحې مساحت ) (150cm2نسبت څخه  .معموأل اړخونو اصطکاک د
اصطکاک نسبت ) (Rfپه نوم هم یادیږي چې ) (fsc/qc x 100%سره مساوي دی ]. [124:3
د مخروط د دواړو ډولونو کارول توپیر لري  ،چې میخانیکي مخروط اندازې او
مرحلې پرمختللي دي چې د  20cmپه انټروال کې دqcاو  fscاندازې اخستل کیږي  ،چیرې
چې برقي مخروط کشش سنج لري اوکوالی شي چې qcاو  fscپه مسلسله توگه تر ټاکلي
ژوروالي پورې اندازه کړي  .نسبت  SPTته د  CPTپواسطه د خاورې بڼه په ډیره ښه توگه
مشخص کیږي  CPT .اکثراً د درې اکسله لوی ټرک سره تړل کیږي لکه چې په (  6.2شکل)
کې ښودل شوې دی .
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 5.2شکل  .د مخروطونو ډولونه  (a) :میخانیکې مخروط ( د  Begemannمخروط په نوم هم یادیږي)
او ) (bبرقی مخـــــــروط ( د  Fugroمخروط په نوم هم یادیږي) ]. [124:3

د  CPTد نتیجې پالټ ( د نقشي پر مخ د نقطو انتقالول ) په ( 7.2شکل) کې ښودل
شوې دی  .که څه هم  CPTنسبت  SPTته ډیرې گټې لري مگر الندې درې مهمې
نیمگړتیاوې هم لري].[125:3
 دخاورې د نمونې بیا السته راوړنه صورت نه نیسي ،په دې اساس د خاورې د
څیړلو هیڅ چانس نه لیدل کیږي .
 د هغې خاورې ازمیښت چې جغل ولري دقیقه نه ده او یا د استفادې وړ نه ده .
 که څه هم د في فټ قیمت د بور وهلو د قیمت څخه کم دې  ،دا اړینه ده چې د CPT
لپاره خاص تجهیزات تهیه شي .
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 6.2شکل CPT .باندې مجهز ټرک چې هایدرولیکي رم د هغې په داخل کې موقیعت لري  ،چې مخروط
باندې په ځمکه کې داخلولو لپاره فشار واردوي او د ټرک وزن د عکس العمل په حیث کار کوي ].[124:3

 8.2د  CPTارقامو استعمالول )(Uses of CPT data
د خاورې د بڼي د ارزونې لپاره  CPTیوه ارزانه او گټوره الره ده  .دا چې د CPT
پواسطه په ژوروالي سره په مسلسله توگه (د برقي مخروط سره) یا د ژوروالي په ډېر کم
انټروال سره (میخانیکي مخروط سره ) ارقام پالس راځي  CPT ،کوالی شي چې د ځمکې
د طبقاتو ډېر کوچني تغیرات هم پیدا کړي  .په دې اساس انجنیران په لومړي مرحله کې
 CPTد سطحي څیړنې لپاره استعمالوي د ځمکې سوری کول او نمونو اخستل دویمې
مرحلې ته پریږدي .
 CPTد تجربوې رابطو له مخې د خاورې د انجنیري خواصود څیړلو لپاره هم
استعمالیږي  .نوموړي رابطې د غیرسریښناکه خاورې لپاره په عمومي صورت
استعمالیږي او ښه نتیجه ورکــوي  .دغه رابطې په سریښناکو خاورو کې د منفذونو اوبو د
24
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زیات فشار او نورو فکتورونو د موجودیت له کبله زیاتره لږ صحت لري  .که څه هم دغه
مشکل د ) (Piezoconeپواسطه حل کیږي  .د تهداب او د  CPTاړوند پایلو تر منځ
مستقیمې اړیکي هم شتون لري چې نوموړې اړیکي خاصتاً د ژورو تهدابونو په ډیزاین
کې گټورې دي .

 9.2د خاورې د صنف بندۍ سره رابطه

)(Correlation with soil classification

دا چې  CPTپواسطه د خاورې کومه نمونه السته نه راځي  ،نو د څیړنیزې څاه
ځای نه شي نیولی  .په هر صورت ددې امکان شته چې د خاورې یوه تقریبي صنف بندی د
مخروط مقاومت ) (qcاو د اصــــــــــطکاک د فـــــــــیصدۍ نســـــــــبت )(Rfدرابطـــــــــــې له
مخـــــــې چې په  8.2شکل (د  Robertsonاو  Campanellaپواسطه ترتیب شوي) کې
ښودل شوی حاصل شي]. [126:3
 10.2د اړونده کثافت سره رابطه )(Correlation with relative density
د  CPTد پاېلو او د شگو د اړونده کثافت تر منځ تقریبي رابطه په الندې ډول ده :
)………..(English 8.2

x 100%

√

√ = Dr

)………..…..(IS 8.2

x 100%

√

√ = Dr

په پورته فورمول کې :
 - qcد مخروط مقاومت) Kg/cm2یا(ton/ft2
 - Qcد تراکـــــــم پذیرۍ فکـــــــــتور دې چې نومــــــــــــوړې فکـــــــــتور د زیات
تراکـــــــــم پذیره (د تخته کیدلو قابلیت لرونکو) شگو لپاره  ، 0.91د منځني
تراکم پذیره شگو لپاره  1.00او د کم تراکم پذیره شگو لپاره  1.09په پام کې
نیول کیږي .

25

ساحوي ازمایښتونه ( SPTاو )CPT
)In-Situ Testing (CPT and SPT

 - OCRزیات محکمیدونکی نسبت دی .
 -عمودي مؤثره فشار دی .

 7.2شکل  .د  CPTد ازمیښت پایلې  .دغه پایلې د  Piezoconeڅخه تر السه شوي او همدارنگه د
خاورې د منفذونو د اوبو فشار ) (uد ژوروالي په مقابل کې هم ښودل شوی  .فشار په ټن في
فټ مربع سره ښودل شوی).[125:3]، (tsf
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 8.2شکل  .د  CPTد ازمیښت پایلو په اساس د خاورو صنف بندي]. [125:3

 11.2د غوڅیدنې له مقاومت سره رابطه

)(Correlation with shear strength

د  CPTپاېلې د غـــــــوڅیدنې له مــقاومت سره خصوصاً په شـــــگو کې هم رابطه
لــــــري  .د( Robetsonاو  )Companellsله خوا د غیر سیمنټي شگې او د کوارتز شگې
لپاره چې په نورمال شکل سره کلکې شوې وي نوموړې رابطه په (  9.2شکل) کې ترتیب
کړي  .د زیات محکــــــــمیدونکې شــــــــگو لپاره د اصطکاک زاویي څخه چې د الندیني
شکل څخه السته راځي د ) (1o – 2oمنفی کیږي .
 12.2د  SPTد  Nقیمت سره رابطه )(Correlation with SPT N - Value
څرنگه چې  SPTاو  CPTدوه معمول ساحوي ازمایښتونه دي  ،دا ډیره اړینه ده
چې د یوې پاېلې څخه بلې ته تبدیل شي  .د qc/N60د نسبت او د خاورې د ذراتو د منځني
21
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حد سایز ) (D50تر منځ رابطه په ( 10.2شکل) کې ښودل شوې ده چې نوموړی شکل د
( Kulhawyاو  )Mayneله خوا ترتیب شوې  .دا باید په یاد ولرو چې  N60په اضافه
بارۍ تصحیح کې شامل نه دی .

 9.2شکل  .د غیر سیمنټي ،نورمال کلکو شوو کوارتز شگو لپاره د  CPTد پایلو ،اضافه بارۍ
فشار او مؤثرې اصطکاکې زاویي ترمنځ رابطه ]. [330:18

د  Nپه معادل قیمت باندې د  CPTارقامو په تبدیلولو او د  SPTانالیز د طریقو په
استعمال کې باید ډېر محتاط اوسو  .دغه تخنیک غیر اطمینانیت رامنځته کوي ځکه په
دې کې دوه رابطي استعمالیږي  ،چې یوه رابطه په  Nباندې د تبدیلولو او بله ئې د مطلوب
مقدار په محـــاســـــبه کولو کې ]. [331:18
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 7.1مثال
د  7.2شکل د  CPTد نتایجو په استفاده هغې خاورې طبقه ،صنف بندي کړئ چې
د  28ftاو  48ftتر منځ په ژوروالي کې موقیعت لري  ،او د  SPTد  Nمعادل قیمت
محاسبه کړئ ؟

 10.2شکل  .د  qc/N60د نسبت او د خاورې د ذراتو د منځني حد سایز ) (D50تر منځ رابطه]. [331:18

حل
په نموړي طبقه کې  qc= 15tsfاو  Rf = 2.0 %دې  .د  8.2شکل ته په کتلو سره دغه
خاوره کیدای شي چې کلی لرونکې سیلت خاوره وي .
د خاورې د صنف بندۍ او د  3.2جدول په اساس د D50د ذراتو د سایز اندازه کیدای شي
تقریباً  0.02mmوي  .د  10.2شکل په کتلو سره  qc/N60= 1.0نو په دې اســـــــــاس
 N60= 15سره دی .
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 3.2جدول  .د ) (ASTM D2487له مخې د خاورې د ذرو د سایز صنف بندی].[331:18

لنډیز
په دې فصل کې د خاورې له ازمیښت کولو څخه چې د ساحې د تحلیلولو،
البراتواري او ساحوي ازمایښتونو په اساس صورت نیسي معلومات ورکړل شوي دي  .او
همدارنگه په ساحوي ازمایښتونو کې د  SPTاو  CPTازمایښتونو څخه استفاده کولو ،
دهغوی کړنالرې ،د ارقامو محاسبه او السته راوړنه او د  SPTد خاورې د نمونو
اخستونکو مختلف ډولونو څخه بحث شوی دی .
د  SPTاو  CPTد ارقامو استعمال او د هغې له مخې د خاورې د اړونده انجنیري
خاصیتونو پیدا کولو رابطو په اړه هم معلومات ورکړل شوي دي .
پو ښـتنې )(Problems
 .1د  STPپه نسبت د  CPTگټې واضح کړئ ؟
 .3په یوه څاه کې چې  150mmقطر او  9.5mلري د  SPTټسټ اجرأ شوی دی ،یو
ساده  STPنمونه اخستونکې استعمال شوی دی ،د څټک د ضربو شمیر N=19
دی  .خاوره له نورمالې کلکې شوي میده شگې څخه تشکیله شوې ده چې واحد
وزن یې  18 KN/m3او  D50=0.4mmدې  .د ځمکې الندې اوبو سطحه  15mپه
ژوروالي کې موقیعت لري تاسې الندیني پارامیترونه محاسبه کړئ ؟
  N60, (NI)60او . Dr31
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 .2د  7.2شکل څخه د  CPTد ازمیښت د ارقام څخه استفاده وکړئ ،کله چې د خاورې
واحد وزن  115 Ib/ft3او زیات محکمیدونکې نسبت یې مساوي له  3سره وي  .د
 21او  23ftتر منځ ژوروالي کې تاسې د خاورې صنف بندي N60 ،او  Drمحاسبه
کړئ په دې صورت کې چې د ځمکې الندې اوبو سطحه  15mد ځمکې له سطحې
څخه ژور موقیعت ولري .
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دریم فــــصل
سطحي تهدابونه
)(Shallow Foundations
 1.3پیژندنه

)(Introduction

سطحي تهدابونه هغه تهدابونه دي چې ساختماني بارونه د اساس خاورې ته
انتقالوي  .په نوموړي تهدابونو کې ځانگړي تهدابونه ) (Spread footing foundationsاو
فرشي تهدابونه ) (Mat foundationsشامل دي  .په دې څپرکي کې به نوموړي تهدابونه
وپيژندل شي او راتلونکي څپرکو کې به د دوى جيوتنيکې ډیزاینونو په اړه مفصأل
معلومات ورکړل شي ). (86:2
 2.3ځانگړي تهدابونه )(Spread Footings
ځانگړې تهداب د پائې یا وزن برداره دیوال الندینۍ برخه کې یو ارت یا پراخه
ساختماني عنصر دى چې وارده ساختماني بارونه د اساس د خاورې په پراخه ساحه باندې
ویشي  .په ځانگړې توگه هره پایه او هر وزن برداره دیوال خپل ځانگړى تهداب لري ،په دې
اساس په هر ساختمان کې په زیات شمير سره ځانگړي تهدابونه شتون لري .
ځانگړي تهدابونه د ډېر پخوا څخه نظر ارزانه قيمت او اسانه جوړولو طریقې ته د
تهدابونو ډېر معمول ډول څخه دي  .نوموړي تهدابونه زیاتره په هغه ساحه کې د کوچني یا
منځني سایز لرونکي ساختمانونو لپاره جوړیږي چې خاوره ئې د منځنۍ څخه تر ښه
حالتونو لرونکې وى ،او حتی ځينې وخت کېدلی شي چې د لویو ساختمانونو لپاره هم
استعمال شي په هغه صورت کې چې د ساختمان جوړولو ساحې د سطحې خاورې څخه
الندې صخره ئې یا د ښه خاورو طبقه شتون ولري ). (88:2
ځانگړې تهدابونه د ځانگړو اړتياو پوره کولو لپاره په مختلفو ډولونو او سایزونو سره
جوړیږي لکه چې په ( 1.3شکل) کې ښودل شوي دي  .ځانگړي تهدابونو په الندې ډولونو
ویشل کيږي ): (111:19
 مربعي تهدابونه  :نوموړي تهدابونه په پالن کې ) (B x Bاندازه لرونکي دي او د
ځمکې سطحې څخه د تهداب قاعدې پورې د  Dژوروالی لري او صخامت ئې د T
سره مساوي دى  .مربعي تهدابونه زیاتره د مرکزي پایو لپاره جوړیږي .
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 مستطیلي تهدابونه  :په پالن کې د نوموړي تهدابونو اندازه ) (B x Lده  .نوموړي
تهدابونه په هغه ځایونو کې جوړیږى چېرې چې د لوى قاعدې لرونکې مربعي
تهداب ساختمان د خنډ سره مخ شي او یا د زیات مومنټ د شتون په صورت کې د
نوموړي تهداب څخه استفاده کيږي .
 ځانگړې دایروي تهدابونه  :دایروي تهدابونه زیاتره د بيرغ پائې او د برق د شبکې
په پایو کې استفاده کيږي  .که چېرې نوموړي تهدابونه په زیات ژوروالي سره
وغزول شي (یعنې  D/Bتقریباً د  3سره مساوي شي) دوى به د ژورو تهدابونو په
شکل وي .
 فیته ئي تهدابونه :د وزن برداره دیوالونو لپاره استعماليږي .
 یو ځایي تهدابونه :نوموړي تهدابونه د یو څخه زیاتو پایو لپاره استعماليږي  .دا
دهغه پایو لپاره گټور دي چې یو بل سره ډېر نږدې موقيعت ولري .
 ځانگړي حلقه ئي تهدابونه :دا تهدابونه مسلسل تهدابونه دي چې په یوه دایره کې
پيچلې شوي وي ،دا ډول تهدابونه معموأل د ځمکې لپاسه د دایروي ذخيروى تانک
دیوالونو د حمایي لپاره استعماليږي .
ځينې وخت دا اړین وي چې د بل ساختمان د ملکيت خط سره ډېر نږدې یا په داسې
ځاى کې چې هلته د خارجي دیوال سره کوم ساختمان شتون ونه لري ځانگړى تهداب
جوړیږي  ،دغه حالت په ( 2.3شکل) کې ښودل شوى دى  .ځکه چې دارنگه تهدابونه د پایو
الندې متمرکز کيدلی نه شي ،او بار غيرمرکزي وي  .دا د تهداب د دور خوړلو سبب کيږي
او په دې اساس غير متوازن مومنټ او د پایو بيځایه کيدنه رامنځته کيږي .
ددغه مشکل د حل لپاره تسمه یي تهداب څخه استفاده کيږي (د کانټيليور تهداب په
نوم هم یادیږي) ،کوم چې یو غـــــــــــيرمرکزي کنارې پاېي الندې بار شوى تهداب چې د
) (grade beamپه واسطه د مرکزي بار شوې پائې سره وصل شوې وي  .دغه ترتيب یوځایي
تهداب ته ورته دى ،چې په کناري تهداب کې د غير مرکزي بار په مقابل کې اړین
مــــــــومنټ تهيه کوي  .ځينې وخت ) (grade beamد زیات سخت تهدابې سيستم تهيه
کولو په منظور په یو ساختمان کې د ټولو ځانگړو تهدابونو د تړلو لپاره
استعماليږي ). (121:19
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 1.3شکل  .د ځانگړى تهدابونو شکل او اندازې ). (120:19

مواد )(Materials
د  19پيړۍ په نيمایي کې نږدې ټول ځانگړي تهدابونه د معمورو څخه جــوړیدل لکه
چې په ( 3.3شکل ) کې ښودل شوي دي .غوڅ شوي تيږو تهدابونه د هغه تيږو څخه جوړیږي
چې په معينو اندازو او سایزونو سره غوڅ شوي وي او ددوى تر منځ د اصغري درز په
پریښودلو سره د تهداب په معموره کې ورڅخه استفاده شوې وي  ،همدارنگه د ښویه
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ډبرو تهدابونه د گډوډ سایز لرونکو ډبرو څخه د مسالې سره یو ځاى کولو پواسطه
جوړیږي  .نوموړي تهدابونه ډېر کم کششي مقاومت لري ،په همدې اساس معماران د لوى
سایز لرونکو ډبرو څخه استفاده کوي تر څو د تشنجاتو زغمل کم کړي او د کششي تخریب
څخه مخنيوى وکړي .
که څه هم د معمورو څخه تهدابونه د کوچنيو ساختمانونو لپاره د قناعت وړ دي  ،مگر
کله چې په درندو ساختمانونو کې استعمال شي د هغوى وزن او اندازې زیاتوي او زیاتره
په تحکوي کې د هغوى استعمال ته ترجيح ورکول کيږي  .په لویو او پراخو ساختمانونو کې
اړینه ده داسې تهدابونه استعمال شي چې کم وزنه او کمه اندازه ولري  .په  1882کال کې د
لومړي ځل لپاره په ) (Chicagoکې د  10منزله بالک لپاره د اوسپنې د شبکې څخه
تهدابونه استعمال شول ،او کېدلی شي چې داد ځانگړي تهدابونو لومړني ډیزاین وو چې د
خميده گۍ ) (Flexureپه مقابل کې یې مقاومت درلود .په نوموړي تهدابونو کې د اوسپنې
پټلۍ د الرو زیات شمير طبقې شاملې دي لکه چې په ( 4.5شکل) کې ښودل شوي دي  .د
اوسپنې تهدابونه د خميده گۍ په مقابل کې د زیات مقاومت په لرلو سره کېدلی شي چې
کوچنی او سپک جوړ شي  .د اوسپنې شبکوي تهدابونو په جوړولو کې په اوسني وخت کې
د اوسپنې د الرو پټليو په ځاى  Iډوله اوسپنيز پروفيل استعماليږي  .نوموړي تهدابونه د
 20پيړۍ شروع پورې کله چې اوسپنيز کانکریټو ظهور پيدا کړ ډېر مروج وو .
په ( 5.3شکل) کې اوسپنيز کانکریټو یوټپيک تهداب ښودل شوى  .نوموړي تهدابونه
ډېر قوي  ،اقتصادي ،دوامداره او په اسانه سره جوړیږي  .د اوسپنيز کانکریټي تهدابونو
حجم نسبت معموره یي تهدابونو ته کم دى ،په همدې اساس دوى ډیرې کندنکارۍ او په
تحکویانو کې الندې داخلولو ته اړتيا نه لري  .په همدې دليل نږدې ټول ځانگړي تهدابونه
په اوسني وخت کې د اوسپنيز کانکریټو څخه جوړیږي). (125:19

د جوړولو طریقې
قراردادیان زیاتره د ځانگړي تهدابونو د کيندلو لپاره د چپه بيلچه لرونکي
اکسکواتور څخه استفاده کوي لکه چې په ( 6.3شکل) کې ښودل شوې  ،په نمونه یي ډول
السي کارونو ته هم اړتيا لري تر څو کيندل شوى ځاى پاک شي  .کله چې کندنکاري صورت
ونيو دا مهمه ده چې کيندل شوې خاوره چک شي او په ډیزاین کې د استعمال شوې خاورې
سره مقایسه شي  .تفتيشان زیاتره د نوموړې خاورو د کلکوالي معلومولو لپاره 9mm
اوسپنيز  Probeاستعمالوي  .که چېرې د خاورې د حالتونو وړاندوینه ونه شي  ،خصوصاً
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که چيرې نوموړې خاورې ډیرې نرمې وي ،اړینه ده چې ډیزاین بيا ځلې صورت ونيسي
). (135:19
زیاتره خاورې د کانکریټ ریزۍ وخته پورې کافې مقاومت لري چې عمودي ودریږي ،
په داسې خاوره کې د تهداب کانکریټ په غير د قالبه اچول کيږي او ځينې ځایونو کې په
کيندل شوي تهدابونو کې د لرگيو په واسطه قالبندۍ څخه وروسته کانکریټ ریزي
صورت نيسي لکه چې په ( 7.3شکل ) کې ښودل شوي  .په دې اساس د تهداب پورتنۍ
برخه د مناسبې ارتفاع لرونکې وي  .که چېرې خاوره عموداً ونه دریږي نو اړینه ده چې د
کندنکارۍ اندازه د لــــرگيو پواســــــــطه قالـــــــــبندۍ په خاطر زیاته ونيــــــــسو لکه چې په
(  7c.5شکل) ښودل شوي  .دا ډول تهداب د قالب بندي شوي تهداب په نوم یادیږي .یو ځل
چې کندنکاري صورت ونيو او پاکه شوه او قالب (که چېرې اړتيا وه ) ځاى په ځاى شو،
وروسته سيخبندي صورت نيسي ). (136:19

 2.3شکل  .د کناري پایو د حمایې لپاره د تسمه یي تهداب استعمال په هغه صورت کې چې ساختمان

د ملکيت خط څخه وړاندې غزیدلی نه وي).(125:19
 3.3فرشي تهدابونه )(Mats
د سطحې تهدابونو دوهم ډول فرشي تهدابونه دي  ،لکه چې په ( 9.3شکل) کې ښودل
شوي دي  .فرشي تهداب په حقيقت کې یو ځانگړى لوى تهداب دى چې زیاتره د یو
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ساختمان ټول افقي مرتســــــــــم په بر کې نيسي  .نوموړي تهـــــدابونه د اوسپنيز کانکریټو
څخه جوړیږي .
د تهداب انجنيران فرشي تهدابونه د الندیني حالتونو له مخې په پام کې نيسي :

 3.3شکل  (a) .د سایز ورکړل شوي تيږو تهداب  (b) ،د ښویه تيږو څخه تهداب ).(135:19

 4.3شکل  .اوسپنيز شبکې تهداب چې د اوسپنې پټلې د الرو څخه جوړه شوې او کانکریټ د
اوسپنې شبکې د زنگ وهلو د مخنيوى لپاره پوښل شوى ). (136:19
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 5.3شکل  .اوسپنيز کانکریټې ځانگړى تهداب ). (136:19

 6.3شکل  .ځانگړي تهداب لپاره د راسته بيلچه لرونکي اکسکواتور کندنکاري ). (137:19

 که چېرې د ساختمان بار ډېر زیات وي او یا خاوره ډیره سسته وي  ،په دې صورت
کې ځانگړى تهداب باید پراخه جوړ شي  .دتهداب جوړونې د قانون له مخې که
چېرې ځانگړي تهدابونه د ساختمان د مساحت  50%څخه زیات مساحت په بر کې
ونيسي نو فرشي تهدابونه یا ژور تهدابونه زیات اقتصادي تماميږي .
 که خاوره ډیره نامنظمه او د نشست زیات توپير ولري  .د فرشي تهداب د ساختمان
تسلسل او انحنایي مقاومت د دغه نامنظموالي لپاره د یو پل حيثيت لري ).(140:19
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 د ســــــاختمان بارونه غير منظم وي او په دې اساس د غيرمنظم نشست اندازه
زیاتيږي  .بيا هم د فرشي تهداب د ساختمان تسلسل او انحنایي مقاومت د داسې
نامنظموالي مخه نيسي .
 افقي قوې په ساختمان باندې مساوي نه ویشل کيږي  ،او کيداى شي چې په
ځانگړي یا ميخي تهدابونو کې د متفاوت افقي مومنټونو سبب شي  .د فرشي
تهداب د ساختمان تسلسل د نوموړي مومنټونو په مقابل کې مقاومت ښایي .
 د ساختمان الندینۍ برخه ځينې وخت د ځمکې الندې اوبو سطحې څخه الندې
موقيعت لري نو په دې اساس د اوبو څخه غير قابل نفوذ کول یوه مهمه خبره ده .
دا چې فرشي تهداب یو پارچه یي ساختمان دى نو له همدې امله په اسانه
کېدلی شي چې عایق رطوبت شي  .د فرشي تهداب وزن هم د ځمکې الندې اوبو
د هایدروستاتيکي پورته کوونکي قوو په مقابل کې مقاومت کوي .
 د ذخيرو د تانکونو او لویو ماشينونو تهدابونه د فرشي تهــــــــدابونو څخه
جوړیږي .په ) (Houstonکې د تيکساس پنځه اویا پوړیزه تجارتې ټاور فرشي
تهداب په نړۍ کې د لوى ترین تهدابونو څخه دى  .نوموړى فرشي تهداب 3m
ضخامت لــــــــــري او د جـــــــــادې د ســــــــــطحې څخه  19.2mالندې ژور والی
لري ). (150:19
 4.3زغمونکى فشار )(Bearing pressure
هغه اساسي پاراميتر چې د تهداب او اساس خاورې تر منځ رابطه تشکيلوي د
فشار زغملو څخه عبارت دى  .نوموړى زغمونکی فشار د تهداب الندې په في واحد
مساحت باندې د قوې د عمل څخه عبارت دى  ،چې انجنيران د  19پيړۍ څخه را پدې
خوا د زغمونکي فشار په اهميت باندې پوهيدل ،په دې ترتيب د خاورې اساس د تهداب
د وروستۍ ناستې او د زغم د وړتيا لپاره جوړوي ). (233:19
د زغمونکي فشار ویشنه )(Distribution of Bearing Pressure
که څه هم د سطحې تهداب الندې د اساس د ټول مساحت مکمل زغمونکی فشار د
هغه قوو سره چې د تهداب او خاورې تر منځ عمل کوي ،سره باید مساوي وي  .تحليلي
مطالعې او ساحوي اندازې دا ښایي چې د زغمونکي فشار صحيح ویشنه الندې
فکتورونو پورې اړه لري :
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 7.3شکل  .په تهدابونو کې د کانکریټ ریزۍ طریقې ) (aخالصه کندنکاري (b) ،په پورتنۍ برخه کې د
قالب سره خالصه کندنکاري  (c) ،دمکمل ژوروالي سره قالبندي شوى تهداب ). (141:19
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 8.3شکل  .یو مکمل ځانگړى تهداب چې څلور بولټونه د اوسپنيز پایې د قاعدې د پليټ سره د اتصال
ورکولو په منظور پریښودل شوي دي ). (142:19

 9.3شکل  .یو فرشي تهداب ).(142:19

 د وارده قوې عن المرکزیت  ،که چېرې کومې قوې عمل کړى وي .
 د وارده مومنټ زیاتوالی .
 د تهداب ساختماني سختوالی .
 د خاورې د فشار تغير شکل خاصيت .
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 د تهداب الندینۍ برخې زیږوالی .
په ( 10.3شکل) کې د مرکزي عمودي بار شوي تهداب قاعدې په طول کې د
زغمونکي فشار ویشنه ښودل شوې  .په ( 10a.3او  10b.3شکلونو) کې د مساوي
زغمونکي فشار په پام کې نيولو سره انعطاف پذیره تهدابونو کوږوالی ښودل شوى دى ،
په داسې حال کې چې ( 10c.3او  10d.3شکلونو) کې زغمونکي فشار توپيرونو سره سخت
تهدابونه ښودل شوي دي .
اصالً ځانگړي تهدابونه سخت تهدابونو ته ورته دي  ،نو په دې اساس د زغمونکي
فشار ویشنه مساوي نه ده  .که څه هم د داسې ویشنې په بنا د زغم د وړتيا د زغم او د
ناستې تحليل یو کمپلکس کار دى نو په دې اساس داسې فرض کيږي چې د مرکزي
عمودي بار ونو الندې فشار د تهداب په ټوله قاعده باندې مساوي دى  ،لکه چې په
( 10e.3شکل) کې ښودل شوي دي  .د فرشي تهدابونو ضخامت نسبت د هغې عرض ته ډېر
کم دى ،نو په دې اساس نسبت ځانگړي تهدابونو ته ډېر انعطاف پذیزه دى  .په مجموع کې
مونږ په فرشي تهدابونو کې د کږونکو فشارونو ارزونه او سيخ بندي ډېر په احتياط سره
کوو .په دې اساس د فرشي تهدابونو د زغمونکي فشار د ویشنې په پيدا کولو کې
تفصيلي تحليل سرته رسوو .
کله چې د سطحې تهدابونو تحليل صورت نيسي  ،د تهدابونو د اړخي اصطکاکې
ښویيدنه د تهداب په ټول اړخ کې په پام کې نه نيول کيږي  ،او فرض کيږي چې ټول بار
الندینۍ برخې ته انتقاليږي  .چې دا د سطحې او ژورو تهدابونو تر منځ یو ډېر مهم تحليلي
توپير دى ).(233:19
د زغمونکي فشار محاسبه )(Computation of bearing pressure
د سطحې تهداب په طول کې د هغې الندې زغمونکی فشار مساوي دى له :
)………………………………………(1.3
په پورته فورمول کې :
 qزغمونکی فشار .
 Pد پایې بار .
 Wfتهداب د پاسه خاورې سره د تهداب وزن .
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 Aد تهداب د قاعدې مســــــاحت ( مربعوي تهداب لپاره  B2او مستطيلي تهداب
لپاره . )BL

 10.3شکل  .د مرکزي عمودي قوې په پام کې نيولو سره د سطحې تهدابونو د قاعدې په طول کې د
زغمونکي فشار ویشنه  (a) .په کلی خاوره کې انعطاف پذیره تهداب  (b) ،په شگه کې
انعطاف پذیره تهداب  (c) ،په کلی خاوره کې سخت تهداب  (d) ،په شگه کې سخت تهداب ،
) (eساده شوې ویشنه ). (235:19

 11.3شکل  .په مسلسلو تهدابونو باندې بارونو لپاره تعریف ). (236:19
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 uDد تهداب په الندینۍ برخه کې د خاورې د منفذونو د اوبو فشار (یعنې د ځمکې د
سطحې الندې د  Dپه ژوروالي سره ) .
په حقيقت کې ټول سطحي تهدابونه د اوسپنيز کانکریټو څخه جوړیږي  ،په دې
اساس د  Wfد محاسبې لپاره د کانکریټو واحد وزن  23.6 kN/m3په پام کې نيول کيږي.
د خاورې د منفذونو د اوبو فشار اصطالح د پورته کوونکي فشار په حساب کې
راځي) ، (Bouyancy forcesپه کوم وخت کې چې د تهداب یوه برخه دځمکې الندې اوبو
سطحې څخه الندې واقع وي  .که چېرې د ځمکې الندې اوبو سطحې ژوروالی د  Dڅخه
زیات وي په دې صورت کې  uD = 0دى ).(235:19
د مسلسل تهدابونو لپاره وارده قوې په قوه في واحد طول باندې ښایو لکه
 .2000kN/mد محاسبې د اسانه کولو لپاره في واحد طول په  bسره ښایو کوم چې زیاتره
 1mسره مساوي نيول کيږي لکه چې په ( 11.3شکل) کې ښودل شوي  .په دې اساس بار په
 P/bاو وزن په  Wf /bسره ښودل کيږي .
د مسلسل تهدابونو لپاره زغمونکی فشار مساوي دى له :
)……………………………………(2.3

- uD

=q

 1.3مثال
2

په ( 12.5شکل) کې یو  5 ftتهداب ښودل شوى چې  100kبار شوې پایه
متحملوي  .تاسې زغمونکی فشار محاسبه کړئ ؟

حل
د کانکریټو واحد وزن مساوي دى له ) ، 150 Ib/ft3(23.6 kN/m3همدارنگه Wf
محاسبه کړئ که چېرې تهداب د ځمکې سطحې څخه  Dپه اندازه ژور موقيعت ولري .
Wf = (5ft)(5ft)(4ft)(150 Ib/ft3) = 15,000 Ib
A = (5ft)(5ft) = 25 ft2
= (62.4 Ib/ft3)(4ft – 3ft) = 62 Ib/ft2
– 62 Ib/ft2 = 4538Ib/ft2

= = - uD
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 2.3مثال
د  0.70mپه عرض یو مسلسل تهداب چې  110kN/mد یو دیوال وزن متحملوي  .د
نوموړي تهداب ژوروالی د ځمکې د سطحې څخه  0.5mدى او دخاورې واحد وزن
 17.5kN/m3دى .د ځمکې الندې د اوبو سطحه د ځمکې سطحې څخه  10mالندې موقيعت
لري .زغمونکی فشار محاسبه کړئ ؟

حل
3

د کانکریټو واحد وزن مساوي دى د )  (23.6 kN/mسره .
Wf /b = (0.70m)(0.5m)(23.6 kN/m3) = 8kN/m
uD = 0
– 0 = 169 kPa

=q

 12.3شکل  .ځانگړى تهداب ][238:19

خالص زغمونکى فشار )(Net Bearing pressure
د زغمونکي فشار پيدا کولو متبادله طریقه د خالص زغمونکي فشار’ qڅخه
عبارت ده  ،کوم چې د  Dپه ژوروالي کې د مجموعي زغمونکي فشار  qاو د مؤثره عمودي
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فشار

تر منځ د توپير څخه السته راځي  .په بل عبارت ’ qد  Dپه ژوروالي کې د مؤثره

عمودي فشار د اندازې د زیاتوالي څخه عبارت دى (. )Coduto, 1994
د خالص زغمونکي فشار په استعمالولو سره په ځينو محاسباتو کې اساني راځي،
خصوصاً په هغو محاسباتو کې چې د ځانگړي تهدابونو د ناستې سره تړاو ولري  ،مگر نور
کارونه پيچلي کوي  .ځينې انجنيران دې طریقې ته ترجيح ورکوي مگر ځينې نور یې بيا د
مجموعي زغمونکي فشار استعمال ته ترجيح ورکوي  .مونږ په دې کتاب کې د ځانگړي
تهدابونو ډیزاین لپاره د مجموعي زغمونکي فشار څخه استفاده کوو ځکه چې :
 نوموړې طریقه ډیره معموله او استعمال شوې طریقه ده .
 احتمالي زغمونکی فشار چې په ) (Building codeکې ښودل شوى د همدې
طریقې څخه استفاده شوې ).(IBC 1805.4.1.1
 نوموړې طریقه یوه اسانه طریقه ده.
 د شناور تهدابونو اناليز اسانه کوي .
المبو وهوونکي تهدابونه )(Floating Foundations
فرشي تهدابونه زیاتره په ژورو کــــيندل شوو ساحـــــــــو کې ځـــــــاى په ځاى کيږي
(په  13.3شکل کې ښودل شوي) .سره له دې چې د ځمکې الندې ځـــاى تهيه کيږي لکه په
زیر زمينۍ کې د موټرو تم ځاى ،په دغه ډیزاین کې زغمونکی فشار کميږي ځکه چې د
تهداب وزن د کيندل شوې خاورې د وزن څخه کم دى  .د  qپه کميدلو سره په څرگند ډول د
تهداب ناسته کميږي  .دارنگه ډیزانونو ته شناور تهدابونه وایي .

 13.3شکل .شناور تهداب ). (238:19
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 3.3مثال
یو فرشي تهداب چې په ( 13.3شکل) کې ښودل شوې

 50mعرض 70m ،

اوږدوالی او  1.8mضخامت لري  .د دیوال او پایې مجموعي وزن  805 MNدى ،د
زغمونکي فشار منځنۍ اندازه محاسبه کړئ او بيا هغه د فرشي تهداب الندې په خاوره
کې د عمودي مؤثره فشار سره یې مقایسه کړئ ؟

حل
3

= 23.6 kN/ m

فرض کړئ .

= (50m)(70m)(1.8m)(23.6 kN/ m3) = 149000 kN
= (9.8 kN/m3)(8.7m – 5.0m) = 36 kPa

=

A = (50m)(70m) = 3500 m2
=q
= -
– 36 kPa = 237 kPa
نوټ  :فرشي تهداب نه ارتجاعي او نه سخت وي نو په دې اساس اصلي زغمونکی فشار د
تهداب د قاعدې په ټول مساحت کې متغير وي .
د ساختمان څخه مخکې د  Dپه ژوروالي سره د خاورې مؤثره عمودي فشار مساوي
دى له :
= ∑ H – u = (19.0 kN/m3)(8.7m)- (36 kPa) = 129 kPa
په دې اســـــــــاس د خاورې په کـــــــــــيندلو او د ســـــــــــــاختمان د جوړولو څخه وروسته
به  237 – 129 = 108 kPaعمودي مؤثره فشار د فرشي تهداب الندې زیاتيږي .

د عن المرکزیت یا مومنټ بارونو سره تهدابونه
هغه بارونه چې د تهدابونو په مرکز باندې عمل وکړي نو د زغمونکي فشار یو مناسب
مساوي ویشنه رامنځته کوي  .که څه هم ځينې وخت داسې پيښيږي چې قوه باید د یوې
نقطې څخه عمل وکړي لکه چې په ( 14a. 3شکل) کې ښودل شوي دي  .چې دغه قوې د
غيرمرکزي قوو په نوم یادیږي او د زغمونکي فشار غير مساوي ویشنه رامنځته کوي  .د
زغمونکي فشار عن المرکزیت  eمساوي دى له ): (239:19
)…….………………………(3.3

=e
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د مسلسل تهدابونو لپاره :
)…….………………………(4.3

=e

یو بل مشابه حالت کله چې مومنټ بارونه په تهدابونو باندې عمل وکړي هم رامنځته
کيږي لکه چې په ( 14b.3شکل) کې ښودل شوي  .نوموړي بارونه هم غير مساوي
زغمونکي فشارونه توليدوي  .په دې حالت کې د زغمونکي فشار عن المرکزیت مساوي
دى له :
)……….………………………(5.3

=e

)……….………………………(6.3

=e

14.3شکل .په سطحي تهدابونو باندې ) (aغير مرکزي او ) (bمومنټ بارونه ). (239:19

په پورته فورمولونو کې :
 - eد زغمونکي فشار د ویشنې عن المرکزیت دى .
 عمودي وارده بار . د تهداب په في متر طول باندې عمودي وارده بار . د مومنټ وارده قوه . د تهداب په في متر طول باندې د مومنټ وارده قوه . -د عمودي وارده بار عن المرکزیت .
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 د تهداب وزن . د تهداب في واحد طول وزن .په دواړو حالتونو کې مونږ فرضوو چې د ځانگړي تهدابونو الندې زغمونکي فشار
ویشنه خطي دى لکه چې په ( 14.3شکل) کې ښودل شوي  .د فرشي تهدابونو لپاره مونږ
تفصيلي اناليز سرته رسوو .
د یو لوري باریدنه )(One – Way Loading
که چېرې د عن المرکزیت یا د مومنټ بارونه یواځې د  Bله لوري عمل وکړي  ،د
زغمونکي فشار ویشنه په ( 15.3شکل) کې ښودل شوې ده .
که چېرې e ≤ B/6وي د زغمونکي فشار ویشـــــــــــــنه ذوذنقه یي ده لکه چې په
( 15a.3شکل) کې ښودل شوې او د زغمونکي فشار اعظمي او اصغري اندازه مساوي ده له
)………………..……….(7.3

)

)……………..……….(8.3
چېرې چې :

)

- uD) (1 -

(= qmin

- uD) (1 +

(= qmax

 - qminاصغري زغمونکی فشار دى .
 - qmaxاعظمي زغمونکی فشار دى .
 –Pد پایې وزن دى .
 –Aد تهداب د قاعدې مساحت دى .
 –uDد تهداب د قاعدې په طول کې د منفذونو د اوبو فشار دى .
–eد زغمونکي فشار د ویشنې عن المرکزیت دى .
 - Bد تهداب عرض دى .
که چېرې غيرمرکزي یا مومنټ بار د  Lلوري څخه وي په  7.3او  8.3مساواتونو کې
 Lد  Bسره عوض کيږي  .په مسلسلو تهدابونو کې  P/bاو  M/bپه ترتيب سره د  Pاو M
سره عوض کيږي او د  Aپه عوض  Bليکل کيږي .
که چېرې  ( e = B/6یعنې د قوو محصله د تهداب په دریمه برخه باندې عمل وکړي ) نو
 qmin=0او د زغمونکي فشار ویشنه مثلثي ده لکه چې په ( 15b.3شکل) کې ښودل شوې
ده .په دې اساس که  e < B/6وي په دې صورت کې یوه اندازه فشار د تهداب د قاعدې د
مساحت په ټول طول کې به شتون ولري .
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که چېرې  e > B/6د قوو محصله د تهداب د دریمې برخې څخه دباندې عمل کوي
نو د فشار ویشنه په ( 15c.3شکل) له مخې صورت نيسي  .هلته هيڅ تشنج د تهداب او
خاورې ترمنځ شتون نه لري  ،په دې اساس د تهداب یوه خوا د ځمکې څخه پورته پاتې
کيږي  ،او د تهداب په بله خوا کې زیات زغمونکي فشار د تهداب د ناستې سبب کيږي .
په نتيجه کې د تهداب کږیدنه صورت نيسي کوم چې یو ناسم کار دى  .په دې اساس هغه
تهدابونه چې په هغوى باندې غير مرکزي یا د مومنټ بارونه عمل کوي باید الندې حالت
غوره کړي :

≤e

)….………………………(9.3

پورتنی معيار فشاري تشنجات د تهداب د قاعدې د ټول مساحت په طول کې ساتي .
په مستطيلي تهدابونو کې چې غيرمرکزي یا مومنټ بارونه په اوږد لوري باندې عمل
وکړي نو په پورتني فورمول کې  Bپه  Lسره تعویض کيږي .

 15.3شکل  .په مختلفو عن المرکيزیتونو سره د تهـــــدابونو الندې د زغــــــــــمونکي فشـــــار ویشـــــــــــــــنه
 (b) e = B/6 ، (a) e < B/6او  (c) e > B/6څخه عبارت دي ). (240:19
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 4.3مثال
د  5 ftعرض لرونکی په مســـــــلسل تهداب باندې  12 K/ftعـــــــــمودي مرکزي بار او
 8 ft-k/ftکوږوالي مومنټ چې د تهداب په افقي جهت عمل کوي ( 16.5شکل کې ښودل
شوى)  .همدارنگه د ځمکې الندې اوبو سطحه ډیره الندې قرار لري  .تاسې د تهداب په
قاعده باندې د قوو د محصلې عمل په الس راوړئ چې ایا د قاعدې څخه د تهداب په 1/3
برخه باندې عمل کوي او که نه ،او همدارنگه اعظمي او اصغري زغموونکی فشار
محاسبه کړئ.

 16.3شکل  .مسلسل تهداب چې  4.3مثال لپاره په پام کې نيول شوى ). (240:19

حل
Wf /b = (5.0 ft)(1.5 ft)(150 Ib/ft3) = 1125 Ib/ft

= 0.610 ft

=e

=

= 0.833 ft

څرنگه چې  e < B/6سره دى نو د السته راغلې مجموعې قوه (د قوو محصله) په
دریمه نيمایي برخه کې عمل کوي .
)

– – 0)(1

(=)

- uD) (1 -

( = qmin

= 703 Ib/ft2
)

– 0)(1 +

(=)

- uD) (1 +

( = qmax

= 4546 Ib/ft2
34

سطحي تهدابونه
Shallow Foundations

د یو ځایي تهدابونو د ډیزاین په وخت کې  ،کوښښ باید وشي چې د تهداب اندازې
او د پایې موقيعت داسې ترتيب شي چې د وارده قوو محصله د تهداب په مرکزي برخه کې
عمل وکړي  .په دې حالت کې زغمونکی فشار په ټولو برخو کې مساوي وي  .ځينې یو ځایي
تهداب ډیزاینونه  ،تهداب ته د ذوذنقه یي شکل ورکولو پواسطه صورت نيسي چې کم
وزنه پایه د ذوذنقې په نرۍ برخه کې موقيعت ورکول کيږي  .که چېرې دغه حالت ممکن نه
وي نو قوو حالت به غير مرکزي وي او د  B/6څخه به نه زیاتيږي .

دوه طرفه عن المرکزیت یا مومنټي باریدنه
)(Two-Way Eccentric or Moment Loading
که چېرې د قوو محصله په قاعده باندې د  Lاو  Bپه دواوړ جهتونو په غيرمرکزي
شکل عمل وکړي  ،دا باید د الـماس منــــځنۍ پریوتې برخې )(Daimond shaped kern
په شکل پریوځي او د فشار د واردیدلو په صـورت کې ټوله قاعـــــــــده باید تخته شي ،د
( kernد الماس منځنۍ برخه) پشان د دې پریوتنه یواځې د الندیني حالت په صورت کې
ممکنه ده ).(241:19
)…………………………………….(10.3

≤ 1.0

+

په پورته فورمول کې :
د  Bپه جهت عن المرکزیت .
د  Lپه جهت عن المرکزیت .
که چېرې  10.3مساوات صحت ولري نو د مربعوي او مستطيلي سطحې تهدابونو
په څلورو کنجونو کې د  qشدت د الندې فورمول پواسطه پيدا کيږي :
)………….…..(11.3

)

±

()- uD

(= q

 5.3مثال
یو فرشي تهداب چې په ( 18.3شکل) کې ښودل شوى د غنمو د څلورو ذخيرو لپاره
په پام کې نيول شوى  .دغه ذخيرې د غنمو ذخيره کولو لپاره سلنډري شکل لري ،د هر یوې
خالي ذخيرې وزن  29MNدى ،او کوالى شي چې  110MNپورې غنم ذخيره کړي  .د فرشي
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تهداب وزن  60MNدى  ،په داسې حال کې چې هره ذخيره جداگانه ډکيږي ،نو په دې
اساس د قوو محصله په تهداب باندې مرکزي عمل نه کوي  .د باریدنې مختلف حالتونه
وارزوئ او هم پيدا کړئ چې د غير مرکزي باریدنې مقررات په دې کې صدق کوي  .که
چيرې دغه مقررات صدق ونه کړي  ،تاسې د فرشي تهداب اصغري عرض  Bپيدا کړئ تر
څو دغه مقررات صدق وکړي .

حل
 . 1یو طرفه عن المرکزیت ازمایو :
یو طرفه لوى عن المرکزیت په هغه وخت کې واقع کيږي چې ځاى په ځاى شویو ذخيرو
څخه دوه یې ډک وي او دوه یې خالي وي .
P = 4(29 MN) + 2(110 MN) = 336 MN
M = 2 (110 MN)(12 m) = 2640 MN-m
= 6.6 m

=e

=

≤ e

د یو طرفه عن المرکزیت لپاره صحت لري
 .2دوه طرفه عن المرکزیت ازمایو:

دوه طرفه لوى عن المرکزیت په هغه وخت کې واقع کيږي چې ځاى په ځاى شویو
ذخيرو څخه یو یې ډک وي او درې دانېيې خالي وي .
= 8.33 m

= 4.62 m

د منلو وړ نه دى = 1.11 > 1

=

+

=

=eB = eL
=

+

 .4د پورتني حل څخه نتيجه داسې اخستل کيږي چې که څه هم تهداب د یو طرفه عن
المرکزیت لپاره صحت لري خو دوه طرفه عن المرکزیت لپاره درست نه دى ځکه چې
د قوو محصله د  kernڅخه دباندې ده  .دا په دې معنی ده چې د فرشي تهداب
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کنجونه د ذخيرو د بار په مخالف پورته خواته ځي ،ډیره زیاته کږیدنه رامنځته کوي
 ،نو په دې اساس دا اړینه ده چې د تهداب عرض  Bزیات شي .

 17.3شکل  (a) .د  Bاو  Lپه لوري غير مرکزي عمودي بار سره د تهداب الندې د فشار ویشنه .
) (bد تهداب د قاعدې په ټول طول کې د  q ≤ 0په پام کې نيولو سره د قوو محصله
باید د الماس شکله  kernپه شکل واقع شي ). (241:19
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 .3د ډیزاین کره کول یا بياکتل .

+

=1

=

+

په دې اساس د فرشي تهداب لپاره ) (55.4m x 55.4mاندازه اړینه ده تر څو د قوو
محصله په  Kernکې قرار ونيسي .

 18.3شکل  .فرشي تهداب او د غنمو ذخيرې ). (242:19
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لنډیز )(Summary
سطحي تهدابونه هغه ساختماني عناصرو څخه عبارت دي چې د ساختماني بارونه د
ځمکې سطحې ته نږدې د خاورې اساس ته انتقالوي ،چې نوموړي تهدابونه په ځانگړو او
فرشي تهدابونو باندې ویشل کيږي  .که څه هم د سطحي تهدابونو په جوړولو کې پخوا د
مختلفو موادو څخه استفاده کيدله خو په اوسني وخت کې د اوسپنيزکانکریټو څخه
جوړیږي .
ځانگړي تهدابونه په هغه ساحو کې چې خاوره یې منځنۍ یا ښه حالت ولري  ،زیاتره د
کوچنيو او منځني سایز لرونکي ساختمانونو لپاره استعماليږي  ،او فرشي تهدابونه د
لویو ساختمانونو لپاره خصوصاً چې تهداب د ځمکې الندې اوبو سطحې څخه الندې او د
غير منظم ناستې ستونزه شتون ولري .
زغمونکی فشار د تهداب د الندینۍ برخې او د هغې الندې پرتې خاورې ترمنځ یو
تماسي فشار دى  .که چېرې په تهداب باندې غير مرکزي بار عمل وکړي یا مومنټي بار
عمل وکړي د السته راغلي زغمونکي فشار ویشنه به هم غير مرکزي وي  .په داسې حاالتو
کې اړین دى چې تهداب داسې ډیزاین شي تر څو د زغمونکي فشار محصله د تهـــــــداب د
دریمې برخــــــــې په وســــــط کې ( یو طرفه عن المرکزیت لپاره) یا د دوه طرفه عن المرکزیت
په صورت کې د  Kernپه برخه کې موقيعت ونيسي .

پـو ښـتنې )(Problems
 .1د مربعي او مسلسل تهداب تر منځ توپير څه دى او په کوم وخت کې نوموړي ډولونه
استعماليږي ؟
 .2د یوې پایې 400kNعمودي مرکزي بار په )(1.5m x 1.5mمربعي تهداب باندې
واردیږي ،د تهداب الندینۍ برخه د ځمکې د سطحې څخه  0.4mالندې موقعيت لري
او پورتنۍ برخه یې د ځمکې سطحې سره هم سطحه ده  .د ځمکې الندې اوبو سطحه د
ځمکې سطحې څخه  3mالندې موقعيت لري ،تاسې زغمونکی فشار محاسبه کړئ ؟
 .3یو زغمونکی دیوال  5 k/ftمړ بار او  3 k/ftژوندى بار (ویشونکی بار) باندې بار
شوى دى چې د  3 ftپه عرض او  2ftپه ژوروالي مسلسل تهداب لرونکی دى  .د
تهداب پورتنۍ برخه د ځمکې سطحې سره هم سطحه ده او د ځمکې الندې اوبو سطحه
 35 ftالندې موقعيت لري تاسې زغمونکی فشار محاسبه کړئ ؟
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 .4یو فـــــــــــرشي تهـــــــــداب چې عــــــــرض یې  49ftاو طــــــــول یې 90ftدى 140 MN ،
وزن لري (په 19.5شکل ښودل شوى)  .د ساختمان مجموعي وارده بار اندازه 1300
 MNده  .زغمونکی منځنی فشار محاسبه کړئ که چېرې د ځمکې الندې اوبه د  Aپه
موقعيت کې وي ،همدارنگه محاسبه د ځمکې الندې اوبو د  Bموقعيت لپاره تکرار
کړئ  .همدارنگه واضح کړئ چې ولې د  qقيمت په دې دواړو موقعيتونو کې توپير لري

19.3شکل  .فرشي تهداب). (244:19
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څلورم فـصــل
د سطحي تهدابونو د زغم وړتیا
)(Shallow Foundation Bearing Capacity
 1.4پیژندنه )(Introduction
سطحي تهدابونه باید د مختلفو کړنو غوښتنې پوره کړي  ،لکه مخکې فصلونو کې
چې ورڅخه یادونه شوې  .یو د دغه غوښتنو څخه د زغم وړتیا ) (Bearing Capacityڅخه
عبارت دی  ،کوم چې د یو جیوتیکنیکي مقاومت غوښتنه ده  .په دې فصل کې دغه
غوښتنې څیړل کیږي او دا ښودل کیږي چې څنگه یو سطحي تهداب ډیزاین شي او د زغم
د وړتیا د ناکامۍ سبب نه شي .
 2.4د زغم د وړتیا تخریبات )(Bearing Capacity Failures
سطحي تهدابونه ساختماني وارده بارونه د ځمکې سطحې ته نږدې خاورو ته انتقالوي .
د بارونو د انتقال په پروسه کې خاورې د تخته کیدنې او غوڅیدنې فشار متحملوي  .د
نوموړو فشارونو زیاتوالى د زغمونکي فشار او د تهداب سایز پورې اړه لري  .که چېرې د
زغم فشار په کافي اندازه زیات وي یا تهداب په کافي اندازه کوچنى وي  ،د غوڅیدنې
فشار زیاتیږي او د خاورې د زغم وړتیا د تخریبیدلو سبب کیږي  .څیړونکو د زغم دوړتیا
درې ډوله تخریبات په گوته کړي دي چې عبارت دي له :
 د غوڅیدنې عمومي تخریب ). (General shear failure
 د غوڅېدنې موضعي تخریب ). (Local shear failure
 او د غوڅیدنې سوری کوونکى تخریب ). (Punching Shear Failure
د پورته هر ډول غوڅیدنې تخـریب لپاره د بار د بیځایه کیدلو منحني په ( 2.4شکل)
کې ښودل شوې .
د غوڅیدنې عمومي تخریب ډېر عمومي حالت دی  .دا په هغه خاورو کې واقع کیږي
چې د تخته کیدلو وړ نه وي او مناسب کلکوالى ولري ،په صخره او په مشبوع حالت کې په
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نورماله توگه کلکه شوی کلى خاوره چې په کافي اندازه په چټکۍ سره باره شوې وي .
تخریب شوې سطحه ډیره ښه واضح کیږي او تخریب دفعتاً واقع کیږي  ،لکه چې د بار
بیځایه کیدنې منحني پواسطه ښودل شوې  .د ځمکې په سطحه کې د تهداب سره نږدې د
خاورې پړسیدنه څرگندیږي ،که څه هم د خاورې پړسیدنه د تهداب دواړو خواو ته
څرگندیږي  ،خو نهایي تخریب د تهداب یواځې په یوه خوا کې واقع کیږي او دا زیاتره د
تهداب د دور خوړلو سره ملگرې وي ]. [111:19
د غوڅیدنې سوري کوونکي تخریب په ډیرو سستو شگو او د سختې خاورې په نازکه
طبقه کې چې د هغې الندې سسته خاوره شتون ولري ،واقع کیږي  .د دارنگه پروفیل
لرونکو خاورو زیاته تخته کیدنه د زیاتې ناستې سبب کیږي ،چې د ځمکې په سطحه کې
خاورې پورته کیدنه کمه او یا هیڅ نه واقع کیږي  ،او تخریب په تدریج سره صورت نیسي
لکه چې د بار د هرې زیاتیدنې له اثره د ناستې په منحني کې ښودل شوې ده .
د غوڅیدنې موضعي تخریب یو منځنى حالت دی  .د تهداب الندې د غوڅیدنې.
سطحې په واضحه توگه معلومیږي او وروسته د ځمکې سطحې ته نږدې ناڅرگند شي د
تهداب خواو ته ډیره کمه خاوره پورته کیږي مگر د پاملرنې وړ ناسته کوي  .حتى دفعتاً
ناکامي صورت نه نیسى لکه چې د غوڅیدنې په عمومي تخریب حالت کې واقع کیږي .
تهداب په ځمکه کې په مسلسل ډول ښکته خواته په حرکت کې وي .
 Vesicپه  1973کال کې په شگلنه خاوره کې د دایروي تهداب په یو مودول باندې د
بارونو په واردولو سره  ،د یاد شویو غوڅېدنې تخریباتو په ډولونو باندې څیړنه تر سره
کړه  .نوموړي ازمیښتونه په سطحي او ژور تهـــــدابونو باندې تر ســــره شول  .په ( 3.4شکل)
کې چې کومه پایله ښودل شوې د خاورې اړونده کثافت په پام کې نیولو سره د سطحي
تهدابونو ( D/Bتقریباً د  2څخه کم وي) تخریب ښایي  .که څه هم ژور تهدابونه (D/B
تقریباً د  4څخه زیات وي) تل د سوري کوونکي غوڅېدنې تابع وي  .د  Vesicپواسطه
ددغه ازمیښتونو پایلې یواځې په شگلنه خاوره کې د منلو وړ دي او نه شي کیدالی چې
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ټولو خاورو لپاره عام شي  ،چې له دې څخه یواځې د تخریب ډول ،اړونده کثافت او D/B
اندازې تر منځ یوه رابطه السته راځي.
تر اوسه پورې داسې یو کمي معیار نشته چې د هغې په اساس په هر حالت کې دتخریب
دغه درې ډولونه پیدا شي  ،مگر الندینۍ الرښوونې مرسته کوالی شي :
 په صخره یي خاورو او مرطوب کلى کې سطحي تهدابونه د غوڅیدنې عمومي
تخریب ) (General shear failureپواسطه متأثره کیږي .
 په متراکمـــــــو شگو کې سطحي تهـــــــــدابونه د غوڅیدنې عمومي تخریب
) (General shear failureپواسطه متأثره کیږي په هغه صورت کې چې د هغې
اړوند کثافت د  67%څخه زیات وي .
 د سست څخه تر منځني تراکم لرونکې شگو کې )(30%< Dr< 67%سطحي
تهدابونه د غوڅیدنې دموضعي تخریب )(Local shear failureپواسطه
متأثره کیږي .
 په ډیره سسته شگه کې )(Dr< 30%سطحي تهدابونه په سوري کوونکي
غوڅیدنه ) (Punching shear failureکې واقع کیږي ]. [112:19
د سطحي تهدابونو نږدې ټولو عملي مسائلو ډیزاین لپاره اړینه ده چې د غوڅیدنې
عمومي حالت امتحان شي  ،او وروسته د تهداب د ناستې لپاره څیړنه وشي تر څو
وموندل شي چې تهداب زیاته ناسته ونکړي  .د تهداب د ناستې نوموړی تحلیل په ضمني
توگه د موضعي او سوري کوونکې غوڅېدنې تخریباتو څخه ساتنه کوي .

 3.4په خاوره کې د زغم د وړتیا تحلیل – عمومي غوڅیدنې حالت
)(Bearing Capacity Analysis in Soil – General Share Case

د زغم د وړتیا د تحلیلولو

طریقې )(Methods of analyzing bearing capacity

د زغم د وړتیا د تخریباتو لپاره د ځانگړي تهدابونو تحلیلول او په داسې یوه
طریقې سره د هغوی ډیزاینول چې د نوموړي تخریباتو مخه ونیسي ،لومړی مونږ باید د
زغم د وړتیا ،بار  ،تهداب د اندازو او د خاورې د خاصیت تر منځ اړیکو باندې پوه شو .
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زیاترو څیړونکو د الندینیو طریقو په شمول مختلفو طریقو په استفادې سره په دغه اړیکو
باندې څیړنې کړې دي چې نوموړې طریقې عبارت دي له :
 د مکمل معیاري بارونې ازمیښتونو په شمول  ،د حقیقي تهـدابونو د کار ارزونه .
 تهدابونو مودول باندې د بارونې ازمیښتونه .
 د تعادل حد تحلیل .
 د فشار تفصیلي تحــــــــــلیل ،لکه د محــــــــــــدودو اجــــــــــــزاو طــــــــــــــریقې
) (Definite element methodتحلیل .
د مکمل معیاري بارونې ازمیښتونه ،چې په دې کې د حقیقي ځانگړي تهدابونو
جوړول او د هغوی د ناکامۍ حده پورې بارونه شاملې دي  ،د زغم د وړتیا ارزونې لپاره
ډیره دقیقه طریقه ده  .که څه هم داسې ازمیښتونه قیمته او کم دي  ،نو د ډیزاین د یوې
برخې په حیث او څیړنې په مقصد باید اجرأ شي .
تهدابونو مودول باندې د بارونې ازمیښتونه ډېر زیات استعمالیږي ،ځکه چې د
نوموړي ازمیښت قیمت په مراتبو د مکمل معیاري بارونې ازمیښت څخه کم دی .
متأسفانه د تهداب د مودول ټسټ یا ازمیښت خپل محدودیتونه لري ،خصوصاً په شگو
کې د تر سره کولو په وخت کې د متردد معیاري فکتورونو څخه استفاده وشي .
د سطحي تهدابونو د زغم د وړتیا د ارزونې لپاره د تعادل حد تحلیل یوه عمده
طریقه ده  .دغه څېړنې د تخریب د سطحو ډول تعریفوي لکه چې په ( 1.4شکل) کې ښودل
شوي  ،او همدارنگه نوموړو سطحو په طول کې د فشار او مــقاومت ارزونه کوي  .د تعادل
حد په تحلیل کې زیاتره عددي فکتورونه شامل دي چې د مودول ازمیښتونو څخه السته
راغلي دي .
ځینې وخت جیوتیکنیک انجنیران د زغم د وړتیا د تفصیلي څیړنې لپاره د عددي
طریقو څخه استفاده کوي لکه د ) (Finite element methodطریقه  .دغه څېړنې ډېر
کمپلکس دي او یواځې په ډیرو سختو پروژو کې توجیه کیږي ]. [175:3
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 1.4شکل  .د زغم د وړتیا د ناکامۍ ډولونه (a) :عمومي غوڅېدنې تخریب )(G. S. F
)(bموضعي غوڅېدنې تخریب ) (L. S. Fاو ) (cسوري کوونکې غوڅېدنې تخریب )(P. S. F
][113:19
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 2.4شکل  .د زغم د وړتیا تخریب د مختلفو ډولونو لپاره د بار د بیځایه کیدلو منحني :
) (aدغوڅیدنې عمومي تخریب  (b) ،د غوڅیدنې موضعي تخریب او ) (cد غوڅېدنې
سوری کوونکې تخریب ].[114:19
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 6.6شکل  .په شگه کې د دایروي تهداب د مودول د تخریب ډولونه )[174:3] . (Vesic

د زغم د وړتیا فورمولونه )( Bearing capacity formula
د تعادل حد طریقه کېدلى شي چې د مسلسل تهدابونو پواسطه وښــــــودل شي چې په
(  4.4شکل) کې ښودل شوي  .فرضوو چې دغه تهداب د زغم د وړتیا د تخریب سره مخ دی
او دغه تخریب لکه چې په شکل کې ښودل شوی دی د عرضي تخریب یوې دایروي سطحې
په طول کې واقع شوی  .مونږ به دا هم فرض کړو چې خاوره د مرطوب کلى څخه ده او د Su
عرضي مقاومت لرونکې ده  .په اخره کې مونږ د ځمکې سطحې او د  Dژوروالي تر منځ د
محافظوي برخې عرضي مقاومت په پام کې نه نیسو .په دې اساس د نوموړي زون خاوره
یواځې د سرباري بار په شکل په پام کې نیول کیږي چې د  Dپه ژوروالي کې د هغې عمودي
فـــشار مساوي دې له  σzD = γDسره .
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ددغه اقتباس هدف د زغم دوړتیا نهایي قیمت  qultلپاره د فورمول السته رواړل دي ،
کوم چې زغمونکى فشار د زغم د وړتیا د تخریب سبب کیږي  .د تهداب د  bد طول د یوې
برخې او د  Aپه نقطه کې د مومنټ په پام کې نیولو سره  ،مونږ الندې معادله السته راوړو .
)……………(1.4

)MA = (qult Bb)(B/2) – (SuπBb)(B) - σzDBb(B/2

qult = 2πSu + σzD
)………………(2.4
دا به ډیره مناسبه وي چې د زغم دوړتیا د  Ncیو نوی پارامتر چې د زغم د وړتیا د
فکتور په نوم یادیږي تعریف کړو او په ( 2.4معادله ) کې وضع کړو نو لیکالی شو چې :
qult = NcSu+ σzD
)…………………(3.4
د ( 3.4مساوات) د زغم د وړتیا فورمول په نوم یادیږي او کیدلى شي چې د پام وړ
تهداب د زغم د وړتیا په پیدا کولو کې ورڅخه اســــــــــــتفاده وشي .د دغه فورمول پر بنا
.Nc = 2π = 6.28

 6.6شکل  .د یوې دایروي تخریبي سطحې په طول کې د زغم د وړتیا تحلیل ]. [175:3

دغه ساده فورمول په عمل کې په محدوده ساحه کې د قبول وړ دی ځکه چې دا په
مرطوب حالت کې خاوره ) (φ = 0او فیته یي تهداب په پام کې نیسي او همدارنگه په دې
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کې دا هم فرض کیږي چې کله د خاورې تخریب رامنځته شي تهداب دور خوري  .دغه ساده
فورمول د عمومي میتودولوژي څرگندونه کوي کوم چې له مخې به یې د زغم د وړتیا نور
مشرح فورمولونه رامنځته کیږي .
د ترزاغي زغم د وړتیا فورمولونه )(Terzaghi’s Bearing Capacity Formulas
د شلمې پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې د خاورې د زغم د وړتیا محاسبه کولو کې د
تعادل د حد مختلفو طریقو پرمختگ وکړ  ،مگر په ) (1943کال کې د ترزاغي یواځینۍ
طریقه وه چې هر اړخیزه د قبول وړ وگرځیده  .دهغې په طریقه کې الندینۍ فرضیې شاملې
دي :
 د تهداب ژوروالى د هغې د عرض څخه کوچنى یا مساوي دی). (D ≤ B
 د تهداب الندینۍ برخه په کافي اندازه زیږه ده چې دخاورې او تهداب تر منځ
ښوئیدنه نه واقع کیږي .
 د تهداب الندې خاوره یو څه نامحدوده متجانسه کتله ده (یعنې د تهداب الندې
خاورې د طبقې ضخامت زیات دی او خاوره د مشابه خواصو لرونکې ده ).
 د خاورې د غوڅیدنې مقاومت د 𝜑

𝜎

=  (Sفورمول پواسطه پیدا

کیږي .
 دغوڅیدنې تخریب عمومي حالت په پام کې نیول کیږي .
 د خاورې کلکیدنه صورت نه نیسي (د تهداب ناسته یواځې د غوڅېدنې اود
خاورې د اړخي حرکت په پام کې نیولو سره صورت نیسي).
 د خاورې په مقایسه تهداب ډېر سخت دی .
 د  Dژوروالى او د ځمکې د سطحې تر منځ خاوره د غوڅیدنې مقاومت نه لري او
یواځې د سرباري بار په توگه کار کوي .
 وارده بار فشاري دی او د تهداب په مرکز باندې عمود عمل کوي او د مومنټ قوه
شتون نه لري .
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ترزاغي په خاوره کې درې زونونه په پام کې نیولي لکه چې په (  5.4شکل) کې
ښودل شوي  ،چې یو یې مثلثي شکله زون دی چې د تهداب الندې موقیعت لري او د
تهداب سره نښتې الندې خواته په حرکت کې وي  .بل یې شعایي غوڅېدنې زون دی  ،چې
د مثلثي شکله زون هرې برخې څخه غزیدلى دی  ،کوم چې هموار غوڅیدنې سطحه ځانته
غوره کوي او لوگارتمي حلزونونو په شکل وي  .اخري زون یې خطي غوڅېدنې زون دی چې
د خاورې غوڅیدنه د هموارې سطحې په طول کې واقع کیږي ]. [118:19
ترزاغي د ځمکې د سطحې او  Dژوروالي تر منځ د خاورې عرضي مقاومت څخه
صرف نظر کړی  ،نو په دې اساس په نوموړي ژوروالي کې د غوڅېدنې سطحه توقف کوي
او له دې سطحې څخه پورته خاوره د سربارۍ فشار

𝜎 په توگه په پام کې نیول کیږي .

دغه السته راوړنه محفوظه ده او د سطحي تهدابونو ) (D ≤ Bد اړونده طریقې لپاره د
محدودیت یوه برخه ده  .ترزاغي خپله تیوري د فیته یي تهدابونو لپاره رامنځته کړې  .دا یو
ساده حالت دی ځکه دا یو دوه بعدي مشکل دی  .هغې بیا خپله تیوري د مودولونو څخه
السته راغلې تجربوي ضریبونو په زیاتولو سره مربعي او دایروي تهدابونو لپاره وغزوله
او د زغم د وړتیا الندینى فورمول یې السته راوړ ].[120:19
د مربعي تهدابونو لپاره :
+ 0.4

)………………………………(4.4

𝜎+

= 1.3

د مسلسل تهدابونو لپاره :
+ 0.5

)………………………………(5.4

𝜎+

=

د دایروي تهدابونو لپاره:
+ 0.3

)………………………………(6.4
په پورته فورمولونو کې :
د زغم نهایي وړتیا ده .
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د تهداب الندې خاورې مؤثره سریښناکې .
∅ د تهداب الندې خاورې د اصطکاک مؤثره زاویه .
𝜎

𝜎 د ځمکې د سطحې څخه په  Dژوروالي کې عــــمودي مؤثره فشار (
که چېرې د ځمکې الندې اوبو سطحه د  Dڅخه زیاته وي) .

= که چــــــــېرې د ځمکې الندې اوبو سطحه ډیره

د خاورې مؤثره واحد وزن (
ژوره وي) .
 Dد تهداب ژوروالى دی .
 Bد تهداب عرض دی .

 Nc , Nq , NYد ترزاغـــــــــي د زغـــــــــــــــم د وړتیا فکــــــــــتورونه دي چې د ∅ تابع دی
( 1.4جدول او یا 12.4 - 7.4مساواتونه دې ولیدل شي ).
د تخریبي سطحې د بڼې په صورت کې د تهداب د الندینۍ برخې او د الندینۍ
برخې څخه د  Bپه اندازه ژورو خاورو ډول د

او ∅ قیمتونو له مخې ښودل کیږي .

سطحي خاورې او د  Dپه اندازه ژورې خاورې د سرباري په حیث قبلیږي .
د ترزاغي فورمولونه په مؤثره فشار سره ښودل شوي دي  .که څه هم دغه فورمولونه د
∅ ,

او 𝜎 په

 ∅ ،او

𝜎 باندې د عوضولو پواسطه د یو مجموعي فشار په

تحلیل کې استعمال شوي دي  .د مشبوع حالتونو د موجودیت په صورت کې مونږ
مجموعي فشار تحلیل چې د غوڅېدنې مقاومت

∅ سره مشخص

 CT = Suاو

شوی وي ،تر سره کوو  .د  Nq = 1.0 ، NC = 5.7او  NY = 0.0په حالت کې د ترزاغي د
زغم د وړتیا فکتورونه عبارت دي له :
)………………………………….(7.4

∅
∅

)……….……………………….(8.4

(
∅

for ∅ = 0

)……………….……………….(9.4
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= Nq
( .

=

NC = 5.7
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)………………….………………...(10.4
)..…………………………………...(11.4

for ∅ > 0
∅

= NC

∅

(

∅

= NY

پورتني د زغم د وړتیا فکتورونه د جدول په شکل په ( 1.4جدول) کې هم ښودل شوي دي .
ترزاغي د

قیمتونو حاصلولو لپاره د گرافیکي طریقې څخه استفاده کړې بیا

وروسته دغه قیمتونه د  NYد محاسبې لپاره استعمال کړي دي  .هغې د زغم د وړتیا نورو
فکتورونو  Nq , Ncاو NYقیمتونه محاسبه کړي دي او د هغوی نتیجې د ∅ په پام کې
نیولو سره د جدول په شکل ښودلي  .دغه جدولونه تر اوسه پورې د پارامیترونو د ارزونې
په اسانه کولو کې استعمالیږي ]. [126:19
)………………………………...(12.4

∅
∅ (

(
.

NY

1.4مثال
یو مربعي تهداب چې په ( 6.4شکل) کې ښودل شوی باید جوړ شي  .د ځمکې الندې
اوبو سطحه  50 ftد ځمکې د سطحې څخه الندې موقیعت لري  .د زغم نهایي وړتیا او د
هغه پایې بار چې د زغم وړتیا د ناکامۍ سره مخ کړی ،محاسبه کړئ ؟

حل
د زغم د وړتیا محاسبې لپاره د فـــــــرش ســــــــــلب په پام کې نه نیسو  .د

∅ لپاره

 NC = 37.2 , Nq = 22.5 , NY = 20.1د (1.4جدول) څخه اخستل کیږي .
= D – u = (121 Ib/ft3)(2ft) – 0 = 242 Ib/ft2
= 1.3
𝜎+
+ 0.4
)= (1.3)(150)(37.2) + (242)(22.5) + (0.4)(121)(3.25)(20.1
= 7254 + 5445 + 3162 = 15900 Ib/ft2
= (3.25 ft)(3.25ft)(2.0ft)(150 Ib/ft3) = 3169 Ib
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 5.4شکل  .د تهداب شکل ][128:19

په  1.4مساوات کې د  q = qultپه وضع کولو سره د  Pقیمت په الندې ډول السته راځي :
=q
( .

= 15900 Ib/ft2

P = 165000 Ib = 165 kN

 2.4مثال
یو فیته یي تهداب چې په ( 7.4شکل) کې ښودل شوی د یو نوي صنعتي ودانۍ
لپاره کار کوي  .د هغې الندې خاوره مرطوبه کلى خاوره ده ،او د ځمکې الندې اوبو سطحه
د تهداب د الندینۍ برخې څخه الندې موقیعت لري  .د زغم نهایي وړتیا او د دیوال هغه
بار محاسبه کړئ چې د زغم د وړتیا د ناکامۍ سبب کیږي ؟

حل
په دې انالیز کې مرطوب غوڅېدنې مقاومت ) (Suاستعمالیږي  .په دې اساس مونږ
د ترزاغي فورمولونو څخه استفاده کوو او  cT = Su = 120 kPaاو
نیسو  .د

∅ په پام کې

∅ لپاره د  1.4جدول څخه  NC = 5.7 , Nq = 1 , NY = 0اخستل کیږي .
= D = (18.0)(0.4) = 7.2 kPa
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𝜎 = Su +
+ 0.4
= (120)(5.7) + (7.2)(1) + 0.5 B(0) = 691 kPa
د  Dژوروالې د ځمکې د ټیټې سطحې څخه اندازه کیږي ځکه نو  D = 0.4mدی .
د تهداب د الندینۍ برخې څخه پورته زون یوه برخه کانکریټ ده او یوه برخه یې خاوره ده .
د نوموړي زون وزن د دیوال د وزن په مقایسه کم دی ،ځکه نو د  Yلپاره منځنى تخمین
شوی قیمت  21 kN/m3په پام کې نیول کیږي .
(21 kN/m3) = 11 kN/m

.

.

()=(0.7 m

د  2.4مساوات څخه په گټې اخیستنې سره لیکالی شو چې :
= qult = q
( .

= 691 kPa

P = 473 kN/m

 6.4شکل  .تهداب ][185:3
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 1.4جدول .د زغم د وړتیا فکتورونه ][179:3
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د ویزیک د زغم د وړتیا فورمولونه

)(Vesic’s Bearing Capacity Formulas

د زغم د وړتیا په پیدا کولو کې د ډیرو زیاتو څیړنو او د تحلیل طریقو څخه
استفاده شوېده  DeBeer ،Brinch Hansen ، Meyerhof ، Skempton.او
 Ladanyiاو ډیرو نورو خپلې تجربې شریکې کړي دي  .په ( )1973, 1975کلونو کې
ویزیک د تیورۍ او تجربوي السته راوړنو په اساس د پورتنیو علماو تجربو او نورو
منابعو په استفاده د زغم د وړتیا فورمول ته وسعت ورکړی دی چې د ترزاغي فورمول
لپاره یو ښه متبادل فورمول دی  .د دغه فورمول پواسطه د زغم د وړتیا ډېر صحیح
قیمتونه السته راځي او دا د ډیرو پراخه بارونو په حدودو او جیومتریکي حالتونو کې
کارول کیږي  .د نوموړي فورمول ابتدائي نواقص د هغې پیچیده ګي ده ]. [142:19
ویزیک د ترزاغي د فورمول اساسي جوړښت پریښى او الندې اضافي فکتورونه یې
ورسره زیات کړي دي .
Sc , Sq , SYد بڼې فکتورونه .
 dc , dq , dYد ژوروالي فکتورونه .
 ic , iq, iYد بار د میالن فکتورونه .
 bc , bq , bYد قاعدې د میالن فکتورونه .
 gc , gq , gYد ځمکې د میالن فکتورونه .
هغې دغه فکتورونه د زغم په وړتیا فورمول زیات کړي دي :
)…….(13.4

𝜎+

+ .5

=

پورته فورمول د مؤثره فشار پارامیترونو ’ cاو ∅ په پام کې نیولو سره لیکل شوی
 ،مگر کیدلى شي چې په مجموعي فشار کې د  cTاو ∅ په عوضولو سره استعمال شي .
په غیر له اوبو ویستل شوی ساحې لپاره په مجموعي فشار تحلیل کې  Su = cTاو ∅ = 0
په پام کې نیول کیږي .
د ترزاغي ( )Terzaghiفورمول په تهداب باندې چې د افقي اساس لپاسه د
ځمکې په یوه همواره سطحه کې یواځې د عمودي بارونو د عمل لپاره په پام کې نیول
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کیږي ،په داسې حال کې چې د ویزیک ( )Vesic’sفکتورونه په مختلفو حالتونو کې
کارول کیږي  .د دغو فکتورونو لپاره نښې په ( 8.4شکل) کې ښودل شوي دي ]. [183:3

 7.4شکل  .د ویزیک د بار د میالن  ،د قاعدې د میالن او د ځمکې د میالن فکتورونو لپاره نښې  .ټولې
زاویې په درجه ښودل شوي دي]. [183:3

د بڼې فکتورونه )(Shape factors
ویزیک د تهدابونو د بڼو یوه پراخه حد په پام کې نیولې او دغه فکتورونه یې د S
په توری یې پیژندلي دي .
)…………………………………..(14.4

) () ( Sc = 1 +

)…………………………………..(15.4

∅Sq = 1 + ( )tan

)…………………………………..(16.4

) ( SY = 1 – 0.4

د فیته یې تهدابونو لپاره 0

 B/Lپه دې اساس  Sq ، Scاو  SYمساوي یو سره

کیږي  .په دې معنى چې د د فیته یې تهداب د تحلیل په وخت کې د  Sفکتورونه په پام کې
نه نیول کیږي .
د ژوروالې فکتورونه )(Depth factors
برعکس ترزاغي او ویزیک د تهداب په ژوروالي کې کوم حدود نه لري  .دغه
طریقه کېدلى شي چې حتى ژورو تهدابونو لپاره هم استعمال شي  .د ژوروالي په الندې
فکتورونو د تهداب ژوروالى په پام کې نیول کیږي :
66

د سطحي تهدابونو د زغم وړتیا
Shallow Foundation Bearing Capacity

)…………………………………..(17.4
)..…………………………..(18.4

dc = 1 + 0.4 k

dq = 1 + 2k tan∅ (1- sin∅ )2

)…….……………………………………..(19.4

dY = 1

د اړونده سطحي تهدابونو ) (D/B ≤ 1لپاره  k = D/Bاستعمالیږي  .د ژور
تهدابونو ) (D/B > 1لپاره ) k =tan-1 (D/Bاستعمالیږي ،د  tan-1اصطالح په رادیان
سره ښودل کیږي  .دا باید په یاد ولرو چې دا په  D/B = 1کې غیر دوامدار عمل رامنځته
کوي .

د بار د میالن فکتورونه )(Load Inclination factors
د بار د میالن فکتورونه د بارونو لپاره دي چې د تهداب د سپل په مرکز باندې
عموداً عمل نه کوي  P .د بار ونو متغیر مرکب چې د تهداب په مرکز باندې عموداً عمل
کوي او  Vد بارونو مرکب د قاعدې سره موازي عمل کوي  .نو د بار د میالن فکتورونه
عبارت دي له :
)………………………………..(20.4
)…..…………………………..(21.4

0
0

)
]

( ic = 1 -
[= iq

∅

)………………………..(22.4

0

[ = iY

]
∅

که چېرې بارونه د  Bپه جهت میالن ولري :
)…………………………………..(23.4

=m

که چېرې بارونه د  Lپه جهت میالن ولري :
)…………………………………..(24.4
په پورته فورمول کې:
V

وارده عرضي قوه ده .
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P

وارده نارملي قوه ده .

A

د تهداب د قاعدې مساحت .

c

مؤثره سریښناکې (په غیر د اوبو ویستلو تحلیل لپاره c = sپه پام کې نیول کیږي)

'

∅

u

∅ په پام کې

د اصطکاک مؤثره زاویه (په غیر د اوبو ویستلو تحلیل لپاره
نیول کیږي)

 Bد تهداب عرض دی .
 Lد تهداب طول دی .

که چېرې بار د تهداب په قاعده باندې عمود عمل وکړي د  iفکتور مساوي یو سره
∅په صورت کې هم مساوي

دی او کیدلى شي په پام کې ونه نیول شي  .د  iفکتور د
یو سره دی ]. [185:3

د تهداب د قاعدې د میالن فکتورونه )(Base Inclination factors
په پراخه اکثریت سره تهدابونه په افقي اساس باندې جوړیږي  .که چېرې وارده بار
د عمود سره لویه زاویه جوړه کړي  ،نو دا به بهتره وي چې په عین زاویې سره د تهداب
اساس ته میالن ورکړل شي تر څو وارده بار په قاعده باندې عمود عمل وکړي  .دا باید په
یاد ولرو چې د دارنگه تهدابونو جوړول مشکالت لري .
د قاعدې د میالن فکتورونه عبارت دي له :
)…………………………………..(25.4
)……………………………..(26.4

 bc = 1∅

( = b q = bY

که چېرې د تهداب اساس هموار وي  ،کوم چې معمول حالت دی د  bفکتورونو
قیمت مساوي یو سره دی او کېدلى شي چې په پام کې ونه نیول شي ]. [145:19

د ځمکې د میالن فکتورونه )(Ground Inclination factors
هغه تهدابونه چې په میالن داره ساحه کې موقیعت ولري د هموارې سطحې
تهدابونو په نسبت د زغم کم وړتیا لرونکې وي  .د ویزیک د ځمکې د میالن فکتورونه په
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الندې توگه ښودل شوي دي  .که څه هم کله چې تهدابونه په میالن داره سطحه یا هغې ته
نږدې ځای په ځای شوې وي ،هلته نور مالحظات هم شته  ،چې په راتلوونکې فصل کې به
تر بحث الندې ونیول شي .
)…………………………..(27.4

 gc = 1( = gq = gY

)………………………..(28.4

که چېرې د ځمکې سطحه همواره وي ) (β = 0د  gفکتورونه مساوي یو سره کیږي
او کېدلى شي په پام کې ونه نیول شي .

د زغم د وړتیا فکتورونه )(Bearing Capacity Factors
ویزیک د زغم د وړتیا فکتورونو  Nqاو  Ncد محاسبه کولو لپاره د الندیني
فورمولونو څخه استفاده کړېده :
)……………………..(29.4

)

)……..……..(30.4
)... …………..(31.4

∅ (45 +
د

د

∅

∅ لپاره

∅ لپاره

= Nq
∅

= Nc

Nc = 5.14

زیاتره ځایونو کې د ( 29.4او  31.4مساواتونه ) د قبول وړ گرځیدلې او یا نورو
ډیرو مشابه نتایج السته راوړي دي او د  NYپه صحیح قیمت کې ډېر زیات اختالف شتون
لري  .د تهداب الندې تخریب شوې سطحې په ډېر کوچني هندسي توپیر سره د  NYپه قیمت
کېد پاملرنې وړ توپیر رامنځته کیږي ،خصوصاً په هغه خاورو کې چې لوړ اصطکاک زاویه
لري  .ویزیک د الندې فورمول سپارښتنه کړې ده ].[146:19
)…………………………………(32.4

∅

)NY = 2 (Nq + 1

د ویزیک د زغم د وړتیا فکتورونه په ( 1.4جدول ) کې ورکړل شوي دي .
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 4.4د ځمکې الندې اوبو اغیزي )(Ground Water Effects
د ځمکې الندې اوبه چې ځمکې سطحې ته نږدې وي په دوو طریقو سره په
غوڅیدنې یا په عرضي مقاومت باندې اغېزې لري  :د معلوم سریښناکۍ کمیدنه او په
منفذونو کې د اوبو د فشار زیاتوالى  .دغه دواړه د زغم په وړتیا باندې اغیزه کوي او په
دې اساس باید ورته پاملرنه وشي .
څرگند سریښناکې )(Apparent Cohesion
ځینې وخت د خاورو نمونې د پلټنې څاه گانو څخه اخستل کیږي چې مشبوع نه وي
 ،خصوصاً که چېرې ساحه په یوه دشته یا نیمه دشته کې موقیعت ولري  .په دغه خاورو کې
د موجوده سریښناکۍ په پام کې نیولو سره د اضافي عرضي مقاومت لرونکې دي  .که څه
هم دغه اضافي مقاومت په هغه وخت کې له منځه ځي په کوم وخت کې چې د رطوبت اندازه
زیاته شي  .اوبه د اوبو لگونې ساحې  ،د باران اوبو د جذبیدلو ،نلونو د څڅیدنې  ،د ځمکې
الندې اوبو د سطحې د پورته کیدلو یا دنورو منابعو څخه راځي  .په همدې اساس مونږ د
موجوده سریښناکۍ په اساس مقاومت باندې اتکأ نه کوو .
د موجوده سریښناکۍ د تأثیراتو د له منځه وړلو په خاطر او د خراب حالت د ښودلو
په خاطر جیوتیکنیک انجنیران زیاتره د خاورو نمونې په البراتوارونو کې مخکې د
ازمیښت څخه لندوي  .چې د نمونې دغه لندول په ساده اوبو کې خیشتول یا د درې بعدي
ازمیښت حالت لپاره د شالخوا په فشار سره مشبوع کول دي  .حتى د داسې احتیاط با
وجود سریښناکې په البراتواري ازمیښتونو کې اندازه کیږي  .په دې اساس کله کله د زغم د
وړتیا په محاسبه کولو کې د سریښناکۍ قیمت په البراتوار کې د پیدا شوي قیمت په
نسبت د کم قیمت څخه استفاده کیږي]. [148:19
د منفذونو د اوبو فشار)(Pore Water Pressure
که چېرې په خاوره کې په کافي اندازه اوبه شتون ولري او د اوبو یوه سطحه جوړه
کړي ،او داوبو دغه سطحه د خاورې د غوڅیدنې زون په داخل کې وي  ،نو په دې حالت
65

د سطحي تهدابونو د زغم وړتیا
Shallow Foundation Bearing Capacity

کې د منفذونو د اوبو فشار موجود وي ،او مؤثره فشار او عرضي قوه د تخریبي سطحې په
اوږدو کې کوچنۍ وي ،او د زغــــــم نهــــــــــــایي وړتیا کمیږي ). (Meyerhof, 1955
مونږ باید دغه تأثیرات د زغــــم د وړتیا په محاسبه کولو کې په پام کې ونیسو .
کله چې د سطحې خاورو حالتونه تجزیه کوو ،مونږ د ځمکې الندې د موجوده اوبو
سطحه او له هغې څخه خراب حالت چې د ساختمان د ټاکل شوي عمر په جریان کې ممکن
توقع وشي  ،پیدا کوو  .وروسته مونږ د الندې دریو خرابو کیسونو څخه یو د هغوی ،چې
کوم یو یې د ساحې حالت سره مطابقت کوي پیدا کوو .
 لومړی کیس Dw≤ D :
 دوهم کیس D < Dw< D + B :
 دریم کیس D + B ≤ Dw :
پورتني ټول کیسونه په ( 9.4شکل) کې ښودل شوي دي .
مونږ د خاورې د تخریبي سطحې په اوږدو کې د خاورې د مؤثره واحد وزن
کمولو او زیاتولو پواسطه کم شوی مؤثره فشار د ( 4.4څخه تر  6.4او  13.4مساواتونو)
له مخې محاسبه کوو (  . ) Vesic, 1973مؤثره واحد وزن قیمت د ځانگړو خاورو
ضخامت سره ضربیږي ،او عمودي مؤثره فشار السته راځي  .دا د المبووهونکي واحد
وزن
مونږ

( منځنۍ اندازه ده او واحد وزن

د ځمکې الندې اوبو سطحې پورې اړه لري .

په الندې ډول محاسبه کوو .

د لومړي کیس لپاره ): (Dw≤ D
)………………………… (33.4

= -

=

دوهم کیس لپاره ( : )D < Dw< D + B
]

)………………………… (34.4

(

[

= -

دریم کیس لپاره (: )D + B ≤ Dw
)………………………… (35.4

=
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په لومړي کیس کې د زغم د وړتیا د فورمولونو دوهم شکل هم متأثره شوی  ،مگر د
𝜎 په محاسبه کې ځانگړي اصالحاتو ته اشاره شوې ].[150:19
که چېرې د فشار یو مجموعي انالیز تر سره شي  ،د ځمکې الندې اوبو سطحه به
اصالح نه شي ځکه چې د

او 𝜑 په قیمت کې د ځمکې الندې اوبو سطحې تأثیراتو ته په

فرضي توگه ورته اشاره کیږي  .په دې کیس کې د زغم د وړتیا په مساواتونو کې په ساده
شکل سره

په غیر د ځمکې الندې اوبو سطحې موقیعت په پام کې نیولو سره

استعمالیږي .

 8.4شکل  .د زغم د وړتیا انالیز لپاره د ځمکې الندې اوبو سطحې درې کیسونه ].[150:19

 3.4مثال
لکه چې په ( 10.4شکل) کې ښودل شوی یو  30m x 50mفرشي تهداب
جوړیږي  .دزغم نهایي وړتیا یې محاسبه کړئ ؟

حل
د ځمکې الندې اوبو سطحې کیس معلوموو :
Dw = 12m , D = 10m, B=30m
دا چې  D < Dw< D + Bنو دا دوهم کیس پورې اړه لري  :نو ( 34.6مساوات) څخه
استفاده کوو :
] = 9.4 kN/m3

(

[] =18.5 – 9.81
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دریم حالت استعمالیږي  .کله چې  = 0وي  ،په دې

د  Vesicپه طریقه کې د

صورت کې د زغم د وړتیا د معادلې په لومړي حالت کې د نورو فکتورونو محاسبه کولو
لپاره اړتیا نه لیدل کیږي .
د = 18.4 ، 𝜑 = 30o

او = 22.4

د ( 1.4جدول) څخه اخستل کیږي .

𝜎 = D – u = (18.5 kN/m3)(10m) - 0 = 185 kPa
Sq = 1 + ( ) tan 𝜑 = 1 + ( ) tan30o = 1.35
k = ( ) = ( ) = 0.33
)2

(1 - sin

dq = 1 + 2k tan𝜑 (1 - sin𝜑 )2 = 1 + 2(0.33) tan
= 1.10

د  Vesicپه معادله کې د  b ، iاو  gمختلف فکتورونه مساوي د یو سره دي نو په
دې اساس په پام کې نه نیول کیږي .
Nqsqiqbqgq + 0.5 B NYsYiYbYgY

𝜎 qult = Ncscicbcgc +

)= 0 + 185(18.4)(1.35)(1.10) + 0.5(9.4)(30)(22.4)(0.76)(1
= 7455 kPa

 9.4شکل  .د  3.6مثال لپاره وړاندې شوی فرشي تهداب ][152:19
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 5.4د زغم مجازي وړتیا )(Allowable bearing capacity
په اوسني وخت کې د زغم د وړتیا نږدې په ټولو تحلیلونو کې د مجازي تشنجاتو
ډیزاین )(ASDطریقو څخه گټه اخستل کیږي  .له دې څخه صرف نظر کوو چې د بار او
مقاومت فکتور ډیزاین ) (LRFDطریقه د ساختمانونو په ډیزاین کې استعمالیږي یا نه
استعمالیږي  .د  ASDڅخه په استفاده د زغم د مجازي وړتیا پیدا کولو لپاره د زغم نهایي
وړتیا په اطمینان ضریب ) (Fباندې تقسیمیږي ]. [155:19
)…………………….…………………. (36.4

= qa

په پورته فورمول کې :
qa

د زغم مجازي وړتیا ده .

 qultد زغم نهایي وړتیا
F

د اطمینان ضریب یا فکتور دی .

کله چې مونږ تهداب ډیزاینوو ،د زغم فشار  qد زغم مجازي فشار  qaڅخه زیات نشي.
)…………………………………………..……. (37.4

q ≤ qa

زیاتره د ودانۍ کودونه ) (Building codesد ډیزاین د اطمینان فکتور  Fیا
ضریب نه مشخصوي  .په دې اساس انجنیران د  Fپه انتخاب کې باید د خپل مسلکي
قضاوت څخه کار واخلي  .د ډیزاین د اطمینان فکتور د الندې حالتونو په پام کې نیولو
سره انتخابیږي :
 د خاورې ډول :عرضي مقاومت اطمینانیت په کلى خاوره کې نسبت شگو ته کم
دی  ،او په کلى خاوره کې نسبت شگو ته ډېر تخریب واقع کیږي  .په دې اساس د
اطمینان فکتور په کلى خاوره کې زیات په پام کې نیول کیږي .



د ساحې د خصوصیاتو ارقام :په اصغري ژوروالي کې سطحې خاورو په تجزیه
کې او د ساحوي او البراتواري ازمیښتونو له کبله د خاورې د پارامیترونو په
تشخیصولو کې زیات غلطېانې رامنځته کیږي ،نو په دې اساس د اطمینان فکتور
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لوی نیول کیږي  .که څه هم کله چې د ساحې د خصوصیاتو ارقام په ښه شکل سره
موجود وي ،په هغه صورت کې غلطي کمه وي چې د اطمینان فکتور هم کم نیول
کیږي .



د خاورې تغیر پذیري :د پروژو د غیر منظم خاورې پروفایل لرونکې ساحو کې
نسبت عین شکل خاورې لرونکې پروفایل ته باید د اطمینان فکتور لوی په پام کې
ونیول شي .



د ساختمان اهمیت او د تخریب نتایج  :مهمې پروژې لکه روغتونونه ،چېرې چې
د تهداب تخریب زیات مصیبت انگیزه وي نسبت کم اهمیت لرونکې پروژو ته (لکه
د زراغت د ذخیرو ودانۍ ) باید د اطمینان فکتور لوی په پام کې ونیول شي ،
چېرې چې د ساختمان قیمت ډېر مهم دی  .په مشابه شکل سره دایمي ساختمانونو
لپاره نسبت مؤقت ساختمانونو ته د اطمینان فکتور لوی نیول کیږي  .هغه
ساختمانونو لپاره چې دهغوی لوړوالى نسبت عرض ته زیات وي د اطمینان فکتور
لوی نیول کیږي .
جیوتیکنیکل انجنیران زیاتره د سطحې تهدابونو د زغم د وړتیا تحلیل لپاره د

اطمینان فکتورونه د  2.5څخه تر  3.5پورې استعمالوي  .مونږ دلته کم قیمت  2او اوچته
قیمت تر  4پورې استعمالوو .
په الندې دالیلو سره د اطمینان صحیح او درست فکتور نسبت د ډیزاین اطمینان
فکتور ته ممکن ډېر گټور وي]: [165:19
 د غوڅیدنې مقاومت ارقام ،نورمال او محافظه کارانه تفسیر شوي ،نو د  cاو  φد
ډیزاین قیمتونه ضمني د اطمینان دیو بل فکتور لرونکى وي .
 خدماتي بارونه نسبت د ډیزاین بارونو څخه ممکن کم وي .
 ځانگړو تهدابونو اندازې عموماً یو څه اندازه نسبت پالن ته لوی جوړیږي .
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 4.4مثال
یوه پایه باندې دایمـــــــــي بار  ، PD = 300kد باد بار  ،PW = 160kمــــوقت بار
 PL = 140kعمودي بارونه عمل کوي ،د یو ځانگړي تهداب پواسطه حمایه کیږي چې
 3ftد ځمکې سطحې الندې موقیعت لري  .د تهداب الندې خاوره زیم لرونکې ده او د هغې
د غوڅیدنې مقاومت  2000 Ib/ft3او دخاورې واحد وزن  109 Ib/ft3دی  .د ځمکې
الندې اوبو سطحه  4ftالندې موقیعت لري  .د تهداب اړین اصغري عرض پیدا کړئ ،چې
د زغم د وړتیا ناکامیدلو په مقابل کې د اطمینان فکتور  3په پام کې نیول شوی وي .

حل
د ډیزاین کاري بارونو په الندې ډول پیدا کوو :
PD + PL = 300k + 140k = 440k
0.75(PD + PL + PW ) = 0.75(300k + 140k + 160k) = 450k
0.75(PD + PW) = 0.75(300k + 160k) = 345k
د ترزاغي طریقه استعمالوو :
𝜎 = D – u = (109 Ib/ft3)(3 ft) – 0 = 327 Ib/ft2
qult = 1.3 SuNc + 𝜎 Nq + 0.4 BNY
= 1.3 (2000 Ib/ft2)(5.7) + (327Ib/ft2)(1)+0 = 15147 Ib/ft2
qa = qult/F = (15147 Ib/ft2)/3 = 5049 Ib/ft2
Wf = 3 B2(150 Ib/ft3) = 450 B2
= 5049

-0

-u,

= qa

B = 9.89 ft say B = 10 ft

 6.4د خاورې د مقاومت پارامیترونو انتخاب
)(Selection of soil strength parameters
د خاورې د مقاومت پارامیترونو ( ’ cاو ) درست انتخابول  ،کېدلى شي د زغم د
وړتیا تحلیل برخه ډیره مشکله وي  .ځینې وخت د ساحې او البراتواري ازمیښتونو ارقام
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نامکمله او مبهم وي  ،نو په دې اساس مشکله ده چې واضیح شي  .له دې څخه پرته د زغم
نهایي وړتیا  qultد محاسبه شوي عرضي مقاومت په تغیر کې ډېر حساس دی  .د بېلگې په
توگه که چېرې په شگلنه خاوره کې د زغم د وړتیا په تحلیل کې = 40o

 ،مگر د خاورې

صحیح د اصطکاک زاویه  13%( 35oکم)  ،د زغم نهایي وړتیا به  50څخه تر  60فیصده
پورې د متوقع اندازې څخه کم وي  .نو په دې اساس دا ډیره مهمه ده چې نه باید د خاورې
مقاومت پارامیترونو اضافي اټکل وشي].[341:8

د مشبوع کیدلو درجه او د ځمکې الندې اوبو سطحې موقیعت
لکه چې مخکې په ( 3.4برخه) کې یادونه شوی ،خاوره چې وچه وي کېدلى شي
حتى د ساختمان د عمر په دوران کې مرطوبه شي  .زیاتره ډیزاین د خراب حالت لپاره
صورت نیسي  ،نو ځکه مونږ نږدې ټول وخت لپاره کله چې د زغم وړتیا تحلیل سرته رسوو
نو مشبوع شوی مقاومت په پام کې نیسو  ،حتى که خاوره په ساحه کې وچه هم وي  .دا د ’c
او

خراب حالت قیمتونه په بر کې نیسي  .مونږ دا کوالی شو چې په البراتوار کې

مخکې د ټسټ څخه نمونې مشبوع کړو او وروسته ټسټ تر سره کړو .
د ځمکې الندې اوبو سطحې معلومول یوه ځانگړې مسئله ده  .مونږ کوښښ کوو
چې د ځمکې الندې اوبو لوړترینې سطحې موقیعت په پام کې نیولو سره ډیزاین د
مخکینیو یاد شوو طریقو په مرسته اجرأ کړو  .د ځمکې الندې اوبو سطحې موقیعت د
زغم په وړتیا باندې تأثیر لري ځکه چې ددې تأثیر په مؤثره فشار

باندې وي .

د وچې خاورې په مقابل کې د نمناکه خاورې مقاومت
تهدابونه چې په نمناکه کلى خاوره باندې موقیعت ولري  ،کله چې په نوموړو
خاورو باندې فشار واردیږي نو په منفذونو کې د اوبو مثبت فشار پیدا کیږي  ،نو په دې
اساس زیاتره وخت د بار د واردیدلو څخه وروسته دفعتاً د زغم د وړتیا د ناکامۍ سبب
کیږي  .په دې خاطر مونږ د زغم د وړتیاتحلیل په وخت کې نمناکه خاورو عرضي مقاومت
 suڅخه استفاده کوو .
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د هغه تهدابونو لپاره چې په نمناکه شگو او جغلو باندې موقیعت لري ،د منفذونو
اوبو هر فشار ډېر کوچنى وي او ډېر ژر تیتیږي  .په دې اساس د دارنگه تهدابونو د
ازمایلو لپاره د مؤثره سریښناکې ’ cاو مؤثره اصطکاک زاویې

څخه باید استفاده وشي.

په منځنۍ اندازه نمناکه خاورې لکه سیلت کېدلى شي چې قسمي وچې وي  ،او
انجنیران په دې اړه مختلف نظرونه لري چې څرنگه وازمایل شي  .ډیره محافظه کارانه
السته راوړنه د نمناکه مقاومت څخه استفاده کول دي ،مگر زیاتره انجنیران د وچ او
نمناکه مقاومت تر منځ د ډیزاین مقاومت څخه استفاده کوي ]. [342:8
وچې خاورې ډېر کمپلکس دي او په همدې اساس د هغوی تحلیل ډېر مشکله دی .
که چېرې د ځمکې الندې اوبو سطحه همیشه د ځمکې د سطحې څخه ښه الندې موقیعت
ولري ،په دې صورت کې زیاتره انجنیران د نمونو د اشباع کیدلو په اساس د مجموعي
تشنجي پارامیترونو  cTاو 𝜑 څخه استفاده کوي  .بل نظر داسې دي چې خاوره مکمالً
مشبوع کوي او د هغې تحلیل صورت نیسي .

 7.4د زغم وړتیا څیړنې  -موضعي او سوری کوونکې غوڅیدنې حالتونه
)(Bearing Capacity Analysis – Local and Punching Shear Cases
لکه مخکې چې یادونه وشوه ،انجنیران د موضعي یا سوري کوونکې غوڅیدنې د
زغم وړتیا ډېر کم محاسبه کوي ځکه چې د نشست په تحلیل کې د نوموړي ډول ناکامۍ
په مقابل کې ضمني مخنیوی کیږي  .سر بیره پر دې  ،د زغم د وړتیا مکمل تحلیل د الندې
ټکو په پام کې نیولو سره ممکن ډېر کمپلکس وي :
 دغه ډول ناکامۍ د غوڅیدنې سطحې ښه نه تعریفوي  ،لکه چې په (  1.4شکل ) کې
ښودل شوې ده نو په دې اساس ډېر مشکله ده چې و ارزول شي .
 خـــــــــــاوره له دې وروســـــــته غیر مــــــتراکــــــم پذیره په پام کې نه نیول کیږي
(. ) Ismael and Vesic
 ناکامي غیر فاجعه امیزه وي  ،نو ناکاموونکى بار ډیره مشکله ده چې تعریف شي
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ترازغي د موضعي غوڅیدنې د زغم وړتیا محاسبه کولو لپاره د عمومي غوڅیدنې
فورمولونو څخه په استفاده د

او

د قیمتونو په کمولو سره یوه ساده الره پیشنهاد

کړی ده ].[343:8
)……………………………………………….(38.4
)…………………………………….(39.4

)

= 0.67

= tan-1( 0.67 tan

 Vesicدغه مفهوم ته توسعه ورکړه او د  67%څخه کم تراکم لرونکې( )Drشگو لپاره
الندې تعدیل شوی فورمول یې رامنځته کړ :
)………..………….(40.4

]

) tan

= tan-1[ (0.67 + Dr – 0.75

په پورته فورمولونو کې :
ترتیب شوی مؤثره سریښناکې ده .
ترتیب شوی مؤثره اصطکاک ضریب دی .
 Drد شگې اړوند تراکمیت دی ،چې تراکــمیت یې  0 ≤ Dr≤ 67%په انتروال کې وي .
( 40.4مساوات) د ځینو تهدابونو د مودولونو د ازمیښت لپاره اطمینان ورکوي،
چې دواړه طریقې په بر کې نیسي ځکه چې د ناکامۍ طریقه په درسته توگه مودول شوې
نه ده  .که څه هم موضعي یا سوری کوونکې غوڅیدنې په نورماله توگه په سستو شگو کې د
سطحې نري تهدابونو په ډیزاین کې د پاملرنې وړ وي  ،نو په دې اساس یو تقریبي تحلیل
باید صورت ونیسي  .د دارنگه تهدابونو کم قیمت په پام کې نیولو سره ډېر زیات پراخه
تحلیل ته اړتیا نشته  ،خصوصاً که چېرې اضافي ازمیښت ته اړتیا ولري .
ددې پایلې یو مهم استثنا د یو تهداب کیس دی چې د خاورې یو نازکه سخت قشر
پواسطه حمایه کیږي او د دغه خاورې الندې سسته خاوره شتون لري  .دې ډول خاوره کې
سوری کوونکې غوڅیدنه رامنځته کیږي  ،او قضاوت یې د معمولي تحلیل له مخې
صورت نیسي .
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 8.4په طبقه یې خاورو کې د زغم وړتیا )(Bearing Capacity on Layered Soils
تر دې ځایه  ،په دې فصل کې د تحلیل په اجرأ کولو کې د

،

او

حالتونه په

هر ژوروالي سره ثابت په پام کې نیول شوی دی  .که څه هم د ډیرو خاورو پروفایل یو شان نه
دی  .په دې اساس مونږ د تهداب الندې د هغه خاورو د زغم وړتیا د محاسبه کولو یوې
طریقې ته اړتیا لرو چېرې چې

،

او په ژوروالي کې توپیر وکړي  .ددغه کار د اجرأ

لپاره الندې درې طریقې شتون لري]: [344:8
 .1د تهداب د الندینۍ برخې او د  Bپه اندازه ( Bد تهداب عرض دی) د هغې څخه
الندې ژوروالي تر منځ زون کې د زغم د وړتیا په ارزولو کې د

،

او کمترین

قیمتونو څخه استفاده کیږي  .دا هغه زون دی چې په دې کې د زغم د وړتیا ناکامي
واقع کیږي ( 5.4شکل دې وکتل شي) ،او په دې اساس دا یواځنى زون دی چېرې
چې مونږ په دې زون کې د خاورې پارامیترونو ارزولو ته اړتیا لرو .
زیاتره د ډیزاین مشکالت د نشست پواسطه کنترولیږي ،په هر صورت د زغم د
وړتیا یو محافظه کارانه تحلیل کېدلى شي چې دحل تر ټولو ساده او اسانه الره وي
 .په بل عبارت که چېرې د زغم وړتیا حتى په یو محافظه کارانه تحلیل سره ډیزاین
کنترول نه کړي  ،نو بل اضافي تحلیل ته اړتیا نشته .
 .2د تهداب د الندینۍ برخې او د  Bپه اندازه ( Bد تهداب عرض دی) د هغې څخه
الندې ژوروالي تر منځ په زون کې د هرې اړوندې طبقې په اساس د

،

او

اندازه شویو منځني قیمتونو استعمالول  .دغه طریقه کېدلى شي چې محافظه
کارانه وي او یا نه وي ،مگر د منلو وړ نتیجه داسې باید تر السه شي تر څو د
مقاومت په پارامیترونو کې توپیر زیات نه وي .
 .3د تهداب الندې د ناکامه سطحو د غزیدنې یوه سلسله په پام کې ونیول شي او په
هره سطحه کې د میالن د ثبات تحلیل ته مشابه طریقو په مرسته تشنجات وارزول
شي  .هغه سطحه چې د  qultکم قیمت حاصل کړي ،دغه سطحه خطرناکه ناکامه
سطحه ده  .دغه طریقه د ټولو طریقو څخه دقیقه طریقه ده ،مگر په تطبیق کې باید
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ډېر کوښښ وشي  .دا باید یواځې خطرناکه پروژو لپاره چې د کمپلکس خاورو
پروفایل لرونکې وي ځانگړی شي ]. [344:8

 5.4مثال
د پورته یادې شوې دوهمې طریقې په مرسته د یو مربعوي تهداب د زغم د وړتیا
ناکامۍ په مقابل کې د اطمینان فکتور محاسبه کړئ ( 10.4شکل وگورۍ ) .

حل
اندازه شوي فکتورونه :
پورتنۍ طبقه :

1.1/1.8 = 0.611

الندینۍ طبقه :

0.7/1.8 = 0.389

د خاورې پارامیترونواندازه شوي قیمتونه :
= (0.611)(5 kPa) + (0.389)(0) = 3 kPa
= (0.611)(32o) + (0.389)(38o) = 34o
= (0.611)(18.2 kN/m3) + (0.389)(20.1 kN/m3) = 18.9 kN/m3
د ځمکې الندې اوبو حالت )(Dw≤ D
= 18.9 kN/m3 – 9.8 kN/m3 = 9.1 kN/m3

 10.4شکل  .ځانگړی تهداب د مثال لپاره ][391:8
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)= (1.8 m)2(1.5 m)(17.5 kN/m3)+(1.8 m)2(0.4 m)(23.6 kN/m3
= 116kN
∑= 𝜎
–u
)= (17.5 kN/m3)(1.2m)+ (18.2 kN/m3)(0.7m)- (9.8 kN/m3)(0.7m
= 27kPa
– 27kPa = 256 kPa

( .

=q

= - uD

د ترازغي فورمول څخه استفاده کوو :
= 34o, Nc = 52.6 , Nq = 36.5 , NY = 39.6
qult = 1.3 Nc + 𝜎 Nq + 0.4 BNY
= (1.3)(3)(52.6) + (27)(36.5) + (0.4)(9.1)(39.6) = 1450 kPa
= 5.7

=

=F

 11.4شکل  .د سختې خاورې قشر لپاسه ځانگړی تهداب چې هغې الندې سسته خاوره موقیعت
لري ]. [392:8

د اطیمنان فکتور( )5.7چې محاسبه شوی دی د اصغري قیمت ( )2.5 – 3.5څخه
زیات دی  ،پدې اساس د تهداب ابعاد د ډیزاین څخه زیات دي همدارنگه د زغم وړتیا هم
د مالحظې وړ دی  .دا اړینه ده چې نشست د تهداب د اندازو د کمولو څخه مخکې باید
چک شي .
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 9.4د زغم د وړتیا د تحلیل تصحیح)(Accuracy of bearing capacity analyses
انجنیران د زغم د وړتیا د تحلیل د تصحیح لپاره د زغم د وړتیا مکملې ناکامۍ
پواسطه ،چې په صحیح مکمل سایز لرونکي تهداب باندې د تجربوي بارونو په ټسټ
کولو سره ،تر سره کوي .
 Bishopاو  Bjerrumد  14ناکامه کیسونو یا په مشبوع شوې کلى خاورې باندې د
بار ټسټونو د څیړنې نتایج راټول کړي لکه چې په (  2.4جدول) کې ښودل شوي دي ،او د
اطمینان فکتور د هر کیس لپاره یې پیدا کړي  .دا یو فوق العاده توافق وو چې د زغم د
وړتیا تحلیلونه په دې ډول خاورو کې ډېر صحیح وو  .دغلطۍ لومړنۍ منبع ممکن د
نمناکه عرضي مقاومت د ډیزاین قیمت ( )Suوو  .په ډیرو عملي ډیزاینو کې په  Suکې
غلطیانې ممکن د  10%څخه زیات وي ،مگر د زغم د وړتیا تحلیل لپاره متیقین کیدل د
اطمینان فکتور پواسطه صورت نیسي  .په شگو کې سطحې تهدابونه د زغم نهایي وړتیا
لري ،خصوصاً کله چې د تهداب عرض  Bپراخه وي ،ځکه چې نوموړې خاورو د اصطکاک
زاویه لویه ده  .کوچني تهدابونه کېدلى شي ناکامه شي  .مگر دا مشکله ده چې په شگه کې
لوی تهدابونه ناکام شي  .د بېلگې په ډول  Briaudاو  Gibbensپه میده سیلت لرونکې
شگو باندې پنځو جوړو شوو ځانگړو تهدابونو باندې ستاتیکې بارونه وارد کړل  .د
نوموړي تهدابونو عرض د  1څخه تر  3mپورې وو ،محاسبه شوی د زغم نهـــــــــایي وړتیا د
 800څخه تر  1400kPaپورې وو،چې د بار  -نشست منحـــــــني په ( 12.4شکل) کې ښودل
شوې ده  .په کوچني تهدابونو کې  ،حتى د زغم نهایي فشار qultپه دوه چنده کولو کې د
زغم نهایي وړتیا هیڅ نښه ونه لیدل شوه مگر تقریباً تر  150 mmپورې نشست درلود.
لوی تهدابونه د  qultته نږدې د زغم نهایي وړتیا لري  ،مگر د هغوی نشست تر 150mm
پورې رسیږي  .دغه منحنیانې دا هم ښایي چې د لویو تهدابونو ډیزاین د هغوی نشست ته
صورت نیسي  ،نه د زغم وړتیا ته  ،په دې اساس د زغم د وړتیا محافظه کارانه ارزونه ،
اخري ډیزاین باندې معکوس تأثیر نه لري  .د کوچنیو تهدابونو لپاره ډیزاین کېدلى شي.
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 2.4جدول  .په مشبوع شوي کلى خاوره کې د زغم د وړتیا د ناکامیو ارزونې ]. [396:8
د کلى خاورې مشخصات
پالستیکي حد

پالستیکیت

مایع

محاسبه شوی

WP

انډکس

انډکس

فکتور

W
10

35

15

IP
20

IL
-0.25

F

50
50

110
70

30
28

80
42

0.25
0.52

45
70

55
87

25
25

30
62

0.67
0.73

40
9
68
27
45

55
24
37

20
16
19

35
8
18

1.37
1.39
1.44

د رطوبت

مایع حد

موقیعتونه
اندازه
Loading test, Marmorera
Kensal Green
Silo, Transcona
Kippen
Screw pile, Lock Ryan
Screw pile, Newport
Oil tank, Fredrikstad
Oil tank A, Shellhaven
Oil tank B, Shellhaven
Silo, US
Loading test, Moss
Loading test, Hagalund
Loading test, Torp
Loading test, Rygge

د اطمینان

WL

0.92
1.02
1.09
0.95
1.05
1.07
1.08
1.03
1.05
0.98
1.10
0.93
0.96
0.95

چې د محاسبه شوي زغم وړتیا پواسطه کنترول شي او کېدلى شي چې محافظه
کارانه وي  .په هر صورت په ډیزاین کې محافظه کاري د ساختمان په قــــــــــــیمت باندې
کوم تأثیر نه لري ]. [395:8
په دې اساس مونږ ویلې شو چې د زغم د وړتیا د تحلیل طریقې چې په دې فصل کې
ورڅخه یادونه شوې د سطحې تهدابونو عملي ډیزاین لپاره مناسبې دي  .فرض کړئ چې د
خاورې د مقاومت حقیقي ارقام موجود دي ،د  qultمحاسبه شوی قیمت یا تقریبي صحیح
دی یا محافظه کارانه دی  .د ډیزاین د اطمینان فکــــــــــتورونه چې په ( 4.4عنوان) کې
ورڅخه یادونه شوې دا څرگندوي چې په تحلیل کې تخمیني غلطیانې په کافي اندازه نیول
شوي دي .
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 12.4شکل  .په ځانگړي مکمل سایز تهدابونو باندې د ستاتیکي بارونو د ازمایلو نتایج ][392:8

لنډیز )(Summary
د زغم د وړتیا ناکامي هغه وخت واقع کیږي کله چې د تهداب الندې عرضي
مقاومت ضعیفه وي ،د زغم د وړتیا ناکامۍ درې ډولونه شتون لري  :عمومي ،موضعي او
سوري کوونکي  .زیاتره د زغم د وړتیا تحلیل ســــطحې تهدابونو لپاره صـــــــــــورت نیـسي
( د زغم د وړتیا عمومي ناکامي )  .د زغم نهایي وړتیا د محاسبه کولو لپاره مختلف
فورمولونه رامنځته شوي لکه د ترازغي او ویزیگ فورمولونه .
د ځمکې الندې اوبو سطحه په نږدې سطحې خاورو کې مؤثره فشار کموي او د زغم
په وړتیا باندې معکوس تأثیر لري  .د دغه تأثیر د محاسبه کولو لپاره منظموونکي
فکتورونه شتون لري  .د زغم مجازي وړتیا ) (qaد زغم د نهایي وړتیا او د اطمینان فکتور
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د نسبت څخه په الس راځي  .د زغملو وړ فشار  qچې د ساختمان د بار څخه عبارت دی نه
باید د  qaڅخه زیات وي .
د زغم د وړتیا تحلیل باید د خاورې د خراب حالت په اساس وي هغه چې د
ساختمان د عمر په دوران کې واقع کیږي ،په دې اساس مونږ د خاورو نمونې باید په
البراتوار کې د ټسټ لپاره لمدې کړو حتى که چېرې په ساحه کې هغوی مرطوب هم نه وي .
همدارنگه په دې فصل کې د زغم د وړتیا تحلیل د شگو او جغلو لپاره هم تر سره
شوی  .او د موضعي او سوري کوونکي کیسونو لپاره هم د زغم د وړتیا محاسبو صورت
نیولى  .زغم د وړتیا تحلیل طبقه یي خاورو لپاره هم سرته رسیدلې او همدارنگه د تهداب
د ناکامیو ارزونه او د ستاتیکي بارونو ازمیښتونو څخه د زغم د وړتیا د تحلیل د طریقې
په حیث یادونه شوې.

پوښتنې )(Problems
 .1یوه پایه  1200kNبار په عمودي شکل الندې خواته انتقالوي ،نوموړې پایه د 1m
ژور مربعي تهداب پواسطه حمایه کیږي  .د تهداب الندې خاوره د الندې
.

مشخصاتو لرونکې ده :

،

=5

او = 36o

.د

ځمکې الندې د اوبو سطحې ژوروالى د ځمکې د سطحې څخه  1.5mدی  ،د
تهداب عرض د اطمینان فکتور ) (3.5په پام کې نیولو سره محاسبه کړئ ؟
 .2درې پایې  B ، Aاو  Cپه یو مستقم خط واقع شوي دي چې یو دبل څخه د یو محور
نه بل محوره پورې  2mفاصله لري  .دوی په ترتیب سره  500 ،1000او 700kN
الندې خواته عموداً بارونه انتقالوي او د  1mپه ژوروالي سره د یو مرکب تهداب
پواسطه حمایه کیږي  .د تهداب الندې خاوره الندې خواص لري :
= 19.5 kN/m3

،

=

او = 31o

ځمکې سطحې څخه  25mالندې موقیعت لري .
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الف  .د تهداب اصغري طول  Lپیدا کړئ او په هغې باندې د پایو ځای په ځای کول
چې وارده بارونه په مرکز باندې عمل وکړي  .تهداب باید کم تر کمه  500mmد A
او  Cپایو د څنډو څخه وتلى وي .
ب  .د الف برخې د نتایجو په مرسته د تهداب اصغري عرض پیدا کړئ چې د زغم د
وړتیا د ناکامۍ په مقابل کې د اطمینان فکتور ) (2.5څخه استفاده وکړئ  .اخري
ډیزاین په سکیچ کې وښایاست  ( .د زغم مجازي وړتیا محاسبې لپاره د  Bقیمت
فرض کړئ او بیا وروسته بیا ځلې د  Bقیمت پیدا کړئ).
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پنځم فـــصــل
د سطحې تهدابونو نا سته )(Shallow Foundations - Settlement
 1.5پیژندنه )(Introduction
په  0691م کال کې ،انجینرانو د زغم د وړتیا تحلیلونه د ځینو ډیزاین شویو پروژو
د یوې برخې په توگه ترسره کول .که څه هم په هغه وخت کې زیاتره انجنیران شاید په غلط
فهمۍ کې وو چې د هر هغه تهداب په ډیزاین کې چې د زغم د وړتیا د ناکامۍ په مقابل کې
د اطمینان فکتور په نظر کې ونیول شي ،امکان نه لري چې تهداب زیات نشست وکړي  .که
څه هم په هغه وخت کې د نشست د تحلیل طریقې مروج وو،هف ( )Houghپه 0696کال کې
پدې نظر وو چې دا ډول تحلیلونه که چېرې ترسره کیږي نو باید د دویمي فکتور په توگه
وګڼل شي  .خوشبختانه ) (Houghاو نورو کارپوهانو پدې خبره تاکید کاوه چې دخاورې د
زغم وړتیا او ناستې تحلیل دواړه دې په یو وخت کې نه ترسره کیږي ،بلکه د ناستې تحلیل
دې جال ترسره شي .مونږ اوس پوهیږو چې نشست د ځانگړو تهدابونو ډیزاین پرله پسې
ډول کنترولوي ،او په ځانگړې توگه کله چې د ( )Bقمیت زیات وي ،او دخاورې د زغم د
وړتیا تحلیل ددویمي فکتور په توگه وگڼل شي.
البته دا څپرکی پدې تمرکز کوي چې د تهداب ناسته د ساختماني بارونو له کبله
منځته راځي ،او د ناستې نورعوامل هم کېدلی شي مهم وي  .دغه عوامل په الندې ډول
دي ]: [75:7
 نوي ډک شوي ځایونه د نشستونو سبب کیږي .
 د ځمکې الندې د اوبو د سطحې د ښکته تللو پواسطه د ناستې سبب کیږي .
 دځمکې الندې کانونو یا تونلونو دایستلو پواسطه د ناستې سبب کیږي .
 په ځمکه کې د سوریو د جوړیدو پواسطه د ناستې سبب کیږي .
 د سطحې خاورو الندې د ثانوي تخته کیدو پواسطه د ناستې سبب کیږي .
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 د افقي حرکت له کبله کوم چې په نزدې سیمه کې د کندنکارۍ له کبله منځ ته راځي
غیر مستقیم د ناستې سبب کیږي .
 2.5د ډیزاین غوښتنې )(Design Requirements
د زیاتره تهدابونو ډیزاین  ،دناستې خاصې غوښتنې پوره کړي .دغه غوښتنې
اکثراًپه مجازي مجموعي ناستې (

)او د مجازي غیر منظم ناستې (

) کې واضح

شوي دي چې په الندې ډول دي :
|

)…………………………………………………...(1.5
)………………………………………………...(2.5

|

|
|

په پورته فورمولونو کې:
مجموعي ناسته (نشست)
مجازي ناسته (یا مجازي مجموعي ناسته )
غیر منظم ناسته
مجازي غیر منظم ناسته
په ډیزاین کې باید پورته ذکر شوې غو ښتنې په پام کې ونیول شي.
د یادونې وړ ده چې په هیڅ یو معادله کې هم د اطمینان فکتور په پام کې نه دى
نیول شوى ،ځکه چې له مخکې نه په
د اطمینان فکتور څرگندونه کوي  .د

کې شامل دي  .د مجازي صفت د تل لپاره

او
او

قمیتونه د مختلفو تخنیکونو پواسطه

السته راځي  .دغه ناستې د ساختمان په ډول او د مجموعي او غیرمنظم ناستې دمجازي
توپیر پورې اړه لري کوم چې د یو تهداب پواسطه حمایه کیږي  .په دې فصل کې ،څرنگه
د سطحې تهدابونو لپاره د او
هر یو او

محاسبه کیږي  ،تر بحث الندې نیول کیږي .

د الندې خوا ته په غیر د فکتوره بارونو په استفاده لکه چې په  1.5او 2.5

مساواتونو کې محاسبه شوي دي  ،باید محاسبه شي .په  6فصل کې د ډیزاین بارونه په
تفصیل سره تر بحث الندې نیول کیږي ]. [75:7
69

د سطحي تهدابونو ناسته
Shallow Foundation - Settlement

 3.5د ناستې تحلیل طریقو ته

کتنه)(Overview of Settlement Analysis Methods

د پلیټ بارولو په اساس تحلیلونه
په تیرو وختونو کې کوښښ کیده چې د ناستې د ظرفیت ارزونه په سطحې
تهدابونو کې د ()Plate load testsپه واسطه صورت ونیسي .پدې طریقه کې د تهداب د
ژوروالي په اندازه کنده ایستل کیدله ،او د موقت وخت لپاره به په هغه کې یو مربعي
شکله ) 1ft (305 mmفوالدي پلیټ ځاى پر ځاى کیدو ،د پلیټ دپاسه د بار په زیاتولو
سره په ساحه کې د ناستې ارقام په الس راتلل  .زیاتره ټیسټ به تر هغه وخت پورې ادامه
درلود تر څو یوې خاصې ناستې ته رسیدلو ،وروسته به د خاورې د زغم د فشار په
استفاده د تهدابونو ډیزاین  ،چې د پلیټ د ټاکلې ناستې سره سمون وخوري مثال 1.9
انچه یا  1 cmترسره کیده ].[703:21
که څه هم د پلیټ د بارولو ټیسټ یومنطقي طریقه ده  ،خو تجربه بیا بل څه وایي  .دا
یو ابتدائي کار دى ځکه چې پلیټ د تهداب په پرتله ډېر وړوکی دى  ،او مونږ نه شو کولی
چې ارقام په دقیق ډول پیدا یا اندازه کړو .
د پلیټ د اغیز ساحه (تقریباً د پلیټ د عرض دوه چنده) د حقیقي تهداب په پرتله لږ
ژور دى،لکه چې په ( 1.5شکل) کې ښودل شوى دى  .دا ډول ټیسټونه یواځې د سطحې
خاورو خصوصیات په گوته کوي  .په دې کې کېدلی شي چې غټې غلطیانې رامنځته
کړي ،او د پلیټ بارولو ټسټونو څخه د استفادې له کبله ډېر شمیر د تهداب ناکامیانې
واقـع کیږي ). (Terzaghi and Peck, 1967
له دې سربیره د پلیټ د کوچني سایز له کبله ،دا ډول ټسټونه یواځې د خاورې
پورتنۍطبقې خصوصیات ښایي ،نو په دې اساس دا کېدلی شي چې غلطوونکې وي،
خصوصاً کله چې دخاورې خصوصیات په ژوروالي کې توپیر ولري  .د بېلگې په ډول
) (D’Appoloniaetal, 1968یو لړ پلیت لوډ ټیستونه په شمالي انډیاناکې ترسره کړل او
دا یې معلومه کړه ،حتی د تناسب اغیزو لپاره د ټست د نتایجو د برابرولو څخه وروسته ،
پلیت لوډ ټیسټ د  2د منځنې فکتور پواسطه د اصلي ناستې څخه کم اټکلوي .د  01فټه
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وسیع تهداب لپاره په ساحه کې د  2.1فکتور پواسطه یوه غـلطي وه  .ددې ستونزو او د
ټست ښه طریقو او تحلیل رامنځته کولو له کبله ،اوسنې انجنیري تمریناتو کې په نادره
توگه د پلیټ لوډ تیسټونونه د تهدابونو په ډیزاین کې گټه اخستل کیږي  .که څه هم دا ډول
ټیسټونه تر اوسه پورې د ډیزاین نورو ستونزو لکه د اوبدل شوې سطحې د بستر قشر د
پاسه ویل لوډچیرې چې سرویس لوډ په لږه ساحه باندې عمل کوي ،لپاره تر اوسه پورې
گټور دي ]. [89:26

البراتواري یا ساحوي ټیستونو په اساس تحلیل
)(Analysis based on laboratory or In-situ tests
په نني عصر کې نږدې د ناستې ټول تحلیلونه د البراتواري یا ساحوي ټسټونو په
اساس وي  .البراتواري طریقې د کنسولیډیشن ټسټونو په نتیجه باندې والړې دي ،او په
دې اساس لومړى د هغه خاورو لپاره د اجرأ وړ دي چې نمونه شوې وي او په غیر د زیات
تغیر څخه ټسټ شوى وي  .او دا د هغه تهدابونو لپاره غوره طریقه ده چې د هغې الندې کلی
خاوره موقیعت ولري .
د ساحوي طریقې په معیاري نفوذي ټسټونو) ،(SPTمخروطي نفوذي ټیسټونو او
یا داسې نور ساحوي ټسټونو پوره اړه لري  .اصوالً دا طریقې د هر ډول خاورو لپاره کارول
کیږي خو زیاتره بیا د شگلنې خاورې لپاره ډېر مناسب دي ،ځکه چې نمونه اخستنه یې
گــــــــــران کار دى او د تحکــــــــــیموونکي ټیسټ ) (Consolidation testingلپاره وړ نه
دى ].[71:26
دغه فصل په البراتواري او ساحوي طریقو باندې تمرکز کوي ،ځکه چې ددې دواړو
طریقو په واسطه کوالى شو د مجموعي ناستې
منظم ناستې

محاسبه کولو باندې هم بحث کوي .
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 1.5شکل  .د پلیټ بار ټسټ پواسطه تشنجات په خاوره کې ډېر ژور نه داخلیږي ،په دې اساس د پلیت
د بار د ناستې خواص د یو مکمل سایز تهداب سره یو شان نه دى].[71:26

 4.5د سطحې تهدابونو الندې تحمیل شوي تشنجات
)(Induced Stresses Beneath Shallow Foundation
د سطحې تهدابونو څخه د زغم فشار د هغوى الندې خاورو باندې عمودي فشاري
تشنج واردوي  .چې دې ډول تشنج ته

ویل کیږي ،ځکه چې دادتشنج توپیر ښایي او په

لومړني عمودي تشنج باندې زیاتیږي :
)…………………………………………(3.5

)

(q -

=

په پورته فورمول کې:
د تهداب د بار له کبله متحمل شوى عمودي تشنج
د تشنج د نفوذ فکتور
د تهداب د الندینې برخې په اوږدو کې د زغم فشار .
د  Dپه ژوروالي سره د ځمکې سطحې الندې عمودي مؤثره تشنج
 qد ساختماني وزن او تهداب د وزن له کبله په عمودي تشنج کې زیاتوالی
ښایي ،او

په عمودي تشنج کې کموالی ښایي چې د تهداب جوړولو لپاره دځمکې د

خاورې کیندلو پواسطه صورت نیسي  .په دې اساس
ښایي.
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وارده بارونه ډېر ژر د تهداب الندې په ټول اســـاس باندې ویشــــل کــیږي ،نو
سره وي  .څرنگه چې په ځمکه کې بار تقسیمیږي او پراخه ساحه د پوښښ
الندې راولي،پس

او

د ژوروالي سره کمیږي ،لکه چې په (2.5شکل)کې ښودل

شوي دي ].[74:26
د بوزینیسک طریقه ((Boussinesq’s Method
بوزینیسک ( )Boussinesqپه کال 0999م په یو االستیکي ( )Elasticsماده
کې نظروارده بار ته د تشنجاتو متحملولو لپاره یوه کالسیک حل پیدا کړ .نیمارک
( )Nemarkبیا په  0629کال کې د بوزینیسک معادلې نه په استفادې سره د
مستطیلي تهداب د څنډې الندې چې د  Bعرض او  Lاوږدوالي لرونکی دى د  zfپه
ژوروالي د

لپاره حل رامنځته کړ لکه چې په (3.5شکل) کې ښودل شوى دى  .په دې

حل کې الندې دوه مساواتونه رامنځته شول ]:[82:26
که چېرې  B2 + L2 + zf2 < B2L2 / zf2وي نو :

)

√

()

(

)

(

)……………..(4.5

=
√

]

)

[

(

)

√

()

)

(

(

)……………..(5.5

=
√

]

)
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 2.5شکل  .د  Boussingesqد مساوات د  Newmarkد حل په اساس د مربعي او مسلسل یا فیته
یي تهدابونو د تشنج بلپونه ].[83:26

په پورته شکل کې:
 yfد تهداب د مرکز څخه افقي فاصله.
 zfد تهداب د الندینۍ برخې څخه ژوروالی.
 Bد تهداب عرض.
د تشنج د نفوذ فکتور دى .

نوټ :
.0

-1

 sinباید په رادیان سره په پام کې ونیول شي .

 .1د  Newmarkحل زیاتره د  tan-1په پام کې نیولو سره زیاتره د یو ځانگړي
مساوات په شکل ښودل کیږي ،مگر هغه مساوات صحیح نه دى کله
چې B2+L2 +zf2< B2L2/zf2وي .
 .2دا په رواجي شکل سره  Bد کوچنۍ اندازې او  Lد لوى اندازې لپاره وي لکه
چې په ( 3.7شکل) کې ښودل شوي دي .
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 3.5شکل  .د یو مستطیلي تهداب د څنډې الندې د متحمل شوي عمودي تشنج لپاره د  Newmarkحل ]. [85:26

په پورته شکل کې:
د مستطیلي تهداب د څنډې د یوې نقطې الندېد تشنج د نفوذ فکتور دى
 Bد تهداب عرض دى .
 Lد تهداب طول دى .
 zfد تهداب د الندینۍبرخې څخه ( > 0تل لپاره) نقطې په لور عمودي فاصله ده .
 qد زغم فشار دى .

 1.5مثال
یو  1.2 m x 1.2 mمربعي تهداب  ،یوه پایه چې د  250 kNبار لرونکې ده حمایه
کوي  .د نوموړي تهداب الندینۍ برخه د ځمکې د سطحې څخه  0.3 mپه اندازه الندې
موقیعت لري ،د ځمکې الندې د اوبو سطحه د ځمکې سطحې څخه ډیره ژوره ده ،او د
خاورې واحد وزن  19 kN/m3دى  .متحمله عمودي تشنج
څخه  1.5 mالندې په یوه نقطه کې محاسبه کړئ .
012
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حل
مونږ فرضوو چې د نوموړي تهداب پورتنۍ برخه د ځمکې سطحې سره برابره ده :
– u = (19 kN/m3) (0.3m)- 0 = 6 kPa

=

= (1.2 m) (1.2 m)(0.3m)(23.6kN/m3) = 10 kN
= 181 kPa

څرنگه چې

> B2 L2 /

–

= 5.130

2

= 0.926

2

=

=q

-

B2 + L2 +

= 1.22 + 1.22 +

B2 L2 /

= (1.2)2 (1.2)2 /

 B2 + L2 +دى نو په دې اساس (  5.5مساوات ) څخه

استفاده کوو :

)

√

()

)

(

(
=

√

]

] = 0.146

)

()

)

[

(
√

(

√

) = (0.146)(181- 6) = 26 kPa

(q -

[

=

=

د انطباق څخه په استفاده د  Bousinesqد طریقې د  Newmarkحل په بل موقیعت
کې او د تهداب الندې بلې خواته هم د

د محاسبه کولو لپاره استعمالیدلی شي  .دغه

تخـنیک په (  4.5شکل) ښودل شوى دى او په دوهم مثال کې څرگند شوى دى .
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 4.5شکل  .د مستطیلې تهداب الندې په هره نقطه کې د عمودي متحمل شوى تشنج پیدا کولو
لپاره د  Newmarkد حل استعمال او انطباق ]. [92:26

د  EFHIد تهداب د بار له کبله د  Aپه نقطه کې د تشنج محاسبه :
)ABDE

( )ABGH +

( )ACDF -

( )ACGI -

( = )A

(

 2.5مثال
په ( 1.5مثال) کې د تهداب د یو کنج څخه د  1.5mالندې په یوه نقطه کې متحمله
عمودي تشنج

محاسبه کړئ ؟

حل
څرنگه چې  Newmarkد  Boussinesqپه مساوات کې یواځې د مستطیلي تهداب
د کنج الندې تشنجات په پام کې نیولي دي  ،مونږ باید حقیقي تهداب په څلورو مساوي
ربعو وویشو  .دغه ربعي د تهداب په مرکز کې یوځاى کیږي ،په کوم ځاى کې چې مونږ
غواړو چې

محاســــــــــــــــــبه کړو  .د زغم فشـــــــــار د ( 1.5مثال) سره یو شـــــــــــان دي

او پاتې نور محاسبات د  B = L = 1.2 m /2 = 0.6 mلپاره بیا باید تر سره کړو .
= 2.970

2

= 0.0576

2
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څرنگه چې

 B2 + L2 +دي نو په دې اساس (  5.5مساوات ) څخه

> B2 L2 /

استفاده کوو :

)

√

()

)

(

(
=

√

]

] = 0.602

)

()

)

[

(
√

(

√

[

=

څرنگه چې هلته څلور عین فرعي تهدابونه شتون لري مونږ باید محاسبه شوى
تشنج په څلورو کې ضرب کړو .
) = 4(0.602)(181- 6) = 42 kPa

(q -

=

ویسټرگارډ طریقه ()Westergaard’s Method
ویسټرگارډ په  8391م کال کې د بوسینیسک ( )Boussinesqپه شان د فرضیو په
یو کم توپیر سره په یوې مسئلې کار وکړو .د مکمل االستیکي موادو په عوض هغې هغه
االستیکي مواد یې فرض کړل چې هغې په ډیره کمه اندازه او کم ضخامت سره یې افقي
اوسپنیز عناصر درلودل  ،چې په دې اساس د هغې په ټولو نقاطو کې افقي تشنج صفر وو  .د
هغې مساوات کېدلی شي چې په یوه ساحه کې محدود شي او بیا د سطحې تهدابونو الندې
د

د محاسبې لپاره گټه واخستل شي (. )Taylor, 1948
د  Westergaadپه حل کې د

قیمت د  Boussinnesqقیمتونو سره مساوي یا

کم وي  .لکه د  Poissonنسبت ) (vزیاتیږي ،محاسبه شوى تشنج کمیږي او حتی په v=0.5
کې صفر ته رسیږي  .که څه هم ځینې جیوتیکنیکل انجنیران د  Westergaadطریقې ته
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ترجیح ورکوي  ،د خاورې معلوم پروفایل لپاره د  Boussinesqطریقه زیاته محافظه
کارانه ده ،او ممکن د زیاترو مشکالتو لپاره ډیره خاصه طریقه وي ]. [88:26
ساده طریقه ()Simplified Method
په الس باندې د  Boussinesqد مساواتونوحل تکلیف اور دى  ،نو په خاوره کې د
تشنجاتو محاسبه کولو لپاره دا به گټوره وي چې ساده یو تقریبي طریقه استعمال شي تر څو
په کم وخت کې ځواب ته اړتیا وي او یا کله چې کمپیوټر شتون ونه لري .
الندې ذکر شوي تقریبي فورمولونو پواسطه کوالى شو د سطحې تهدابونو مرکز
الندې عمودي متحمله تشنج پیدا کړو .د دې فورمولونو په واسطه کوم ځوابونه چې پیدا
کیږي ،تقربیأ د بوسینیسک د قیمتونو سره  5%توپیر کوي او د ټولو عملي ستونزو لپاره
کفایت کوي ]. [89:26
د دایروي تهدابونو لپاره :
)) ………..……………….(6.5

](q -

[=

د مربعي تهدابونو لپاره :
)) ………..……………….(7.5

](q -

[=

د مسلسل یا فیته یي تهدابونو لپاره چې د  Bعرض لرونکی وي:
)) ………..……………….(8.5

](q -

[=

د مستطیلي تهدابونو لپاره چې د  Bعرض او  Lطول لرونکی وي :
)..…………….(9.5

)

[=

](q -
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نوټ :
په  4.5او  5.5مساواتونو پواسطه عمودي متحمله تشنج د بار شوي ساحې یو
کنج الندې محاسبه کیږي او د  6.5او  9.5مساواتونو پواسطه د متحمله تشنج د بار شوي
ساحې مرکز الندې محاسبه کیږي .
په پورته فورمولونو کې:
د تهداب د یو کنج الندې عمودي متحمله تشنج .
B

د تهداب عرض .

L

د تهداب طول .
د تهداب د الندینۍ برخې څخه تر مطلوبه نقطې پورې ژوروالی .

q

د زغم فشار .
د  Dپه ژوروالي سره د ځمکې د سطحې الندې مؤثره عمودي تشنج .

په طبقه یي خاورو کې تشنجات )(Stresses in Layered Strata
که څه هم زمونږ په محاسباتو کې فرض شوي دي چې د تهداب الندې خاوره
متجانسه ده  ،کومه چې په دې کې االستیکیت مودول ) ،(Eغوڅیدنې مودول ) ،(Gد
پایسون )(Poissonنسبت ) (vثابت دى  .دا د ډیرو خاورو د پروفایلونو لپاره یوه قبوله
شوې فرضیه ده ،حتی که چېرې په خاوروکې یواځې معمولي تغیر هم شتون ولري  .بیا
هم ،کله چې د تهداب الندې دخاورې طبقه په واضح توگه طبقه طبقه وي نو د تشنج
تقسیمات متغیر وي ]. [90:26
کله چې د خاورې یوه طبقه د تیږو یو ضـــــــــــخیم بستر الندې موقیعت ولري
( ،)E1<E2لکه چې په ( 5.5شکل) کې ښودل شوى ،یو معمولې حالت دى  .پدې قضیه
کې بار ډېر په کمه اندازه خپریږي ،پدې خاطر په خاوره کې متحمل شوى تشنج د
)(Boussinesqپواسطه محاسبه شوې اندازې څخه زیات دى  .او برعکس که چېرې د
خاورې سختې طبقې الندې نرمه طبقه شتون ولري ( )E1>E2نو پدې قضیه کې وزن
خپریدل زیاتیږي او متحمل شوى تشنج د )(Boussinesqد قیمت څخه کم وي .
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 5.5شکل  .په طبقه یي خاوره کې د متحمله تشنج

ویشنه ]. [91:26

زیاتره انجنیران دا ډول اغېزې په واضحه توگه په نظر کې نه نیسي مگر موږ ته
پکار ده چې دناستې مناسب تحلیل په پام کې ونیسو )Poulos( .او) (Davisپه 0691م
کال کې د نوموړو تشنجاتو حالتونو د محاسبه کولو لپاره تحلیل مناسبې طریقې په گوته
کړل  .په متبادله توگه د یو محدود عنصر تحلیل باید استعمال شي .

 5.5د البراتواري ټسټونو پر بنسټ د ناستې تحلیل
)(Settlement Analysis Based on Laboratory Tests
د سطحې تهدابونو د ناستې سره زیاتره فزیکي مختلفې پروسې مرسته کوالى شي
 .چې له دغو پروسو څخه ددې فصل په لومړۍ صفحه کې یادونه شوې  .که څه هم د ناستې
ډېره معموله منبع او زیاتره د ناستې معلومه نښه محکمیدنه ) (Consolidationده  .مونږ د
تیرو فصلونو څخه د تحکیمي پروسې په اړه په یاد لرو چې دا د عمودي فشار تشنج
پواسطه د خاورې د جامدو ذراتو بیځایه کیدلو له سببه رامنځته کیږي ]. [96:26
د تحکیمي ناستې د ارزولو لپاره  ،په ځمکه کې سورى ( )Boringکیندل کیږي او
د خاورې غیر مختل شوې نمونه اخستل کیږي  .وروسته دغه نمونه البراتوار ته راوړل کیږي
او تحکیمي ازمیښت ) (Consolidation testاجرأ کیږي ،کوم چې د هغې پواسطه د خاورې
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د تشنج او تغیر شکل ) (Stress-stainخاصیت اندازه کیږي  .د ازمیښت نتیجه په Cr ، Cc
 eoاو

په اصطالحاتو سره ښودل کیږي  .په اخره کې مونږ د دغو پارامیترونو په اساس د

ناستې تحلیل سرته رسوو .
دغه السته راوړنه یواځې په هغه وخت کې د استفادې وړ ده چې په ښه کیفیت سره
نمونې د ) (Consolidation Testلپاره اخستل شوې وي  .دا ډول نمونې کېدلی شي چې
زیاتره کلی یا سیلت خاورو څخه په ساده توگه تر السه شي  .په دې اساس هغه طریقه چې په
دې برخه کې تر بحث الندې نیول کیږي ،د هغه تهدابونو لپاره د اجرأ وړ ده چې د هغوى
الندې د کلی یا سیلت خاورې شتون ولري  .که څه هم دا به ډیره مشکله وي چې داسې
نمونې د پاکو شگو څخه واخستل شي  .په شگو کې د تهدابونو ناسته زیاتره د ساحوي
ازمیښتونو پواسطه ارزول کیږي ،چې په راتلوونکې برخه کې به تر بحث الندې ونیول شي
].[96:26
د مجموعي ناستې محاسبه کولو لپاره مونږ د ) (Consolidation Testارقامو دوه
طریقې په پام کې نیسو  :کالسیکي طریقه او د ) (Skemptonاو ) (Bjerrumطریقه .
کالسیکي طریقه )(Classical Method
د سطحې تهدابونو د مجموعي ناستې کالسیکي طریقې محاسبه د ) (Terzaghiد
تحکیمي ) (consolidationتیورۍ په اساس صورت نیسي  .په دې کې فرض کیږي چې
ناسته یو بعدي پروسه ده ،په کوم کې چې ټول تغیرشکلونه ) (Strainsعمودي وي .
د مؤثره تشنجاتو محاسبه )(Computation of effective stresses
د ) (Terzaghiد محکمیدونکې تیورۍ څخه په استفاده ،مونږ باید په مختلف
ژوروالي سره د تهداب الندې خاورې په ابتدایي عمودي مؤثره تشنج
عمودي مؤثره تشنج

باندې پوه شو  .د

او اخري

قیمت د محاسبه کولو لپاره د هغه

تخنیک څخه استفاده کیږي چې مخکې ورڅخه یادونه شوې ،او ساختمان څخه مخکې
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حالت کې منعکس شوى (د بېلگې په توگه په غیر د تهداب ټاکلو څخه )  .وروسته مونږ
د الندې فورمول په مرسته محاسبه کوو .
)…………………………………………...(10.5

+

=

د تهداب د سختي تأثیرات )(Foundation Rigidity Effects
( قیمت په عین ژوروالي سره د تهداب
د ( 2.5شکل) په پام کې نیولو سره د
کنجونو په نسبت د مرکــــــــز الندې زیات وي  .په دې اساس تحکیمي محاسبه شوې ناسته
په مرکز کې زیات وي .
د بېلگې په توگه په ( 6.5شکل) کې یو فلزي سلنډر شکله اوبو تانک په پام کې
نیسو .د تانک په داخل کې د اوبو وزن د تانک د وزن څخه ډېر زیات دى  ،او دغه وزن د
اوسپنې پلیټ شکله فرش پواسطه حمایه کیږي  .له دې سربیره  ،فرش نازکه دى او کېدلی
شي چې انعطاف پذیره په پام کې ونیول شي  .مونږ کولی شو چې د

قیمتونو په

استفاده د تهداب د کنج او مرکز الندې ناسته محاسبه کړو  .د دغه دواړو ناستو توپیر ته
توپیري ناسته یا غیرمنظم ناسته )
ناستې )

( وایي ،چې وروسته بیا د مجازي غیرمنظم

(سره مقایسه کیږي .

که څه هم دارنگه تحلیل د مربعي خپرونکي تهدابونو لپاره د اجرأ وړ نه دى ،لکه
چې په ( 6.5شکل) کې ښودل شوى دى ،ځکه چې تهدابونه نسبت د فلزي تانک پلیت ډوله
فرش ته زیات سخت دي  .اگر چه د تهداب مرکز د کنجونو څخه زیات باید ناسته وکړي،
خو دتهداب سختي په دې وادار کوي چې په ټولو برخو کې یو شان ناسته وکړي ]. [98:26
دریم امکان د فرشي تهداب دى ،کوم چې د اوبو د تانک څخه ډېر سختي لري  ،مگر
د نورو تهدابونو په نسبت سختې یې کمه ده  .په دې اساس هلته به د تهداب د کنج او مرکز
تر منځ د ناستې یو څه توپیر شتون ولري ،مگر د بار شوې اوبو فلزي تانک په پرتله دومره
زیات هم نه دى .
د ځانگړو تهدابونو د ناستې د تحلیل د اجرأ په وخت کې ،د تهداب د مرکز
الندې

قیمتونو په استفاده د ناستې د محاسبې پواسطه د سختې اغېزې په پام کې
000
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نیول کیږي ،او وروسته د سختۍ فکتور ) (rسره ضربیږي  .په ( 1.5جدول) کې د )(r
قیمتونه په مختلفو حالتونو کې ښودل شوي دي .

 6.5شکل  .په ناسته باندې د تهداب د سختۍ تأثیر  .چپ طرف ته فلزي تانک انعطاف پذیره دى،
په دې اساس د مرکز ناسته د کنجونو په پرتله زیاته ده  .برعکس اوسپنیزکانکریټي
تهداب په ښي طرف کې ډېرې سختۍ په لرلو سره یو شان ناسته کوي ]. [98:26

زیاتره انجنیران دې ته ترجیح ورکوي چې د سختۍ اغــــــــیز په پام کـــې ونه نیسي
(د بېلگې په توگه په ټولو حالتونو کې  r =1په پام کې نیسي) ،کوم چې محافظه کارانه دي .
دغه کار د کوچنیو یا متوسطو ساختمانونو لپاره د قبول وړ دي  ،او زیاتره د ساختمان په
قیمت باندې کم اغیز لري  .د ) (r < 1په هغه صورت کې استعمالیږي چې د ځمکې سطحې
حالت د پرمختللي تفتیش او البراتواري ازمیښتونو پواسطه ښه پیژندل شوي وي ،کوم
چې د یو دقیق تحلیل لپاره اړین ارقام تهیه کوي ]. [97:26

د ناستې محاسبه )(Settlement Computation
مونږ د تهداب الندې خاورې د طبقه بندۍ پواسطه تحکیمي ناستې محاسبه کولی
شو ،د هرې طبقې ناسته محاسبه کوو او جمع کوو .د خاورې د لومړۍ طبقې پورتنۍ برخه
د تهداب څخه باید الندې وي  ،او د اخري طبقې الندینۍ برخه باید داسې ژوروالي سره
وي چې

< 0.10

وي ،لکه چې په ( 7.5شکل) کې ښودل شوې ده  .مگر دا چې

خاوره استثنأ نرمه وي د یاد ژوروالي څخه الندې تغیر شکل په پام کې نه نیول کیږي .
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کله چې تغیر شکل په ژوروالي کې غیر خطي توپیر کوي ،نو په زیات شمیر سره د
څو ضخیم طبقو په نسبت د نازکه طبقو تحلیل نتیجه ډیره صحیح وي  .نو په دې اساس په
کمپیوټري تحلیل کې عموماً زیات شمیر نازکه طبقې استعمالیږي  .که څه هم دا په الس
باندې یو مشکله کار دى  ،ځکه السي محاسباتو کې څو طبقې اســـــــــــتعمالیږي  .د زیاترو
خــــــــــــــاورو لپاره د (  2.5جدول) الرښوونو په اساس باید مناسبې نتیجې السته راشي .
د تیرو فصلونو د تحکمیدونکې ناستې مساواتونه د  rفکتور په داخلولو سره باید
په الندې توگه تعدیل یا اصالح شي ]: [98:26
 1.5جدول  .د سطحې تهداب په مرکز کې د مجموعي ناستې محاسبې لپاره د  rقیمتونه او د غیر منظم
ناستې محاسبې لپاره طریقې ]. [99:26

دتهداب سختي

د تهداب په مرکز کې د 𝜹 د
محاسبې لپاره د  rقیمت

کامأل انعطاف پذیر
1.00

د 𝜹 د محاسبې لپاره طریقې

د  r = 1په استفاده د کنج الندې

محاسبه

(د اوسپنې تانک)
په منځنۍ توگه انعطاف پذیره  0.85 – 1.00په نمونوي شکل سره
( فرشي تهدابونه)

تقریباً 0.9په پام کې نیول کیږي

راتلونکي فصلونو کې د طریقو په استفاده

زیاتره تهدابونه منظم ناسته کوي ،په هغه
صورت کې چې د زغم فشار یې یو شان وي  .د
تهدابونو تر منځ یا د فیته یي تهدابونو په

کامأل سخت
0.85

طول کې د ناستې توپیر هغه طریقې څخه

(ځانگړي تهدابونه)

استفاده کیږي چې په  7.5عنوان کې ورڅخه
یادونه شوې.
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 7.5شکل  .د تهداب الندې خاورو په طبقو ویشلو کالسیکي طریقه  .ښه نتیجه په هغه وخت کې السته
راځي کله چې د ټولو څخه پورته طبقه نازکه وي او په ژوروالي کې په ترتیب سره نورې طبقې ضخیمې
شي ]. [99:26

د نورمال تحکیم شوې خاورې لپاره)

=

(:
)

)…………………………………(11.5

( H log

د ډېر زیات تحکیم شوې خاورو لپاره لومړى حالت )
)

)…………………………………(12.5

))] ..…………(13.5

(

په پورته فورمولونو کې:
001

<

(:
∑=r

( H log

د ډېر زیات تحکیم شوې خاورو لپاره دوهم حالت )
)

∑=r

(

<

(.

[∑ = r
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نهایي تحکیمي ناسته .
د سختۍ فکتور ( 1.5جدول دې ولیدل شي) .
 Ccد متراکم کولو انډکس .
 Crبیاځلي متراکم کولو انډکس .
e0

د ابتدائي خالیگاو نسبت .

H

د خاورې د طبقې ضخامت .
د خاورې طبقې په منځنۍ نقطه کې ابتدائي عمودي تشنج .
د خاورې طبقې په منځنۍ نقطه کې وروستی عمودي تشنج .
د خاورې طبقې په منځنۍ نقطه کې مخکینی تشنج .

لکه مخکې چې یادونه وشوه چې زیاتره انجنیران د سختۍ اغیزه په پام کې نه نیسي،
دا پدې معنی چې د ( )rفکتور پدې مساواتونوکې په پام کې نه دي نیول شوي .
 1.9جدول  .د سطحې تهدابونو د تحکیمي ناستې السي محاسبې لپاره

د خاورې تقریبي

ضخامتونه ]. [101:26
د خاورې د طبقې تقریبي ضخامت
د طبقو شمیره
فیته یي تهداب

مربعي تهداب

B

B/2

1

2B

B

2

4B

2B

3

 .0د خاورې د خواصو د تغیر لپاره محاسبه  ،د طبقو شمیر او ضخامت تعدیلیږي .
 .1د ذوذنقه یي تهدابونو لپاره د هغه طبقې ضخامت استعمالیږي کوم چې د مربعي او
فیته یي تهدابونو لپاره محاسبه شوي .
 .2ضخیم طبقې باید استعمال شي (تقریباً  1.5چنده د هغه طبقې چې ښودل شوې) که
چېرې د ځمکې الندې اوبه سطحې ته ډیره نږدې وي .
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 .1د ډیرې سریع محاسبې(په کم دقت سره ) لپاره یواځې یوه ضخیمه طبقه  3Bپه
اندازه (د مربعي تهداب لپاره) یا  6Bپه اندازه (فیته یي تهداب لپاره) وي
استعمالیږي .

 3.5مثال
په ( 8.5شکل) کې د غوره شوې مربعي تهداب لپاره مجازي ناسته  1.0 inانچ ده .
د کالسیکي طریقې په استفاده  ،د هغې ناسته محاسبه کړئ او هم معلوم کړئ چې ایا دغه
کریتیریا ورته کفایت کوي که نه ؟

حل
2

3

= (6ft) (2ft)(0.3m)(150Ib/ft ) = 10800 Ib
= 3078 Ib/ft2

=

–

-

– u = (115 Ib/ft3) (2ft) - 0 = 230 Ib/ft2

=q
=

 8.5شکل  .د  3.5مثال لپاره غوره شوى ځانگړى تهداب ]. [102:26

د r = 0.85په پام کې نیولو سره ( 10.5 ،7.5او  12.5مساواتونو) څخه استفاده کیږي
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د رونډ اف په پام کې نیولو سره = 1.0 in

سره دى  ،همدارنگه ≤

په دې

اساس د ناستې کریتیریا درسته ده .
نوټ  :په دې حالت کې )
وي  .په دې اساس د

 (qنو خاوره باید د زیات تحکیم شوي ،لومړى حالت کې

محاسبې ته یا د ) Cc /(1+ e0قیمتونو لست ته اړتیا نشته .

 4.5مثال
په ( 9.5شکل) کې د غوره شوي فیته یي تهداب لپاره مجازي ناسته  25mmده  .د
کالسیکي طریقې په استفاده  ،د هغې ناسته محاسبه کړئ او هم معلوم کړئ چې ایا دغه
کریتیریا ورته کفایت کوي که نه ؟

حل
P = PD + PL = 40 kN/m + 25 kN/m = 65 kN/m
= (1.2 m)(0.5 m)(23.6kN/m3) = 14 kN/m
= 66 kPa

–

=

-

– u = (18 kN/m3) (0.5 m) - 0 = 9 kPa

=q
=

د r = 0.85په پام کې نیولو سره ( 10.5 ،7.5او  12.5مساواتونو) څخه اسـتفاده کیږي :
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د رونډ اف په پام کې نیولو سره  𝜹= 44mmسره دى  ،همدارنگه 𝜹
دې اساس د ناستې کریتیریا کفایت نه کوي .

 9.5شکل  .غوره شوى تهداب د ( 4.5مثال ) لپاره ]. [103:26
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سکیمپټن او جیروم طریقه ()Skempton and Bjerrum Method
په کالسیکي طریقه کې دا فرض شوې وه چې ناسته یو بعدي پروسه ده چې ټول تغیر
شکلونه عمودي وي  .دغه فرضیه په هغه صورت کې دقیقه گڼل کیږي کله چې دپراخه
ډکون مرکز الندې ناسته و ارزول شي ،مگر دا د سطحې تهدابونو لپاره کم دقت لري  ،په
خاصه توگه ځانگړو تهدابونو لپاره ،ځکه چې د هغوى بارشوې ساحه ډیره کوچنۍوي  .نو
پدې خاطر په  0699کال کـې ( )Skempton and Bjerrumد سطحې تهدابونو مجموعي
ناستې محاسبه کولو لپاره نوې طریقه وړاندې کړه  .دا میتود د ناستې په دوو برخو باندې
ویشلو پواسطه د دریو بعدونواغېزې په پام کې نیسي.
 انحرافي ناسته

( دې ډول ناستې ته بیړنۍ ناسته ،ابتدائي ناسته یا په غیر دزیم

ایستنې ناسته هم ورته وایي) د تهداب الندې خاورې د افقي انحراف له کبله
منځته راځي ،لکه چې په (10.5شکل) کې ښودل شوي دي  .دا ډول ناسته هغه
ناستې سره مشابه ده ،کوم چې یو بار په یوه کاسه باندې وارد شي او په بیړنۍ ډول
وروسته د بار د واردیدلو څخه واقع شي .
 تحکیماتي ناسته 𝜹 (تحکیماتي لومړنۍ ناستې په نوم هم یادیږي) هغه ناستې ته
وایيچې د خاورې د حجم د تغیر له سببه وي کوم چې د مؤثره فشار په نتیجه کې
رامنځته شوې وي .
سربیره پر دې  Skempton ،او  Bjerrumد هغه ساحو تغیر لپاره چیرې چې خاورو
افقي تغیر شکل کړې وي او د خاورې د منفذونو د اوبو فشار مخ په زیاتیدلو وي،
محاسبات په پام کې نیولي  .چې دا د  ψپه پارامــــیتر کې مــــنعکس کیږي لکه چې په
( 11.5شکل) کې ښودل شوي دي].[103:26
د  Skemptonاو  Bjerrumطریقې ته په کتلو سره ،د یو سطحي تهداب ناسته په
الندې ډول محاسبه کیږي :
)…………………………………………………(14.5
په پورته فورمول کې :
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𝜹

ناستې ته وایي .
𝜹

ψ
𝜹

انحرافي ناسته ده (د  15.5مساوات له مخې پیدا کیږي) .
درې بعدي تنظیموونکی فکتور دى ( د  11.5شکل څخه اخستل کیږي )
تحکیماتي ناسته ده (د  4.5- 13.5مساواتونو له مخې پیدا کیږي ) .

 10.5شکل  .د یو ځانگړي تهداب الندې انحرافي ناسته ][104:26

االستیکي تیورۍ په اساس ،انحرافي ناسته په الندې ډول پیدا کیږي:
)…………………………………………(15.5

I1I2

)

(

= 𝜹

په پورته مساوات کې :
𝜹 انحرافي ناسته ده .
q

د زغم فشار .
د ځمکې سطحې الندې د  Dپه ژوروالي سره مؤثره عمودي تشنج دى .

B

د تهداب عرض دى .

 I2 ،I1د اغیزې یا د نفوذ فکتور (د  12.5شکل) څخه اخستل کیږي .
 Euپه غیر د زیم ایستنې څخه د خاورې د االستیکیت مودول .
جنبو) ،(Janbuجیروم ) (Bjerrumاو جیرنسلیی ( )Kjaernsliپه  0699کال کې
نوموړى فورمول وړاندې کړ .له هغې نه وروسته کرسټین ) (Christianاو کرییر ()Carrier
په  0699کال کې پر پروسه باندې بیا کتنه وکړه او مټیاس) (Matyasاو ټایلر ()Taylorپه
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 0692کال کې  ،نظري برخه باندې نور کار وکړو .داغـــــــــېزې نوي فکـــــــــتورونه چې په
( 01.5شکل)کې ښودل شوي رامنځته کړل .

 11.5شکل  .د  Skemptonاو  Bjerrumطریقې لپاره د ψفکتورونه ].[104:26
په ( 15.5مساوات) کې ضمناً د  Poissonنسبت  0.5استعمالیږي ،کوم چې زیاتره د
مشبوع شوې خاورو لپاره د ډیزاین قیمت دى .
په غیر د زیم ایستنې االستیکیت مودول  Euفکتور ارزول ډېر مشکله دى .
خاورې خطي تشنج  -تغیرشکل ) (Stress-strainخواص نه لري  ،په دې اساس  Euباید په
یو مساوي خطي مـــــوادو کې څرگند شي  .دنوموړي اندازه کولو یوه طریقه په یو
) (Traixial compressionماشین کې د خاورې په غیرمختل نمونه باندې د زیاتیدونکي
بار واردولو څخه عبارت دى چې په هغه کې تغیر شکل اندازه کیږي  .متأسفانه په دې طریقه
کې ځینې وخت تر زیاته حده مودول کم اټکل کیږي  .له دې نه دا څرگندیږي چې د مودولونو
اندازه کول استثنأ د نمونې د مختل کیدلو سره حساس وي او تر  3پورې د فکتور قیمت
په پام کې نیولو سره هم د ازمیښت نتیجه غلطه السته راځي  .که څه هم په احتیاط سره
نمونه اخیستنه او ځانگړو البراتواري تخنیکونو په پام کې نیولو سره نوموړې غلطي
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کمیدلی شي  ،د االستیکي مودول اندازه کولو لپاره عموماً مستقیماً ازمایلو البراتواري
طریقه صحیح نه ده .
په نورماله توگه جیوتیکنیک انجنیران د دغه تحلیل لپاره د  Euحاصلولو لپاره په
غیر د زیم ایستنې څخه د غوڅیدنې مقاومت  Suسره د تجربوي رابطو څخه گټه اخلي  .دا
ډیره هوسا ده ځکه چې مونږ د  Suقیمت د زغم د وړتیا تحلیل څخه لرو ،او په دې اساس په
نورو ازمیښتونو باندې اضافي پیسو مصرف ته اړتیا نشته  .نوموړې رابطه سخته ده او
د )(Eu / Suنسبت د  100او  1500تر منځ توپیر کوي (  Duncanاو .)1976 ، Buchignani
بیا هم الندیني مساوات پواسطه باید

قیمت السته راشي چې د هغې دقت تر 5mm

پورې دى  ،کوم چې نږدې د ټولو ډیزاین مسائیلو لپاره مناسب دى ]. [104:26
)……………………………………………(16.5

Eu = 300 Su

که چېرې خاوره په زیاته پیمانه عضوي مواد ولري ،نو االستیکي مودول قیمت
کېدلی شي د ( 16.5مساوات) پواسطه السته راغلې قیمت څخه کم وي او انحرافي ناسته
ممکن زیات السته راشي  .د بېلگې په ډول ( Foottاو  )Laddد نورمــــــــــال تحـــــــــــکیم
شوې خاورې لپاره

 Euراپور ورکړئ .

که چېرې محاسبه شوې انحرافي ناسته زیاته وي  ،په دې صورت کې دا اړینه ده چې
د  Euقیمت ډېر دقیق وارزول شي  ،کېدلی شي فشار سنج یا ) (Dilatometerازمیښتونه
اجرأ شي  .په دې حالت کې ډېر په پورته سطحه تحلیل صورت ونیسي  ،لکه چې
د( Poulos ، D’Appoloniaاو  Laddپه  )1971پواسطه وړاندیز شوى ،کېدلی شي تائید
شي .

 5.5مثال
د ( 3.5مثال) د  Skemptonاو  Bjerrumطریقې په استفاده حل کړئ ؟

حل
د سیلت لرونکې کلي طبقې ضخامت نه دى ورکړل شوې ،مگر داسې څرگندیږي چې
تر ډېر ژوروالي پورې غزیدلی دى  .په دې اساس د  zhقیمت زیات په پام کې نیول کیږي .
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انحرافي ناسته :
Eu = 300Su = (300)(3000 Ib/ft2) = 900000 Ib/ft2
D/B = 2/6 = 0.3 ,
I1 = 0.98
L/B = 1,
zh/B = ∞,
I2 = 0.7
=I1I2

(0.98)(0.7) = 0.013 ft = 0.2 in

)

(

= 𝜹

 12.5شکل  .په ( 15.7مساوات) کې د استعمال لپاره د  I1او I2اغېزې فکتورونه  .د فیته یي تهدابونو
لپاره د کار په غوره شوي طرز کې مؤلف د تهداب د الندینۍ برخې څخه تر ډیرې سختې
طبقې پورې فاصله په  zhسره ښودلې او زیاتره د  zh/Bنسبت ډېر پراخه وي ]. [105:26

محکمیدونکې ناسته :
د ( 11.5شکل) په پام کې نیولو سره . ψ= 0.9
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مجموعي ناسته :
𝜹 = 𝜹 + ψ𝜹 = 0.2 in + (0.9)(1.0 in) = 1.1 in
عمومي کړنالره )(General Methodology
په لنډه توگه ،د سطحې تهدابونو د مجموعي ناستې محاسبه کولو لپاره عمومي
کړنالره په الندې ډول د البراتواري ازمیښتونو پر بنا والړه ده :
 .0د تهداب لپاره ټاکل شوې ساحه کې د برمې پواسطه اکتشافي څاه وکیندل شي او د
خاورې هرې طبقې څخه غیر مختل شوې نمونه واخیستل شي  .همدارنگه ددغه برمه
شوي څاگانو څخه د ډیزاین لپاره دخاورې پروفایل څخه گټه واخیستل شي .
 .1د خاورې د هرې یوې طبقې لپاره چې د تهداب الندې موقیعت لري یو یا زیات
تحکیماتي ازمیښتونه ) (Consolidation testsتر سره شي او د )، Cc/(1+e0
) Cr/(1+e0او

پارامیترونه د هرې طبقې لپاره پیدا شي  .په زیاترو حالتونو کې

ټوله خاوره کېدلی شي یوه طبقه په پام کې ونیول شي ،په دې اساس د دغو
پارامیترونو یو سیټ ته اړتیا وي ،که چېرې ښکاره زیاتې طبقې شتون ولري ،نو په
دې صورت کې هره یوه طبقه باید خپل پارامیترونه ولري ]. [1052:23
 .2د تهداب الندې خاوره په طبقو باندې ویشل کیږي  .زیاتره تقریباً دري طبقې دقت
لپاره کفایت کوي ،مگر که چېرې زیات طبقات شتون ولري یا ډېر دقت ته اړتیا وي
کېدلی شي زیات فرعي طبقې په پام کې ونیول شي  .د مربعي تهدابونولپاره د
الندینۍ طبقې الندې برخه باید د تهداب الندې برخې څخه تقریباً د  3Bڅخه تر 5B
پورې وي ،د فیته یي تهدابونو لپاره دغه اندازه باید  6Bڅخه تر  9Bپورې وي .
کله چې درې طبقې استعمالیږي ،د هغوى تقریبي ضخامت د ( 2.5جدول) له مخې
انتخاب شي .
 .1د هرې یوې طبقې په منځنۍ نقطه کې د (
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 .9ټولو هغو طریقو څخه چې په ( 3.5عنوان) کې یادونه شوې استفاده وشي ،د هرې
یوې طبقې په منځنۍ نقطه کې د ( ∆( قیمت محاسبه شي .د السي محاسباتو
لپاره  ،دا بهتره ده چې د ( 6.5او  9.5مساواتونو) څخه استفاده وشي .
 .9د (  10.5مساوات) څخه په استفادې (

) قیمت د هرې یوې طبقې په منځنۍ

نقطه کې محاسبه شي .
 .9که چېرې خاوره زیات محکمیدونکې  IIحالت کې وي ،دهـــرې طبقې په منځنې
نقطه کې د)

(محاسبه کولو لپاره د (د  Donald P. Codutoد کتاب 23.3

مساوات) څخه استفاده وشي .
 .9د ( 12.5 ،11.5یا  13.5مساواتونو) په استفاده د هرې طبقې لپاره د ) (قیمت
محاسبه کول او بیا جمع کول  .دا باید په یاد ولرو چې په ځینو طبقو کې کېدلی شي
چې یو ددغو مساواتونو څخه گټه واخستل شي ،په داسې حال کې چې ځینې نورو
طبقو کې کېدلی شې چې د بل مساوات څخه کار واخستل شي  .که چېرې کالسیک
طریقې څخه گټه واخستل شي ،دا محاسبه شوې ناسته ده .
که چېرې تحلیل د (  Skemptonاو  ) Bjerrumپه طریقه سرته رسیدلې وي ،نو
الندینۍ مرحلې په پام کې ونیسئ :
 .6د تهداب د الندینۍ برخې او د تهداب د الندینۍ برخې څخه د  Bپه اندازه ژوروالي
تر منځ د خاورې په غیر د زیم ایستنې څخه د غوڅیدنې منځنی مقاومت  Suمعلوم
کړئ ،وروسته د ( 16.5مساوات) په استفاده په غیر د زیم ایستنې د خاورې
االستیکي مودول  Euاټکل کړئ .
 .01د ( 15.5مساوات) په استفادې سره انحرافي ناسته

محاسبه کړئ .

 .00د ( 11.5مساوات) په استفادې سره درې بعدي تنظیموونکې ضریب  ψمعلوم
کړئ .
 .01د ( 14.5مساوات) په استفادې سره ناسته محاسبه کړئ .
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 6.5د ناستې بیله شوې پاڼه ()Settlement spreadsheet
د کم ژورو تهدابونو د ناستې تحلیل په ( 4.5برخه)کې ښودل شوى او کېدلی شي
چې د  Excelد پروگرام د بیلې شوې پاڼې څخه گټه واخلو  .دا ډول بیلوونکې پاڼې حل څخه
د خاورې ډیرې نازکې طبقې لپاره استعمالیږي  ،کوم چې د هغې پواسطه انعطاف پذیرې
او دقت اصالح کیږي او د تحلیل پروسه په ډیره چټکۍ سره ترسره کیږي  .د ایکسل پاڼې
په هغه وخت کې گټورې دي کله چې انجنیران د تهداب سایز د ناستې کریتیریا مطابق پیدا
کړي  ،کوم چې دا ډېر عام مشکل دى  .دا ډول تحلیلونه کېدلی شي په ډیره چټکۍ سره د
تهداب د عرض ) (Bد مختلفو قیمتونو لپاره تر سره شي تر څو چې اړین ناسته حاصله شي
].[1052:23
د ناستې  XLSد مایکروسافت ایکسل بیلوونکې پاڼه د کتاب سره په تړاو
رامنځته شوې او د  Prentice Hallویب سایټ څخه ډاونلوډ شوې ده .

 13.5شکل  .د ناستې د XLSڅخه نمونه یي سکرین ].[1052:23
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 7.5دساحوي ازمیښتونو په اساس د ناستې تحلیل
)(Settlement analyses based on In-Situ tests
د ناستې د تحلیل په دوهمه کتگورۍ کې هغه تخنیکونه شامل دي چې د ساحوي
ازمیښتونو په بنا والړ وي  .زیاتره په نوموړو تحلیلونو کې د ستندرد نفوذي ازمیښت
( )SPTاو یا د مخروطي نفوذ ازمیښت ( )CPTنتایج استعمالیږي  .که څه هم داسې نور
ساحوي ازمیښتونه هم شته چې د نتایجو څخه یې په نوموړي ازمیښتونو کې استفاده
وشي لکه ) (Dilatometer Testیا ) (DMTاو فشار سنج ازمیښت (. )PMT
په حقیقت کې د ناستې تحلیلونه چې د ساحوي ازمیښتونو په بنسټ ترسره کیږي ،د
خاورو ټولو ډولونو لپاره مناسب دي  .او په عملي ډگر کې ،دوى زیاتره د شگلنې خاورې
لپاره اســــــــــتفاده کیږي ،ځکه چې ددې خاورو نمونه اخیستنه ستونزمنه ده .
نوموړې ازمیښتونو لپاره دمختلفوطریقو وړاندیز شوى (د بېلگې په ډول
،Meyerhof,

 Burlandاو  Burbidegeپه  1985کې) ،مگر مونږ یواځې د

( )Schmertmannطریقې ته پاملرنه کوو.
د شمیرتمین طریقه ()Schmertmannn’s Method
د شمیرتمین طریقه لومړي ځل په شگلنه خاوره کې د ځانگړې تهدابونو د ناستې د
محاسبه کولو لپاره رامنځته شوه  .دا زیاتره د  CPTازمیښت پایلو سره یو ځاى
استعمالیدله  ،مگر بیا وروسته نورو ساحوي ازمیښتونو سره هم استعمال شوه  .دغه
طریقه د ساحوي او البراتواري ازمیښتونو څخه رامنځته شوه ،چې دغه ازمیښتونه زیاتره
د فلوریډا پوهنتون پواسطه تر سره شوي دي  .ددې برعکس زیاتره نورې طریقې هم شته ،
چې په خاصه توگه هغوى تجربوي دي ،خو د ) (Schmertmannطریقه د ناستې په فزیکي
مودل باندې والړه ده ،کوم چې د تجربوي ارقامو په استفاده تنظیم شوې ده .
د االستیکیت معادل مودولونه )(Equivalent modulus of elasticity
د کالسیکي طریقې پواسطه د تهداب د ناستې په محاسبه کې د تشنج  -تغیر شکل
) (Stress-strainپه خواصو کې د نورمال تحکیم شوې خاورو لپاره د تراکمیت انډکس Cc
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یا د زیات محکمیدونکې خاورو لپاره د بیا متراکمیدلو انډکس  Crاستعمالیږي  .دغه
دواړه پارامیترونه لوگارتمي دي ،لکه چې مخکې درسونو کې ورڅخه یادونه شوې
ده ]. [1053:23
د  Schmertmannپه طریقه کې دمعادل االستیکیت مودول  Esاستعمالیږي ،کوم
چې په یو خطي شکل سره عمل کوي او په دې اساس په محاسباتو کې اسانتیاوې
رامنځته کیږي  .که څه هم خاوره یوه خطي ماده نه ده ( د بېلگې په توگه په دې کې تشنج او
تغیرشکل متناسب نه دى)  ،په دې اساس د  Esقیمت باید د یو غیر محدود خطي مادې
معادل منعکس کړي لکه د ناستې محاسبه باید د حقیقي خاورې په شکل وي .
د  Esد ډیزاین قیمت ضمناً په خاوره کې افقي تغیر شکل هم منعکسوي  .په دې اساس
دا د االستیکیت د مودول  Eپه نسبت لوى دى ( همدارنگه د  Youngمودول په نامه هم
یادیږي) ،مگر د محدودشوي مودول  Mپه نسبت کوچنی دى .
 Esد  CPTپایلو څخه )(Es from CPT results
 Schmertmannد  Esاو د  CPTڅخه د مخروط مقاومت  qcتر منځ یوه تجربوي
رابطه رامنځته کړه  .دغه رابطه ځکه ډیره گټوره ده چې  CPTد ژوروالي په مقابل کې دqc
مسلسل گراف جوړوي ،په دې اساس زمونږ په دې تحلیل کې په هر ژوروالي سره به د Es
مودول قیمت السته راوړي  .په ( 3.5جدول) کې د ) (Es/ qcد ډیزاین قیمتونو انتروال
ښودل شوي  .دا زیاتره د ټولو ځوانو خاورو لپاره چې په نورماله توگه خپله کلکه شوې وي
ښه ده په غیر له دې څخه چې داسې شواهد شتون ولري چې مصنوعي تحکیمکارۍ
صورت نیولې دى  .داسې شواهد عبارت دي له ]: [55:14
 ښکاره نښې چې خاوره ډیره زړه ده  .دا کېدلی شي چې معلومو جیولوجیکي شواهدو
پواسطه ایجاد شي .
 ښکاره نښې چې خاوره زیاته کلکه شوې ده  .داسې شواهد په شگې باندې د
تحکیماتي ازمیښت پر بنسټ نه وي (د خاورې څخه د نمونې اخیستنې د مشکالتو
په اساس )  ،مگر د کلي طبقې څخه په نمونو باندې کېدلی شي چې د تحکیماتي
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ازمیښت په اساس اجرأ شي  .په بل عبارت زیاته محکمیدنه یا کلکیدنه د خاورې د
طبیعي انبار کلکیدنې څخه کم شي  .د بېلگې په توگه مستقر او کلک شوى ډکون
دواړو زیات محکمیدنه صورت ونیسي .
کله چې د  CPTارقام د  Schmertmannطریقې لپاره واخستل شول  ،نو د  qcتصحیح
بیا صورت نه نیسي .
 3.5جدول  .د  CPTپایلو څخه د  Esقیمتونه ]. [55:14
د خاورو د
د خاورې ډول

USCSگروپ سمبول

Es/qc

ځوان ،نورمال کلکه شوې پاکه سلیکا شگه ( 100کاله< عمر )

 SWیا SP

2.5 – 3.5

زوړ  ،نورمال کلکه شوې پاکه سلیکا شگه ( 3000کاله> عمر )

 SWیا SP

3.5 – 6.0

زیاته کلکه شوې پاکه سلیکا شگه

 SWیا SP

6.0 – 10.0

نورماله کلکه شوې سیلت یا کلي لرونکې شگه

 SMیا SC

1.5

زیاته کلکه شوې سیلت یا کلي لرونکې شگه

 SMیا SC

3.0

 Esد  SPTپایلو څخه )(Es From Standard Penetration Test
د  Schmertmannطریقه د  Esسره چې د  SPTپه نتیجه کې السته راغلې وي هم
استعمالیږي  .دغه قیمتونه د هغه قیمتونو په نسبت دومره دقیق نه دي چې د  CPTڅخه
حاصلیږي ځکه چې :
 SPT غلطۍ ته ډېر متمایل وي او د اندازه کولو دقت یې کم دى .
 SPT د بیالبیلو نقطو د ارقامو سلسله تهیه کوي  ،چیرې چې  CPTمسلسل
ریکارډ تهیه کوي او پالټ جوړوي .
په دې اساس  ،د  SPTارقام د زیاتو پروژو لپاره مناسب دي ،خصوصاً په هغو کې
چې د بار اندازه کمه وي او خاورې حالت ښه وي .
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د  ESاو  N60تر منځ زیاتې مستقیمې رابطې رامنځته شوې  .چې ځینې وخت
مختلف پایلې السته راغلي ( Kulhawy ،Anagnostopoulosاو  . )Mayneد دغه پاشنې
یوه برخه کېدلی شي د  SPTد کم دقت له کبله وي او بله برخه یې د  N60نورو فکتورونو د
اغېزې له کبله وي  .په دې اساس د Esقیمت د الندې تقریبي رابطې پواسطه پیدا
کیږي ]: [56:14
)……………………………………(17.5

N60

+

√

= Es

په پورته فورمول کې :
Es

معادل االستیکیت مودول
،

د ( 4.5جدول) څخه د اړیکې فکتورونه .

OCR

زیات محکمیدونکی نسبت .

N60

د  SPTد ساحوي پروسیجر لپاره د  Nتصحیح قیمت .

په زیاترو تحلیلونو کې  OCR = 1استعمالیږي په غیر له دې څخه که چېرې د
زیات کلک شوي ښکاره نښه شتون ولري .
 Esد  DMTپایلو څخه )(Es from Dilatometer Test
د  DMTازمیښت مودول مستقیماً اندازه کوي ،او دغه ارقام د Schmertmann
تحلیل لپاره استعمالیږي  .په بل عبارت Leonards( ،او  )Frostد  CPTاو  DMTیوځایي
ارقامو یوې طریقې وړاندیز وکړ چې د تخته کیدلو قابلیت او زیات محکمیدنه دواړه و
ارزوئ ،او ددغې پایلې د  Schmertmannپه تعدیل شوې طریقه کې استعمال کړئ .
 Esد  PMTپایلو څخه )(Es from Pressuremeter Test
د  PMTازمیښت هم مودول اندازه کوي ،او هم د  Schmertmannپه طریقه کې
استعمالیږي  .د تحلیل ځانگړې طریقې شتون لري چې یواځې د  PMTپه مرسته صورت
نیسي.

021

د سطحي تهدابونو ناسته
Shallow Foundation - Settlement

د تغیر شکل د نفوذ فکتور )(Strain Influence Factor
 Schmertmannد ځانگړو تهدابونو الندې د عمودي تغیر شکل

په ویشلو کې

ډېر پراخه څیړنه کړې ده  .هغې دا پیدا کړله چې د تهداب الندې زیات تغیر شکل په بیړه نه
واقع کیږي ،مگر د  0.5Bڅخه تر  Bپورې د تهداب الندې په ژوروالي کې چېرې چې  Bد
تهداب عرض دى کېدلی شي واقع شي  .دغه ویشنه د تغیر شکل د نفوذ فکتور پواسطه
ویشل د دوو

واضح شوې ده کوم چې د وزن د فکتور یو ډول دى  .په ژوروالي کې د

مستقیمو لینونو په شکل مجسم شوي لکه چې په ( 14.5شکل) کې ښودل شوي
دي ]. [58:14
 4.5جدول  .د  17.5مساوات لپاره فکتورونه ][58:14
د خاورې ډول

پاکه شگه ( SWاو )SP
سیلت لرونکې شگه او کلي لرونکې شگه ( SMاو )SC

د تغیرشکل د نفوذ فکتور

Ib/ft2

kPa

Ib/ft2

kPa

100,000

5,000

24,000

1,200

50,00

2,500

12,000

600

اعظمي قیمت په الندې ډول پیدا کیږي :

)….…………………………(18.5

√ = 0.5 + 0.1

په پورته فورمول کې :
د تغیر شکل د نفوذ د فکتور اعظمي قیمت .
q

د زغم فشار .
د ځمکې سطحې الندې د  Dپه ژوروالي کې عمودي مؤثر تشنج .
د تغیر شکل دنفوذ اعظمي فکتور په ژوروالي کې ابتدائي عمودي مؤثره
تشنج (د مربعي او دایروي تهدابونو  L/B =1لپاره د

020

محاسبه کول ،

د سطحي تهدابونو ناسته
Shallow Foundation - Settlement

د ځمکې سطحې څخه الندې په  D + B/2ژوروالي کې ،د مسلسل
تهدابونو10

محاسبه کول په  D+Bژوروالي کې) .

 L/Bلپاره د

 14.5شکل  .د مربعي او مسلسل تهدابونو الندې د تغیر شکل د نفوذ فکتور تقسیمات ]. [58:14

د الندې مساواتونو له مخې محاسبه کیږي :

په هر ورکړل شوې ژوروالي کې
د مربعي او دایروي تهدابونو لپاره :
)…… (19.5
)……… (20.5

)- 0.2

= 0.1 + (zf/B)(2

د  zf = 0 – B/2:لپاره

= 0.667

د zf = B/2 – 2B:لپاره

)+ (2 - zf/B

: L/B

د مسلسل یا فیته یي تهدابونو لپاره 10
)……… (21.5

)- 0.2

)……… (22.5

)+ (4 - zf/B

()= 0.2 + (zf/B

د  zf = 0 – B:لپاره

= 0.333

د zf = B – 4B:لپاره
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د ذوذنقه یي تهدابونو لپاره ):(1< L/B <10
)…………………...… (23.5

(+0.111

))(L/B - 1

=

په پورته فورمولونو کې :
 zfد تهداب د الندینۍ برخې څخه تر د خاورې د طبقې منځنۍ نقطې پورې
ژوروالی .
د تغیر شکل د نفوذ فکتور .
د مسلسل تهداب لپاره د

قیمت .

د ( 18.7مساوات) څخه د اعظمي قیمت .
.

د مربعي تهداب لپاره 0

د محاسبه کولو لپاره د مربعي تهدابونو د

د ذوذنقه یي تهدابونو الندې د

محاسبه کول (د مربعي تهدابونو لپاره د

مساواتونو په استفاده د هرې طبقې لپاره د

په اساس ) او د مسلسل یا فیته یي تهدابونو د مساواتونو په استفاده د هرې طبقې لپاره د
محاسبه کول (د فیته یي تهـــــــــدابونو لپاره د

په اساس ) اړین دي ،وروســــــــــته

دوى د ( 23.5مساوات) په مرسته یوځاى کیږي .
د  Scmertmannپه طریقه کې هم د ځاى په ځاى کولو ژوروالی ،د بیاځلې
ښوئیدنې او د تهداب ډول لپاره تجربوي تصحیحات شامل دي  .او دا د  C2 ،C1او C3
فکتورونو له مخې صورت نیسي .
)……………………………….(24.5

)

)……………………………….(25.5

) (C2 = 1 + 0.2log

)…... .……………………….(26.5

0.73

په پورته فورمولونو کې :
δ

د تهداب ناسته ده .

C1

د ژوروالي فکتور .
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C2

بیاځلې ښوئیدنې یا څکیدنې فکتور .

C3

د ډول فکتور د مربعي او دایروي تهدابونو لپاره مساوي یو سره دى .

q

د زغم فشار .
د ځمکې سطحې څخه الندې د  Dپه ژوروالي سره مؤثره عمودي تشنج یا
فشار .

t

د بار د واردیدلو څخه راپدې خوا وخت (کال) 0.1 yr

t

د خاورې د طبقې په منځنۍ نقطه کې د نفوذ فکتور .
H

د خاورې د طبقې ضخامت .

Es

د خاورې په طبقه کې د االستیکي مودول معادل .

L

د تهداب طول.

B

د تهداب عرض .

نوموړي فورمولونه کېدلی شي چې د ثابت واحدونو سره وي په غیر د  tڅخه چې
واحد یې کال دى  .که چېرې وخت نه وي ورکړل شوى نو ) t = 50 yrs (C2 = 1.54په پام
کې نیول کیږي .
په اخره کې دغه معلومات د الندې فورمول په مرسته یوځاى کیږي او ناسته δ
محاسبه کیږي :
∑)

)……………………….……(27.5

δ = C1 C2 C3 (q -

د تحلیل کړنالره )(Analysis Procedure
د  Schmertmannپه طریقه کې الندې پروسیجر په پام کې نیول کیږي :
 .1د خاورې د سطحې حالت معلومولو لپاره ځانگړي ساحوي ازمیښتونه تر سره کیږي .
 .2د تهداب د اساس خاوره د اساس تر اغېزې الندې ژوروالي پورې په پام کې نیول
کیږي .دغه ژوروالی د  2Bڅخه (د مربعي یا فرشي تهدابونو لپاره) تر  ( 4Bفیته یي
تهدابونو لپاره) پورې په پام کې نیول کیږي  .دغه زون په طبقو باندې ویشل کیږي او
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دهرې طبقې لپاره د  Esقیمت تعینیږي  .د طبقو اړین شمیر او د هرې طبقې ضخامت د
ژوروالي پروفایل په مقابل کې د  Eپه توپیر پورې اړه لري  .د  5څخه تر  10طبقو
پورې مشخص کیږي .
 .3د ( 18.5مساوات) په مرسته د اعظمي تغیر شکل د نفوذ فکتور
 .4د هرې طبقې په منځنۍ نقطه کې د تغیر شکل د نفوذ فکتور

محاسبه کیږي .
محاسبه کیږي  .دغه

فکتور په ژوروالي کې توپیر کوي لکه چې په ( 14.5شکل) کې ښودل شوې  ،مگر د
( 19.5او  23.5مساواتونو) له مخې په ډیره اسانۍ سره محاسبه کیږي .
 .5د  C2 ، C1او  C3تصحیح فکتورونه د ( 24.5او  26.5مساواتونو) په مرسته
محاسبه کیږي .
 .6د ( 27.5مساوات) په مرسته ناسته محاسبه کیږي .

 6.5مثال
د  CPTاندازه گیرۍ نتیجه چې د  McDonaldپه مزرعه کې سرته رسیدلې وو په
( 15.5شکل) کې ښودل شوى دى  .دې ساحې ځوانه او نورمال کلکه شوې سیلت لرونکې
شگه درلوده  .د ځمکې سطحې الندې اوبو سطحه په  2mژوروالي سره د ځمکې سطحې
څخه الندې موقیعت درلود .
د  375kN/mبار د ) (30 m) x (2.5 mتهداب پواسطه په  2 mالندې
ژوروالي کې دخاورې پواسطه زغمل کیږي  .د  Schmertmannطریقې په مرسته د
نوموړي تهداب ناسته د ساختمان د جوړیدلو څخه سمدستي وروسته او د ساختمان د
عمر  50کاله وروسته محاسبه کړئ ؟

حل
 Es = 2.5 qcپه پام کې ونیسئ
1 kPa = 0.01020 kg/cm2
د اغېزې یا نفوذ ژوروالی :
D + 4B = 2.0 + 4(2.5) = 12.0 m
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د طبقو شمیر

ژوروالی)(m

)qc (kg/cm2

)Es (kPa

1

2.0 – 3.0

20

4,902

2

3.0 – 5.0

30

7,353

3

5.0 – 6.0

41

10,049

4

6.0 – 7.0

68

16,667

5

7.0 – 8.0

90

22,059

6

8.0 – 9.0

58

14,216

7

9.0 – 12.0

108

26,471

 15.5شکل  .د  McDonaldپه مزرعه کې د  CPTنتایج].[60:14
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Wf/b = (2.5 m)(2.0 m)(23.6 kN/m3)= 118 kN/m

=- uD

- 0 = 197kPa

=q

د ځمکې الندې اوبو ســــــطحې څخه پورته γ = 17 kN/m3او د هــــــــغې څـــخه
الندې  γ = 20 kN/m3د ( 2.3جدول) څخه اخستل کیږي .
 z = D + B) = ∑ γ - uپه (
)= (17 kN/m3)(2 m) + (20 kN/m3)(2.5 m) – (19.81)(2.5
= 59kPa
= ∑ γ = (17)(2) = 34 kPa
√ = 0.5 + 0.1

= 0.666

√ = 0.5 + 0.1

د طبقو

Es

zf

H

شمیر

)(kPa

)(m

)(m

H/Es
1

4,902

0.5

0.293

1.0

5.98 x 10-5

2

7,353

2.0

0.573

2.0

15.58 x 10-5

3

10,049

3.5

0.577

1.0

5.74 x 10-5

4

16,667

4.5

0.488

1.0

2.93 x 10-5

5

22,059

5.5

0.399

1.0

1.81 x 10-5

6

14,216

6.5

0.310

1.0

2.18 x 10-5

7

26,471

8.5

0.133

3.0

1.51 x 10-5
35.73 x 10-5

مجموعه

) = 0.896

() = 1 – 0.5
0.73
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= 1.03 – 0.03( 30/2.5) = 0.67
قبلوو C3 = 0.73
په  t = 0.1 yrکې  C2 = 1سره دې .
∑)

δ = C1 C2 C3 (q -

δ = (0.893)(1)(0.73)(197 – 34)(35,73 x 10-5) = 0.038 m
په  t = 50yrکې :
C2 = 1 + 0.2log( ) = 1 + 0.2log( ) = 1.54
𝛅 = (38) (1.54) = 59 mm

د  Schmertmannساده شوې طریقه
که چېرې  Esد تهداب الندینۍ برخې څخه تر اغېزې ژوروالي ( د مربعي او
دایروي تهدابونو لپاره  2zf/Bاو فیته یي تهدابونو لپاره  ) 4zf/Bپورې ثابت وي  ،نو
( 27.5مساوات) په الندې توگه ساده کیږي :
د مربعي او دایروي تهدابونو لپاره (: )L/B = 1
)

)…………………….(28.5
د فیته یي یا مسلسل تهدابونو لپاره (10

()

– (

=δ

: )L/B
)

)…………………….(29.5

()

– (

=δ

د ( 28.5او  29.5مساواتونه) خاصتاً په هغه وخت کې گټور دى چې یواځې د
ځمکې سطحې څخه په کم ژوروالي سره ارقام موجود وي ،لکه د  SPTپه زیاتره کیسونو
کې او په متجانس خاورو کې]. [61:14
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 7.5مثال
 200-kد یوې پایې بار  3 ft ،یو مربعي تهداب پواسطه چې د هغې الندې په غیر
د زیم ایســــــــتنې څخه ســـــــــیلت لرونکې شــــــــــگه موقـــــیعت لري او د هغې د  N60اندازه
 28او γ= 120 Ib/ft3دې ،متحملیږي  .د ځمکې الندې د اوبو سطحې ژوروالی 50ft
دى  .مجازي مجموعي ناستې اندازه  0.75inده  .د  Schmertmannد ساده شوي
مساواتونو په استفاده د تهداب اړین عرض پیدا کړئ ؟

حل
√ +

= N60

√

+

= Es

= 386,000 Ib/ft2
= (120 Ib/ft3)(3ft) = 360 Ib/ft2
 B = 7 ftکې اټکلوو :
Wf = (7 ft)2(3 ft)(150 Ib/ft3) = 22,000 Ib
- 0 = 4,530 Ib/ft2

=-u
) = 1 – 0.5

= 0.957

=q

(C1 = 1 – 0.5

C2 = 1 + 0.2log( ) = 1 + 0.2log( ) = 1.54
C3 = 1
= (120 Ib/ft3)(6.5 ft) = 780 Ib/ft2
= 0.731

√ = 0.5 + 0.1
)

√ = 0.5 + 0.1
()

– (

=δ

=
B = 9ft 3in
بیا ځلې په  B = 8ft 9inکې ارزوو :
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Wf = (8.75 ft)2(3 ft)(150 Ib/ft3) = 34,500 Ib
- 0 = 3,062 Ib/ft2

=-u
) = 1 – 0.5

= 0.933

=q

(C1 = 1 – 0.5

= (120 Ib/ft3)(7.37 ft) = 885 Ib/ft2

= 0.675

√ = 0.5 + 0.1
)

()

√ = 0.5 + 0.1
– (

=δ

=
B = 8.75 ft
د تهداب عرض  B = 8ft 9 inپه پام کې ونیول شي .
د فرشي تهدابونو لپاره د استعمال موارد )(Application to Mat Foundations
د  Schmertmannطریقه لومړى د ځانگړو تهدابونو لپاره رامنځته شوه ،په
دې اساس دې ډول تهدابونو لپاره د نوموړې طریقې د ترتیبولو لپاره مختلف تجربوي
ارقام استعمال شول  .اصالً دغه طریقه کېدلی شي چې په فرشي تهدابونو کې هم استعمال
شي  .که څه هم د نوموړې طریقې په استعمال سره په فرشي تهدابونو کې ناسته د اندازې
څخه زیات اټکلیږي ،ځکه چې د هغوى د اغېزې ژوروالی زیات دى او د معادل االستیکي
مودول قیمت په دې ژوروالي کې نسبت د وړاندوینې هغه طریقې ته چې مخکې ورڅخه
یـادونه شوې زیاته ده .
په همدې اساس ،کله چې په فرشي تهدابونو کې د  Schmertmannطریقې
څخه استفاده کیږي  ،دا بهتره ده چې د  Esقیمت په دوامداره توگه د ژوروالي په زیاتیدلو
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سره زیات شي ،لکه چې په  30 mمتره ژوروالي کې د  Esقیمت د وړاندوینې د طریقې د
قیمت څخه  3ځلي زیات دى ]. [737:21
 8.5د  Schmertmannبیله شوې پاڼه )(Schmertmann Spreadsheet
په دې فصل کې د ناستې د XLSد بیله شوې پاڼې څخه مخکې یادونه شوې چې
کېدلی شي د  Schmertmannپه طریقه د ناستې محاسبه کولو لپاره ترتیب شي  .دې
ډول  XLSپاڼې ته د  Schmertmann.XLSپاڼه وایي او په  Prentice Hallویب
سایټ کې موجوده ده  .ددغې پاڼې نمونه یي سکرین په ( 16.5شکل) کې ښودل شوى دى .

 9.5په طبقه یي خاورو کې د سطحې تهدابونو ناسته
)(Settlement of Foundations on Stratified Soils
کله چې مونږ په هغه خاورو کې د سطحې تهدابونو ناسته محاسبه کوو ،چې د
هغوى په پروفایل کې لومړى کلي یا سیلت وي ،په نورماله توگه دالبراتواري ټستونو د
طریقو څخه استفاده کوو لکه چې په ( 4.5عنوان ) کې ورڅخه یادونه شوې ده  .برعکس کله
چې د خاورې د پروفایل په لومړیو کې شگې وي  ،په نورماله توگه مونږ د ساحوي ټسټونو
د طریقو څخه استفاده کوو لکه چې په ( 6.5برخه) کې ورڅخه یادونه شوې  .که چیرې د
خـاورې پروفایل طبقه یي وي او د خاورو دواړه ډولونه شامل وي ،دا به مشکله وي چې
معلومه کړو  ،د کومې طریقې څخه استفاده وکړو]. [165:3
که چېرې په برجسته توگه د خاورې په پروفایل کې کلي او سیلت شامل وي ،دا به
بهتره وي چې په ( 4.5عنوان) کې د یادې شوې طریقې څخه استفاده وشي  .د کلي لرونکې
او سیلت لرونکې طبقې لپاره د ) Cc/(1+ e0او ) Cr/(1 +e0قیمتونو په پیدا کولو کې د
البراتواري تحکیماتي ټسټونو ) (Consolidation testsڅخه استفاده کیږي .
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16.5شکل  .د  Schmertmann.XLSبیله شوې پاڼې نمونه یي سکرین].[170:3
برعکس که چېرې د خاورې په پروفایل کې لومړى شگه وي نو دا به بهتره وي چې د
 Schmertmannطریقې څخه استفاده وشي  .دکلي خاورې نورماله کلکه شوې طبقې لپاره
دخاورې معادل االستیکي مودول  Esد الندې مساوات په مرسته محاسبه کیږي :
)………………………………….(30.5

= Es

د زیات تحکیم شوې خاورو لپاره په پورته مساوات کې د  Ccپه عوض  Crوضع
کیږي .
د دوو موازي تحلیلونو تر سره کولو لپاره یو بل نظر داسې دى چې ،د کلي طبقې
لپاره البراتواري ټسټ ارقام استعمالیږي او د شگلن طبقې لپاره ساحوي ارقام
استعمالیږي او دواړه جمع کیږي او ناسته محاسبه کیږي .
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 10.5توپیرې ناسته )(Differential Settlement
د دوو تهدابونو تر منځ د ناستې د توپیر څخه عبارت ده ،یا په یو
توپیري ناسته
ځانگړي تهداب کې د دوو نقطو تر منځ د ناستې توپیر ته وایي  .زیاته توپیري ناسته
خطرناکه ده ځکه چې د ساختمان د تخریب سبب کیږي نو په دې اساس ورته د تعمیر
پذیرۍ ) (Serviceabilityمشکالت وایي .
په نورماله توگه مونږ د یو ساختمان لپاره تهدابونه داسې محاسبه کوو چې ټول یو
شان مجموعي ناسته

ولري  .په دې اساس په تیورۍ کې باید هیڅ توپیري ناسته نه وي .

که څه هم په حقیقت کې توپیري ناسته په هر حال واقع کیږي  .د توپیري ناستې زیاتره
مــنابع عــــبارت دي له :
 د خاورې په پروفایل کې توپیر  :د بېلگې په توگه د ساختمان یوه برخه د طبیعي
سخته شوې خاورې له پاسه او بله برخه یې په سسته یا په غیر د تپک شوې ډکون
له پاسه موقیعت ولري  .دا ډول ساختمانونه زیات توپیري ناسته لري ځکه چې د
دغه خاورو ډولونه د تخته کولو مختلف قابلیت لري  ،او هم کېدلی شي چې د
ډکون د وزن له کبله ناسته ولري  .دا ډول توپیري ناستې منبع نږدې په ټولو ساحو
کې یوه اندازه موجوده وي  ،او د توپیري ناستې دغه منبع زیا ت مهمه ده
 په ساختماني بارونو کې توپیر  :په یو ساختمان کې مختلف تهدابونه داسې
ډیزاینیږي چې نظر د ساختمان برخو ته مختلف بارونه وزغمي  .په نورماله توگه
دوى هر یو باید د ډیزاین بار الندې د عین مساوي مجموعي ناستې لپاره ډیزاین
شي ،په دې اساس په تیوري کې توپیري ناسته باید صفر وي  .که څه هم د ټولو
تهدابونو لپاره د حقیقي بار او ډیزاین بار نسبت یو شان نه وي  .په دې اساس
هغوى چې د زیات نسبت لرونکي دي نسبت هغو ته چې د کم نسبت لرونکي دي
زیات ناسته کوي .
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 د زغم وړتیا پواسطه د ډیزاین کنترول :د ځینو تهدابونو ډیزاین د زغم وړتیا
پواسطه کنترولیږي ،نه د ناستې پواسطه ،په دې اساس د ډیزاین ناسته کېدلی شي
چې په عین ساختمان کې د نورو تهدابونو په نسبت کمه وي .
 د ساختمان مجازي غلطیانې :لکه څنگه چې د تهدابونو د ساختمان ابعاد د ډیزاین د
ابعادو څخه توپیر کوي ،په دې اساس د هغوى د ناستې روش مختلف وي ][168:3

 17.5شکل  .دغه فلزي فرم لرونکی ساختمان مایل ټینگوونکی او شیېر وال نه لري نو په دې
اساس انعطاف پذیره صنف بندي شوى]. [168:3

د ساختمان سختې هم په توپیري ناسته باندې مهمه اغیزه لري  .ځینې ساختمانونه
لکه د فلزي فرمونو ساختمانونه ( 17.5شکل) ډېر زیات انعطاف پذیزه دي  .هر تهداب
نږدې ځانگړى عمل کوي  ،په دې اساس د یو تهداب ناسته زیاتره په نورو تهدابونو باندې
اغیزه نه کوي  .که څه هم نور ســــــــــاختمانونه د شیېر وال ) (Shear Wallیا په مایله
توگه ټینگوونکو په لرلو سره ډېر کلک وي  .د فلزي ټینگوونکي فرم ســـــاختمان په
( 18.5شکل) کې د یو زیات سخت ساختمان یوه بیلگه ده  .په دې کیس کی ساختمان د
ناستې د مشکالتو څخه ساتل کیږي  .د بېلگې په ډول که چېرې یو تهداب د نورو تهدابونو
په نسبت زیاته ناسته وکړي نو سخت ساختمان یو څه بار ددې به بل خواته انتقال کړي لکه
چې په ( 19.5شکل) کې ښودل شوى دى ،په دې اساس توپیري ناسته کمیږي .
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18.5شکل  .په دغه فلزي فرم لرونکې ساختمان کې مایل ټینگوونکی نصب شوى دى تر څو د
زلزلې بارونو په مقابل کې مقاوم وي  .دغه مایل ټینگوونکی د زیات کلکوالي سبب
کیږي ،کوم چې حتی د زیات توپیري ناستې مخنیوي سره کومک کوي  .شیېروال
مشابه تأثیر لري]. [169:3

د ځانگړو تهدابونو توپیري ناستې محاسبه
)(Computing Differential Settlement of Spread Footings
د ځانگړو تهدابونو د توپیري ناستې د وړاندوینې دوه طریقې موجودې دي :
په لومړۍ طریقه کې د مجموعي ناستې د تحلیل سلسلې څخه استفاده کیږي چې
په اړونده هر فکتور کې غوښتل شوى توپیر په پام کې نیول کیږي  .د بېلگې په توگه په یو
تحلیل کې په بهترین کیس کې د خاورې د خواصو او باریدنې معلومات او له بله طرفه  ،د
یو خراب کیس معلومات په پام کې نیول کیږي  .د دغو دواړو تر منځ د مجموعي ناستې
توپیر ته توپیري ناسته ویل کیږي .
په دوهمه طریقه کې

/

نسبت استعمالیږي چې په عین ساختمان او د خاورې

په عین پروفایل کې مشاهده شوى وي  .د بېلگې په توگه ) Bjerrum (1963په کلي او
شگلن خاورو باند د ځانگړو تهدابونو دواړه مجموعي ناسته او توپیري ناسته مقایسه
کړه ،لکه چې په ( 20.5او  21.5شکلونو) کې ښودل شوى ده  .احتماالً دغه ارقام په پیل
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کې د  Scandinaviaپه یوه ساحه کې السته راغلې ،او په دې اساس د ډیرې نرمې
خاورې حاالت چې په ساحه کې ورسره مخامخ شول منعکس کړل  .دا ځکه چې زیاتره
ارقامو ډېر پراخه ناستې منعکس کړل ]. [170:3

 19.5شکل  .د ساختماني سختۍ اغیزه په توپیري ناستې باندې  (a) .یو ډېر زیات انعطاف
پذیره ساختمان کم بار انتقالوي ،په دې اساس زیات توپیري ناسته لري  (b) .یو ډېر
زیات سخت ساختمان د زیات بار د انتقال وړتیا لري ،په دې اساس د زیات توپیري
ناستې په مقابل کې ډېر مقاومت ښایي ]. [170:3

ځینې وخت د /

نسبت د محلي السته راغلي مشاهداتوڅخه موجود وي  .دا

ډول ارقام د محاسبې پواسطه رامنځته شوي ارقامو څخه ډېر گټور دي ،لکه د Bjerrum
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ارقام  ،ځکه چې دا ضمناً د محل خاورې حاالت هم منعکس کوي  .دا ډول محلي تجربوي
ارقام د /

نسبت د السته راوړلو لپاره یوه درسته الره ده .

د محلي ارقامو د نه موجودیت په صورت کې د /

محاسبې پواسطه رامنځته

شوى نسبت چې په ( 5.5جدول) کې ښودل شوى ،د توپیري ناستې د وړاندوینې لپاره
استعمالیږي  .دغه قیمتونه د  Bjerrumد ارقامو په اساس ترتیب شوي دي .

 20.5شکل  .په کلي خاورو کې د ځانگړو تهدابونو مجموعي او توپیري ناستې]. [170:3

د توپیري ناستې د ستونزو رفع کول
)(Remedying Differential Settlement Problems
که چېرې په یو ساختمان کې چې د ځانگړو تهدابونو پواسطه حمایه کیږي د
توپیري ناستې اندازه زیاته وي

𝜹

𝜹 باید ډیزاین ته تغیر ورکړل شي ،حتی که

چېرې مجموعي ناسته قابل د قبول هم وي  .د مشکالتو ممکنه رفع کول په الندې ډول دي :


د ټولو تهدابونو ابعاد باید زیات شي تر څو توپیري ناسته د منلو وړ شي  .دا کېدلی
شي د توپیري مجازي ناستې په استفاده صورت ونیسي،

𝜹 او د 𝛅

𝛅 نسبت په

اساس د 𝜹 نوى قیمت محاسبه کیږي  ،وروسته په ترتیب سره د تهداب سایز ته تغیر
ورکول کیږي  .دغه تخنیک په ( 8.5مثال) کې ښودل شوى دى .
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د بیمونو پواسطه تهدابونه تړل کیږي لکه چې په ( 22.5شکل) کې ښودل شوي دي .
دغه بیمونه تهدابونو سیستم ته اضافي سختي وربخښي ،په دې اساس توپیري
ناسته کمیږي  .ددې طریقې مؤثریت د ساختمان تحلیل پواسطه ارزول کیږي .



ځانگړي تهدابونه په فرشي تهدابونو باندې عوض کیږي  .دغه طریقه حتی زیاته
سختي منځته راوړي او په دې اساس په توپیري ناسته کې الزیات کمښت رامنځته
کیږي .



د ځانگړو تهدابونو عوضول په ژورو تهدابونو په یو سیستم باندې .

 21.5شکل  .په شگه کې د ځانگړو تهدابونو مجموعي او توپیري ناستې]. [172:3
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 د تهداب څخه پورته ساختمان یا دواړه باید بیا ځلې ډیزاین شي ځکه چې دا په
زیاته اندازې سره توپیري ناسته پیدا کوي  ،تر څو د ساختمان بار کم شي د بېلگې
په توگه د معموري ساختمان باید په لرگین فرم ساختمان باندې عوض شي .
 د زیات توپیري ناستې قبلول او د واقع شوې هر تخریب رغول  .د ځینو ساختمانونو
لپاره لکه صنعتي ودانۍ چېرې چې لږ تشنج د منلو وړ وي  ،دا کېدلی شي چې ډېر
ګټور بدیل وي ]. [172:3
 5.5جدول  .ځانگړو تهدابونو لپاره د 𝜹  𝜹 /ډیزاین قیمتونه]. [172:3
د 𝜹  𝜹 /ډیزاین قیمتونه
د تهدابونو الندې د خاورو عمده ډولونه

انعطاف پذیره

سخت

ساختمانونه

ساختمانونه

شگلنه خاوره :
0.9

0.7

نورماله خاورې .

د نرمې طبیعي خاورې الندې د مساوي ضخامت سره تخته شوى ډکون 0.5

0.4

.
کلي خاوره :
0.8

0.5

0.4

0.3

نورماله خاورې .
د نرمې طبیعي خاورې الندې د مساوي ضخامت سره تخته شوى ډکون
.

 8.5مثال
د طبیعي کلي خاورو لپاسه په ځانگړو تهدابونو باندې یو انعطاف پذیره فلزي فرم
لرونکې ودانۍ جوړیږي  .مجازي مجموعي او توپیري ناستې په ترتیب سره  20mmاو
 12mmدي  .تهدابونه باید داسې ډیزاین شي چې د هغوى مجموعي ناسته د 20mm
څخه زیات نه شي  .ایا توپیري ناسته د زغم وړ په حدودو کې ده ؟
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حل
نظر ( 5.7جدول) ته د 𝜹 𝛅 /نسبت تقریباً 0.8دې  .په دې اساس د توپیري ناستې
اندازه  (0.8)(20mm) = 16 mmده  .دا د مجازي قیمت ) (12mmڅخه زیات دى نو
په دې اساس د منلو وړ نه دى  .دا اړین دى چې تهداب داسې ډیزاین شي چې د هغې
مجموعي ناسته د  (12mm)/(0.8) = 15mmڅخه زیات نه شي  .نو په دې کیس کې
مجموعي مجازي ناسته باید  𝜹 = 15mmته راټیټ شي .

 22.5شکل  .د تهدابونو په تړلو کې د بیم استعمال ]. [172:3

فرشي تهدابونه )(Mat foundations
فرشي تهدابونه په عمومي توگه کم توپیري ناسته لري ،یا توپیري ناسته په لویه
فاصله باندې تقسیمیږي او په دې اساس کم مشکل پیښوي  .سربیره پر دې په فرشي
تهدابونو کې توپیري ناستې د تحلیل لپاره ډېر ښه دي ځکه چې دوى په پراخه پیمانه د
فرشي تهداب ساختمان سختۍ پواسطه کنترولیږي .
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 11.5د ناستې اندازه )(Rate of settlement
کلي خاوره )(Clays
که چیرې کلي خاوره مشبوع وي ،دا مصئونه ده چې داسې فرض شي چې اړونکې
ناسته د بار د واردیدلو سره سم په تیزۍ سره واقع کیږي  .تحکیماتي ناسته یو څه وخت
وروسته واقع کیږي او د زیم ایستنې اندازې پورې اړه لري .
د ترازغي د محکمیدنې په تیورۍ کې په مشبوع شوې خاوره کې د تحکیماتي
ناستې اندازې محاسبه کولو یوه کړنالره شامله ده  .دا د خاورې د منفذونو کښیکاږلو او د
هغوى څخه د اوبو ویستلو پواسطه کنترولیږي  .که څه هم د تهداب الندې خاوره په دریو
بعدونو کې د اوبو څخه خالي کیږي ،نه په یو بعد کې چې د ترزاغي په تیورۍ کې فرض
شوى ،اوبه په ډیره چټکۍ سره ویستل کیږي ،په دې اساس تحکیماتي ناسته هم په ډیره
چټکۍ سره واقع کیږي  Davis .او  Poulosدا خاصیت په هغه وخت کې مشاهده کړ کله
چې دوى د څوارلسو کیسونو تاریخچه یي مطالعه کړله  .د نوموړو کیسونو په څلورو
کیسونو کې اندازه د وړاندوینې په نسبت ډیره تیزه وه ،او په نورو څلورو کیسونو کې یو
څه تیز وو  .او په پاتې نورو شپږو کیسونو کې دغه اندازه د وړاندوینې سره نږدې یا د هغې
په نسبت سسته وه ،مگر دا د زیم ایستنې حالتونو پورې اړه درلوده چې یو بعدۍ ته نږدې
وه  .دوى د دې اغېزې لپاره د محاسبې یوه طریقه هم وښودله .
د ځینو قسمي مشبوع شوو خاورو لپاره د اندازې اټکلول ډیره سخته وي او د هغې
لپاره نورې طریقې په پام کې نیول کیږي ]. [560:18
شگې )(Sands
په شگو کې د ناستې اندازه د بارونې ډول پورې اړه لري  .که چېرې بار یو ځل وارد
شي او بیا وروسته ثابت پاتې شي ،نو ناسته په ډیره تیزۍ سره له کومه وخته چې بار وارد
شوې وى واقع کیږي  .ددې ډول باریدنې ښه مثال یې ډکون دى  .په تهداب باندې د دایمي
بار عمل یو بل مثال دى .
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په هر صورت که چېرې بار د وخت په تیریدو سره توپیر وکړي ،نو شگه له ځانه
اضافي ناسته ښایي چې د کلونو په پیریود یا په لسیزو کې واقع کیږي  .په تهداب باندې
ژوندي بارونو عمل ددې یو ښه مثال کېدلی شي خصوصاً د اوبو تانک ،گدامونه یا داسې
نور ساختمانونه چې په هغوى کې ژوندى بار په پراخه پیمانه متغیر وي او د مجموعي بار
یوه لویه برخه وي .
په پولـیند کې ) (Bolenski, 1973په ساختمانونو باندې د اوږدې مودې
سنجش کولو په سلسله کې د ناستې دغه وضعیت معلوم شوى دى  Bolenski .دا پیدا
کړله چې د مناسب ثابت بار سره تهدابونه لکه د دفتري ودانیو په تهدابونو کې د ساختمان
څخه وروسته یو کم مقدار اضافي ناسته لیدل شوې  .که څه هم هغه ساختمانونه چې بار
پکې متغیر وي لکه د ذخیرې تانکونه ،ډېر زیات د اوږدې مودې ناسته لري Burland .
او  Burbidgeپه  1985کال کې دا څرگنده کړه چې په شگو کې د تهدابونو ناسته د
ساختمان څخه  30کاله وروسته شاید  1.5څخه تر  2.5چنده د ساختمان د تکمیلیدلو
څخه وروسته ناستې څخه وي  .دا د  Schmertmannپه مساوات کې د دوهمې
ښوئیدنې فکتور  C2یوه ښه دلیل کېدلی شي ]. [560:18

 12.5د ناستې د وړاندوینې

دقت )(Accuracy Of Settlement Predictions

د ډیرو فورمولونو او پروسیجرونو د مطالعې څخه وروسته  ،لوستونکي ته
کېدلی شي غلط برداشت پیدا شي چې د ناستې تحلیلول یوه درسته پوهه ده ،چې دا
درسته خبره نه ده .دا بهتره ده چې د ترزاغي څخه اقتباس وشي  .چا چې د ناستې د محاسبه
کولو لپاره د خاورې میخانیک څخه د یو ساده سیټ ،سخت او تیز قوانینو هیله درلوده،
مایوسه شوي وو  .هغې شاید ځانگړى بور وهلو د ټسټ د ریکارډ څخه د جیولوجیکي
پروفایل جوړولو لپاره د یو ساده قانون هیله هم درلوده  .د ستونزو خاصیت دداسې قوانینو
ډېر سخت مخنیوى وکړ ]. [560:18
سره له دومره ستونزو د  1936کال راهیسې ډیرو پرمختگونو صورت ونیو چې د
ناستې ستونزه تر اوسه خپل مشکالت لري  .هغه طریقې چې په دې اړه توضیح شوي دي
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باید د یو الرښود په حیث استفاده وشي او د انجنیرانو د قضاوت مطابق باید استعمال
شي  .په دې قضاوت کې یو مهم جز په تحلیل کې د غلطۍ په منابعو باندې پوهیدل دي
چې دا عبارت دي له :
 د خاورې د پروفایل په تعریفولو کې تزلزل ،چې دا یو ځانگړى غټ سبب کېدلی
شي  .نظر د خاورو د ناپیژانده متراکم کیدلو قابلیت لرونکې طبقو له کبله زیات
کیسونه شته چې غیر متوقع زیاته ناسته کوي لکه خام ډبرو سکاره .
 د خاورې د نمونو مختل کیدل .
 په ساحوي ازمیښتونو کې غلطی (مخصوصأ په  SPTکې) .
 په البراتواري ازمیښتونو کې غلطی .
 د خدماتې بارونو په تعریفولو کې معلومات نه لرل ،مخصوصأ کله چې مؤقت بار د
مجموعي بار غټه برخه جوړه کړي .
 ساختماني تغییرات (دبیلگې په توگه تهداب د ډیزاین د ابعادو مطابق جوړ نه
شي) .
 د زیات محکمیدلو د درجې په معلومولو کې غلطی .
 د تحلیل په کړنالرو کې دقت نه کول .
 د خاورې د ساختمان د عکس العمل اغیزو په پام کې نه نیول .
مونږ کوالى شو ځینې غلطیانې د زیات پرمختللې او دقیقې تجزیې او د ازمیښت
تخنیکونو څخه استفاده وکړو ،مگر هلته د داسې کوښښونو لپاره اقتصادي او
تکنالوژیکي محدودیتونه شتون لري .
د دغو غلطیو له کبله  ،د یو ځانگړي تهداب اصلي ناستې پیدا کول کېدلی شي د
محاسبوي ناستې څخه ستونزمنه وي  23.5( .شکل) د ځانگړي تهداب د ناستې
محاسبه کولو لپاره  90%په انتروال کې اطمینان ښایي .
د دغو ارقام څخه مونږ ته الندینۍ پایلې السته راځي :
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 د ناستې وړاندوینه زیاته محـــافظه کارانه ده نســـــبت غیر محــــافظه کارانه ته .
( د بېلگې په توگه دوى د ضعیف وړاندوینې په نسبت زیاتره قوي وړاندوینه
کوي) ،که څه هم د غلطۍ حد یو څه پراخه دى .
 د  Schmertmannپه طریقه چې دناستې وړاندوینه د  CPTارقامو له مخې
کیږي ډیره دقیقه ده نسبت هغه طریقو ته چې د  SPTپه بنا والړ وي ( .دا باید په
یادو ولرو چې دغه پایلې د  Schmertmannد  1970ژباړې په اساس دي،
وروستۍ تزکیه چې په دې فصل کې منعکس شوې باید زیات دقیق پایلې
منځته راوړي ).
 په کلي خاوره کې د ناستې وړاندوینه  ،خصوصاً د کلي په هغه خاوره کې چې
زیات تحکیم شوې وي ،د شگې په نسبت ډیره دقیقه ده  .که څه هم ځینې وخت
په کلي خاوره کې د ناستې اندازه زیاته وي .
د خاورې زیات فکتورونه چې په ( 23.5شکل) کې د خپریدلو سبب کیږي په لنډه
فاصله کې تغیر نه کوي ،نود توپیري ناستي وړاندوینې باید نسبت مجموعي ناستي ته
ډېر دقیق وي  .په دې اساس د توپیري مجازي ناستې کریتیریا مخکې توضیح شوې چې د
محافظه کارۍ یوه ټاکلې درجه منعکسوي .
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 23.5شکل  .د ځانگړو تهدابونو د محاسبه شوي او اندازه شوي ناستو تر منځ پرتلنه  .هر ستون  90%د
اطمینانیت انتروال ښایي (د بېلگې په توگه  90%د ناستې وړاندویني په دې حد کې وي) د هر
ستون په منځ کې خط د وړاندوینې منځنۍ اندازه ښایي ،او ښي خواته نمبرې د ارقامو د نقاطو
نمبر ښایي چې د هرې طریقې په ارزونه کې استعمال شوي دي ( .د ،Burbridge ،Burand
 Schmertmannاو د  Wahlsد ارقامو په اساس .[561:18] ).
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لنډیز )(Summary
تهدابونه دوه ډوله ناستو سره مخامخ کیږي  :مجموعي ناســته او توپیري ناســته .
په تیت تهدابونو باندې بار په خاوره کې د زیات عمودي تشنج 𝝈 سبب کیږي  .ددغه
تشنج زیاتیدنه د تهداب الندې خاوره کې د ناستې سبب کیږي .
د 𝝈 مقدار مستقیماً د تهداب الندې د زغم فشار  qسره مساوي دى  .دا د
ژوروالي په زیاتیدلو سره کمیږي چې د مربعي تهدابونو الندې تقریباً د  2Bاو د فیته یي
تهدابونو الندې د  6Bپه ژوروالي سره ډېر کمیږي  .د تهداب الندې د 𝝈

تقسیمیدل

کېدلی شي د  Westergaard ، Boussingesqیا  Simplifiedطریقو په مرسته
محاسبه شي .
په کلي او سیلت خاورو کې د ناستې تحلیل زیاتره البراتواري تحکیماتي ټسټونو
پورې اړه لري  .د ناستې تحلیل د ترزاغي د ډکون لپاره د ناستې تحلیل غزیدنه ده .
د ناستې تحلیل د البراتواري ټسټونو په اساس په کالسیکي طریقې سره په کوم کې
چې یو بعدي محکمیدنې په فرضولو یا د  Skemptonاو  Bjerrumپه طریقه په کوم
کې چې درې بعدى محکمیدنې لپاره محاسبه کیږي ،صورت نیسي .
په شگو کې د ناستې تحلیل زیاتره د ساحوي ټسټونو په بنا صورت نیسي .د دغو
ټسټونو پایلې د  Schmertmannطریقې په استفاده السته راځي .
توپیري ناستې د مجموعي ناستې د توپیر د نسبت په کتنې سره اټکل کیږي  .د
کلي او سیلت لرونکو خاورو ،تحکیماتي البراتواري ټسټونو په اساس ناسته چې اټکل
کیږي د 50%اټکلولو څخه زیات (غیر محافظه کارانه) تر 100%د اټکل څخه کم پورې
(محافظه کارانه) په حدودو کې وي .
د شگلن خاورو څخه د  CPTارقامو په اساس د ناستې اټکلول ،د  50%داټکلول
څخه زیات (غیر محافظه کارانه) تر 100%د اټکل څخه کم پورې (محافظه کارانه) په
حدودو کې وي  .که څه هم د  SPTپه اساس اټکل ډېر کم صحیح وي .
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پوښتنې )(Problems
 .0یو  1500 mmمربعي تهداب چې  400mmد ځمکې سطحې الندې موقیعت لري
یوه بار شوې پایه چې د هغې وزن  350 kNدى حمایه کوي  .د تهداب الندې
خاورې واحد وزن  18.0 kN/m3دې او د ځمکې الندې اوبو سطحه د ځمکې د
سطحې څخه  2mالندې موقیعت لري  .د نوموړي تهداب مرکز الندې په 500
 mmپه ژوروالي سره په یوه نقطه کې د عمودي تشنج

تغیر محاسبه کړئ .

( )aساده شوې طریقه استعمال کړئ .
( )bد  Newmarkاو  Boussingesqطریقه استعمال کړئ .
 .1د دفترى ودانۍ یو مربعي تهداب ) (8ft, 6inچې په  3ftژوروالي کې موقیعت
لري  160 kعمودي بار حمایه کوي  .د تهداب الندې خاوره زیاته تحکیم شوې
کلي ده (لومړى حالت) چې الندې انجنیري خواصو لرونکې ده :
 Cr/(1+e0) = 0.022 ، Cc/(1+e0) = 0.10او . γ = 113 Ib/ft3د خاورې دغه طبقه
ډیره ژوره غزیدلې ده او دځمکې الندې د اوبو سطحه په  50ftکې الندې قرار لري .
د کالسیکي طریقې په مرسته او د السي محاسبې پواسطه د نوموړي تهداب
مجموعي ناسته محاسبه کړئ .
 .2د  190 kیوه بار شوې پایه د  10ftمربعي تهداب پواسطه چې  3ftپه ژوروالي
کې موقیعت لري  ،حمایه کیږي  .د تهداب الندې ځوانه نورماله تحکیم شوې
شگلنه خاوره وجود لري  .د  CPTارقام په نوموړى ساحه کې په الندې ډول دي :
)qc (kg /cm2

ژوروالي (فټ)

30
51
65
59
110

0.0 – 6.0
6.0 – 10.0
10.0 – 18.0
18.0 – 21.0
21.0 – 40.0
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 .1د یوې پایې  300 kبار د  10ftمربعي تهداب پواسطه حمایه کیږي چې  4ftد
ځمکې الندې موقیعت لري  .په دغه ســــــــاحه کې  CPTټسټ اجرأ شوې دې  ،او
پایله یي په ( 15.5شکل) کې ښودل شوي ده  .د ځمکې الندې د اوبو سطحه په 6ft
ژوروالي کې قرار لري  γ = 121 Ib/ft3 ،او= 125 Ib/ft3

دى :

( )aد  Schmertmannد  XLSبیله شوې پاڼې په مرسته د تهداب ناسته محاسبه
کړئ .
( )bد ډیزاین انجنیر په پام کې لري چې د خاورې د متراکم کولو لپاره د
 Vibroflotationڅخه استفاده وکړي  .دغه پروسه  70%د  qcقیمت زیاتوي او
د خاورې زیاته محکمیدنه صورت نیسي  .واحد وزن 5 Ib/ft3زیاتیږي  .بیله
شوې پاڼې په مرسته د تهداب ناسته وروسته د  Vibroflotationپواسطه د
خاورې متراکم کولو څخه وروسته محاسبه کړئ .
 .9یوه فلزي فرم لرونکې دفتري ودانۍ په غیر د کوم میالن لرونکې ټینگوونکي سره
په طبیعي کلي خاوره کې د ځانگړي تهدابونو پواسطه حمایه کیږي  .د نوموړو
تهدابونو مجموعي محاسبه شوې ناسته  20mmده  .توپیري ناسته محاسبه کړئ
 .9د پورتني دوهم سـوال ارقامــــــــــو څخه په اســــــــــتفاده Cr/(1+ e0) = 0.08 ،
او= 119 Ib/ft3

دى  .د نوي تهداب د جوړیدلو او باریدنې په پام کې نیولو سره

د زوړ تهداب تحکیماتي ناسته محاسبه کړئ  .سیلت لرونکې کلي خاوره چې
زیاته محکمه شوې ( (Case Iد تهداب الندې موقیعت لري او د ځمکې الندې د
اوبو سطحه  8ftالندې قرار لري .
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شپږم فـــصــل
فرشي تهدابونه )(Mat Foundations
 1.6پیژندنه )(Introduction
په عادي شرایطو کې مربعي او مستطیلي تهدابونه چې په مخکې فصلونو کې
ورڅخه یادونه شوې ده  ،د پایو او دیوالونو بارونو د تحمل لپاره اقتصادې دی  .که څه
هم د معینو شرایطو الندې کیدلی شي داسې یو تهداب جوړول مناسب وي چې د پایو د
دوو یا زیاتو قطارونو بار تحمل کړي  .دې ډول تهدابونو ته مرکب تهدابونه وایي .
کله چې د یو قطار څخه زیاتو پایو بار د یو کانکریټي سلب پواسطه تحمل شي ،دې
ډول تهداب ته فرشي تهداب وایي .په عمومي صورت مرکب تهدابونه په الندې
کتگوریو صنف بندي کیږي]:[565:18
( )aمستطیلي مرکب تهداب )combined footing

.(Rectangular

( )bذوذنقه یې مرکب تهداب )combined footing

.(Trapezoidal

( )cتسمه یې تهداب )(Strap footing

.

 2.6مرکب تهدابونه )(Combined Footings
مستطیلي مرکب تهداب )(Rectangular combined footing
په زیاتره مواردو کې  ،د پایو پواسطه چې بار انتقالیږي د خاورې د زغم وړتیا
داسې وي چې د ستندرد ځانگړي تهداب ډیزاین د خپل اندازې څخه زیات غزولو ته
اړتیا پیدا کوي  .په دې حالت کې دوه یا زیات پاېي په یو مستطیلي تهداب باندې قرار
ورکول کیږي لکه چې په (1.6شکل) کې ښودل شوی دی  .که چېرې د خاورې خالص
مجازي فشار معلوم وي ،د تهداب سایز یا اندازه ) (B x Lپه الندې طریقې سره پیدا
کیږي .
( )aد تهداب د مساحت تعینول :
)……………………………………………...(1.6
په پورته فورمول کې :
او

په ترتیب سره د پایې بارونه دي .
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د خاورې خالص مجازي د زغم وړتیا ده .

1.6شکل  .مستطیلي مرکب تهداب ]. [566:18

( )bد تهداب بارونو د محصلې د موقیعت تعینول  1.6( .شکل څخه).
)………………..……………………………(2.6
( )cد تهداب الندې د خاورې د فشار یو نواخت ویشنه ،د پایې بارونه باید د
تهداب د مرکز څخه تیر شي ،نو په دې اساس :
)…………………………………………….(3.6
پورته فورمول کې  Lد تهداب طول دی
( )dکله چې طول تعین شو د  L1اندازه په الندې توگه پیدا کیږي :
)……………………………………..…….(4.6
د

اندازه پیدا کیږي او د تهداب محیط،د خط )(Property line

موقیعت پورې اړه لري .
( )eد تهداب عرض په الندې ډول پیدا کیږي :
)……………………………………….(5.6
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ذوذنقه يې مرکب تهداب )(Trapezoidal combined footing
ذوذنقه یې مرکب تهدابونه ( 2.6شکل) ځینې وخت د هغه پایو لپاره چې زیات
بار لیږدوي  ،ځانگړي تهداب په حیث استعمالیږي چېرې چې فاصله قید وي  .د تهداب
سایز چې په خاوره باندې یو نواخت فشار وویشي ،په الندې طریقې سره السته راځي :
( )aکه چـــېرې د خاورې خالص مجازي فشار معلوم وي  ،د تهداب مساحت
تعینول .

 2.6شکل  .ذوذنقه یې مرکب تهداب ][567:18

د ( 2.6شکل) څخه لرو چې :
)………………………………………(6.6
( )bد پایې د بارونو محصلې د موقیعت تعینول .

( )cد ذوذنقې د خاصیت څخه لرو چې :
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)………………………………………(7.6

)

(

د  X ،L ،Aاو  L2معلوم قیمتونو سره د ( 6.6او  7.6مساواتونه) له مخې د B1
او  B2قیمتونه السته راځي  .دا باید په یاد ولرو چې د ذوذنقې لپاره :

کنسولي تهداب )(Cantilever Footing
کنسولي تهداب په جوړولو کې یو تسمه یې بیم د یو غیرمرکزي بار شوي
تهداب او د مرکزي بار شوي تهداب تر منځ د اتصال په منظور استعمالیږي ( 3.6شکل
دې وکتل شي)  .کنسولي تهداب کیدلی شي په هغه ځایونو کې چې د خاورې د زغم
مجازي وړتیا لوړه وي او د پایو تر منځ فاصله زیاته وي ،د ذوذنقه یې یا مستطیلي
مرکب تهدابونو په عوض استعمالیږي .

 6.3شکل  .د تسمه یې بیم په استفاده کنسولي تهداب ].[568:18
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 3.6د فرشي تهدابونو معمول ډولونه )(Common types of Mat Foundations
فرشي تهداب یو مرکب تهداب دی  ،چې د پایو او دیوالونو الندې د یو حمایوي
ساختمان په توگه ټوله ساحه احتوا کوي .ځینې وخت کله چې د خاورې د زغم وړتیا
ضعیفه وي فرشي تهداب ته ترجیح ورکول کیږي ،مگر هغه باید د پایې او دیوال زیات
بار وزغمي  .د ځینو حالتونو له مخې کله چې ځانگړي تهدابونه د ودانۍ نیمایي څخه
زیات مساحت احتوا کړی وي په دې صورت کې فرشي تهداب ډېراقتصادي دی چې
باید په پام کې ونیول شي  .په اوسني وخت کې د فرشي تهدابونو مختلف ډولونه
استعمالیږي  ،چې ځینې معمول ډولونه یې په ( 4.6شکل) کې ښودل شوي دي او په
الندې ډول دي :

 4.6شکل  .د فرشي تهدابونو معمول ډولونه ]. [570:18
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 .9هموار پلیټ ( 4a.6شکل)  .فرشي تهداب یو شان ضخامت لري .
 .1د پایو الندې ضخیم هموار پلیټ ( 4b.6شکل) .
 .1سلب او بیمونه ( 4c.6شکل) بیمونه په دواړو خواو غزیدلي ،او پایې د بیمونو
د تقاطع په نقطه کې موقیعت نیولي .
 .1مټو لرونکی هموار پلیټ ( 4d.6شکل) .
 .5د فرشي تهداب د یو برخې په شـــــکل د الندینۍطـــــبقې دیوال سره ســـــلب
( 4e.6شکل)  .دیوالونه د فرشي تهداب د تقویه کوونکي په شکل عمل کوي .
فرشي تهدابونه کیدلی شي د میخي تهدابونو پواسطه حمایه شي ،کوم چې هغه
د ساختمان په ناسته کې کموالی راولي،کوم چې ساختمان د تخته کیدونکې خاورو
لپاسه جوړ شویوي  .په کومو ځایونو کې چې د ځمکې الندې اوبو سطحه لوړه وي
فرشي تهدابونه د میخي تهدابونو لپاسه جوړیږي تر څو د المبو وهلو څخه مخنیوی
وکړي  .په ( 5.6شکل) کې د ځانگړي تهداب او فرشي تهداب د ژوروالي

او عرض

تر منځ توپیر ښودل شوی دی .

 5.6شکل  .د ځانگړي او فرشي تهــــــــــــدابونو مقایســــــــــه ( Bد تهداب عرض او

د تهداب

ژوروالی دی) ].[571:18

 4.6د فرشي تهدابونو د زغم وړتیا

)(Bearing capacity of Mat foundation

د فرشي تهداب د زغم خالص نهایي وړتیاد سطحې تهدابونو په شان د عین
مساوات په استفاده په الندې توگه پیدا کیږي .
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د زغم د وړتیا فکتورونو او د ډول  ،ژوروالی او د بار د میالن فکتورونو په اړه
مخکې یادونه شوې ده  .په پورته فورمول کې  Bد فرشي تهداب د کوچنۍ اندازې
څخه عبارت دی  .د فرشي تهداب خالص نهایي وړتیا عبارت ده له :

د ډاډمنتیا مناسب فکتور څخه باید د زغم خالص مجازي وړتیا په محاسبه
کولو کې استفاده وشي .په کلي خاوره کې د فرشي تهداب لپاره د ډاډمنتیا فکتور د مړ
بار یا اعظمي ژوندي بار په صورت کې باید د  3څخه کم نه وي  .که څه هم د زیات نهایي
حالتونو الندې د ډاډمنتیا فکتور د  1.75څخه تر  2پورې وي  .په شگو کې د فرشي
تهداب جوړولولو لپاره په نورماله توگه د ډاډمنتیا فکتور باید  3په پام کې ونیول
شي  .په زیات کاري حالت کې د فرشي تهداب د زغم د وړتیا د ناکامۍ په مقابل کې د
ډاډمنتیا فکتور په شگو کې ډېر زیات په پام کې نیول کیږي ]. [575:18
∅ په صورت کې د مشبوع کلی خاوری لپاره په عمودي باریدنې حالت

د

کې پورتنی فورمول الندې حالت ځانته غوره کوي :
)………………………………(8.6
په پورته فورمول کې
،

لپاره

په غیر د اوبو کښلو څخه سریښناکې ده (د

او

∅

د جدول څخه اخستل شوی).
)

) (

() (

او
)

(

په ( 8.6مساوات) کې د مخکېنیو ډول او ژوروالي فکتورونو په وضع کولو
سره لرو چې :
)

)……………….(9.6

()

(

په دې اساس د زغم نهایي وړتیا عبارت ده له :
).….(10.6

)

()

(

د  FS=3لپاره د خاورې د زغم خالص مجازي وړتیا مساوي کیږي په :
965

فرشي تهدابونه
Mat Foundations

)) …..(11.6

(

()

د دانه یې خاورو لپاسه د فرشي تهدابونو جوړولو لپاره د زغم خالص مجازي
وړتیا کیدلی شي د ستندرد نفوذ د مقاومت نمبرونو څخه په مناسبه توگه پیدا شي  .د
سطحې تهدابونو لپاره مونږ کوالی شود زغم خالص مجازي وړتیا په الندې ډول پیدا
کړو :
)

(

(

)

(

)

په پورته فورمول کې :
ستندرد نفوذ مقاومت .
 Bعرض )(m

ناسته په )(mm
کله چې د تهداب عرض زیات وي ،مخکینی مساوات په الندې تقریبي توگه
لیکلی شو :
) (
)]…(12.6

[

]

)

(

[ ]) (

(

)
[

په عمومي صورت سطحې تهدابونه د 25mmپورې د اعظمي ناستې لپاره او
تقریباً 19mmتوپیري ناستې لپاره ډیزاینیږي .
تشنجات د تهداب الندې خاورو کې زیاتیږي او د تهداب عرض پورې اړه لري .
په دې اساس د فرشي تهداب د تأثیر یا نفوذ زون نسبت ځانگړی تهداب ته ډېر زیات دی
 .په همدې اساس د فرشي تهداب الندې سسته خاوره هموار تقیسمیږي چې په نتیجه
کې کم توپیري ناسته کوي  .په همدې ترتیب د فرشي تهدابونو لپاره تر  50mmاو
توپیري ناسته تر 19mmپورې ناسته فرضیږي .د دغه فرضیې په استفاده په محافظه
کارانه توگه فرضوو چې

او ( 12.6مساوات) په تقریبي توگه لیکالی شو .
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)

)…………………(14a.6

(

په یو تهداب باندې چې خالص مجازي فشار عمل کوي ( 6.8شکل دی وکتل
شي) په الندې ډول پیدا کیږي :
)…………..………………………….(15.6
پورته فورمول کې :
 Qد ساختمان مړ بار او ژوندی بار .
 Aد فرشي تهداب مساحت .
سره مساوي او یا له هغې څخه کم وي .

په ټولو حاالتو کې  qباید د

 3.3شکل  .په خاوره باندې د فرشي تهداب پواسطه وارده خالص فشار ][572:18

 1.6مثال
په مشبوع کلی خاورې باندې د یو فرشي تهداب د زغم خالص نهایي وړتیا پیدا
کړئ چې د ) (15m x 10mابعادو لرونکی دی ،او د خاورې سریښناکې
∅ او

،

.

حل
د ( 10.6مساوات) څخه لیکلی شو :
)
)

()
()

(
(
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 2.6مثال
په شگلنه خاوره باندې د یو فرشي تهداب د زغم خالص نهایي وړتیا پیدا کړئ
 ،مجازي ناستې اندازه

چې د ) (15m x 10mابعادو لرونکی دی .
 25mmاو د نفوذ منځنی نمبر .N60= 10

حل
د ( 12.6مساوات) څخه لیکلی شو :
[

]

[ ]) (

[

]

] [ ]) (

[

 5.6د فرشي تهدابونو توپیري ناسته )(Differential Settlement of Mats
په  1988کال کې  ACIC 336د فرشي تهدابونو د توپیري ناستې محاسبه
کولو لپاره یوه طریقه پیشنهاد کړه  .دغه طریقې ته په کتنې سره د سختۍ فکتور
په الندې ډول محاسبه کیږي ]: [578:18
)………..…………………………(16.6

/

په پورته فورمول کې :
په ساختمان کې د استعمالیدونکو موادو االستیکي مودول .
دخاورې االستیکي مودول .
 Bد تهداب عرض
په في واحد طول کې د ساختمان انرشیا مومنټ د Bپه ښي طرف زاویه کې .
د

اصطالح په الندې توگه لیکلی شو :

)………………………….. (17.6

)

∑

∑

(

په پورته فورمول کې :
د تهداب او د تهداب څخه پورته ساختمان په في واحد طول کې د Bپه ښي
طرف زاویه کې انعطاف لرونکې سختي .
∑ د فرم د عناصرو انعطافي سختي د  Bپه ښي طرف زاویه کې .
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∑ د شییر والونو انعطافي سختي .
د شییر وال ضخامت .
د شییر وال ارتفاع .
د تهداب انعطاف پذیري .
د

د قیمت په اساس د توپیري ناستې او مجموعي ناستې نسبت  δپه

الندې طریقې سره محاسبه کیږي :
وي ،دا کیدلی شي یو سخت فرشي تهداب تلقي شي او

 .1که چېرې
𝛿.
 .2که چېرې

𝛿

وي نو

وي نود مربعي فرشي تهداب ) (B/L = 1لپاره

 .6که چېرې

د اوږدو تهدابونو ) (B/L = 0لپاره

𝛿 او

𝛿 دی .

 6.6په ساحه کې د فرشي تهدابونو د ناستې مشاهدات
)(Field Settlement Observation for Mat Foundations
په ساحه کې د فرشي تهدابونو زیاتره مشاهدات د انجنیرۍ په اوسني ادبیاتو
کې شتون لري  .په دې برخه کې  ،مونږ د ځینو فرشي تهدابونو لپاره د لیدل شویو ناستو
پرتلنه کوو کوم چې د دانه داره خاورو لپاسه جوړ شوي او د (12.6مساوات) له مخې
السته راغلي دي .
 Meyerhofپه ) (1965کې د فرشي تهدابونو لپاره لیدل شوي اعظمي
ناستې راټول کړل  ،چې نوموړي تهدابونه د شگو او جغلو لپاسه جوړ شوي وو ،چې په
( 1.6جدول) کې لست شوي دي  .په (12.6مساوات) کې  ،که چېرې د ژوروالي
په تقریبي توگه یو فرض شي نو لرو چې :

فکتور،

)……………………………………(18.6
د

او

قیمتونو څخه چې د ( 1.6جدول) په ترتیب سره په  5او 6

ستون کې ورکړل شوي دي د

قیمت محاسبه کیږي چې په  8ستون کې لیکل شوی

دی .
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د ( 1.6جدول) په  9ستون کې د

محاسبه شوي او مشاهده شوي قیمتونو

نسبت ښودل شوی دی  .دغه نسبتونه د  0.79څخه تر 3.39پورې توپیر کوي  .په دې
اســــــــــاس د ( 1.6مساوات) په مرسته د زغم خالص مجازي وړتیا قیمت په مصئونه
توگه السته راځي].[582:18
 7.6جبران شوې تهداب )(Compensated foundation
د ( 7.6شکل) او ( 15.6مساوات) دا ښایي چې د فرشي تهداب الندې خالص
فشار په خاوره کې زیاتیږي او د فرشي تهداب د ژوروالي

په زیاتیدلو سره دغه

فشار کمیږي  .دغه السته رواړنه په عمومي صورت جبران شوي تهداب ډیزاین ته راجع
کیږي او کله چې ساختمانونه په نرمه کلي خاوره باندې جوړیږي ،دا ډېر زیات گټور دي
 .په دې ډیزاین کې  ،د ساختمان د لوړ پوړیزې برخې الندې یوه ژوره تحکوي جوړیږي،
کوم چې د خاورې په هر ژوروالي کې د خالـــــــــــــص فشار زیاتوالی یو شــــــان وي
( 8.6شکل دې وکتل شي)  .د ( 15.6مساوات) او ( 7.6شکل) څخه په خاوره باندې د
خالص منځنۍاندازې وارده فشار په الندې ډول السته راځي :

 7.6شکل  .تعویض شوی تهداب ][583:18

د فرشي تهداب الندې خاوره کې د خالص فشار د نه زیاتیدلو په صورت کې
 q=0دی او په دې اساس :
)……………………………………(19.6
د

دغه رابطه زیاتره د کامالً جبران شوی تهداب ژوروالي پورې اړه لري .
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لپاره د زغم د وړتیا د ناکامۍ په

دموازي جبران شوي تهدابونو

مقابل کې د ډاډمنتیا فکتور د الندې فورمول په مرسته السته راځي :
)….………………………….(20.6
چېرې چې :
د زغم خالص نهایي وړتیا ده .
د مشبوع شوي کلي خاورې لپاره  ،د زغم د وړتیا د ناکامۍ په مقابل کې د
ډاډمنتیا فکتور کیدلی شي په ( 20.6مساوات) کې د ( 10.6مساوات) وضع کولو
پواسطه په الندې توگه السته راشي :
)

)………………………..(21.8

()

(

 3.6مثال
په ( 7.6شکل) کې ښودل شوی فرشي تهداب د
لرونکی

دی

.

په

تهداب

اندازه

د

باندې

دایمي

ابعادو
او

ژوندي

بارونو

دی  .فرشي تهداب په یو مشبوع شوي کلي خاورې باندې

قرار لري ،چې واحد وزن یې
ژوروالی

دی  .د تهداب

او

ورکړل شوی  ،د زغم د وړتیا د ناکامۍ په مقابل کې د

ډاډمنتیا فکتور پیدا کړئ ؟

حل
د (  21.6مساوات ) څخه د ډاډمنتیا فکتور په الندې ډول پیدا کوو :
)

()

(

)
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[301: 5] )طریقې په اساسMeyerhof, 1965  په شگه او جغلو لپاسه د فرشي تهدابونو ناسته (د.  جدول1.6
محاسبه شوې

مشاهده شوې

اعظمي ناسته

اعظمي ناسته

Se (mm)

Se (mm)

30.64

15.24

qnet(all)

محاسبه شوی
مشاهده شوی

2.01

kN/m2

N60 د

B

کیس
ریفرینس

اوسط

229.8

(m)
18.29

نمبر
Rios and Silva(1948)

15
0.95

26.6

27.94

239.4

67.64

35.56

22.86

304.4

9.14

Rios and Silva(1948)

Banco do Brazil

Vargas (1961)

Sao Paulo, Brazil

Vargas (1948)

Iparanga

9
1.25

34.82

27.94

383.0

22.98

12.7

14.63

229.8

Vargas (1961)

19.15

24.13

3.96

239.4

Vargas (1948)

22.02

20.32

22.55

220.2

Schultze (1962)

34.48

10.16

15.85

172.4

911

4

Riscala

5

Thyssen

6

Schultze (1962)

Ministry

7

Dusseldorf, Germany

20.42
10

C.B.I., Esplanda

Dusseldorf, Germany

20
3.39

3

Sao Paulo, Brazil

25
1.08

2

Sao Paulo, Brazil

20
0.79

1

Sao Paulo, Brazil

22
1.81

T. Edison
Sao Paulo, Brazil

18
1.9

ساختمان

Schultze (1962)

Chimney
Cologne, Germany
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 4.6مثال
ابعادو لرونکی دی په پام کې

په پالن کې یو فرشي تهداب چې

ونیسئ چې په ( 9.6شکل) کې ښودل شوي دي  .په تهداب باندې د دایمي او ژوندي
بارونو اندازه

ده .د تهداب په منځنۍ برخه کې تحکیماتي ناسته

تخمین کړئ .

 9.6شکل  .د فرشي تهداب الندې تحکیماتی ناسته ][304:5

حل

د

لپاره په في واحد مساحت کې خالص بار مساوي دی له :
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بار شوی مساحت کیدلی شي چې په څلورو برخو باندې وویشل شي .چې هر یو
یې) (15m x 20mابعادو لرونکی دی  .او د الندې فورمول په مرسته کولی شو چې دهر
کنج الندې د کلی خاوری د یو مستطیلي ساحې په طبقه کې د زیات شوی تشنج منځنۍ
اندازه محاسبه کړو.
[

]
[

]
د

د
د

لپاره :

لپاره د ( Braja M. Dasد کتاب د  7.5شکل ) څخه

او

لپاره :

قیمت  0.21دی او د

[

]

په دې اساس د ) (30m x 40mمساحت مرکز الندې د تشنج زیاتیدنه مساوي دی
له

سره  ،نو په دې اساس
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(

)

 8.6د فرشي تهدابونو ساختماني محاسبه

)(Structural Design of Mat Foundations

د فرشي تهدابونو ساختماني محاسبه په دوو طریقو سره صورت نیسي :
 معمولي سختۍ طریقه ) (Conventional Rigid methodاو
 تقریبي انعطاف پذیره طریقه )(Approximate flexible method
محدود تفاضلي )(Finite – differenceطـــــــــــریقه او محــــــــــــدودعـــــــــنصر
) (Finite – elementطریقه هم استعمالیږي  ،مگر په دې فصل کې یواځې پورتنۍ دوه
لومړنۍطریقې تر بحث الندې نیول کیږي ]. [304:4
معمولي سختۍ طريقه )(Conventional Rigid Method
فرشي تهداب د ډیزاین معمولي سختۍ طریقه د ( 10.6شکل) په پام کې نیولو
سره مرحله په مرحله توضیح کیږي :
1مرحله  .د ( 10a.6شکل) د فرشي تهداب ابعاد) (L x Bاو د پایو بارونه
ښایي چې د پایو مجموعي بارونه په الندې ډول محاسبه کیږي :
)…….……….(22.6
 1مرحله  .د الندې مساوات په مرسته د فرشي تهداب الندې د  A, B, C, D, …..د نقطو
په خاوره کې فشار  qپیدا کیږي .
)……..…………..(23.6
په پورته فورمول کې :
) (

د انرشیا مومنټ دی نظر  xمحور ته .

) (

د د انرشیا مومنټ دی نظر  yمحور ته .
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د پایې د بارونو مومنټ دی نظر  xمحور ته .
د پایې د بارونو مومنټ دی نظر yمحور ته .
د بارونو عن المرکزیتونه

او

د  xاو  yپه جهتونو د )

(کواردیناتو په

مرسته پیدا کیږي .
)……………………….(24.6
او
)……………………….(25.6
په مشابه توگه :
)……………………….(26.6
او
)……………………….(27.6

 1مرحله  .په دریمه مرحله کې پیدا شوی خاورې فشار قیمتونه د خاورې مجازي فشار سره
مقایسه کیږي چې

پیدا شي .

 1مرحله  .فرشي تهداب د  xاو  yپه جهتونو په څو برخو ویشل ( 10.6شکل دې وکتل
شي)  ،چې د هرې برخې عرض  B1سره مساوي دی .
 5مرحله  .د هرې برخې د عرضي قوو  vاو د مومنټونو  Mدیاگرام رسمول (د  xاو  yپه
جهتونو) .د مثال په ډول په )10aشکل) کې الندینۍبرخې د  xپه جهت د خاورې فشار
مساوي دی له :
)…………………...…………………….(28.6
په پورته فورمول کې :
او

د خاورې فشار دی په  Iاو  Fنقطو کې ،لکه چې په دوهمه مرحله کې پیدا

شوی دی .
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د خاورې مجموعي عکس العمل مساوي دی له
بار لکه

سره  .اوس د پایو مجموعي

السته راوړو  .د پایو د بارونو مجموعه دتهداب د ویشل

شوې برخو په یوه برخه کې

سره مساوي نه دي ،ځکه چې د مجاورو برخوتر منځ

عرضي قوې په پام کې نه دي نیول شوي  .د دغه دلیل لپاره  ،د خاورې عکس العمل او د
پایو بارونه ترتیب ته اړتیا لري یا

10.6شکل  .د فرشي تهداب معمولي سختۍ ډیزاین ]. [306:4
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)…….…………………..(29.6

منځنی بار

اوس د خاورې تعدیل شوی عکس العمل منځنۍ اندازه مساوي ده له :
)

)…….…………………..(30.6

بارمنځنی

(

د پایو تعدیل شوی بار فکتور مساوي دی له :
بارمنځنی

)…….…………………..(31.6

او

په دې اساس د پایو تعدیل شوي بارونه عبارت دي له :

څخه  .دغه تعدیل شوي بارونه په نظر الندې برخه کې په ( 10b.6شکل) کې ښودل شوي
دي .
د نوموړې برخې لپاره د عرضي قوو او مومنټ دیاگرامونه رسمیږي ،او دغه
پروسیجر د فرشي تهداب نورو ټولو ویشل شویو برخو لپاره د  xاو  yپه جهتونو سره
تکراریږي .
 6مرحله  .د مختلفو پایو سره نږدې د متسنج قطر لپاره د ازمایلو پواسطه د فرشي تهداب
د مؤثره ژوروالي dپیدا کول  .نظر  ACI 318-95کود ته د بحراني برخې لپاره :
)……………………………..(32.6

] √

∅[

په پورته فورمول کې :
فکتور شوی د پایې بار ) (MNیا (دپایې بار) ( xد بار فکتور) .
∅ کموونکی فکتور

∅( .

په  28ورځو کې د کانکریټو فشاري مقاومت ). (MN/m2
د  boاو  dواحدونه په متر سره دي .
د  boاصطالح د  dپه پام کې نیولو سره کوم چې د فرشي تهداب په پالن کې د پایې د
موقیعت پورې اړه لري کیدلی شي چې د ( 10c.6شکل) څخه السته راوړو .
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 1مرحله  .د تهــــــــــداب د ټولـــــــــو ویشل شویو برخو د یو جهت مومنټ د دیاگرام
څخه ( xیا  ، ) yپه في واحــــــــد عرض کې مثبت اعظمي مومنټ او مـــــــنفي
) السته راځي.

مومنټ ( د مثال په ډول

 1مرحله  .په في واحد عرض کې د  xاو  yپه جهتونو د مثبت او منفي سیخبندۍ لپاره
د سیخانو مساحت پیدا کولو په خاطر لرو چې :
)…………….(33.6

)

(

∅

او
)………………………………………(34.6
په پورته فورمول کې :
په في واحد عرض کې د سیخانو مساحت .
په کشش کې د سیخبندۍ حاصل شوی تشنج .
فکتور شوي مومنټ .
∅ کموونکی فکتور .
تقريبي انعطاف پذيره طريقه )(Approximate Flexible Method
د ډیزاین د معمولي سختۍ په طریقه کې ،فرشي تهداب غیر محدود سخت فرض
شوی  .همدارنگه د خاورې فشار په مستقیم خط سره ویشل شوی او د خاورې فشار
مرکزیت د پایې د قوو د محصلې د عمل د مسیر سره منطبق دی  11a.6( .شکل دی وکتل
شي) د ډیزاین په تقریبي انعطاف پذیره طریقه کې ،خاوره د االستیکي غیر محدوده
سپرینگونو سره معادل فرض کیږي لکه چې په ( 11b.6شکل) کې ښودل شوی دی .دغه
فرضیه ځینې وخت د حلزوني تهداب په شکل وي  .د دغو فرض شویو سپرینگونو
االستیکي ثابت د ځمکې د قـــــــــشر د عکس العمل ضریب kپورې اړه لري]. [308:4
د انعطاف پذیره تهداب ډیزاین اړونده مفهوم پوهیدلو لپاره د  B1عرض لرونکی
یو بیم چې نامحدوده طول لرونکی دی په پام کې نیول کیږي  ،چې په ( 11c.6شکل) کې
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ښودل شوی  .په بیم باندې متمرکز بار  Qعمل کوي  .د موادو میخانیک د اساساتو څخه
لرو چې :
)…………………………………(35.6
په پورته فورمول کې :
په هره برخه کې مومنټ .
د تهداب د موادو االستکیت مودول دی .
د بیم د قطع شوې برخې انرشیائي مومنټ دی چې مساوي کیږي په
(11c.8شکل دی وکتل شي) .
که څه هم
عرضي قوه
او
خاورې عکس العمل
په دې اساس
)…………………………………….(36.6
( 35.6مساوات) او ( 36.6مساوات) دیوځای کولو څخه لرو چې :
)……………………………………(37.6
د خاورې عکس العمل مساوي دی له :
 zخمیده گي
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 11.6شکل  (a) .د معمولي سختې طریقې پواسطه د ډیزاین اساسات (b) ،د تقریبي انعطاف پذیزه
طریقې اساسات (c) ،په االستیکي تهداب باندې د بیم لپاره د ( 39.6مساوات) السته
راوړنه ]. [309:4

د تهداب د بستر عکس العمل ضریب څخه عبارت دی

یا

(

په دې اساس
)……………………………………(38.6
د (38.6مساوات) حل لپاره :
)……………………………(39.6
او

ثابت دی او
√

)…………………………..(40.6
په پورته فورمول کې د

واحد (length)-1دی  .دغه پارامیتر د فرشي تهداب په

ډیزاین کې که په معمولي سختې طریقې یا په تقریبي انعطاف پذیزه طریقې سره ډیزاین
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شي  ،ډېر مهم دی  .نظر ACI-336کود ته که چېرې د پایې فاصله د تهداب په ویشل شوې
برخه کې )(Stripد

 1.75/څخه کم وي ،نو فرشي تهداب باید د معمولي سختې

طریقې پواسطه ډیزاین شي  .که چېرې د پایې فاصله په )(Stripکې د

 1.75/څخه

زیات وي د تقریبي انعطاف پذیره طریقه استعمالیږي .
د انعطاف پذیره یو فرشي تهداب د ساختمان ډیزاین تحلیلولو لپاره د دتهداب د
بستر د عکس العمل په ضریب kباندې پوهیدل اړین دي  .مخکې له دې څخه چې په
تقریبي انعطاف پذیره طریقې باندې بحث وکړو  ،باید نوموړی ضریب په زیات ډیټایل
سره وڅیړو .
که چېرې یو تهداب چې د  Bعرض لرونکی وي ( 12.6شکل دې وکتل شي) د  qبار
د هغې په في واحد مساحت باندې وارد شي ،نوموړی تهداب د په اندازه ناسته کوي  .د
تهداب د بستر مودول ضریب  kپه الندې ډول پیدا کیږي :
)…………………………………………….(41.6

12.6شکل  .د تهداب دبستر د عکس العمل ضریب  kڅرگندونه ]. [310:4

د  kواحد

دی  .د ورکړل شوې خاورې لپاره د تهداب د بستر د عکس العمل

ضریب قیمت ثابت نه دی  ،مگر تر یوېاندازې پورې زیاتو فکتورونو پورې اړه لري ،لکه
طول  Lاو عرض  Bد تهداب او همدارنگه د تهداب ژوروالی  .د ترزاغي هر اړخیزه څیړنه د
هغه پارامیترونو په اړه چې په نوموړي ضریب باندې اغیزه لري دا ښایي چې د تهداب په
عرض سره د ضریب قیمت کمیږي  .په ساحه کې د مربعي پلیټونو )(0.3m x 0.3m
پواسطه د بارونې ټسټ کیدلی شي صورت ونیسي  ،او د  kقیمت محاسبه شي  .د  kقیمت
په الندې طریقو سره د لـویو تهدابونو )(B x Bاندازه کولو پورې اړه لري .
911

فرشي تهدابونه
Mat Foundations

په شگلنه خاورو کې تهدابونه )(Foundations on Sandy Soils
په شگلنه خاوره کې تهداب لپاره :
)

)……………………………(42.6
چېرې چې

او

(

د ) (0.3m x 0.3mاو ) B (m) x B(mاندازو لرونکې
دی .

تهداب د تهداب دبستر د عکس العمل ضریبونه دي او واحد یې
د کلى په خاورو باندې تهداب )(Foundation on Clays
د کلی په خاورو باندې تهداب لپاره :
]

)..………………(43.6
په ( 43.6مساوات) کې د

او

[
مشخصات د ( 42.6مساوات) سره یو شان دي .

د مستطیلي تهدابونو لپاره چې د ) (L x Bابعادو لرونکی وي ( د یو شان خاورې او q
لپاره) .
)

)…………………………..(44.6
په پورته فورمول کې

(

د مستطیلي تهداب د بستر د مودول ضریب دی او

د مربعي تهداب د بستر د مودول ضریب دی .
د ( 44.6مساوات) څخه دا څرگندیږي چې د قیمت د  Bعرض لرونکی ډېر غټ
دی .

تهداب لپاره تقریباً

د دانه یې خاورو د االستکیت مودول په ژوروالي سره زیاتیږي  .ځکه چې د تهداب
ناسته د االستکیت مودول پورې اړه لري ،د قیمت د تهداب په ژوروالي سره زیاتیږي .
په ( 2.6جدول) کې په شگلن او کلی لرونکې خاورو لپاره د تهداب د بستر عکس
العمل د ضریب

لپاره د قیمتونو حدود ښودل شوي دي .

د اوږده بیمونو د تهداب د بستر عکس العمل د اټکلولو لپاره ) (Vesicالندیني
مساوات وړاندیز کړی دی :

911

فرشي تهدابونه
Mat Foundations

(

)

√

یا
)

)………………………..(45.6

(

√

په پورته فورمول کې :
د خاورې د االستکیت مودول .
د تهداب عرض .
د تهداب د موادو د االستکیت مودول .
د تهداب د مقطع انرشیایي مومنټ .
د خاورې د  Poissonنسبت دی .
په تقریبي توگه ( 46.6مساوات) په عملي ساحه کې ډېر زیات استعمالیږي :
)…………….……………..(46.6

)

(

د تهداب د بستر د عکس العمل په ضریب باندې بحث څخه وروسته اوس مونږ په
تقریبي انعطاف پذیره طریقې پواسطه د فرشي تهداب په ډیزاین باندې بحث کوو .
دغه طریقه چې د ) (ACI-336پواسطه پیشنهاد شوې ،مرحله په مرحله توضیح
کیږي  .د ډیزاین پرویسجر  ،کوم چې په پیل کې د پلیټ تیوري په بنا ،چې د هغې په
چاپیریال کې د کانکریټي پایې د بارونو د اغیزو (مومنټ ،عرضي قوې او خمیده گۍ)
ارزونه کوي  .که چېرې د دوو یا زیاتو پایو د اغېزې زون یو بل وپوښي  ،کیدلی شي په هره
نقطه کې د خالص مومنټ ،عرضي قوه او خمیده گي ) (deflectionحاصلولو لپاره د
قوو د اغیزو جمع یا انطباق څخه استفاده وشي  .دغه طریقه په الندې ډول ده :
 1مرحله  .نظر د معمولي سختې طریقې ته د فرشي تهداب ضخامت  hفــــــــرضیږي
( hد فرشي تهداب مجموعي ضخامت دی) .
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 2.6جدول  .د تهداب د بستر عکس العمل قیمتونه

[312:4].

د خاورې ډول
وچه یا مرطوبه شگه :
8-25

سسته )(Loose

25-125

متوسطه)(Medium

125-375

متراکمه)(Dense
مشبوع شوې شگه :

10-15

سسته)(loose

35-40

متوسطه)(Medium

130-150

متراکمه)(Dense
کلی خاوره :

10-25

کلکه)(Stiff

25-50

ډیره کلکه)(very stiff
سخته )(Hard

 2مرحله  .د الندې فورمول پواسطه د فرشي تهداب موجي سختۍ  Rپیدا کول :
)…………………………………….(47.8
چېرې چې :
د تهداب د موادو د االستکیت مودول دی .
د تهداب د موادو د  Poissonنسبت دی .
 6مرحله  .په الندې توگه د مؤثره سختۍ د شعاع پیدا کول :
)………………………………………(48.6
په پورته فورمول کې
اغېزې زون د

څخه تر

√

د بستر د عکس العمل ضریب دی  .د هرې پاېي د بار د
پورې وي .

 4مرحله  .د پایو د بار له کبله د مومنټ پیدا کول ( 13a.6شکل دې وکتل شي) .
فورمولونه چې استعمالیږي په الندې ډول دي :
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[

)] ……..……….(49.6

شعاعي مومنټ

او
).…..……….(50.6

[

]

مماسي مومنټ

 13.6شکل .د فرشي تهداب د ډیزاین تقریبي انعطاف پذیره طریقه ][314:4

په پورته فورمول کې :
 Rد پایې د بار څخه شعاعي فاصله ده .
 Qد پاېي بار دی .
او

د

توابع دي چې په ( 13b.6شکل) کې ښودل شوي دي .

د  Cartesianکواردیناتو سیستم کې ( 13a.6شکل ته وکتل شي) :
)……………………..(51.6
او
)……………………..(52.6
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 5مرحله  .د فرشي تهداب في واحد عرض لپاره د پایې د بار له سببه عرضي قوی پیدا
کول په الندې توگه صورت نیسي :
)…………………..(53.6
د

سره د

توپیر په ( 13b.8شکل) کې ښودل شوی دی .

 3مرحله  .که چېرې د فرشي تهداب کنج د پایې د اغېزې په زون کې واقع شي  ،د کنج
په طول کې مومنټ او عرضي قوه پیدا کیږي (.فرض کړئ چې فرشي تهداب ادامه
لري) د معلوم شرایطو تر برقرارولو لپاره باید پیدا شوی مومنټ او عرضي قوې په
مخالف عالمو سره په کنج کې په پام کې ونیول شي .
 7مرحله  .خمیده ګي یا  Deflectionپه هره نقطه کې په الندې توگه پیدا کیږي :
𝛿

)…………………..(54.6
د

تغیرات په ( 13b.6شکل) کې ښودل شوی دی .

 5.6مثال
په ( 14.6شکل) کې د فرشي تهداب پالن ښودل شوی دی  .په  E ،D ، C ، B ،Aاو
 Fنقطو کې د خاورې فشار محاسبه کړئ ( .نوټ :د ټولو پایو مقطع ) (0.5m x 0.5mپه پام
کې نیول شوي دي) .

حل
(  23.8مساوات)

,
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[

]

 14.6شکل  .د فرشي تهداب پالن ][315:4

په دې اساس د قوو د محصلې د عمل مسیر د فرشي تهداب د مرکز څخه چپ خواته
قرار لري  ،پس :

په مشابه توگه :
,
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[

]

 15.6شکل  .د فرشي تهداب پالن ][315:4

د پایو د بارونو د محصلې د مسیر موقیعت په ( 15.6شکل) کې ښودل شوی دی .

په دې اساس :
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کې

په

کې

په

کې

په

کې
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په

کې

په

کې

 6.6مثال
په ( 14.6شکل) کې ښودل شوی فرشي تهـــــــــــداب په دریو فیته یې برخــو یعنې
( ,AGHF

 ICDJباندې وویشئ .

 GIJHاو

د ( 5.6مثال) د نتیجې څخه استفاده وکړئ او د سیخبندۍ اندازه د  yپه محور معلوم کړئ .
په دې ځای کې

او د بار فکتور

،

دی .

حل
د هرې فیته یې برخې لپاره د عرضي قوو او مومنټ دیاگرام پیدا کول :
د  AGHFفیته یې برخه :
خاورې منځنی فشار
خاورې مجموعي عکس العمل

د پایې بارونه بار نظر د خاورې عکس العمل ته

منځنی بار

د خاورې منځنی تعدیل شوی فشار مساوي دی له :
)

)

(

(

د پایې بارونه کیدلی شي د همدې طریقې په مرسته د  Fفکتور په ضربولو سره
تعدیل شي .

په ( 16.6شکل) کې په فیته یې برخه باندې بار او د عرضي قوو او مومنټ دیاگرامونه
ښودل شوي دي  .دا باید په یاد ولرو چې د پایې بارونه چې په دې شکل کې ښودل شوي دي
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په  F=0.9322فکتور کې ضرب شوي دي  .همدارنگه د بیم په في واحد طول باندې بار
مساوي دی له :
.
د  GIJHفیته یې برخه  :په عین طریقې سره لرو چې :

خاورې مجموعي عکس العمل
د پایې مجموعي بارونه

منځنی بار
)

(

بارونه ،عرضي قوې او مومنټ دیاگرامونه په ( 17.8شکل) کې ښودل شوي دي .

 16.6شکل  .د  AGHFفیته یې برخې لپاره د عرضي قوې او مومنټ دیاگرامونه ]. [318:4
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د  ICDJفیته یې برخه  :د فیته یې برخې لپاره په ( 18.6شکل) کې دیاگرامونه ښودل شوي
دي .
د فرشي تهداب د ضخامت تعینول  :په دې مسئله کې  ،سوري کوونکي عرضي قوې
بحراني مقطع په هغه پایه کې ده چې فرشي تهداب په کنج کې قرار لري او  1500 kNبار
متحملوي ( 19.6شکل)  .په دې اساس :
)
]

]

(
√

)

(

∅ [

[

√

یا

 17.6شکل  .د  GIJHفیته یې برخې لپاره د عرضي قوې او مومنټ دیاگرامونه .
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د سیخبندۍ د سیخانو محافظوي اصغري طبقه  76mmفرضوو ،او فرضوو چې
سیخان باید د  25mmپه قطر سره استعمالیږي ،نو د سلب مجموعي ضخامت مساوي دی
له :
د فرشي تهداب دغه ضخامت د عریض بیم د عرضي قوې شرط د نظر الندې په ټولو
فیته یې برخو کې تامینوي .

 18.6شکل  .د  ICDJفیته یې برخې لپاره د عرضي قوې او مومنټ دیاگرامونه ]. [319:4

 19.6شکل  .د بحراني محیط لرونکې پایه ]. [320:4
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د سیخانو د اندازې تعینول :
د مومنټ د دیاگرامونو څخه چې په ( 17،16او  18شکلونو) کې ښودل شوي دي  ،دا
ولیدل شول چې مثبت اعظمي مومنټ په  AGHFفیته یې برخه کې شتون لري او د هغې
اندازه مساوي ده له :

په مشابه توگه منفي اعظمي مومنټ په  ICDJفیته یې برخه کې موقیعت لري او
دهغې اندازه مساوي ده له :

د ( 33.8مساوات) څخه لرو چې :
(

)

∅

)د بار فکتور(

د مثبت مومنټ لپاره :
)

∅

(

∅  ،همدارنگه د ( 34.8مساوات) څخه لرو چې :
یا
یا )

(

په دې اساس :

د  25mmقطر لرونکې سیخان د 175mmپه فاصله مرکز څخه مرکز ته استعمالیږي .
)

] د قرار ورکړل شوي سیخانو اندازه:

(

[

په مشابه توگه د منفي مومنټ لپاره :
)

∅

(

∅
په دې اساس :
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یا )

(

په دې اساس :
د  25mmقطر لرونکې سیخان د  255mmپه فاصله مرکز څخه مرکز ته استعمالوو.
[

] د قرار ورکړل شوي سیخانو اندازه:

دا چې د  ICDJد فیته یې برخې په وسط کې منفي مومنټ واقع کیږي ،سیخبندي باید
په دې نقطه کې په پام کې ونیول شي  .دغه مومنټ په الندې ډول پیدا کیږي :

په دې ترتیب :
)

(

د  16mmقطر لرونکي سیخان د  400mmپه فاصله مرکز څخه مرکز ته استعمالوو
[

] د قرار ورکړل شوي سیخانو اندازه:

د سیخبندۍ عمومي ترتیب لپاره د( 20.6شکل) ته وکتل شي .

 20.6شکل  .د سیخبندۍ عمومي ترتیب]. [321:4
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لنډيز )(Summary
د مرکب او فرشي تهدابونو څخه زیاتره په لوړ پوړیزو ودانیو کې چې د خاورې د
زغم وړتیا ضعیفه وي او نورو شرایطو په پام کې نیولو سره چې په دې فصل کې ورڅخه
یادونه شوې ده د پایو او دیوالونو الندې د یو حمایوي ساختمان په توگه کار کوي او ټوله
ساحه احتوا کوي  .په دې فصل کې مرکب تهدابونه چې مستطیلي او ذوذنقه یې ډولونو د
ډیزاین او محاسبوي برخې تر بحث الندې نیول شوي ،همدارنگه د کنسولي تهدابونو څخه
هم یادونه شوې ده .
فرشي تهدابونه چې د مرکب تهدابونو څخه دي معمول ډولونه یې چې په دې فصل
کې یې یادونه شوې عبارت دي له  ،هموار پلیټ لرونکي فرشي تهدابونه ،د پایو الندې
ضخیم هموار پلیت لرونکي  ،سلب او بیمونه چې په دواړو خواو غزیدلي دي ،د پایو
الندې مټو لرونکي سلبونو څخه  .د فرشي تهدابونو د زغم وړتیا پیدا کول  ،د فرشي
تهداب د ناستې محاسبه او مشاهدات  ،د فرشي تهداب ساختماني محاسبات ،په شگلنه
خاوره کې تهدابونه او ځینې مثالونو څخه یادونه شوې چې په هغوی کې د تهدابونو عملي
ډیزاین هم شامل دی .
پو ښـتنې )(Problems
 .1د فرشي تهداب د الندیني خواصو په پام کې نیولو سره د هغې د زغم نهایي خالص
وړتیا پیدا کړئ ؟
∅

 .2د  SPTپواسطه د ساحې څخه الندیني نتایج په الس راغلي دي (شگلنه خاوره)
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د

ژوروالی )(m
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5
9.0
10.5

ساحوي قیمت
9
12
11
7
13
11
13

د فرشي تهداب چې  6.5m x 5mابعاد لري د زغم خالص مجازي وړتیا
او مجازي ناسته  50mmده  .دا

محاسبه کړئ .په دې ځای کې

دی .

فرض کړئ چې د خاورې واحد وزن
 .6دوهم سوال د  30mmناستې لپاره تکرار کړئ ؟

 .4په مشبوع شوې کلی خاوره باندې یو فرشي تهداب چې  20m x 20mابعاد لري
 ،موقتي او دایمي بارونه چې متحملوي مجموعي اندازه یې  48 MNده ،
 ،او
 .aد فرشي تهداب ژوروالی

ورکړل شوي .
پیدا کړئ ؟

 .bد فرشي تهداب ژوروالی به څومره وي کله چې دزغم د وړتیا د ناکامۍ په مقابل
کې د ډاډمنتیا ضریب  2په پام کې نیول شوی وي .
 .5د پلیت باریدنې ازمیښت (د پلیت ابعاد 1m x 0.7mدی) څخه د شگلنې خاورې
د بستر عکس العمل

دی  ،په عین خاوره کې د یو تهـــــــــــداب لپاره

چې  5m x 3.5mابعاد ولري د  kقیمت به څومره وي ؟
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اووم فصل
میخي تهدابونه )(Pile Foundations
 1.7پیژندنه )(Introduction
میخونه د ساختماني عناصرو څخه دي چې د فوالدو  ،کانکریټو او لرگیو څخه
جوړیږي .دوی د میخي تهدابونو په جوړولو کې استعمالیږي  ،کوم چې نوموړي
تهدابونه ژور تهدابونه دي او ددوی قیمت د سطحې تهـــــدابونو په نسبت زیات دی .
د زیات قیمت با وجود میخي تهدابونه ځینې وخت د ساختمان د مصؤنیت
لپاره اړین دي  .د الندیني شرایطو په پام کې نیولو سره میخي تهدابونو ته اړتیا پیدا
کیږي ). (Vesic, 1977
 .8کله چې د خاورې یوه یا دوه پورتنۍ طبقې ډېر زیات د تخته کیدلو قابلیت ولري
او زیات سست وي ،تر څو د ساختمان د پورتنۍ برخې انتقال شوی بار وزغمي
 ،نو په دې صورت کې میخي تهدابونه استعمالیږي چې بار د ځمکې الندې
صخرې ته یا د خاورې سختې طبقې ته انتقال کړي لکه چې په ( 1a.7شکل) کې
ښودل شوی  .کله چې د ځمکې الندې صخره یې طبقه د ځمکې سطحې څخه
الندې په مناسب ژوروالي سره شتون ونه لري  ،نو میخي تهدابونه د ساختمان
بار خاورې ته په تدریجي شکل سره انتقالوي  .د ساختمان وارده بار په مقابل
کې مقاومت د په عمومي توگه د اصطکاکي مقاومت څخه عبارت دی کوم چې د
میخي تهداب او خاورې تر منځ په مشترکه سطحه کې پیدا کیږي ( 1b.7شکل
دی وکتل شي ) .
 .2کله چې میخي تهدابونه د افقي قوو تر تأثیر الندې راشي ( 1c.7شکل)  ،د
ساختمان د پورتنۍ برخې پواسطه انتقال شوې عمودي بار تحمل تر څنگ د
کوږوالي په مقابل کې مقاومت ښایي  .دا ډول حالت معموالً په ډیزاین  ،د
استنادي دیوالونو په ساختمان او لوړ ارتفاع لرونکو ساختمانونو په تهداب
کې رامنځته کیږي چې د شدید باد او زلزلې قوو تر تأثیر الندې قرار لري .
 .3په ډیرو مواردو کې انبساط کوونکې او سـره

ورتلوونکې خاورې

) (Collapsible soilsد مورد نظر ساختمان تر څنگ شتون لري  .دا ډول خاورې
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ممکن د ځمکې سطحې الندې تر ډېر ژوروالي پورې ادامه ولري  .منبسط
کیدونکې خاورې د هغوی د رطوبت اندازې په زیاتیدلو او کمیدلو سره
پړسیږي او انقباض کوي ،چې د پړسوب فشار د پاملرنې وړ دي  .که چېرې
سطحې تهدابونه په دارنگه شرایطو کې قرار ولري  ،نو ساختمان به د پاملرنې
وړ تخریب سره مخ شي .
میخي تهدابونو څخه کیدلی شي د هغوی متبادل تهداب په حیث په پام
کې ونیول شي کله چې میخونه د خاورې فعال زون څخه الندې ټک وهل شي ،
کوم چې هلته انبساط او انقباض واقع کیږي ( 1d.7شکل) .
په طبیعي شکل سره سستې خاورې سره ورتلونکې دي  .کله چې د دا
ډول خاورو د رطوبت اندازه زیاتیږي  ،د هغوی جوړښت ماتیږي .د خاورې د
خالیگاو د نسبت دفعتاً کمیدنه د سطحې تهدابونو پورې متکي ساختمانونو د
زیاتې ناستې سبب کیږي  .په دې حالت کې  ،کیدلی شي میخي تهدابونو څخه
استفاده وشي ،کوم چې میخونه د خاورې هغه زون څخه الندې چېرې چې
رطوبت تغیر کوي ،تر استواره طبقې پورې غزیږي ]. [179:9
 .4د ځینې ساختمانونو تهدابونه لکه د مخابراتو برجونه  ،ساحلي پالټ فورم او د
ځمکې الندې اوبو سطحې څخه الندې د ځمکې الندې پوړ فرشي تهداب
ساختمانونه د پورته کوونکو قوو الندې قرار لري  .میخي تهدابونه ځینې وخت
د دارنگه پورته کوونکو قوو په مقابل کې د مقاومت په خاطر استعمالیږي
( 1e.7شکل ) .
 .5د پلونو کنارې او منځنۍ پایې معموالً د میخي تهدابونو لپاسه جوړیږي تر څو
د زغم د وړتیا د السه ورکولو څخه مخنیوی وکړي ،چې سطحې تهدابونه د
ځمکې د سطحې د خاورې د توږنې څخه وساتل شي ( 1f.7شکل) .
که څه هم په تیرو وختونو کې زیاتې تیورتیکي او تجربوي څیړنې تر سره شوي دي
 ،تر څو په دانه یې او سریښناکه خاورو کې د میخي تهدابونو د بار زغملو وړتیا او
خاصیت وړاندوینه وشي ،خو د هغې په میکانیزم باندې تر اوسه پورې په مکمله توگه
څوک نه پوهیږي او نه به پوه شي  .په دې اساس د میخي تهدابونو ډیزاین او تحلیل
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کیدلی شي د ځمکې الندې خاورو د ځینو برخو د موجوده غیر مطمئن شرایطو په پام
کې نیولو سره د یو هنر په توگه صورت ونیسي  .په دې فصل کې د موجوده هنر حالت تر
بحث الندې نیول کیږي .

 1.7شکل  .د میخي تهدابونو د استعمال د اړتیا حالتونه ]. [748:21

 2.7د میخي تهدابونو ډولونه او د هغوی ساختماني خاصیتونه
)(Type of Piles and Their Structural Characteristics
په ساختماني کارونو کې د میخي تهدابونو مختلفو ډولونو څخه استفاده
کیږي  ،چې د بار د انتقال ډول ،د سطحې خاورو حالت او د ځمکې الندې اوبو سطحې
موقیعت پورې اړه لري  .میخونه په الندې کتگوریو ویشل کیږي ]: [180:9
( )aفوالدي میخونه )(Steel piles
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( )bکانکریټي میخونه )(Concrete piles
( )cلرگین میخونه )(Wooden piles
( )dمرکب میخونه )(Composite piles
فوالدي میخونه )(Steel piles
فوالدي میخونه معموالً د پایپ میخونو یا تړل شوي فوالدي  Hمقطع لرونکي
میخونو په شکل وي  .پایپ میخونه په خالص یا تړلي نهایت سره په ځمکه کې ښکته
بیول کیږي  .پراخه فالنج او  Iمقطع لرونکي فوالدي بیمونو څخه هم د میخونو په حیث
استفاده کیږي  .که څه هم  Hمقطع لرونکي میخونو ته ترجیح ورکول کیږي ځکه چې د
هغوی د بدنې او فالنج ضخامت سره مساوي دي ( .په پراخه فالنج او  Iمقطع لرونکي
بیمونو کې د بدنې ضخامت نسبت د فالنج ضخامت ته کوچنی وي) .په ( 1.7جدول)
کې د ځینو ستندرد  Hمقطع لرونکوفوالدي میخونو اندازې چې په متحده ایاالتو کې
اســـتعمالیږي ،ورکــــــــړل شوي دي  2.7 ( .جدول) کې د تکرار استعمال شویو میخونو
مقطعې ښایي  .په ډیرو مواردو کې د پایپ میخونه په ځمکه کې د ښکته بیولو څخه
وروسته د هغوی منځونه د کانکریټو څخه ډکیږي .
د فوالدي میخونو لپاره مجازي ساختماني وړتیا عبارت ده له :
)………………………………..(1.7
په پورته فورمول کې :
د فوالدو د عرضي مقطع مساحت دی .
د فوالدو مجازي تشنجات دي (مساوي کیږي د  ) 0.33 – 0.5سره .
څرنگه چې د یو میخ لپاره ډیزاین شوی بار ثابت وي  ،نو د جیوتکنیکي
پاملرنو په اساس باید مشخص شي چې ایا

په مجازي حد کې دي  ،کوم چې د

( 1.7مساوات) پواسطه پیدا کیږي .
کله چې اړتیا وي فوالدي میخونه د ویلډینگ یا پرچې کارۍ پواســـطه
پیوندیږي  2a.7( .شکل) کې د یو  Hمیخ لپاره د ویلډینگ پواسطه پیوند ښودل شوی
دی  .په ( 2b.7شکل) کې د پایپ میخ لپاره د ویلډینگ پواسطه پیوند ښودل شوی دی .
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په ( 2c.7شکل)کې د  Hمیخ د پرچې یا بولټ کولو پواسطه د پیوند یو دیاگرام ښودل
شوی دی .
کله چې په سخته ځمکه کې د میخونو ښکته بیول حالت سره مخ شو ،لکه په
متراکم جغل کې  ،پسته ډبره یا نرمه صخره ،نو فوالدي میخ په نوکه کې د ښکته بیولو
خولۍ نصبیږي  .په ( 2d.7او  2e.7شکلونو) کې د ښکته بیولو خولیو دوه ډوله
دیاگرامونه چې د پایپ میخونو لپاره استعمالیږي ښودل شوي دي .
فوالدي میخونه کیدلی شي زنگ ووهي  .د مثال په ډول په جبه زاره او عضوي
موادو لرونکې خاورې زنگ وهونکی خاصیت لري  .هغه خاورې چې دهغوی  pHد 7
څخه زیات وي زنگ وهونکې نه دي  .معموالً د زنگ وهلو د تأثیر جبران لپاره پیشنهاد
کیږي چې د فوالدو یو اضافي ضخامت ( د واقعي دیزاین شوې عرضي مقطع مساحت
څخه زیات) په پام کې ونیول شي  .په زیاترو مواردو کې فابریکې د زنگ وهلو په مقابل
کې میخونه د ایپوکسي ) (Epoxyپواسطه ملمع کاري کوي  .دغه ملمع شوی پوښ په
ځمکه کې د میخونو په ښکته بیولو کې په اسانۍ سره نه خرابیږي  .د کانکریټو
پواسط ه د فوالدي نلونو پوښل هم په زیاترو زنگ وهونکو زونونو کې د زنگ وهلو په
مقابل کې حفاظت کوي .
د فوالدي میخونو په اړه ځینې عمومي واقیعتونه په الندې ډول دي :
 معمول طول  15m :څخه تر  60mپورې .
 معمول بار  300 kN :څخه تر  1200 kNپورې .
 گټي :
 .aد قطع کولو او د طول د غزولو لپاره په اسانۍ الس رسی .
 .bپه ځمکه کې د ښکته بیولو د زیات تشنج تحمل .
 .cپه سختو طبقو لکه متراکم جغل او نرمه تیږه کې د داخلیدلو وړتیا .
 .dد باریدنې لوړ ظرفیت .
 نیمگړتیاوې :
 .aلوړ قیمت .
 .bپه ځمکه کې د ښکته بیولو په وخت کې زیات شورماشور .
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 .cد زنگ وهلو قابلیت .
 H .dډوله میخونه کیدلی شي چې په سختو طبقو کې د ښکته بیولو په
وخت کې عمودي تغیر شکل یا تخریب شي .
 1.7جدول  .د  Hمیخونو عمومي مقطعي چې په متحده ایاالتو کې استعمالیږي ]. [181:9
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 2.7جدول  .د پایپ میخونو انتخابی مقطعې ][182:9

کانکریټي میخونه )(Concrete piles
کانکریټي میخونه په الندې دوو کتگوریو ویشل شوي دي :
) (aمخکې جوړ شوي میخونه او
) (bپه ساحه کې جوړ شوی میخونه .
مخکې جوړ شوي میخونه کیدلی شي د معمولي سیخبندۍ په استفاده تهیه
شي او مربعي او اته ضلعي عرضي مقطع لرونکې وي (  3.7شکل دې وکتل شي) .
سیخبندي دکوږوالي مومنټ په مقابل کې د مقاومت په خاطر چې د عمودي بارونو
تحمل کولو او انتقالولو په وخت کې پیدا کیږي  ،او افقي قوې د کوږوالي مومنټ
سبب کیږي .
میخونه غوښنتې وړ طولونو سره کانکریټ ریزي کیږي او د کلکیدنې او
مقاومت حاصلولو ) (curingڅخه وروسته د کار ساحې ته انتقالیږي .
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 2.7شکل  .فوالدي میخونه  (a) :د ویلډینگ پواسطه د  Hمیخ پیوندول  (b) .د ویلډینگ پواسطه
د پایپ میخ پیوندول  (c) .د پرچې یا بولټونو پواسطه د  Hمیخ پیوندول  (d) .د پایپ
میخ د ښکته بیولو همواره نوکه ) (eد پایپ میخ د ښکته بیولو مخروطي
نوکه]. [184:9

د کانکریټي میخونو په اړه ځینې عمومي واقیعتونه په الندې ډول دي :
 معمول طول  10m :څخه تر  15mپورې .
 معمول بار  300 kN :څخه تر  3000 kNپورې .
 گټي :
 .aپه سخته ځمکه کې د ښکته بیولو وړتیا لري .
 .bد زنگ وهلو په مقابل کې مقاومت لري .
 .cد  Superstructureسره په اسانه نښلول کیږي .
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 نیمگړتیاوې :
 .aپه سختۍ سره غوڅیږي یا قطع کیږي .
 .bانتقال یې سخت دی .

 3.7شکل  .د معمولي سیخبندۍ سره مخکې جوړ شوي میخونه ]. [186:9

مخکې جوړ شوي میخونه کیدلی شي چې مخکې نه تشنج ورکړل شوی د لوړ
مقاومت لرونکي فوالدي کیبلونو په استفاده هم جوړ شي  .د نوموړي کیبلونو نهایي
مقاومت تقریباً  1800 MN/m2دی  .د میخونو په کانکریټ ریزۍ کې کیبلونه د 900
څخه تر  1300 MN/m2پورې مخکې نه تشنج ورکول کیږي او وروسته کانکریټ د
دوی پرشا او خوا اچول کیږي  .د کلکیدنې او مقاومت حاصلولو څخه وروسته کیبلونه
قطع کیږي ،او په دې ترتیب د میخـــونو په مقطع باندې فـــــــشاری قوه ایجادیږي  .په
( 3.7جدول) کې د مخکې نه تشنج ورکړل شوې څلور ضلعي او اته ضلعي مقطع
لـــــــــــرونکې کانکریټي میخونو په اړه اضافي معلومات ورکړل شوي دي .
د مخکې جوړ شوي او مخکې نه تشنج ورکړل شوي میخونو په اړه ځینې
عمومي واقیعتونه په الندې ډول دي :
 معمول طول  10m :څخه تر  45mپورې .
 اعظمي طول 60m :
 اعظمي بار  7500 kN :څخه تر  8500 kNپورې .
گټې او نیمگړتیاوې لکه د مخکې نه جوړ شوي میخونو په شان دي .

222

میخي تهدابونه
Pile Foundations

په ساحه کې جوړ شوي کانکریټي میخونه په ځمکه کې د څاه د کیندلو پواسطه
جوړیږي او وروسته هغه د کانکریټو پواسطه ډکیږي  .اوس مهال په ساختمانونو کې
په ساحه کې جوړ شوي کانکریټي میخونو د مختلفو ډولونو څخه استفاده کیږي  .دغه
میخونه په دوو عمده کتگوریو ویشل کیږي :
( )aپوښ لرونکي او ) (bپه غیر د پوښ څخه  .د دواړو ډوله میخونو په
الندینۍ انتها کې مټه یا اتکایي برخه شتون لري .
پوښ لرونکي میخونه په ځمکه کې فوالدي پوښ ) (Casingښکته بیولو
پواسطه چې د هغې په داخل کې د سنبې ) (Mandrelپه استفاده صورت نیسي
جوړیږي  .کله چې میخ مطلوب ژوروالي ته ورسید نو سنبه ویستل کیږي او  Casingد
کانکریټو پواسطه ډکیږي  .په ( 4c.7 ،4b.7 ،4a.7او  4d.7شکلونو) کې په غیر د اتکأ
څخه پوښ شوي میخونو ځینې مثالونه ښودل شوي دي  .په ( 4e.7شکل) کې د اتکأ
سره پوښل شوی میخ ښودل شوی دی ]. [187:9
په ساحه کې جوړ شوي پوښ لرونکي میخونو په اړه ځینې عمومي واقیعتونه
په الندې ډول دي :
 معمول طول  5m :څخه تر  15mپورې .
 اعظمي طول  30m :څخه تر  40mپورې .
 معمول بار  200 kN :څخه تر  500 kNپورې .
 تقریبي اعظمي بار  800 kN :پورې .
 گټې :
 .aارزانه دي
 .bد کانکریټ ریزۍ څخه مخکې د تفتیش کولو زمینه مساعده وي .
 .cپه اسانۍ سره غزول کیږي .
 نیمگړتیاوې :
 .aد کانکریټ ریزۍ څخه وروسته وصلول یې مشکله دي .
 .bنازکه پوښ یا  Casingکیدلی شي په ځمکه کې ښکته بیولو کې تخریب
شي .
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 مجازي قوه :
په پورته فورمول کې :
د فوالدو د عرضي مقطع مساحت دی .
د کانکریټو د عرضي مقطع مساحت دی .
د فوالدو مجازي تشنج دی .
د کانکریټو مجازي تشنج دی .
 3.7جدول  .د معمول سره سم د استفادی وړ مخکې نه تشنج ورکړل شوی کانکریټي میخونه [185:9].
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 4.7شکل  .په ساحه کې جوړ شوي کانکریټي میخونه ]. [187:9

( 4f.7او  4g.7شکلونه) دوه ډوله په غیر د پوښښ میخونه دي ،چې یو یې په
نهایت کې د اتکأ لرونکې او بل یې په نهایت کې په غیر د اتکأ څخه دی  .په غیر د
پوښښ څخه میخونه لومړی پوښ یا ) (Casingپه ځمکه کې مورد نظر ژوروالي پورې
ټک وهل کیږي او وروسته تازه کانکریټو څخه ډکیږي  .پوښ یا  casingوروسته په
تدریج سره ویستل کیږي .
په ساحه کې جوړ شوي په غیر د پوښه کانکریټي میخونو په اړه ځینې عمومي
واقیعتونه په الندې ډول دي :
 معمول طول  5m :څخه تر  15mپورې .
 اعظمي طول  30m :څخه تر  40mپورې .
 معمول بار  300 kN :څخه تر  500 kNپورې .
 تقریبي اعظمي بار  700 kN :پورې .
 گټې :
 .aاقتصادي دي
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 .bپه هر ژوروالي سره کولې شو ښکته کړو.
 نیمگړتیاوې :
 .aکه چېرې کانکریټ ریزي په تیزۍ سره صورت ونیسي کیدلی شي
خالیگاوې پیدا شي .
 .bد کانکریټ ریزۍ څخه وروسته مشکله ده چې اتصال پیدا کړي .
 .cپه نرمه خاوره کې کیدلی شي د کیندل شوي سوري اړخونو څخه خاوره تویه
شي او کانکریټ متراکم کړي .
 مجازي قوه :
په پورته فورمول کې :
د کانکریټو د عرضي مقطع مساحت دی .
د کانکریټو مجازي تشنج دی .
لرگین میخونه )(Wooden piles
لرگین میخونه د ونو د تنو څخه جوړیږي چې دهغوی ښاخونه او پوټکي په
احتیاط سره لیرې کیږي  .د زیاترو لرگین میخونو اعظمي طول د  10mڅخه تر 20m
پورې وي  .د استفادې وړ لرگین میخونو لرگی باید مستقیم ،سالم او په غیر د کوم
نقصان څخه وي  .د متحده ایاالتو د سیول انجنیرانو اتحادیې (عملي الرښود)1957 ،
لرگین میخونه په دریو کتگوریو تقسیم کړي دي ]. [188:9
 .1د  Aکالس میخونه درانده بارونه متحملوي  .د میخ د کندې قطر حداقل باید
 356mmوي .
 .2د  Bکالس میخونه د متوسط بارونو انتقال لپاره استعمالیږي  .د میخ د کندې
اصغري قطر باید  305mmڅخه تر  330mmپورې وي .
 .3د  Cکالس میخونه د موقت ساختماني کارونو لپاره استعمالیږي  .دوی د
ساختمان لپاره په هغه وخت کې دایمي استعمالیږي کله چې میخونه مکمل د
اوبو د سطحې څخه الندې قرار ولري  .د میخ د کندې اصغري قطر باید
 305mmوي .
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په ټولو حاالتو کې د میخ د نوکې قطر باید د  150mmڅخه کم نه وي  .لرگین
میخونه د ټک وهلو زیات تشنج په مقابل کې مقاومت نه لري ،په دې اساس د نوموړي
میخونو وړتیا په عمومي صورت محدوده ده .
د تخریب د مخنیوي په خاطر د میخ انتها(الندینۍ برخه کې) په فلزي خولۍ
باندې پوښل کیږي  .د لرگین میخ پورتنۍ برخه د ټک وهلو په وخت کې هم تخریبیږي .
د میخ د پورتنۍ برخې یا نوک د تخریب د مخنیوي لپاره فلزي خولۍ استعمالیږي .
د لرگین میخونو اتصال څخه باید مخنیوی وشي  ،مخصوصاً کله چې دوی د
کششي بار یا افقي بارونو الندې واقع کیږي  .که چېرې اتصال اړین وي ،دا باید د فلزي
سامې (دنل څخه پوښ) لرونکی وي ( 5a.7شکل دې وکتل شي) یا فلزي تسمه او پیچ
( 5b.7شکل) څخه استفاده وشي  .د فلزي نل پوښ طول باید د میخ د قطر پنځه چنده
وي  .د دوو میخونو سرونه باید نیغ قطع شي تر څو مکمل تماس صورت ونیسي  .د
تسمې او فلزي پیچ سره د اتصال په صورت کې هم د میخونو سرونه باید نیغ قطع شي .
د اتصالي برخو اړخونه باید د تسمو ځای په ځای کولو لپاره باید هموار شي .

 5.7شکل  .د لرگین میخونو اتصال  (a) .د پایپ پوښ استعمال (b) ،د فلزي تسمې او بولټ
استعمال ]. [188:9
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که چېرې لرگین میخونه د مشبوع شوې خاورو پواسطه احاطه شوې وي ،
کیدلی شي په نامحدوده شکل سره تخریب نه شي  .مگر په بحري چاپیریال کې لرگین
میخونه د مختلفو ژوندي موجوداتو تر حملې الندې راځي او په څو میاشتو کې په
پراخه توگه تخریب شي  .کله چې میخونه د اوبو د سطحې څخه پورته واقع شي ممکن د
حشراتو پواسطه د حملې الندې راشي  .د لرگین میخونو عمر په غوړولو باندې
زیاتیږي .
د لرگین میخونو مجازي باریدنې وړتیا په الندې ډول پیدا کیږي :

په پورته فورمول کې :
دمیخ د عرضي مقطع منځنی مساحت دی .
د لرگي مجازي تشنج دی .
په فشار کې د لرگین میخونو مجازي تشنجات په الندې ډول دي  ،کوم چې د
امریکایي اقیانوس ارام کاج او د جنوبي کاج څخه جوړ شوي وي او په هایدرولیکي
ساختمانونو کې استعمالیږي .

د اقیانوس ارام سواحلو امریکایي کاج
 د لرگي په الیافونو باندې موازي فشار 6.04 MN/m :
2

 خمش یا کږیدنه 11.7 MN/m2 :
 افقي غوڅیدنه 0.66 MN/m2 :
 د لرگي په الیاف باندې عمودي فشار 1.31 MN/m2

جنوبي کاج
 د لرگی په الیافونو باندې موازي فشار 5.7 MN/m2 :
 خمش یا کږیدنه 11.4 MN/m2 :
 افقي غوڅیدنه 0.62 MN/m2 :
 د لرگې په الیاف باندې عمودي فشار 1.41 MN/m2
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د لرگین میخونو معمول طول د  5mڅخه تر  15mپورې دی  .د نوموړي
میخونو اعظمي طول تقریباً د  30mڅخه تر  40mپورې دی  .معمول بار چې د لرگین
میخونو پواسطه انتقالیږي د  300kNڅخه تر  500kNپورې دی .

مرکب میخونه
د مرکب میخونو پورتنۍ او الندینۍ برخې د مختلفو موادو څخه جوړیږي  .د
بیلگې په توگه مرکب میخونه کیدلی شي د اوسپنې او کانکریټو یا د لرگي او
کانکریټو څخه جوړ شي .
د اوسپنې او کانکریټي میخونو الندینۍ برخه د اوسپنې او پورتنۍ برخه د
کانکریټو څخه متشکله ده کوم چې په ساحه کې کانکریټ ریزي کیږي  .دا ډول میخونه
په هغه وخت کې استعمالیږي کله چې په ساحه کې د ساده کانکریټو څخه جوړ شوي
میخونو په طول باندې د زغم د وړتیا اندازه زیاته شي  .معموالً د لرگي او کانکریټي
میخونو الندینۍ برخه د لرگیو څخه چې دایمي د اوبو الندې قرار لري او پورتنۍ برخه
یې د اوسپنې څخه متشکله وي  .په هر حالت کې د دوو غیر متجانس موادو تر منځ یو
ځای کیدنه مشکله وي  ،او د دغه دلیل په پام کې نیولو سره مرکب میخونه په پراخه
توگه نه استعمالیږي ].[189:9
 3.7د میخونو د طول اټکلول )(Estimating Pile Length
د میخونو د ډول ټاکل چې باید استعمال شي او د هغې اړین طول اټکلول یو
ستونزمن کار دی او هغه ښه قضاوت ته اړتیا لري  .سربیره پر دې چې په ( 2.7برخه) کې
میخونه په کالسونو یا صنفونو ویشل شوي دي ،په دې برخه کې میخونه په الندې
دریو کتگوریو ویشل کیږي چې د هغوی په طول او خاورې ته د بار انتقال میکانیزم
پورې اړه لري :
( )aاتکایي میخونه )(Point Bearing Piles
( )bاصطکاکي میخونه

)(Friction Piles

( )cتراکمي میخونه )(Compaction Piles

283

میخي تهدابونه
Pile Foundations

اتکایي میخونه )(Point Bearing Piles
که چېرې د ځمکې د برمه کولو په ریکارډ کې مشخص شوی وي چې د بستر
صخره یا صخرې ته ورته موادپه ساحه کې په مناسب ژوروالي سره شتون ولري،
میخونه کیدلی شي چې د صخرې تر سطحې پورې وغزول شي ( 6a.7شکل)  .په دې
حالت کې د میخونو نهایي وړتیا کامالً د ځمکې الندې موادو د زغم وړتیا پورې اړه
لري  .په دې اساس دې ډول میخونوته اتکایي میخونه وایي  .زیاتره په دې حالتونو کې
د میخ الزم طول کولې شو چې نسبتاً په ښه شکل سره تعین کړو]. [190:9
که چېرې د بستر تیږې څخه عالوه په مناسب ژوروالي کې د خاورې تخته شوې
او سختې طبقې سره مخ شو ،نو میخ کیدلی شي چې په نوموړي طبقه کې یو څو متره
نور هم وغزول شي ( 6b.7شکل)  .اتکأ لرونکي میخونه کیدلی شي د سختې طبقې په
بستر کې جوړ شي ،او د نوموړي میخونو نهایي بار په الندې توگه پیدا کیږي :
)…………………………………..(5.7
په پورته فورمول کې :
 هغه بار چې د میخ د نوک پواسطه انتقالیږي . هغه بار چې د میخ په سطحه کې د اصطکاک له کبله ایجادیږي (د میخ اوخاورې ترمنځ د غوڅیدنې مقاومت پواسطه پیدا کیږي ) .
که چېرې

ډېر کوچنی وي ،

)………………………………..(6.7
په دې حالت کې د میخ اړین طول په هغه صورت کې درست اټکل کیږي چې د
ځمکې الندې سطحې خاورو د لټون یا تحلیل ریکارډ شتون ولري .
اصطکاکي میخونه )(Friction Piles
کله چې په ساحه کې په مناسب ژوروالي سره د صخرې (تیږې) یا صخرې ته ورته
مواد طبقه شتون ونلري نو د اتکایي میخونو طول ډېر زیاتیږي او غیر اقتصادي وي .
دې ډول سطحې خاورو کې میخونه په مشخص ژوروالي سره په نرم مـــــــوادو کې ټک
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وهـــــــل کیږي ( 6c.7شکل) .د میخونو نهایي بار د ( 5.7مساوات) له مخې پیدا کیږي .
که چېرې د

قیمت کوچنی وي نو :

)………………………………..(7.7

 6.7شکل  (a) .او ) (bاتکایي میخونه (c) ،اصطکاکي میخونه ].[190:9

دا ډول میخونه د اصطکاکي میخونو په نوم یادیږي  ،ځکه چې د هغوی زیاتره
مقاومت د سطحي اصطکاک له کبله وي  .که څه هم د اصطکاکي میخونو اصطالح
زیاتره چې په انجنیري ادبیاتو کې استعمالیږي په بل نوم وي  .په کلی لرونکې خاوره
کې ،د وارده بار په مقابل کې مقاومت هم د چسپناکۍ پواسطه سبب کیږي .
د اصطکاکي میخونو طول د خاورې د غوڅیدنې مقاومت  ،وارده بار او د میخ
سایز پورې اړه لري  .د نوموړي میخونو الزم طول تعینولو لپاره یو انجنیر ته اړینه ده
چې د خاورې او میخ تر منځ عکس العمل باندې پوه شي ،ښه قضاوت وکړلی شي او
تجربه ولري  .د میخونو د زغم وړتیا محاسبه کولو تیوریتیکي پروسیجر په اړه په دې
فصل کې وروسته یادونه کیږي ].[275:10
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تراکمي میخونه )(Compaction Piles
د معین شرایطو الندې  ،په دانه یې خاورو کې میخونه ښکته بیول کیږي تر څو د
ځمکې سطحې ته نږدې متراکم کیدنه صورت ونیسي  .دا ډول میخونه تراکمي میخونو
په نوم یادیږي  .د تراکمي میخونو طول الندې فکتورونو پورې اړه لري :
( )aد متراکم کولو څخه مخکې د خاورې اړوند تراکمیت .
( )bد خاورې الزم تراکمیت وروسته د متراکم کولو څخه .
( )cد متراکم کولو اړین ژوروالی .
معموالً دا ډول میخونه لنډ وي ،که څه هم د مناسب طول د تعینولو لپاره ځینې
ساحوي ازمیښتونه اړین دي .
 4.7د میخونو نصبول )(Installation of Piles
زیاتره میخونه په ځمکه کې د څټکونو یا لړزند الو پواسطه ټک وهل یا ښکته
بیول کیږي  .په خاصو مواردو کې میخونه کیدلی شي چې د اوبود فوارې یا نیمه برمه
کولو پواسطه په ځمکه کې داخل شي .د څټکونو ډولونه چې د میخونو په ټک وهلو
کې اســـتفاده کیږي د ) (aسقوطي څټک (b) ،یو طرفه بخاري یا متراکمي هوا
څټکونه (c) ،دوه طرفه بخاري یا متراکمی هوا څټکونه (d) ،ډیزلي څټکونو څخه
عبارت دي  .د میخونو د ټک وهلو په عملیه کې د میخ په سر کې خولۍ ورکول کیږي  .د
میخ او خولۍ تر منځ بالښتک استعمالیږي  .بالښتک د ضربې اندازه کموي او هغه په
طوالني وخت باندې ویشي  .که څه هم د بالښتک استعمال اختیاري دی  .د څټک
بالښتک د میخ په خولۍ کې ځای په ځای کیږي  .څټک په بالښتک باندې سقوط کوي.
په ( 7.7شکل) کې مختلف څټکونه ښودل شوي دي  .سقوطي څټک (7a.7
شکل) د وینج (کوچني جرثقیل) پواسطه پورته کیږي او د معین ارتفاع  Hڅخه سقوط
ورکول کیږي  .دا د څټکونو پخوانیو ډولونو څخه دي چې د میخ د خښولو لپاره
استعمالیده  .د سقوطي څټک عمده نقص په دې کې دی چې د دورو اندازه یې ډیره بطي
یا سسته ده  .په ( 7b.7شکل) کې یوطرفه بخاري یا متراکمي هوا څټک د کار اصول
ښودل شوي دي  .ضربه ورکوونکې برخه یا د څټک کوبه د هوا یا د بخار د فشار پواسطه
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پورته کیږي اوبیا د ثقلي قوې تر تأثیر الندې سقوط کوي  .په ( 7c.7شکل) کې دوه
طرفه هوایي یا بخاري څټک کار ښودل شوی دی  .په دې ډول څټک کې د هوا یا بخار
فشار څخه د کوبې د پورته کولو او ښکته وړلو لپاره استفاده کیږي  .په دې اساس د
ضربه ورکوونکي (کوبه) اغیزناکه ســــــــرعت زیاتوي  .ډیزلي څټک ( 7d.7شکل)
اساساً د کوبې  ،سندان او د سوخت موادو د تزریق سیستم څخه تشکیل شوی دی
.لومړی کوبه پورته کیږي او سوخت مواد د سندان سره نږدې تزریق کیږي  .وروسته کوبه
خوشې کیږي  .کله چې کوبه سقوط وکړي ،نو دا دهوا او سوخت موادو مخلوط
مت راکموي او احتراق کوي  .دغه عمل د میخ د ټک وهلو او د کوبې د پورته تللو باعث
کیږي  .ډیزلي څټک د میخ خښولوپه سختو حاالتو کې ښه کار کوي  .په نرمو خاورو کې
د میخ د ښکته تللو حرکت زیات او د کوبې د پورته تللو حرکت کم دی  .دغه توپیر
ممکنه ده چې د هوا او سوخت موادو مخلوط سوځولو لپاره بساینه ونه کړي ،او د
کوبې السي پورته کولو ته اړتیا پیدا کړي  .په ( 4.7جدول) کې د میخونو د ټک وهلو
لپاره د څټکونو موجوده تجـــــــــارتي نمونې ښودل شوي دي]. [276:10
د لرزنده میخونو خښولو عملیاتي اصول په ( 7e.7شکل) کې ښودل شوي دي .
نوموړی میخ خښوونکی د دوو عمده څرخي ضربه ورکوونکو وزنونو څخه تشکیل
شوی چې یو د بل په مخالف جهت حرکت کوي  .د فرارالمرکز قوې ایجادوونکي افقي
اجزأ د وزنونو د څرخ ورکولو په نتیجه کې یو بل خنثی کوي  .چې په نتیجه کې په میخ
باندې سینوسي عمودي دینامیکي قوه واردیږي او د میخ په ښکته بیولو کې مرسته
کوي .
د اوبو فواره یو بل تخنیک دی چې ځینې وخت د میخ په خښولو کې
استعمالیږي  ،کله چې د سختې خاورې په نازکه طبقه کې د میخ خښولو اړتیا پیدا
شي کومه چې په نرمه طبقه باندې قرار ولري  .په دې تخنیک کې اوبه د میخ د نوکې
څخه د  50mmڅخه تر  75mmقطر لرونکي نل پواسطه خارجیږي چې د شگو او
جغلو د مینځلو اونرمولو سبب کیږي .
هغه میخونه چې د عمود سره د

څخه تر

زاویو پورې خښیږي د مایل

میخونو په نوم یادیږي  .د مایل میخونو د گروپ څخه په هغه وخت کې استفاده کیږي
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 4.7جدول  .د میخونو خښونکو څټکونو موجوده تجارتي نمونې ][277:10
د څټک

د کوبې وزن

ضربه في دقیقه

انرژي

د څټک ډول

مودول نمبر

177.9

100

153.9

یو طرفه

400C

V

89.0

60

81.3

S-20

M

35.6

53

35.3

S-8

M

22.2

60

22.0

S-5

M

77.8

44

77.1

5/O

R

44.5

50

44.1

2/O

R

89.0

98

68.1

200C

V

62.3

103

48.8

140C

V

35.6

111

33.1

80C

V

28.9

117

26.0

65C

V

66.7

95-105

66.1

150C

R

23.5

50-60

58.8

4N100

V

13.3

50-60

33.4

IN100

V

17.8

48

43.4

DE40

M

12.5

48

30.4

DE30

M

جوړونکې

دوه طرفه

ډیزلي

V - Vulcan Iron Works, Florida, M – McKieman – Terry, New Jersey, R – Raymond
Internatioal .

 7.7شکل  .د میخ د ټک وهلو تجهیزات  (a) :سقوطي څټک  (b) ،د بخار یا متراکمي هوا یو
طرفه څټک ][280:10
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چې د عرضي بار د زغم وړتیا زیاتولو ته اړتیا وي  .میخونه کولی شو چې د برمې
پواسطه د ځمکې یوې برخې ژوروالي پورې کیندلو په مرسته هم ځای په ځای کړو  .او
وروسته کولې شو چې د نظر وړ ژوروالي پورې نوموړي میخونه ټک وهل شي
].[281:10
 5.7د بار د انتقالولو میکانیزم )(Load Transfer Mechanism
د میخ څخه خاورې ته د بار انتقالولو میکانیزم پیچلی او مغلق دی  .د دغه
موضوع د ښه پوهیدلو لپاره یو میخ چې د  Lطول لرونکی دی په ( 8a.7شکل) کې
ښودل شوی دی  .په میخ باندې بار په تدریجي ډول زیاتیږي چې د ځمکې د سطحې څخه
څخه شروع کیږي  .د نوموړي بار یوه برخه د میخ د اړخونو د سطحې

د صفر

پواسطه بله برخه یې د میخ د څوکې الندې خاورې

اصطکاک

کیږي  .اوس څرنگه

او

پواسطه زغمل

د مجموعي بار پورې اړه لري ؟ که چېرې هغه بار چې د

میخ بدنه یې  zژوروالي ته انتقالوي اندازه یې

السته راوړو ،د تغییراتو ماهیت

د  1منحني په صورت په ( 8b.7شکل) کې ښودل شوی دی .
په في واحد سطحه کې د اصطکاک مقاومت د  zپه هر ژوروالي سره په الندې
ډول تعیین کړو :
)...……………...…………………..(8.7
چېرې چې  pد میخ د عرضي مقطع محیط دی  .په ( 8c.9شکل) کې د
تغیرات نسبت ژوروالي ته ښودل شوي دي .
که چېرې د

بار د ځمکې په سطحه کې په تدریج سره شي  ،د میخ د سایز او

طول  Lپه پام کې نیولو نه په غیر  ،په هغه وخت کې چې د میخ او خاورې تر منځ بیځایه
کیدنه د  5mmڅخه تر  10mmته ورسیږي د اصطکاک مقاومت د میخ د بدنې په
اوږدو کې مکمل کیږي  .مگر د میخ د څوکې اعظمي مقاومت

نه تکمیلیږي

تر څو چې د میخ څوکه د میخ د قطر د  10%څخه تر  25%پورې حرکت وکړي (الندینی
حد د ټک وهوونکې میخونو او پورتني حد په بور کې وهل شوي میخونو لپاره په کار
وړل کیږي) .په نهایي بار کې ( 8d.7شکل او  2منحني په  8b.7شکل کې) ،
په دې اساس،
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او

 7.7شکل ادامه  (c) .بخاري یا متراکمي هوا دوه طرفه څټک  (d) ،ډیزلي څټک
) (eلرزنده څټک (میخ خښوونکی)  (f) ،د لرزنده میخ خښوونکي
تصویر]. [283:10
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د مخکې توضیحاتو څخه دا څرگندیږي چې

(یا د میخ د بدنې په اوږدو کې د
په مقایسه د میخ د ډېر کم

في واحد سطحې اصطکاک ) د میخ د څوکې مقاومت

بیځایه کیدنې په صورت کې ایجادیږي  .د دغه نقطې د واضح کولو لپاره په ساحه کې د
میخ د بارگذارۍ تسټ پایلې په پام کې نیسو چې د  Mansurاو  Hunterپواسطه
سر ته رسیدلي دي  .د خاورې او میخ د حالتونو جزئیات په الندې ډول دي :
د میخ ډول  :فوالدي میخ چې  406mmخارجي قطر او د دیوال ضخامت یې
 8.5mmدی .
د سطحې خاورې ډول  :شگه .
د میخ د نفوذ (داخلیدلو) طول 16.8m :
په ( 9a.7شکل ) کې د بارگذارۍ ټسټ پایله ښودل شوې ،کوم چې د میخ د
پاسه بار

د ناستې په مقابل کې رسم شوی  .په ( 9b.7شکل) کې د میخ د بدنې

پواسطه هرې ژوروالي ته انتقال شوی بار

رسم ښایي  Mansur .او Hunter

پواسطه په دې ازمایښت کې د الندې بارونو الندې د میخ د تخریب راپور ورکړی دی .
.

,

,

اوس په ( 9b.7شکل) کې د بار ویش په هغه وخت کې په پام کې نیسو چې د
میخ ناسته  2.5mmوي  .دې حالت لپاره :
,
په دې اساس په

,
کې :

بنا پردې  ،دا څرگنده ده چې په کمه ناسته کې د میخ د څوکې د بار په مقایسه
سطحې اصطکاک په تیزۍ سره مکملیږي .
په نهایي بارونو کې ،د میخ د څوکې په مـــــــــوقیعت کې د خاورې د سطحې
تخریب (د

بار له اثره د زغم د وړتیا له السه ورکول) د هغه سره مشابهت لري کوم

چې په ( 8e.7شکل) کې ښودل شوی دی  .دا باید په یاد ولرو چې میخي تهدابونه د
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ژورو تهدابونو له جملې څخه دي او خاورې زیاتره سوري کیدونکې حالت کې
تخریبیږي  ،یعنې د میخ د څوکې په موقیعت کې مثلثي زون ( Iزون) ایجادیږي ،کوم
چې په غیر د کوم بل لغزشي سطحې څخه الندې خوا پورې وهل کیږي .

 8.7شکل  .د میخونو لپاره د بار د انتقال میکانیزم]. [284:10
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په متراکمو شگو او سخت کلی لرونکي خاورو کې شعاعي غــوڅــــیدنې زون
( IIزون) په ناقص شکل سره ایجاد شي .

 9.7شکل  .په شگه کې د پایپ څخه میخ د بارگذارۍ ټسټ پایلې ]. [285:10

 6.7د میخونو د ظرفیت اټکلولو لپاره معادلې
د میخونو د نهایي بار انتقال وړتیا

د الندې مساوات له مخې پیدا کیږي :

)……………………………………….(9.7
چېرې چې :
د میخ د څوکې د بار انتقالولو وړتیا .
اصطکاکي مقاومت (پوټکې اصطکاک) چې د خاورې او میخ په مشترکه
سطحه

کې رامنځته کیږي ( 10.7شکل) .

زیاتره منتشر شوې څیړنې د

او

مقدار تعینولو په اړه شتون لري .

 Coyle ،Meyerhof ،Vesicاو  Castelloپه ښه شکل سره نوموړې څیړنې یې و
ارزول  .دغو څیړنو د میخ د نهایي باربرۍ وړتیا مشکل د حل دروازه پرانیستله .
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 10.7شکل  .د میخ د نهایي بار انتقالولو وړتیا ].[288:10

د میخ د څوکې د زغم وړتیا
د سطحې تهدابونو د زغم نهایي وړتیاپه اړه مخکیني فصل کې بحث شوی دی .
د  Terzaghiمساوات څخه لرو چې :
(د مربعي سطحې تهدابونو لپاره)
(د دایروي سطحې تهدابونو لپاره)
په مشابه توگه د سطحې تهدابونو د زغم د وړتیا عمومي مساوات په الندې
ډول دي (عمودي بارگذارۍ په صورت کې ).

په دې اساس  ،په عمومي صورت د زغم نهایي وړتیا په الندې ډول ارایه کړو :
)……………………...(10.7
چېرې چې ،

،

او

د زغم د وړتیا فکتورونه دي چې اړین ډول او

ژوروالي فکتورونه هم په دوی کې شامل دي .
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میخي تهدابونه ژور دي  .که څه هم په في واحد سطحه کې نهایي مقاومت

د

میخ په څوکه کې ایجــــــــــادیږي چې کــــــــــیدلی شي د یو مســـــــــاوات پواسطه چې
،

( 10.7مساوات) سره مشابهت لري  ،ارایه شي  .سره له دې چې د

او

قیمتونه یې توپیر کوي  .په دې فصل کې د میخ د عرض لپاره عالمه  Dده  .په دې اساس
په ( 10.9مساوات) کې  Bپه  Dسره تعویض کیږي .
)……………………...(11.7
کیدلی شي چې د مساوات ښي

دا چې د میخ عرض  Dکوچنی دی  ،نو د
طرف څخه حذف شي  ،نو لرو چې :
)…………………...(12.7

د ا باید په یاد ولرو چې د عمودي مؤثره تشنج مشخــــــــــص کــــــــولو لپاره په
( 12.7مساوات ) کې

په

باندې تعویض شوی دی  .په دې اساس د میخ د څوکې د

زغم وړتیا مساوي دی له :
)…………………...(13.7
چېرې چې :
د میخ د څوکې مساحت دی .
د خاورې چسپناکې د میخ دڅوکې په تکیه گاه کې .
د میخ د څوکې د في واحد سطحې مقاومت .
د میخ د څوکې د سطحې په لیول کې عمودي مؤثره تشنج .
،

د زغم د وړتیا فکتورونه دي .

اصطکاکي مقاومت )

(Frictional Resistance,

د یو میخ د پوټکي مقاومت یا اصطکاکي مقاومت په الندې ډول لیکلی شو:
)………………………………………(14.7

∑

چېرې چې :
د میخ د مقطع محیط دی .
د میخ اضافي طول دی چې په هغه کې

او ثابت وي .

د  zپه هر ژوروالي سره د في واحد سطحې اصطکاکي مقاومت .
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د

او

د اټکلولو لپاره مختلفې طریقې په وروستۍ برخو کې د بحث الندې

نیول کیږي  .دا اړینه ده چې بیاځلي تأکید وشي چې په ساحه کې د میخ د څوکې
مقاومت د تأمینولو لپار ه د میخ څوکه باید د هغې د عرض  10%څخه تر  25%پورې د
بیځایه کولو له مخې ځای په ځای شي .
(Allowable Load,
مجازي بار )
د میخ د څوکې د زغم وړتیا او اصطکاکي مقاومت د جمع کولو له مخې د میخ د
بار د انتقال نهایي وړتیا د تعینولو څخه وروسته  ،د ډاډمنتیا یو مناسب فکتور د هر
میخ د مجازي بار د حاصلولو لپاره استعمالیږي چې په الندې توگه پیدا کیږي :

چېرې چې :
د هر میخ لپاره د بار د انتقال مجازي وړتیا.
د ډاډمنتیا فکتور دی .
د ډاډمنتیا فکتور حدود په عمومي صورت د  2.5څخه تر  4پورې دی چې د نهایي بار
په محاسبه کې دعدم اطمینان چاپیریاله پورې اړه لري ].[295:10

 7.7د  Qpاټکلولو لپاره د ) (Meyerhofطریقه
)(Meyehrof’s Method for Estimating Qp
شگي )(Sand
معموالً په شگه کې د میخ د څوکې د زغم وړتیا

په زغموونکې طبقه کې د

میخ په نفوذي ژوروالي سره زیاتیږي او د بحراني نفوذ په نسبت
مقدار اعظمي حد ته رسیږي  .باید په یاد ولرو چې په متجانس خاورو کې

کې یې
د میخ د

واقعي نفوذي طول سره مساوي دی  .که څه هم چېرې چې میخ په یو زغموونکې طبقه
کې داخل شي ،
پاتې کیږي )

وي  .د بحراني نفوذي نسبت

هاخوا د

(  .لکه څرنگه چې د متجانس خاورو حالت

( 11.7شکل) کې ښودل شوی دی .
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په شگه کې د میخ لپاره

دی  ،نو د ( 13.7مساوات) په الندې توگه ساده

کیږي :
)…………………...(15.7
په ( 12.7شکل) کې د ∅ په نسبت د
اصطکاک زاویو لپاره د
قیمت د

تغییرات ښودل شوي دي  .د مختلفو

قیمتونه په ( 5.7جدول) کې ورکړل شوي دي  .که څه هم د

محدود قیمت څخه نه زیاتیږي  ،چې په الندې ډول دي :

)…………………...(16.7
د میخ د څوکې حدي مقاومت مساوي دی په :
∅

)…………………………………(17.7

11.7شکل  .د ∅ په نسبت د

اعظمي

مقدارونوتغییرات ][295:10

 12.7شکل  .په متجانسه شــــگه کې د میخ د
څوکې واحد سطحې مقاومت د تغیراتو ماهیت .

چېرې چې :
اتموسفیري فشار دی (مساوي کیږي په

سره )

∅ د زغموونکې طبقې د خاورې د اصطکاک زاویه ده .
د بحراني نفوذ نسبت د مفهوم ښه مثال د  Ogeecheeد سیند په ساحل کې د
 Vesicپواسطه په شگه کې په یو میخ باندې ساحوي بار ټسټ دی  .د استفادې الندې
میخ یو فوالدي میخ و چې  457mmقطر درلود .په ( 6.7جدول) کې په مختلف
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ژوروالي سره نهایي مقاومت ښودل شوی دی  .په ( 13.7شکل) کې

اندازه نسبت

ژوروالي ته ښودل شوی چې د ساحې څخه د ستندرد نفوذي مقاومت د حدودو په پام
کې نیولو سره حاصل شوي  .د شکل څخه الندیني مشاهداتو صورت نیولی :
یو محدود قیمت لري چې د نظر الندې ټسټ لپاره تقریباً

 .1هلته
دی
 .2د
 .3د

قیمت تقریباً  16څخه تر  18پورې دی .
منځنی قــــــــــیمت تقـــــــــریباً د

لپاره

دی  .د

( 37.9مساوات) په استفاده د میخ د څوکې حدي مقاومت مساوي دی له :
 ،دغه مقدار معموالً د
ساحې د مشاهداتو سره مطابقت لري .
 7.7جدول  .د  Meyerohfد نظریې په اساس د
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 6.7جدول  .په یو ټسټ الندې میخ د څوکې نهایي مقاومت

د  Ogeecheeد سیند په ساحل کې

چې د  Vesicپواسطه راپور ورکړل شوی دی ].[297:10
د نفوذ ژوروالی

دمیخ قطر

)L (m

)D (m

3.304

6.61

3.02

0.457

9.365

13.39

6.12

0.457

11.472

19.4

8.87

0.457

11.587

26.26

12.0

0.457

13.971

32.82

15.0

0.457

L/D

∅
کلى خاوره
په غیر د اوبو ویستلو حالت الندې په مشبوع شوي کلی خاوره

∅ کې

مستقر میخونو لپاره خالص نهایي بار د الندې فورمول پواسطه پیدا کیږي :
)…………………..(18.7
چېرې چې ،

د میخ د څوکې الندې په غیر داوبو ویستلو څخه د خاورې

چسپناکې .

 13.7شکل  .د  Vesicد میخ ټسټ پایله  -نسبت ژوروالي ته د
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 8.7د  Qpاټکلولو لپاره د ) (Vesicطریقه )(Vesic’s Method for Estimation Qp
شگې )(Sand
 Vesicپه  1977کال کې د خالیگاو د انبساط د تیورۍ په اساس د میخ د
څوکې د زغم وړتیا اټکلولو لپاره یوه طریقه پیشنهاد کړله  .د دغه نظریې ته په کتلو او
د مؤثره تشنج پارامیترونو پر اساس  ،کولی شو چې ولیکو :
̅

)……………………..(19.7

چېرې چې  ̅ ،د میخ د څوکې په لیول کې د خاورې نارملي مؤثره تشنج دی چې
مساوي کیږي په :
)

)…………………..(20.7
).……..(21.7

∅

(

̅

د سکون په حالت کې د خاورې د فشار ضریب

د زغم د وړتیا فکتور
دا په یاد ولرو چې ( 19.7مساوات) د ( 15.7مساوات) د الندې مقدار په تغیر
سره یو اصالح شوی مساوات دی :
)……………………..(22.7
د  Vesicد تیورۍ په پام کې نیولو سره :
)…………………..(23.7
چېرې چې

د خاورې لپاره د سختۍ کم شوی انډکس څخه عبارت دی .

)…………………..(24.7
چېرې چې
)………..(25.7

∅

سختۍ انډکس

∅

د خاورې د االستکیت مودول دی .
د خاورې د  Poissonنسبت دی .
د خاورې د غوڅیدنې مودول دی .
د میخ د څوکې الندې په پالستیکي زون کې منځنی حجمي تغییر شکل دی .
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د

معمول حد مختلفو خاورو لپاره عبارت دی له :

شگه (اړونده تراکمیت  50%څخه تر  80%پورې)  75 :څخه تر  150پورې .
سیلت خاوره  50 :څخه تر  75پورې .
ددې لپاره چې

( 24.7مساوات) له

( 25.7مساوات) او په دې اساس د

مــــــــــخې اټکل کــــــــــــــــړو نو د الندنیو تقریبي قـــــــــــیمتونو څخه اســــــــــتفاده کوو

). (Chen and Kulhawy, 1994
)…………………..(26.7
چېرې چې
سره).

اتموسفیري فشار دی (مساوي کیږي له
) سسته خاوره(
) منځنۍ متراکمه خاوره(
) متراکمه خاوره(
)..……..(27.7

د

∅

لپاره

)

∅

(

)

)……………………..……..(28.7
په ساحه کې د  CPTټسټ په بناد

{
∅

(

لپاره ) Baldietal (1981الندینۍ

رابطه ارایه کړې ده :
)………..……..(29.7

میخانیکي مخروط نفوذ لپاره

).……..……..(30.7

الکتریکي مخروط نفوذ لپاره
اصطکاک مقاومت
مخروط مقاومت

په ( 7.7جدول ) کې د

قیمتونه د

او ∅ مختلفو قیمتونو لپاره ورکړل

شوي دي ]. [300:10

کلى خاوره

∅

په مشبوع شوي کلی چې

∅ وي  ،د میخ د څوکې د زغم خالص نهایي

وړتیا کیدلی شي په تقریبي توگه په الندې ډول پیدا شي :
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)…………………..(31.7
چېرې چې

په غیر د اوبو ویستلو چسپناکې ده .

د  Vesicد خالیگاو د انبساط تیوري په پام کې نیولو سره :
)…………………..(32.7
د

تغییرات نسبت

∅ حالت ته په ( 8.7جدول) کې ورکړل شوی

او

دی .اوس  ،د مشــــــبوع شوي کلی لپاره چې حجــــــــم یې تغییر نه وي کړی
 24.7(،مساوات) ته رجوع وکړو نو لرو چې :
)…………………………….(33.7
د

∅ لپاره ،
)……………………….(34.7
او

چسپناکۍ

په  1999کال کې الندې د

او په غیر د اوبو ویستلو

تر منځ تقریبي رابطې پیشنهاد کړلې :

50
150
250 - 300

0.24
0.48

مخکینی مقدار کولی شو چې په الندې تقریبي توگه ولیکو :
) (

)….………….(35.7

 9.7په شگو کې د  Qpاټکلولو لپاره د ) (Coyleاو ) ( Castelloطریقه
)(Coyle and Casterllo’s Method for Estimating Qp in sand
 Coyleاو  Castelloپه  1981کال کې په شگو کې خښ شوي میخونو  24ساحوي
باریدنې ټسټونه وڅیړل  .د ټسټ د پایلو په بنا دوی پیشنهاد کړل چې په شگه کې :
)………………………….(36.7
چېرې چې ،

د میخ په څوکه کې عمودي تشنج دی او

د زغم د وړتیا

فکتور دی .
په ( 14.7شکل) کې د

او ∅ سره د
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 7.7جدول  .د خالیگاو د انبساط تیورۍ پر اساس د

د زغم د وړتیا فکتورونه ]. [562:4
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 8.7جدول  .د  Vesicنظریې پر اساس په

 14.7شکل  .د

سره د

∅ حالت کې د

سره د

تغییرات ][563:4

تغییرات (د  Coyleاو  Costelloڅخه وروسته ترسیم شوي) ][296:10
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 1.7مثال
یو کانکریټي میخ چې  15mطول او

عرضي مقطع لري په پام

کې نیسو چې کامالً په شگه کې یې نفوذ کړی  .د شگې لپاره لرو چې :
∅ دی  .په الندې طریقو سره د میخ د څوکې د زغم نهایي وړتیا

،
محاسبه کړئ ؟

( )aد  Meyerhofپه طریقه .
( )bد  Vesicپه طریقه .
( )cد  Coyleاو  Costelloپه طریقه .
( )dد  b ،aاو  cطریقو د نتایجو په بنا د

لپاره مقدار تعین کړئ .

حل
( )aد ( 16.9او  17.9مساواتونو) څخه لرو چې :
∅

د

∅ لپاره

او همدارنگه

جدول

په دې اساس :

بیاهم لرو چې :
(

)∅

په دې اساس
( )bد ( 19.7مساوات) څخه لرو چې :
̅
[

]
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د ( 26.7مساوات ) څخه لرو :

 ،په دې اساس :

فرضوو چې د منځنۍ اندازې لرونکې شگې لپاره

د ( 27.7مساوات) څخه لرو :
)

)

(

∅

(

د ( 28.7مساوات) څخه لرو :
)

()

)

(

∅

(

د ( 25.7مساوات) څخه لرو:
∅

د ( 24.7مساوات) څخه لرو:

د ( 7.7جدول) څخه د

∅ او

په پام کې نیولو سره

نو پس :
̅
( )cد ( 36.7مساوات ) څخه لرو چې :

د ( 14.7شکل) څخه د

∅ او

په پام کې نیولو سره

دی نو پس :
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( )dدا څرگنده شوه چې

د  Coyleاو  Castelloپه طریقې سره ډېر زیات السته راغی .

په دې اساس د  aاو  bطریقې څخه السته راغلو پایلو منځنۍ اندازه مساوي ده له :

څخه استفاده کوو .

 10.7د  SPTاو  CPTنتایجو سره د اړیکو په استفاده د  Qpمحاسبه کول
)(Correlations for Calculating Qp with SPT and CPT Results
د ساحوي مشاهداتو په اساس Meyerohf (1976) ،داسې پیشنهاد یې وکړ
چې د میخ د څوکې نهایي مقاومت

په متجانس دانه یې خاورو کې

کیدلی

شي د ستندرد نفوذ عدد څخه په الندې توگه حاصل راشي ]: [71:26
)……………………...(37.7
پورته فورمول کې :
د میخ د څوکې تر څنگ (تقریباً  10Dپورته او  4Dد میخ د څوکې څخه
الندې) ستندرد نفوذي عدد قیمت دی .
سره).

اتموسفیري فشار دی (مساوي دی له
 Braudetalپه  1985په دانه یې خاوره کې د

لپاره دستندرد نفوذي مقاومت

سره الندې رابطه پیشنهاد کړه :
)……………………...(38.7
 Meyerhofهم په  1956کال کې پیشنهاد کړ چې :
)……………………...(39.7
چې دلته

په دانه یې خاوره کې

د مخروط نفوذي مقاومت دی .
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 2.7مثال
په شگه کې یو کانکریټي میخ چې
مقطع لرونکی دی ،په پام کې ونیسئ  .د
()aد ( 37.7مساوات) په مرسته
( )bد ( 38.7مساوات) په مرسته

طول او

عرضي

تغییرات نسبت ژوروالي ته په الندې ډول دي:
اټکل کړئ ؟
اټکل کړئ ؟

حل
()aد میخ څوکه د ځمکې سطحې څخه  15.2mالندې قرار لري  .د میخ قطر
D=0.395m
منځنۍ اندازه د میخ دڅوکې څخه  10Dپورته او  5Dالندې مساوي دی په :

د ځمکې سطحې الندې ژوروالی )(m
8

1.5

10

3.0

9

4.5

12

6.0

14

7.5

18

9.0

11

10.5

17

12.0

20

13.5

28

15.0

29

16.5

32

18.0

30

19.5

27

21.0

د ( 37.7مساوات) څخه لرو :
]) (
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])

(

په دې اساس

]) (

[

[

.

( )bد ( 37.7مساوات) څخه لرو :
[

]

 11.7په شگه کې اصطکاکي مقاومت )(Frictional Resistance, Qs in Sand
د ( 14.7مساوات ) په اساس اصطکاکي مقاومت مساوي دی له :
∑
مشکله ده چې اټکل شي  .د

د في واحد سطح د اصطکاک مقاومت

د مقدار

اټکل لپاره څو مهم فکتورونه باید په پام کې ونیول شي .
 .1د میخ د نصبولو ماهیت  ،په شگه کې د خښ شوي میخ لپاره  ،چې د خښولو په
وخت کې لرزه ) (Vibrationد هغې شا او خوا خاورې په متراکم کولو کې هم
مرسته کوي  .د شگې متراکم زون کیدلی شي د میخ د قطر  2.5چنده د هغې په
شاوخوا کې زیات شي .
 .2په ساحه کې دا مشاهده شوې چې د

د تغییراتو ماهیت تقریباً په ( 15.7شکل)

کې ښودل شوی دی  .د پوټکي د في واحد سطحې اصطکاک کم یا زیات په خطي
شکل سره د

تر ژوروالي پورې زیاتیږي او د هغې وروسته ثابت پاتې کیږي  .د

بحراني ژوروالي مقدار

کیدلی شي د میخ د قطر  15یا  20چنده وي  .یو

محافظه کارانه اټکل په الندې ډول دی ]: [72:26
)……………………………….(40.7
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 15.7شکل  .په شگه کې د في واحد سطحې اصطکاکي مقاومت ][72:26

 .3په مشابه ژوروالي کې  ،په سسته شگه کې د یو کم ځای په ځای شوی میخ په نسبت
د یو زیات ځای په ځای شوی میخ لپاره د پوټکي واحد سطحې اصطکاک زیات
دی .
 .4په مشابه ژوروالي کې چې بور وهل شوی وي یا فواره یې وي ،میخونو د پوټکي
واحد سطحې اصطکاک کم دی نسبت ټک وهل شوي میخونو ته .
د پورتني فکتورونو په پام کې نیولو سره کولی شو چې د
رابطې بیان کړو ( 15.7شکل دی وکتل شي ).
د

څخه تر

پورې :

)……………………………………(41.7
د

څخه تر پورې :

)……………………………………(42.7
په پورته مساواتونو کې :
د خاورې د مؤثره فشار ضریب دی .
د پام وړ ژوروالي کې عمودي تشنج .
د خاورې – میخ اصطکاک زاویه ده .
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په واقیعت کې ،د

مقدار په ژوروالي سره تغییر کوي  .نوموړی ضریب د میخ په

پورتنۍ برخه کې ،تقریباً د  Rankineغیر فعال فشار ضریب

سره مساوي دی  ،او په

زیات ژوروالي کې کیدلی شي د سکون په حالت کې د خاورې د فشار ضریب
وي  .د موجوده پایلو په اساس د

څخه کم

الندیني منځني قیمتونه چې په ( 41.7مساوات) کې

استعمالیږي ،سپارښتنه شوې ده ]. [73:26
د زیاتو څیړنو څخه دا څرگندیږي چې د

مقدار د ∅

څخه تر ∅

حدودو

کې وي  .په ساحه کې د بار گذارۍ د ټسټ د پایلو په اساس  Mansur ،او  Hunterپه
 1970کال کې د  Kمنځني الندې قیمتونه پیشنهاد کړي دي .
K

د میخ ډول
∅
∅
∅

∅
∅

بور وهل شوی یا د اوبو فوارې میخونه
کم خښ شوي میخونه
زیات خښ شوي میخونه

 Hمیخونه

K=1.65

فوالدي پایپ میخونه

K=1.26

مخکې جوړ شوي کانکریټي میخونه K=1.5
 Coyleاو  Castelloپه 1981کال کې هغه موادو په اړه چې په ( 9.7برخه) کې
شتون لري الندې رابطه یې پیشنهاد کړې وه :
̅

)……………………..(43.7
چېرې چې ،
̅ مؤثره سرباری منځنی فشار

د خاورې -میخ اصطکاک زاویه چې مساوي کیږي په ∅
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د خاورې جانبي فشار ضریب  Kچې دساحوي مشاهداتو څخه السته راغلی او په
( 16.7شکل ) کې ښودل شوی دی  .نو په دې اساس که چېرې د شکل څخه استفاده وشي
نو:
∅

)…………………..(44.7

̅

د ستندرد نفوذ ازمیښت ) (SPTپایلو سره اړیکې
)(Correlation with Standard Penetration Test Results
 Meyerhofپه  1976کال کې دا څرگنده کړه چې د في واحد سطحې اصطکاک
منځنی مقاومت

د زیات ځای په ځای کولو سره خښ شوي میخونو لپاره کیدلی شي

چې د ستندرد نفوذ منځنی مقاومت قیمت څخه په الندې ډول حاصل شي :
̅

)…………………..(45.7
چېرې چې :
̅ د ستندرد نفوذ د مقاومت منځنی مقدار دی .
اتموسفیري فشار دی .
د کم ځای په ځای شویو خښ میخونو لپاره :

̅

)…………………..(46.7

 Bariaudetalپه  1985کال کې دا یې پیشنهاد کړ چې :
̅

)……………………..(47.7
په دې اساس ،
)……………………..(48.7
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 16.7شکل  .د  Kتغییرات نسبت  L/Dته ].[ 75:26

د مخروط نفوذ ازمیښت ) (CPTپایلو سره اړیکې
)(Correlation with Cone Penetration Test Results
 Nottinghamاو  Schmertmannپه  1975کال کې د اصطکاکي مقاومت
په استفاده چې د  CPTڅخه السته راغلی وو د
ددې طریقې په پام کې نیولو سره :
)……………………………………..(49.7
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په ( 17.7او  18.7شکلونو) کې د الکتریکي مخروط نفوذ او میخانیکي نفوذ
سنجونو لپاره په ترتیب سره د  αتغییرات نسبت

ته ښودل شوي دي  .په دې اساس

لرو:
∑

)……………………..(50.7

∑

 17.7شکل  .په شگه کې د میخ د نفوذ په نسبت د

تغییرات  .الکتریکي مخروط نفوذسنج]. [77:26

 18.7شکل  .په شگه کې د میخ د نفوذ په نسبت د

تغییرات  .میخانیکي مخروط نفوذسنج ].[77:26
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 3.7مثال
په ( 2.9مثال) کې مطرح شوی میخ په پام کې نیولو سره د
()a

د ( 45.7مساوات) څخه استفاده وکړئ .

()b

د ( 47.7مساوات) څخه استفاده وکړئ .

مقدار پیدا کړئ .

( )cد ( 2.7مثال) نتایجو په پام کې نیولو سره د  Meyerhofاو  Briaudپه
طریقو سره د میخ د مجازي بار انتقالولو وړتیا پیدا کړئ .
د ډاډمنتیا فکتور  FS=3په پام کې ونیسئ .

حل
د شگی لپاره د  15.2mپورته د

منځنی مقدار مساوي دی له :

( )aد ( 45.7مساوات) څخه لرو چې :
̅

( )bد ( 47.7مساوات) څخه لرو .
̅

( )cد  Meyerhofطریقه :

د  Briaudطریقه :

په دې اساس د میخ مجازي وړتیا کیدلی شي تقریباً  490 kNپه پام کې نیول
کیږي .
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 12.7په کلى کې اصطکاکي (پوټکې) مقاومت][Frictional (Skin) Resistance in Clay
په کلی کې د یو میخ اصطکاکي مقاومت اټکلول د ځینو عواملو د موجودیت له
کبله په اسانۍ سره ممکنه نه ده ،چې دغه کار تقریباً په شگه کې په مشکله اټکل صورت
نیسي (11.7برخه دی وکتل شي) .په تخنیکي ادبیاتو کې د میخ د واحد سطحې
اصطکاکي مقاومت حاصلولو لپاره زیاتې طریقې مطرح شوي دي  .ځینې د دغو طریقو
ارزونه مونږ په الندې توگه په پام کې نیسو ]: [179:9

د  λطریقه
د دغې طریقې وړاندیز د  Vijayvergiyaاو  Fochtپواسطه په  1972کال کې د
یوې فرضیې په اساس صورت ونیو چې د میخ د خښولوپواسطه د خاورې بیځایه کیدنې په
نتیجه کې په هر ژوروالي کې د خاورې د جانبي غیر فعال فشار رامنځته کیږي او د في
واحد سطحې اصطکاکي یا پوټکي منځنی مقاومت مساوي کیږي په ]: [179:9
̅ λ

)…………..............(51.7
په پورته فورمول کې :
̅ د میخ د نفوذي مجموعي طول مؤثره عمودي تشنج .
په غیر د اوبو ویستلو غوڅیدنې مقاومت

∅ .

د  λمقدار د میخ په هر ژوروالي سره تغییر کوي ( 9.7جدول ته دې وکتل شي)  ،په دې
اساس مجموعي اصطکاکي مقاومت په الندې ډول محاسبه کیږي :

په طبقه یې خاورو کې د ̅ او

مقدارونو السته راوړلو په وخت کې باید دقت

وشي  19.7( .شکل) ددغه دلیل په واضح کولو کې مرسته کوي .
په ( 19a.7شکل) کې د کلی په دریو طـــــبقو کې د میخ نفوذ ښودل شـــــوی دی  .د
( 19b.7شکل) په اساس د

منځنی مقدار مساوي دی له :
 .په مشابه توگه په ( 19c.7شکل) د ژوروالي په

نسبت د مؤثره تشنج تغییرات ښایي .مؤثره منځنی تشنج مساوي دی له :
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̅

)……………………………….(52.7
چېرې چې ،

د عمودي مؤثره تشنج د دیاگرام مساحتونه دي .

 9.7جدول  .د میخ د نفوذي طول

سره د  λتغییرات ]. [180:9

د 𝜶 طریقه
د  αد طریقې په اساس په کلی لرونکې خاوره کې د واحد سطحې پوټکي مقاومت
د الندې معادلې په اساس پیدا کیږي :
)…………………………………….(53.7
چېرې چې  ،د چسپناکۍ تجربوي فکتور دی ،د

د مـــــــــــقدار تغییرات په

( 10.7جدول) کې ښودل شوي دي  .ددې نقطې درک ډېر مهم دی چې ،د
( 10.7جدول) ورکړل شوي کیدلی شي یو څه توپیر ولري ،ځکه چې

مقدار چې په
د عمودي مؤثره

تشنج او د په غیر د اوبو ویستلو چسپناکۍ تابع دی  Sladen .په  1992کال کې دا وښودله
چې :
)…………………………….(54.7
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 19.7شکل  .په طبقه یې خاورو کې د  λد طریقې څخه کار اخستل ]. [181:9
چېرې چې ،
̅ منځنی عمودي مؤثره تشنج دی .
ټک وهل شوي میخونو

د بور وهل شوي میخونو لپار او

لپاره  .په دې ترتیب د هغوی د اړخونو مقاومت کولی شو په الندې توگه
ولرو ][181:9
∑

)……………………………….(55.7

∑

د 𝛃 طریقه
کله چې میخونه په مشبوع شوي کلی خاوره کې خښیږي ،د میخونو د شاوخوا خاورو د
منفذونو اوبو فشار زیاتیږي  .په نورماله توگه کلکه شوې کلی خاورو کې د منفذونو داوبو
اضافي فشار ممکنه ده چې د

څلور څخه تر شپږ چنده پورې وي  .که څه هم د یوې

میاشتې په حدود کې نوموړی فشار په تدریج سره خپریږي  .بنا پر دې د میخ د واحد
سطحې اصطکاکي مقاومت کیدلی شي چې د بیاځلې قالب شوي (الس وهل شوي) کلی د
مؤثر تشنج د پارامترونو په اساس

تعین شي  .په دې اساس په هر ژوروالي کې

لرو چې]: [182:9
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)…………………………………….(56.7
 10.7جدول  .د تغییرات (د  Peck ،Terzaghiاو  Mesriپواسطه انترپولیشن شوي)[181:9]،

چېرې چې :
عمودي مؤثر تشنج .
∅

)…………………………………….(57.7

∅ بیاځلي قالب شوی په غیر د اوبو ویستلو کلی خاورې د اصطکاک زاویه .
د خاورې د فشار ضریب دی .
په محافظه کارانه توگه  ،د  Kد خاورې فشار ضریب په سکون حالت کې مساوي
دی له :
)) …...….(58.7په نورمال شکل تحکیم شوی کلی لپاره(

∅

او
)…...….(59.7

)زیات تحکیم شوی کلی لپاره(

چېرې چې  OCRزیات تحکیم شوی نسبت دی .
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د ( 58.7 ، 57.7 ، 56.7او  59.7مساواتونو) د ترکیب څخه د نورمال تحکیم شوی
کلی لپاره دا نتیجه اخستل کیږي چې :
∅

)……..……………….(60.7
او زیات تحکیم شوی کلی لپاره :

∅

∅
√ ∅
)…..……………….(61.7
د د مقدار په تعینولو سره  ،مجموعي اصطکاکي مقاومت کولی شو په الندې
ډول السته راوړو :
∑

د مخروط د نفوذ ټسټ پایلو سره اړیکې
)(Correlation with Cone Penetration Test Results
 Nottinghamاو Schmertmannپه  1975کال کې او  Schmertmannپه  1978کال
کې په کلی کې د پوټکي واحد سطحې اصطکاکي مقاومت لپاره

∅ الندینۍ رابطه

رامنځته کړه .
)………………………..(62.7
په ( 20.7شکل) کې د اصطکاکي مقاومت

سره د

توپیر ښودل شوی دی  .په

دې اساس لرو چې ]: [56:13
∑

)………………………..(63.7

 20.7شکل  .په کلی کې د میخونو لپاره د
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 13.7په صخره باندې متکي میخونو د زغم وړتیا
)(Point Bearing Capacity of Piles Resting on Rock
ځینې وخت میخونه تر صخره یې طبقې پورې خښیږي  .په داسې مواردو کې
انجنیر باید د صخرې د زغم د وړتیا ارزونه وکړي  .په صخره باندې متکي میخ د څوکې د
في واحد سطحې نهایي مقاومت تقریباً مساوي دی له ): (Goodman, 1980
)…. ………………….(64.7

∅

چېرې چې :
∅
د صخرې غیر محدود شوی فشاري مقاومت .
∅

∅ اوبه ویستل شوې خاورې اصطکاک زاویه .
د صخرې یا تیږې غیر محدود شوی فشاري مقاومت کیدلی شي چې په البراتوار
کې د ساحې څخه د تقتیش په وخت کې د اخستل شوې نمونې د ټسټ کولو پواسطه تعین
شي  .که څه هم د

مناسب مقدار السته راوړلو په وخت کې باید ډېر احتیاط وشي ،

ځکه چې د البراتوري نمونو قطر زیاتره کوچنی وي  .د نمونې د قطر په زیاتوالي سره ،غیر
محدود فشاري مقاومت کمیږي  -دغه پیښه د مقیاس اغېزې په نوم یادیږي  .تقریباً د 1m
څخه زیات قطر لرونکې نمونه کې د
کې د

مقدار ثابت پاتې کیږي  .دا ښایي چې په دغه پروسه

مقدار د څلورو څخه تر پنځو ځلو پورې کمیږي  .په صخره کې د مقیاس اغیزه په

لومړیو کې د لویو او وړو درزونو د خپریدلو له سببه وي او همدارنگه د لغزش په اوږدو
کې د پرمختللي چاودونو سبب کیږي  .په دې اساس مونږ هر وخت دا سپارښتنه کوو
چې]: [58:13
)………………………………………(65.7
په ( 11.7جدول ) کې د صخرو د ځینو غیرمحدود شوی فشاري مقاومت مقدار
نمونو (البراتواري) لست ښودل شوی دی  .د صخرو د اصطکاک زاویو ∅ د نمـــونو
لســـــــت په ( 12.7جدول) کې ښودل شوی دی .
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 11.7جدول  .د تیږو د نمونو غیر محدود شوی فشاری مقاومت مقدارونه ]. [58:13
د صخرې ډول
شگلنه تیږه

70 – 140

چوني تیږه

105 – 210

شیل

35 – 70

گرانیت

140 – 210

ماربل

60 - 70

12.7جدول  .د تیږو د نمونو د اصطکاک زاویو اندازې ]. [58:13
∅

د صخری ډول
شگلنه تیږه

27 – 45

چوني تیږه

30 – 40

شیل

10 – 20

گرانیت

40 – 50

ماربل

25 - 30

د میخونو د مجازي زغم وړتیا د تعینولو لپاره باید حد اقل د ډاډمنتیا ضریب 3
په پام کې ونیول شي  ،نو په دې اساس :
]

)…………………………(66.7

∅

[

 4.7مثال
په مشبوع شوي کلی کې د میخ لپاره چې په ( 21.9شکل) کې ښودل شوی لرو چې :
د  λ ،او په طریقو سره د پوټکي مقاومت
ټولو طبقو کې

پیدا کړئ  .د طریقې لپاره د کلی په

∅ په پام کې ونیسئ  .د کلی پورتنۍ برخې  10mپه نورماله

توگه تحــــــــــــــکیم شـــــــــــــوې ده  .د کلی الندینــــــــــۍ طــــــــــــبقې لــــــــــــــپاره OCR= 2
دی  ( .د میخ قطر  406mmدی ).
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د

محاسبه کړئ  FS = 4 .څخه

په استفاده د میخ مجازي وړتیا

استفاده وکړئ .
) (aبرخه :
 .1د ( 55.9مساوات) څخه لرو :
∑
 ،اوس الندې جدول کولی شو تهیه کړو .
𝜶
kN
156.83
156.83
1224.0

𝜶
( 10.9جدول)
0.82
0.82
0.48

ژوروالی
)(m
30
30
100

5
5
20

)(m
0–5
5 – 10
10 – 30

 21.7شکل  .د پایپ میخ د خښولو د بار د زغم وړتیا محاسبه کول]. [59:13

 .2د ( 51.7مساوات) څخه لرو :
̅ λ
د

منځنی قیمت مساوي دی له :
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د ̅ منځنی قیمت د حاصلولو لپاره نسبت ژوروالي ته د مؤثره عمودي
تشنجاتو توپیر دیاگرام رسموو ( 21b.7شکل) .د ( 52.7مساوات) څـخه لرو چې :
̅
د ( 9.7جدول) څخه د  λقیمت مساوي دی له  0.136سره نو لرو چې :
[

]
په دې اساس :

 . 3د کلی پورتنۍ طبقه ) (10mپه نورماله توگه تحـــکیم شوې او

∅.د

لپاره د ( 60.7مساوات) څخه لرو،
∅
)
د

∅

(

لپاره ،
)

(

لپاره د ( 61.9مساوات) څخه لرو،

د

√ ∅

, OCR=2
)

∅

( √

په دې اساس
[

]
[

]
) (bبرخه :
د

په پام کې نیولو سره بیا هم د  αاو  λپه طریقو کې د

نږدې دي  .نو په دې اساس :
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 14.7د میخ د بار ازمایښتونه )(Pile load tests
په ډیرو لویو پروژو کې بایدپه میخونو باندې څو مشخص د باریدنې ازمیښتونه
تر سره شي  .لومړنی دلیل د پیش بیني شوو طریقو د عدم اطمینانیت څخه عبارت دی  .د یو
میخ د عمودي او افقي بارونو د زغم وړتیاازمیښت کیدلی شي په ساحه کې صـــــورت
ونیسي  22a.7( .شکل) په ساحه کې د محوري فشار د ازمیښت لپاره د یو میخ د باریدنې
ترتیب یو شیماتیک دیاگرام ښایي  .بار په میخ باندې د هایدرولیکي جک مرسته
واردیږي  .مرحله یې بارونه په میخ باندې واردیږي اود هر بار په زیاتولو سره کافي اندازه
وقفه په پام کې کیږي تر څو ناسته واقع شي  .د میخ ناسته د اندازه کوونکو عقربې پواسطه
اندازه کیږي  .د بار هغه مقدار چې باید په هره مرحله کې وارد شي مختلف وي  ،دا د هرې
منطقې د ساختماني کودونو پورې اړه لري  .د زیاتره ودانیو کودونو غوښتنه دا وي چې د
باریدنې په هره مرحله کې د بار اندازه د پیشنهاد شوي کاري بار یو په څلورمه حصه وي  .د
باریدنې ازمیښت باید تر هغه وخته پورې ادامه پیدا کړي تر څو چې د مجموعي بار اندازه
حد اقل د کاري بار دوه چنده ته ورسیږي  .د میخ د مورد نظر باریدنې څخه وروسته د میخ
څخه بارونه په تدریجي ډول لیرې کیږي .
په ( 22b.7شکل) کې د بار -ناستې دیاگرام چې په سـاحه کې د میخ د باریدنې په
ازمیښت کې د بارولو او بار لیرې کولو څخه السته راغلی ،ښودل شوی دی  .د

د هر بار

لپاره د میخ خالصه ناسته په الندې توگه محاسبه کیږي]: [60:13
سره وي،

کله چې

خالصه ناسته
کله چې

سره وي،
خالصه ناسته

چېرې چې :
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خالصه ناسته ده .
د میخ االستیکي ناسته ده .
مجموعي ناسته ده .
لکه څنگه چې په ( 22c.7شکل) کې ښودل شوي دي د  Qمقدار کولی شو چې په
گراف کې د خالصې ناستې

په مقابل کې ترسیم کړو  .وروسته ددغه گراف له مخې

کولی شو چې د میخ د نهایي بار السته راوړو  .د میخ ناسته ممکنه ده چې د بار سره تر
مشخصې نقطې پورې زیات شي او له دې څخه زیات د بار  -ناستې منحني عمودي حالت
ځانته غوره کوي  .د هغې نقطې سره متناظر بار په کومه کې چې د
په عمودي خط باندې بدلیږي ،د میخ نهایي بار

منحني نسبت

ته

دی  .دغه دموضوع په ( 22c.7شکل) د

 1منحني پواسطه ښودل شوې ده  .په ډیرو مواردو کې بار  -ناستې منحني وروستۍ مرحله
زیاتره خطي وي  ،چې د کم بار په زیاتیدلو سره په لویې درجې سره ناسته ښایي  ،چې په
شکل کې د  2منحني پواسطه ښودل شوی  .د دارنگه حالت لپاره د
منحني دیوې نقطې څخه د

نهایي بار د Q

په مقابل کې په کوم ځای کې چې میالن داره خطي برخه

شروع کیږي تعینیږي .
د بار  -ناستې د گراف څخه د

نهایي بار د حاصلولو یوه بله طریقه چې د

 Davissonپواسطه په  1973کال کې پیشنهاد شوې ،څخه عبارت ده  .د Davisson
طریقه زیاتره په ساحه کې د استفادې وړ ده  .د ( 23.7شکل) په پام کې نیولو سره  ،نهایي
بار د ناستې

په سطحه کې واقع کیږي]. [61:13
) (

)..…………………….(67.7
چېرې چې :
په  kNسره .
په  mmسره .
د مأخذ میخ قطر دی په  mmسره .
دمیخ د عرضي مقطع مساحت دی په
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د میخ د موادو د  Youngمودول (ضریب) دی .

 22.7شکل (a) .د میخ د باریدنې ازمیښت د ترتیب شیماتیک دیاگرام ) (bدبار گراف د مجموعي ناستې
په مقابل کې ) (cد بار گراف د خالصې ناستې په مقابل کې]. [61:13

د باریدنې ازمیښت پروسیجر چې مخکې تشریح شوی ده ،په میخ باندې د مرحله
یې بارونو په واردولو او د ناستې اندازه کولو ته اړتیا لري ،چې د بار -کنترولولو ازمیښت
په نوم یادیږي  .یو بل تخنیک چې د میخ باریدنې ازمیښت کې استعمالیږي د نفوذ ثابتې
اندازې ازمیښت ) (Costant- rate – of penetration testپه نوم یادیږي  ،په کوم کې چې
په میخ باندې بار په دوامداره توگه زیاتیږي تر څو چې د نفوذ ثابتې اندازې ته ورسیږي ،
کوم چې د  0.25څخه تر  2.5 mm/minپورې توپیر کــــــــــوي  .د نومــــــــــوړي ازمــــــیښت د
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بار -ناستې گراف د هغه گراف سره مشـــــــــــابه دی کـــــــــوم چې د بار  -کنترول ټســــــــــټ
) (Load – Control Testپواسطه حاصل شوی .

 23.7شکل  .د

تعینولو لپاره د  Davissonطریقه ]. [62:13

د نوموړې طریقې د استعمال پروسیجر په ( 5.7مثال) کې ښودل شوی دی .
د میخ د باریدنې ټسټ بل ډول څرخه یې باریدنه ده په کوم کې چې زیاتیدونکې بار
په تکراري شکل سره عالوه کیږي او لیرې کیږي  .په دې خاطر چې په میخونو باندې د
باریدنې ازمیښت صورت ونیسي ،دا مهمه ده چې د میخ د خښولو په ختم ) (EODکې تیر
شوی وخت په پام کې ونیول شي  .کله چې میخونه په نرمه کلی خاوره کې خښ (ټک وهل )
شي ،لکه چې په ( 24a.7شکل) کې ښودل شوی  ،د میخ شاوخوا د خاورې مشخص زون
متراکم یا بیاځلې قالب کیږي  .دغه عملیه  ،په غیر د اوبو ویستلو څخه د غوڅیدنې
مقاومت

د کمیدلو سبب کیږي ( 24b.7شکل) .د وخت په تیریدلو سره په غیر داوبو

ویستلو خاورې د السه ورکړل شوې غوڅیدنې مقاومت یوه برخه یا مکمل بیاځلې
حاصلوي  .دغه وخت د  30ورځو څخه تر  60ورځو پورې توپیر کوي .
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د وخت په تیریدلو سره د میخ د بار د زغم په وړتیا کې د تغییراتو د وړاند وینې
لپاره ځینې رابطې په الندې ډول ارایه شوي دي :

 Skovاو Denver
 Skovاو  Denverالندې معادله یې په  1988کال کې پیشنهاد کړې ده :
)……………………………..(68.7

]

) (

[

چېرې چې :
د خښولو څخه  tورځې وروسته د میخ وړتیا.
په ختم د خښولو کې دمیخ وړتیا.
وخت دی په ورځو سره .
د شگو لپاره

او

ورځې ،د کلی لپاره

او

ورځ .

 24.7شکل  (a) .په نرمه کلی کې د خښ شوي میخ شاوخوا بیا قالب شوی یا تخته شوی زون  (b) ،د وخت
په تیریدو سره په نرمه کلی کې د خښ شوي میخ شاوخوا په غیر د اوبو ویستلو خاورو غوڅیدنې مقاومت
د تغییراتو ماهیت ]. [62:13
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)Guang-Yu (1988
د  Guang-Yuد رابطې څخه لرو چې :
)(……..(69.7د کلی خاورې لپاره د استفادې وړ دی(
د خښولو څخه  14ورځې وروسته د میخ وړتیا.
د کلی حساسیت .

)Svinkin (1996
 Svinkinالندې رابطه پیشنهاد کړې ده :
)…….…..(70.7
)…….…..(71.7

(د شگې د پورتني حد لپاره (
(د شگې الندیني حد لپاره (

د میخ د خښولو څخه وروسته وخت ،په ورځو سره .

 5.7مثال
په ( 25.9شکل ) کې د  20mاوږد کانکریټي میخ ) (406mm x 406mmچې په
شگه کې قرار لري  ،د باریدنې ټسټ پایلې ښودل شوي دي  .د  Davissonطریقې په
استفاده  ،نهایي وړتیا

په پام کې ونیسئ؟

محاسبه کړئ :

 25.7شکل  .د بار  -ناستې گراف ][62:13
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حل
د ( 67.7مساوات ) څخه لرو چې :
) (
,

,
)

,
(

خط په ( 25.7شــــــــــکل) کې ترســـــــــیم شوی دی  .د

د

بار – ناستې منحني سره د نوموړي خط د تقاطع نقطې څخه تخریبي بار السته راځي .

.
 15.7د میخونو االستیکي ناسته )(Elastic Settlement of Piles
د یو عمودي کاري بار

الندې د یو میخ مجموعي ناسته په الندې ډول پیدا

کیږي :
)……………………….……..(72.7
چېرې چې :
د میخ االستیکي ناسته .
د میخ د څوکې د بار پواسطه د میخ ناسته .
د میخ د بدنې په اوږدو کې د بار د انتقالولو پواسطه د میخ ناسته .
که چېرې د میخ مواد االستیکي فرض شي  ،د میخ د بدنې تغییر شکل د موادو
دمیخانیک اصولو په پام کې نیولو سره په الندې ډول ارزول کیږي :
)……………………………….(73.7

)

(

چېرې چېرې :
د کاري بار شرایطو الندې د میخ څوکې ته انتقال شوی بار .
د کاري بار شرایطو الندې د اصطکاکي مقاومت پواسطه انتقال شوی بار
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د میخ د عرضي مقطع مساحت .
د میخ طول .
د میخ د موادو االستکیت مودول .
مقدار د  0.5او  0.67تر منځ وي او د میخ د بدنې په في واحد سطحې

د

اصطکاکي مقاومت ویش پورې اړه لري .
دمیخ ناسته چې د میخ څوکې ته انتقال شوی بار له سببه وي په الندې ډول ارایه
کیږي :
)……………….………………(74.7
چېرې چې :
د میخ عرض یا قطر دی .
د میخ د څوکې د في واحد سطحې بار .
د میخ د څوکې په موقیعت کې د خاورې االستکیت مودول .
د خاورې د  Poissonنسبت .
د نفوذ ضریب چې تقریباً مساوي دی له  0.85سره .
 Vesicپه  1977کال کې د

مقدار حاصلولو لپاره یو نیمه تجربوي طریقه

پیشنهاد کړي  .د هغې مساوات په الندې ډول دی :
)…………………………….………….(75.7
په پورته فورمول کې :
د میخ د څوکې نهایي مقاومت .
یو تجربوي ضریب دی .
په (13.7جدول ) کې د مختلفو خاورو لپاره د

قیمتونه ورکړل شوي دي ][205:1
کیدلی شي

د میخ د بدنې پواسطه متحمل شوي بار پواسطه د میخ ناســـته
چې د ( 74.7مساوات) ته مشابه الندې رابطې پواسطه پیدا کیږي :
)…………………………….………..(76.7
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په پورته فورمول کې :
د میخ محیط دی .
دمیخ خښ شوی طول .
د نفوذ فکتور دی .
 13.7جدول  .د

نمونه یې قیمتونه ( 75.7مساوات له مخې)]. [205:1

د خاورې نمونه

ټک وهل شوی میخ

بور وهل شوی میخ

0.02 – 0.04
0.02 - 0.03
0.03 – 0.05

0.09 – 0.18
0.03 – 0.06
0.09 – 0.12

شگه (متراکم څخه تر سست پورې)
کلی (د سخت څخه تر نرم پورې)
سیلت (متراکم څخه تر سست پورې)

دا په یاد ولرو چې په ( 76.7مساوات) کې
منځني مقدار دی .

د میخ د بدنې په اوږدو کې د

د نفوذ فکتور د الندې یو ساده تجربوي رابطې له مخې پیدا کیږي :
√

)…………………………..(77.7
 Vesicهم په  1977کال کې د

حاصلولو لپاره ( 75.7مساوات)سره مشابه یو

ساده تجربوي فورمول پیشنهاد کړ .
)…………………………..(78.7
یو تجربوي ثابت دی چې په الندې ډول پیدا کیږي .
√

)…………………………..(79.7
په ( 75.7مساوات) کې د استعمال لپاره د

قیمت د ( 13.7جدول) څخه کیدلی شي

چې اټکل شي ]. [206:1

 6.7مثال
په متشنج قبلي کانکریټي میخ باندې  ،چې  21mطول لري او په شگه کې خښ
شوی دی د مجازي کاري باراندازه  502 kNدی  .میخ اته ضلعي شکل لـــــــــــري چې قطر یې
223

میخي تهدابونه
Pile Foundations

 3a.7( D= 356mmجدول دې وکتل شي) .د مجازي بار  350 kNد پوټکي مقاومت
پواسطه متحملیږي او پاتی یې د میخ څوکې اتکأ ته انتقالیږي .
،

 ،او ξ = 0.62

،

ارقامو څخه استفاده وکړئ  .تاسې د میخ ناسته تعین کړئ .

حل
د ( 73.7مساوات) څخه لرو :
(

)

د ( 3a.7جدول) څخه د  D = 356mmلپاره د میخ د عرضي مقـــطع مساحت
دی او همدارنگه محیط  ، P = 1.168 mاخستل کیږي .
ورکړل شوی دی  .نو په دې اساس :
[

د ( 74.7مساوات) څخه لرو :
)

(

()

د ( 76.7مساوات) څخه لرو :
)
√

√
)

په دې ترتیب مجموعي ناسته مساوي کیږي په :
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 16.7افقي بار شوي میخونه )(Laterally loaded piles
یو عمودي میخ د هغې د شاوخوا خاورو غیر فعال فشار پواسطه افقي قوې په
مقابل کې مقاومت کوي ( 1c.7شکل دې وکتل شي)  .د خاورو د عــــــکس الـــــــــعمل د
ویش درجه په ) (aد میخ سختۍ (b) ،د خاورې سختۍ او)  (cد میخ د دوو انتهاو
ټینگیدلو پورې اړه لري  .په عمومي صورت افقي بار شوي میخونه په دوو کتگوریو ویشل
کیږي ]: [208:1
 .8لنډ او سخت میخونه .
 .2اوږده یا االستیکي میخونه .
په ( 26a.7او  26b.7شکلونو) کې د میخونو د تغییر شکل او میخونو په طول کې د
مومنټ او عرضي قوو ویش په داسې وخت کې ښودل شوی دی  ،کله چې میخ د افقي قوې
الندې قرار لري  .مونږ په الندې توگه د افقي بار شوي میخونو لپاره په موجوده حل الرو
باندې بحث کوو :
االستیکي حل الره )(Elastic Solution
 Matlockاو  Reeseپه  1960کال کې یو عمودي میخ چې په دانه یې خاوره کې
مست قر دی او د افقي بار او د ځمکې په سطحه کې د مومنټ الندې قرار لري ،د هغې د
مومنټونو او بیځایه کیدنې تعیینولو لپاره یوه عمومي طریقه یې ارایه کړله  .یو میخ چې
 Lطول لري او د

افقي بار او

مومنټ الندې د ځمکې په سطحه

کې قرار

لري ( 27a.7شکل) .په ( 27b.7شکل) کې دمیخ د تغییر شکل عمومي بڼه او د بار او
مومنټ له اثره د خاورې مقاومت ښودل شوی دی ].[209:1
د  Winklerد ساده ترین مودل په اساس یو االستیکي محیط (د خاورې په دې حالت
کې) کیدلی شي چې د غیر محدود ځانگړي االستیکي سپرینگونو سلسلې سره نږدې
تعویض شي  .ددغې فرضیې پر اساس لرو چې :
)……………………………(80.7
چېرې چې :
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د بستر د عکس العمل مودل دی .
په خاوره باندې فشار ښایي .
تغییر شکل .
د  Zپه ژوروالي کې د دانه یې خاورې لپاره د بستر مودول مساوي دی له :
)………………………………….(81.7
چېرې چې  ،د بستر د افقي عکس العمل ثابت مودل دی .
د ( 27b.7شکل) په پام کې نیولو سره او په االستیکي تهداب باندې د بیم د تیورۍ
په استفاده کولی شو چې ولیکو:
)………………………………….(82.7

 26.7شکل  .د میخ د تغییر شکل ،مومنټ او عرضي قوې د توپیر ماهیت لپاره
) (aسخت میخ (b) ،االستیکي میخ ]. [209:1

چېرې چې :
د میخ د موادو االستکیت مودل دی .
د میخ د عرضي مقطع انرشیایي مومنټ دی .
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د  Winklerد مودل په اساس :
)….……………………………………….(83.7
په ( 83.7مساوات) کې عالمه منفي ده  ،ځکه چې د خاورې عکس العمل د میخ د
تغییر شکل په مخالف جهت دی .

 27.7شکل  (a) .افقي بار شوی میخ  (b) .د افقي بار پواسطه د میخ پر مخ د خاورې مقاومت (c) ،د بیځایه
کیدنې ،مومنټ  ،عرضي قوې او د خاورې عکس العمل لپاره د عالمو قبلول ]. [210:1

د ( 82.7او  83.7مساواتونو) د یوځای کولو څخه لرو چې :
)……………………………….(84.7
د ( 84.7معادلې) حل څخه الندینۍ پایلې السته راځي :
د

په هر ژوروالي کې د میخ تغییر شکل
)……………………(85.7
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په هر ژوروالي کې د میخ میالن

د

)………………………(86.7
په هر ژوروالي کې د میخ مومنټ
د
)………………………(87.7
په هر ژوروالي کې په میخ باندې د عرضي قوې اغیزه
د
)……………………(88.7
په هر ژوروالي کې د خاورې عکس العمل

د

)……………………(89.7
،

چېرې چې ،

،

،

،

،

،

،

او

،

ضریبونه دي .

 Tد خاورې  -میخ د طول مشخصه ده چې په الندې ډول پیدا کیږي .
√

)…………………………………...)90.7
د

په ( 81.7مساوات) کې تعریف شوی دی .
وي ،اوږد میخ په پام کې نیول کیږي  .د

کله چې د  ،میخ طول

میخ لپاره ســـــــــخت میخ فــــــــــرض کیږي  .په ( 14.7جدول) کې د اوږد مــــــــیخ

(

لپاره د ( 85.7څخه تر  89.7مساوات پورې)د ضریبونو قیمتونه ورکړل شوي دي  .دا باید
په یاد ولرو چې د جدول په لومړي ستون کې  Zپه غیر د واحده ژوروالی دی چې په الندې
ډول پیدا کیږي :
)…………………………………(91.7
د

،

،

،

لپاره په نظر کې نیول شوي مثبت عالیم

او

په ( 14.7جدول) کې فرض شوي او په ( 27c.7شکل) کې ښودل شوي دي  .په ( 28.7شکل)
،

،

کې د

مقدارونو لپاره د

ښایي چې کله

تقریباً د  5څخه زیات شي ،نو ضریبونه تغییر نه کوي ،او دغه موضوع

یواځې د اوږدو میخونو لپاره صدق کوي ]. [210:1
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د میخ لپاره د  Tد طول دمشخصې د محاسبه کولو ته د

مقدار فرض کیږي  .په

( 15.7جدول) کې ځینې د نوموړو مقادیرو نمونې ښودل شوي دي .
په چسپناکه خاورو کې مستقرو میخونو لپاره د  Davissonاو  Gillپواسطه په
 1963کال کې په ( 85.7څخه تر  89.7مساواتونو پورې) مطرح شوي مواردو ته مشابه
االستیکي حل الرې ارایه کړې  .نوموړي مساواتونه عبارت دي له :
[211:1] .

 14.7جدول  .د اوږدو میخونو لپاره ضریبونه

)…………………………..(92.7
)…………………………..(93.7
چېرې چې :
،

،

او

ضریبونه دي  .او
√

)…………………………..(94.7
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د

او

د ضریبونو مقدار په ( 29.9شکل) کې ورکړل شوي دي  .دا باید په یاد

ولرو چې :
)……………………………………(95.7
او
)…………………………………(96.7
 15.7جدول  .د

نمونه یې مقدارونه ]. [305:20

د خاورې نمونه
وچ یا مرطوبه شگه :
1800 - 2200
5500 – 7000
15,000 – 18,000

سست
متوسط
متراکم

1000 – 1400
3500 – 4500
9000 – 12,000

په اوبو کې ډوبه شوې شگه :
سست
متوسط
متراکم

د ( 92.7او  93.7مساواتونو) څخه استفاده کولو لپاره د  Rد مشخصې په طول
باندې پوهیدل اړین دي  .دا د ( 94.7مساوات) له مخې محاسبه کیږي ،په دې شرط چې د
بستر د عکس العمل ضریب معلوم وي  .د شـــــــــگې لپاره د بستر د عــــــــــکس العمل
ضــــــــریب د ( 81.7مساوات) پواسطه پیدا شوی ،چې د ژوروالي سره د خطي تغییراتو
څرګندونکی وو  .که څه هم په چسپناکه خاورو کې  ،د بستر عکس العمل کیدلی شي فرض
شي او په تقریبي توگه د ژوروالي سره ثابت فرض شي  Vesic .په  1961کال کې د
مقدار اټکلولو لپاره الندیني مساوات پیشنهاد کړ :
)………………………………(97.7
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په پورته فورمول کې :

د خاورې د االستکیت مودول دی D ،د میخ قطر دی ،

د خاورې لپاره د  Poissonنسبت دی  .د ټولو عملي کارونو لپاره ( 97.7مساوات ) په
الندې ډول لیکل کیږي :
)………………………………(98.7

د نهایي بار تحلیل :د  Bromsطریقه
)(Ultimat Load Analysis: Broms’s Method
 Bromsپه  1965کال کې د افقي بار شوي میخونو لپاره د الندې فرضیو پر اساس د
حل الرې یې رامنځته کړې ]: [304:20
( )aپه خاوره کې د غوڅیدنې تخریب ،چې دغه حالت لنډو میخونو لپاره دی .
( )bد میخونو کږیدنه ،چې د میخ د مقطع د حاصل شوي پالستیکي مقاومت تر تأثیر
الندې راځي او اوږدو میخونو پورې اړه لري .
د نهایي بار د مقاومت

د محاسبه کولو لپاره د  Bromsد حل الره د لنډو

میخونو په خاطر په ( 30a.7شکل) ارایه شوې ده  .په چسپناکه خاوره کې مستقر میخ لپاره
یوه مشابه حل الره په ( 30b.7شکل)کې ښودل شوې ده  .په ( 30a.7شکل) کې دا باید په
یاد ولرو چې :
د خاورې د رنکین غیر فعال فشار ضریب دی چې د الندې فورمول په مرسته
پیدا کیږي ]: [274:25
)……………………………….(99.7

∅

په مشابه توگه په ( 30b.9شکل) کې :
په غیر د اوبو ویستلو د خاورې چسپناکې ده ،چې د الندې فورمول پواسطه
پیدا کیږي .
)………………..(100.7
چېرې چې :
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غیر محدود فشاري مقاومت دی .
د ډاډمنتیا فکتور دی چې مساوي کیږي له  2سره .

 28.7شکل  .د  Zسره د

،

،

222
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 28.7شکل  .ادامه [305:20] .
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 29.7شکل  .د  Zسره د

،

،
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 30.7شکل .د لنډ میخونو د افقي نهایي مقاومت لپاره د  Bromsحل الره :
) (aپه شگه کې (b) ،په کلی کې ].[274:25

( 31.7شکل ) د اوږدو میخونو لپاره د  Bromsتحلیل ښایي  .په شکل کې د میخ
لپاره حاصل شوی مومنټ عبارت دی له :
)………………..(101.7
چېرې چې  ،د میخ د عرضي مقطع د قطع مودول دی .

د میخ د موادو حاصل

شوی تشنج دی .
د یوې مسئلې په حلولو کې باید دواړه حالتونه ( 30.7او  31.7شکلونه) باید و
،

ارزول شي  .د کاري بار الندې شرایطو کې د میخ د ســــــــــر کږیدنه

کـــــــــــیدلې شي د ( 32.7شکل) له مخې اټکل شي  .په ( 32a.7شکل) کې د  ηاصطالح په
الندې ډول پیدا کیږي :
)………………………………(102.7
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د دانه یې خاورو لپاره د

حدود په ( 15.7جدول) کې ښودل شوي دي  .په مشابه

توگه په ( 32b.7شکل) چې کلی پورې اړه نیسي ،د

اصطالح د خاورې افقي مودول څخه

عبارت دی او په الندې توگه تعریف کیږي :
فشار

)………………………………(103.7

بیځایه کیدنه

همدارنگه د  βاصطالح کیدلی شي په الندې توگه تعریف شي :
)………………………………(104.7

√

دا باید په یاد ولرو چې ،په (  32.7شکل) کې

β

کاري بار څخه عبارت دی .

د قیمتونو حدود په الندې ډول دي ]: [275:25

د کلی خاورو لپاره د
K

غیر محدود فشاري مقاومت

10,000 – 20,000
20,000 – 40,000

200
200 – 800

 7.7مثال
یو فوالدي  -Hمیخ ) (HP 250 x 85چې  25mاوږدوالی لري ،په دانه یې خاوره
 .د میخ په پورتنۍ برخه

کې مکمل خښ شوی دی  .فرض کړئ چې
کې مجازي بیځایه کیدنه  8mmده  .افقي مجازي قوه

پیدا کړئ .

او االستیکي حل الرې څخه استفاده وکړئ .
حل
د ( 1a.7جدول) څخه د  HP 250 x 85میخ لپاره لرو چې :
(تقریباً قوې محور)
او
د ( 90.7فورمول) څخه لرو :
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√
په دې ځای کې

√

 ،په دې اساس میخ اوږد میخ

سره د ( 85.7فورمول) په الندې شکل تبدیلیږي :

دی  .د

او په الندې توگه نتیجه اخستل کیږي :

په

د

او

کې

( 14.9جدول دی وکتل شي) .

دغه مقدار یواځې د حدي بیځایه کیدنې شرایطو په اساس دی  .که څه هم د

د میخ د مومنټ د وړتیا له مــــــــخې هــــــم اړین دی چې تعــــــــــــین شي  .د

مقدار
لپاره

( 87.7مساوات) په الندې شکل تبدیلیږي :

نظر ( 14.7جدول) ته په هر ژوروالي کې د

اعظمي قیمت مساوي دی له 0.772

سره .اعظمي مجازي مومنټ چې میخ یې متحملوي مساوي دی له :
)

(

 .د ( 1a.9جدول) څخه

فرضوو چې
سره .

او

اوس

څرنگه چې
دې اساس

څخه نو د کږیدنې معیار حاکم دی ،په

.
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 31.7شکل .د اوږده میخونو د افقي نهائي مقاومت لپاره د  Bromsحل الره :
) (aپه شگه کې (b) ،په کلی کې]. [276:25
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 32.7شکل .د میخ د سر د کږیدنې اټکلولو لپاره د  Bromsحل الره :
) (aپه شگه کې (b) ،په کلی کې ]. [277:25
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 17.7د میخ  -خښولو (ټک وهلو) فورمولونه )(Pile- Driving Formulas
د نظر وړ بار انتقالولو د وړتیا رامنځته کولو لپاره اتکایي میخ باید په کافي
اندازه متراکمي خاورې ته نفوذ وکړي یا صخره یې طبقې سره په تماس کې شي .دغه
غوښتنه د تل لپاره د مخکې نه تعین شوي ژوروالي پورې د میخ د ټک وهلو له الرې نه
تأمینیږي  ،ځکه چې د خاورو پروفایل مختلف وي  .په همدې دلیل د ټک وهلو په وخت
کې د یو میخ نهایي وړتیا محاسبه کولو لپاره زیات شمیر فورمولونه رامنځته شوي دي .
دغه دینامیکي معادلو څخه په پراخه توگه په ساحه کې د نظر وړ مخکې نه تعین شوي
ژوروالي کې د بار زغم مقدار ته دمیخ رسیدلو د پوهیدلو په خاطر استعمالیږي  .یو د
لومړنیو معادلو څخه چې د کاري انرژۍ تیوري څخه السته راغلې د Engineering News
 (EN) Record Formulaپه نوم یادیږي او په الندې ډول ده ]:[108:24
(د څټک هرې ضربی سره دنفوذ اندازه)(د میخ مقاومت) = دڅټک هرې ضربی پواسطه انتقال شوی انرژی

د  ENفورمول په اساس  ،د میخ مقاومت د

نهایي بار څخه عبارت دی چې په

الندې ډول پیدا کیږي :
)…………………………….(105.7
چېرې چې :
د کوبې وزن دی .
د کوبې د سقوط ارتفاع ده .
د څټک هرې ضربې سره د میخ د نفوذ اندازه ده .
ثابت دی .
د میخ د نفوذ مقدار

زیاتره د څټک د څو وروستیو ضربو د اوسط څخه تعینیږي .

د معادلې په اصلي شکل کې د  Cد الندینیو قیمتونو سپارښتنه کیږي .
د سقوطي څټکونو لپاره :
که چېرې  Sاو  hپه  mmسره وي .
د بخاري څټکونو لپاره :
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که چېرې  Sاو  hپه  mmسره وي .
همدارنگه د میخ د مجازي وړتیا اټکلولو لپاره د ډاډمنتیا ضریب FS = 6
سپارښتنه شوې ده  .دا باید په یاد ولرو چې د یوطرفه عمل او دوه طرفه عمل څټکونو لپاره
اصطالح کیدلی شي چې د

د
دی او

سره تعویض شي  .چېرې چې

د څټک مؤثریت

د څټک اندازه شوې انرژي ده ،نو په دې اساس :

)…………………………….(106.7
د  ENفورمول تیرو کلونو په اوږدو کې څو ځلې اصالح شوی دی ،او د میخ  -ټک
وهلو نور فورمولونه هم پیشنهاد شوي دي  .درې نورې رابطې چې په عمومي صورت سره
استعمالیږي په ( 16.7جدول) کې ځای په ځای شوي دي .
د میخ ټک وهلو په وخت کې ایجاد شوی اعظمي تشنج کیدلی شي د میخ  -ټک
وهلو فورمول له مخې چې په ( 16.7جدول) کې ښودل شوی  ،اټکل شي  .د نوموړې طریقې
د څرگندولو لپاره مونږ د  ENالندیني اصالح شوي فورمول څخه استفاده کوو:
)

(

()

په پورته فورمول کې  Sد څټک د هرې ضربې سره د نفوذ منځنی مقدار دی ،چې
هغه کولی شو په الندې توگه پیدا کړو:
)…………………………….(107.7
چېرې چې  S ،په  mmسره دی او  Nد  25.4mmنفوذ لپاره دڅټک د ضربولو شمیر
دی .
په دې اساس
)

)………………….(108.7

(]

)

(

[

د  Nمختلف مقدارونه کیدلی شي چې د معین څټک او میخ لپاره فرض شي ،او
محاسبه شي  .پس کیدلی شي چې د  Nدهر مقدار لپاره د میخ ټک وهلو تشنج
محاسبه شي  .دغه پروسیجر کولی شو چې د مقدارونو یو عددي سیټ سره وښایو  .فرضوو
218

میخي تهدابونه
Pile Foundations

چې  24.4mاوږد یو متشنج قبلي کانکریټي میخ د څټک پواسطه بایدپه ځمکه کې ټک
وهل شي .د میخ د ضلعې اندازه  254mmدی  .د نوموړي میخ لپاره د ( 3a.7جدول) څخه
لرو :

دمیخ وزن مساوي دی له :
)

(

که چېرې د سرپوښ (خولۍ) وزن  2.98 kNوي  ،نو لرو چې :

د څټک لپاره لرو :
اندازه شوې انرژي
د کوبې وزن
فرضوو چې د څټک مؤثریت  0.85دی او  n = 0.35سره  .په ( 108.7مساوات) کې
د نوموړي قیمتونو وضع کولو څخه وروسته لرو چې :
(]

)

)

اوس کولی شو چې الندې جدول تهیه کړو]: [110:24
(
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کیدلی شي چې په في انچ ) (25.4mmکې د څټک د ضربو شمیر او تشنج په یو
گراف کې ترسیم شي لکه چې په ( 33.7شکل) کې ښودل شوي دي  .که چېرې دارنگه
منحني تهیه شي ،په اسانۍ سره د مجازي میخ – ټک وهلو تشنج سره متناظر د میخ په هر
انچ نفوذ کې د څټک د ضربو شمیر تعین کړو .
د لرگین میخونو واقعي ټک وهلو تشنج تقریباً

په حدودو کې وي  .په

مشابه توگه د کانکریټو او فوالدي میخونو د ټک وهلو تشنج تقریباً په ترتیب سره
حدودو کې وي .

او

په زیاترو حالتونو کې  ،لرگین میخونه د هغه څټکونو پواسطه ټک وهل کیږي چې
دهغوی انرژي د

څخه کم وي  .د ټک وهلو مقاومت زیاتره په في انچ نفوذ کې

د 4څخه تر  5ضربو پورې محدودیږي  .د کانکریټي او فوالدي میخونو لپاره د  Nمعمول
مقدار په ترتیب سره  6څخه تر  8او  12څخه تر  14پورې وي ]. [110:24

 33.7شکل  .د تشنج په مقابل کې د ضربې ) (N/25.4mmگراف ]. [110:24

 8.7مثال
مخکې نه جوړ شوی کانکریټي میخ چې د
لرونکی دی د څټک په مرسته خښ (ټک وهل) شوی دی .

 د څټک اندازه شوې انرژي مساوي ده له . 40.67 kN-m د څټک مؤثریت  0.8دی .213

عرضي مقطع
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 د کوبې وزن  33.36 kNدی . -د میخ طول  24.39 mدی .

 د ورغبرگولو (وروستلو) ضریب  0.4دی . -د میخ د خولۍ وزن  2.45 kNدی .

 د وروستي  25.4mmنفوذ لپاره د ضربو شمیر  8دی .د میخ مجازي وړتیا د الندې طریقو په مرسته اټکل کړئ .
( )aد  ENاصالح شوی فورمول په مرسته ( )FS=6فرض کړئ .
( )bد دنمارکي فورمول په مرسته ( )FS=4فرض کړئ .

حل
( )aبرخه :
)

(

()

خولۍ +د میخ وزن
ورکړل شوی دی :
[]

]

[

( )bبرخه :
√

د

په استفاده لرو چې :
√
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 16.7جدول  .د میخ -ټک وهلو فورمولونه ]. [109:24
فورمول

نوم

)

د  ENاصالح شوی فورمول

(

()

چېرې چې :
د څټک مؤثریت دی .
که چېرې  Sاو  hپه  mmسره وي .
د میخ وزن دی .
د میخ د خولۍ او د کوبې تر منځ د ورغبرگولو ضریب دی .
د  Eلپاره نمونه یې مقدارونه :
 د یوطرفه عمل او دوه طرفه عمل څټکونه ډیزلي څټکونه -سقوطي څټکونه

)(0.7 – 0.85
)(0.8 – 0.9
)(0.7 – 0.9د  nلپاره نمونه

یې مقدارونه :
 چدني څټک او کانکریټي میخونه (په غیر د خولۍ))(0.4– 0. 5 -د لرگي بالښت په فوالدي میخونو باندې

)(0.3 – 0.4

 -سقوطي څټکونه

)(0.25 – 0.3
√

دنمارکي فورمول (  Olsonاو )Flaate

چېرې چې :
د څټک مؤثریت دی .
د څټک اندازه شوې انرژي ده .
د میخ د موادو االستیکي مودول دی .
د میخ طول دی .
د میخ د عرض مقطع مساحت دی .

د  Janbuفورمول 1953 ،

چېرې چې :
)
)

(

√
(
)
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 18.7په اهتزاز داخلیدونکي میخونو لپاره د میخ ظرفیت
)(Pile Capacity For Vibration-Driven Piles
مخکې په ( 4.7برخه) کې د لرزشي میخونو ټک وهونکو ( 7e.7شکل) په اړه لنډ
بحث صورت نیولی دی  .لکه چې هلته یادونه شوې  ،دا ډول میخ ټک وهونکی د دوه
وزنونو لرونکی دی چې یو دبل خالف څرخیږي  .د اهتزازي څټک پواسطه د ټک وهلو
فرارالمرکز قوې د اهتزاز پراخوالی په الندې ډول پیدا کیږي ]: [206:1
)……………………………….(109.7
چېرې چې :
د مرکز څخه بیرون ته څرخیدونکې کتلې مجموعه .
د هر څرخیدونکې کتلې د مرکز او د څرخیدلو مرکز تر منځ فاصله .
د خوزیدا دایروي فریکونسي .
په لرزشي څټک کې معموالً ځانگړي محرک وزنونه موجود وي ،چې نوموړي
وزنونه د  4څخه تر  40 kNپه حدودو کې وي  .د نوموړي محرک وزن جال کیدنه د فوالدي
سپرینگ د نوساناتو پواسطه صورت نیسي  ،په دې اساس دا الندې خواته خالص بار
واردوي او د میخ د نفوذ اندازې د زیاتولو پواسطه ټک وهلو مؤثریت سره مرسته کوي .
د لرزشي ټک وهونکي میخ استعمال له  1930کال څخه مخکې پیل شوی  .د
اهتزازي ټک وهونکي نسبت ټک وهونکو ته کم اواز لري او میخ ته کم نقصان رسوي  .که
څه هم ،د میخونو د زغم وړتیا او د نفوذ د اندازې تر منځ رابطو باندې په محدودې
پوهاوۍ سره دغه طریقې په متحده ایاالتو کې په وسیع توگه د استعمال وړ نه ده .
لرزشي میخ ټک وهونکی انحصاري حالت لري  ،چې د ځینو شرکتونو نومونه په
الندې ډول دي :
)of the McKiernan-Terry ، Bodine Resonant Driver (BRD

Vibro Driver

 Corporationاو  Vibro Driver of the L. B. Foster Companyڅخه .

 Davissonپه  1970کال کې په دانه یې خاوره کې د میخ د نهایي وړتیا اټکلولو
لپاره یوه رابطه رامنځته کړه .
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په  SIواحداتو کې :
)

)………………...(110.7

(

چېرې چې
هارس پاور چې میخ ته انتقالیږي .
د میخ دنفوذ وروستۍ اندازه .
ویجاړ توب فکتور .
فریکونسي په

سره .
ویجاړ توب فکتور په الندې ډول

د دانه یې خاورې مختلفو ډولونو لپاره د
دی ).[207:1] (Bowles, 1996

تړلي  -انجام پایپ میخونه )(Clossed-End Pipe Piles
 سسته شگه :
 منځنۍ متراکمه شگه :
 متراکمه شگه :
 Hډوله میخوه میخونه )(H Piles
 سسته شگه :
 منځنۍ متراکمه شگه :
 متراکمه شگه :
 Fingاو  Deschampsپه  2000کال کې په دانه یې خاورو کې د لرزشي ټک وهل
شوي میخونو دنهایې وړتیا لپاره الندینۍ رابطه یې وړاندې کړه .
)………………...(111.7

) ()
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په دې ځای کې
فرارالمرکز قوه ده .
محرکه وزن .
د میخ دنفوذ وروستۍ اندازه .
د نور سرعت
زیات تحکیم شوی نسبت
د میخ خښ شوی طول .
د میخ طول .
 19.7د پوټکي منفي اصطکاک )(Negative Skin friction
د پوټکي منفي اصطکاک د میخ شاوخوا خاورو پواسطه الندې خواته کشوونکې
یوه قوه ده چې په میخ باندې واردیږي  .دارنگه قوه د نورو الملونو سربیره د الندې شرایطو
په اساس کیدلی شي ایجاد شي:
 .8که چېرې د دانه یې خاورو طبقې پرمخ په کوم کې چې میخ ټک وهل شوی دی د
کلی خاورې ډکون صورت ونیسي  ،دغه ډکون په تدریجي توگه کلکیږي  .د
تحکیمکارۍ پروسه په میخ باندې د تحکمیکارۍ په دوران کې الندې خواته
کشوونکې قوه واردوي ( 34a.7شکل دې وکتل شي) .
 .2که چېرې په نرمه کلی خاورې په طبقه باندې دانه یې خاورې ډکون صورت ونیسي
لکه چې په ( 34b.7شکل ) کې ښودل شوی دی ،دغه ډکون د کلی خاوری د
کلکیدلو باعث کیږي او په دې ترتیب په میخ باندې الندې خواته کشوونکې قوه
واردیږي .
 .3د ځمکې الندې اوبو سطحې ټیټول  ،په هر ژوروالي سره په خاوره کې د مؤثره تشنج
د زیاتوالي سبب کیږي ،کوم چې د کلی د تحکیماتي ناستې باعث کیږي  .که چېرې
میخ د کلی په طبقه کې موقیعت ولري  ،نو د الندې خواته کشوونکې قوې تر تأثیر
الندې راځي .
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په ځینو حالتونو کې الندې خواته کشوونکې قوه کیدلی شي زیات شي او د تهداب د
تخریب سبب شي  .په دې برخه کې د پوټکي منفي اصطکاک محاسبې لپاره دوه امتحاني
طریقې تشریح کیږي ].[108:12

 34.7شکل  .د پوټکي منفي اصطکاک]. [108:12

په دانه یې خاوره باندې د کلى ډکون ( 34a.7شکل) )(Clay Fill over Granular Soil
د  βطریقې ته مشابه چې په ( 12.7برخه) کې ارایه شوې ده ،په میخ باندې د پوټکي
منفي (الندې خواته) تشنج عبارت دی له :
)…………………………………(112.7
چېرې چې :
∅

د خاورې د فشار ضریب دی .
د

په هر ژوروالي کې عمودي مؤثره تشنج .

د ډکون مؤثره واحد وزن .
∅

د خاورې  -میخ اصطکاک زاویه .
)………….(113.7

∫
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چېرې چې،

د ډکون ارتفاع ده  .که چېرې ډکون د اوبو سطحې څخه پورته وي ،نو

د ډکون مؤثره واحد وزن باید په مرطوب واحد وزن باندې تعویض شي ]. [108:12

په کلى باندې د دانه یې خاورو ډکون ( 34b.7شکل)
)(Granular Soil Fill over Clay
په دې حالت کې ،مشاهدات ښایي چې په میخ باندې د پوټکې منفي تشنج د
څخه تر

پورې شــــــــــــتون لري ،کـــــــــــوم چې د خــــــــــــنثی ژوروالي په نوم

یادیږي ( .) Vesic, 1977, pp. 25-26خنثی ژوروالی کیدلی شي چې په الندې ډول پیدا
شي ).[112:11] . (Bowles, 1982
]

)……………(114.7

[

چېرې چې :
په ترتیب سره د ډکون او د هغې الندې د کلی طبقې واحد مؤثره واحد وزنونه دي .

او

د اتکایي میخونو لپاره خنثی ژوروالی کیدلی شي چې د میخ د څوکې په ځای کې
موقیعت ونیسي )
د

(.

د مقدار د تعینولو څخه وروسته  ،الندې خواته کشوونکې قوه د الندې

طریقې په مرسته حاصلیږي  :په هر ژوروالي کې د پوټکي في واحدمنفي اصطکاک د
څخه تر

پورې مساوي دی له :

)…………………………………(115.7
چېرې چې :
∅
∅
∫
)

)………..(116.7
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که چېرې خاوره او ډکون د اوبو د سطحې څخه پورته وي ،نو مؤثره واحد وزن باید
په مرطوب واحد وزن باندې تعویض شي  .په ځینو حاالتو کې الندې خوا زون کې د نوموړې
ستونزې د مخنیوي لپاره میخونه په قیر باندې پوښل کیږي ]. [113:11
په لیتریچرونو کې د پوټکي د منفي اصطکاک په اړه محدود شمیر څېړنې تر سره
شوي دي  (Bjerrum, 1969) .د ناروې د  Sorengaپه  Osloبندر کې په یو ټسټ میخ کې د
الندې خواته کشوونکې قوې د کتنې راپور ورکړ  .د  Bjerrumڅیړنه باندې چې میخ د 40m
په ژوروالي د صخرې تر بستره پورې ټک وهل شوی دی ،د  Wongاو  Tehپواسطه په
 1995کال کې هم بحث شوی دی  .په ( 35a.9شکل) کې د خاورې پروفایل او میخ ښودل
شوي دي  Wong .او  Tehالندیني مقدارونه اټکل کړي دي ]. [114:11

 35.7شکل  .د ناروې د  Osloپه بندر کې په یو مـــــــــــــــــــیخ باندې د پوټکي منفي اصـــــــــــطکاک
)[114:11] .(Bjerrum, 1969

 ډکون  :مرطوب واحد وزن مساوي دی له :
مشبوع واحد وزن مساوي دی له :
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په دې اساس

او
 کلی :
مشبوع واحد وزن مساوي دی له :
 میخ :
قطر
په دې اساس په میخ باندې الندې خواته اعظمي قوه د ( 116.7مساوات) له مخې
کیدلی شي چې اټکل شي  .څرنگه چې په دې حالت کې میخ یو اتکایي میخ دی او طول یې
دی ،او
[

]
یا
]

د

[

په حدودو کې وي

اندازه شوی مقدار په اعظمي توگه تقریباً د

( 35b.7شکل)چې د محاسبه شوي مقدار سره ډېر نږدی دی .

 9.7مثال
په ( 34a.7شکل) کې فرضوو چې

دی  ،میخ دایروي مقطع لري چې قطر

یې  0.305mدی  .ډکون چې د اوبو د سطحې څخه پورته قرار لري ،
∅ دی  .مجموعي کشوونکې قوه پیدا کړئ ∅ .

حل
د ( 113.7مساوات) څخه لرو چې :
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∅

گروپي میخونه )(Group Piles
 20.7گروپي اغیزمنتیا )(Group efficiency
په زیاتره حالتونو کې  ،میخونه خاورې ته د ساختماني بارونو انتقال لپاره په
ګروپي شکل سره استعمالیږي ،لکه چې په ( 36.7شکل)کې ښودل شوي دي  .د میخ یوه
خولۍ د ټول گروپ لپاره جوړیږي  .خولۍ کیدلی شي چې د ځمکې سره په تماس کې وي،
لکه چې په ډیرو حالتونو کې ( 36a.7شکل دې وکتل شي) یا په سیند کې د پالتفورم پشان
چې د ځمکې پر سر جوړیږي ( 36b.7شکل دې وکتل شي) .
د ګروپي میخونو د بار د زغم وړتیا پیدا کول ډیره زیاته ستونزمنه ده او تر اوسه په
مکمله توگه نه ده حل شوې  .کله چې میخونه یو د بل تر څنگ نږدې ځای په ځای شي ،یوه
مناسبه فرضیه داده چې د میخونو پواسطه خاورې ته چې کوم تشنج انتقالیږي یو د بل د
پاسه قرار نیسي او د میخونو د زغم وړتیا کموي ( 36c.7شکل دې وکتل شي) .میخونه په
یو گروپ کې باید داسې ځای په ځای شي چې د گروپ د زغم وړتیا د ځانگړي میخ د زغم
وړتیا د مجموعې څخه کم نشي  .په عملي توگه یو د بل څخه د میخونو فاصله  dد مرکز
څخه تر مرکز پورې  2.5Dاو په عادي حالت کې د  3څخه تر  3.5Dپورې په پام کې نیول
کیږي ].[275:10
د میخونو د گروپ د بار دزغم د وړتیا مؤثریت په الندې ډول پیدا کیږي .
)……………………………………………..(117.7
چېرې چې :
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ګروپي مؤثریت .
د میخونو د گروپ د زغم نهایي وړتیا .
په غیر د گروپ اغېزې څخه د هر میخ د بار د زغم نهایي وړتیا .
زیاتره د ساختمان انجنیران د اصطکاکي میخونو لپاره ګروپي مؤثریت حاصلولو
لپاره مخصوصاً په شگو کې د ساده تحلیل څخه اســــــــــتفاده کوي  .دا ډول تحلیل د
( 36a.7شکل) په مرسته توضیح کیږي  .په گروپ کې د هغوی د فاصلو په پام کې نیولو
) (1د یو بالک په شـــــــکل

سره میخونه د الندې دوو الرو څخه په یو باندې عمل کوي :

) ابعادو سره یا ) (2په ځانگړي شکل سره میخونه .

د(

که چېرې میخونه د بالک په شــــــکل عــــــــــمل ورکړئ ،د اصطکاک وړتیا
سره دې (
محیط دی او

د بالک د عرضي مقطع

في واحد منځني اصطکاکي مقاومت څخه عبارت دی) .په مشابه توگه د
( د هر ځانگړي میخ د

هر میخ لپاره چې په ځانگړي توگه عـــــــمل وکړي ،
عرضي مقطع محیط دی) ]. [276:10
په دې اساس :
[

]

∑

)………………………..(118.7
په دې اساس :

∑]

)………………..…..(119.7

[

د ( 119.7مساوات) څخه  ،که چېرې د میخونو د مرکز څخه مرکز ته فاصله  dزیات
لوی وي نو

دی  .په دې حالت کې میخونه د ځانگړو میخونو پشان عمل کوي  .په

دې اساس ،په عمل کې که چېرې

نو :
∑

او که چېرې

وي نو :
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∑
داصطکاکي میخونودګروپي مؤثریت محاسبه کولو لپاره د ( 119.7مساوات)
پشان زیات نور مساواتونه شتون لري  ،چې ځینې ددوی په ( 17.7جدول) کې ورکړل شوي
دي .

 36.7شکل  .د میخونو گروپ ]. [276:10

په دې باندې پوهیدل مهم دي چې د ( 119.7مساوات) پشان رابطې نیمه
پالستیکي دي او باید استعمال نه شي  .په حقیقت کې په ګروپي میخونو کې د
په گروپ کې د میخ د موقیعت پورې اړه لري ( 37.7شکل) .
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(گروپ میخونو گروپي مؤثریت  ηښودل

په ( 38.7شکل) کې په شگه کې د)

شوی دی ( Kishidaاو  . )Meyerhofله دې څخه دا څرگندیږي چې د سست او متوسط
شگو لپاره دگروپي مؤثریت اندازه د یو څخه لوی دی  .دا په لومړۍ مرحله کې د میخ
شاوخوا د شگو د متراکم کیدلو له سببه وي .
 17.7جدول  .د اصطکاکي میخونو د گروپ مؤثریت لپاره معادلې]. [278:10
فورمول

نوم

د  Coverse Labarreمساوات

[

]
چېرې چې

]

د Los Angeles Group Action

[

√

مساوات

}]

د  Seiler – Keeneyمساوات

[]

)

(

[

 dپه  ftسره په پام کې نیول شوی دی

 37.7شکل  .د میخ د موقیعت پر اساس پوټکي منځنې اصطکاک
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 38.7شکل  .په شگه کې د ګروپي میخونو د مؤثریت تغییرات]. [279:10

 21.7په مشبوع شوي کلى کې د گروپي میخونود زغم نهایي وړتیا
)(Ultimate Capacity of Group Piles in Saturated Clay
په ( 39.7شکل) کې په مشبوع کلی کې یو گروپ میخونه ښودل شوي دي  .د
نوموړي شکل په استفاده کیدلی شي چې د ګروپي میخونو د بار د زغم نهایي وړتیا په
الندې طریقه اټکل شي ]: [112:11
∑ تعین کړو .

لومړۍ مرحله  :د ( 18.7مساوات) په مرسته
]
چېرې چې ،

[

د میخ په موقیعت کې په غیر د اوبو ویستلو څخه د کلی

چسپناکې ده  .همدارنگه د ( 55.7مساوات) څخه لرو چې :
∑
په دې اساس :
)………………….(120.7

∑

]
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ابعادو لرونکی دی د یو بالک په

دوهمه مرحله  :یو گروپ میخونه چې د

شکل عمل کوي ،د فرضیې پواسطه د نهایي وړتیا تعینول  .د بالک د
پوټکي مقاومت مساوي دی له :
∑

∑
د میخ د څوکې د زغم وړتیا په الندې توگه محاسبه کیږي :
د ( 40.7شکل) څخه د زغم د وړتیا فکتور

قیمت اخلو  .په دې اساس نهایي بار

مساوي دی له :
∑

)………...(121.7

)

(

∑

دریمه مرحله  :د ( 120.7او 121.7مساواتونو) څخه السته راغلي قیمتونه مقایسه کوو  .د
نوموړي قیمتونو کوچنی ترین قیمت د

قیمت څخه عبارت دی ].[261:25

 39.7شکل  .په کلی خاوره کې د ګروپي میخونو د زغم وړتیا].[261:25
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 22.7د گروپي میخونو االستیکې ناسته

)(Elastic settlement of group piles

په عمومي صورت  ،د ګروپي میخونو ناسته چې هر میخ د یو شان کاري بار الندې
قرار ولري د گروپ د عرض

او د میخونو تر منځ د مرکز څخه تر مرکز پورې فاصلې d

په زیاتیدلو سره  ،زیاتیږي  .په لیتریچرونو کې د ګروپي ناستې په اړه زیاتو څیړنو صورت
نیولی چې زیات متفاوت پایلې یې لــــــرلې  .د ګروپي مــــیخونو د ناستې لپاره سـاده ترینه
رابطه د ) (Vesic, 1969پواسطه په الندې توگه ارایه شوې ده ][177:9

 40.7شکل  .د

سره د

او

تغییرات ].[261:25

)………………………………(122.7

√

چېرې چې :
د ګروپي میخونو االستیکي ناسته .
د ګروپي میخونو د مقطع عرض دی .
په گروپ کې د هر میخ عرض یا قطر .
د متناظر کاري بار الندې هر میخ االستیکي ناسته ( 15.7برخه دي وکتل شي) .
په شگه او جغل کې د ګروپي مـــــــــــیخونو لپاره د االستیکي ناستې په اړه
) (Meyerhof, 1976الندې تجربوي فورمول پیشنهاد کړی دی :
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, mm

)…………………………(123.7

√

چېرې چې :
)…………………………(124.7
او

د ګروپي میخونو د مقطع طول او عرض دی په  mسره .
د ناستې په محدوده کې د ستندرد نفوذ ) (SPTمنځنی نمبر دی (د میخونو د څوکې

الندې تقریباً د

سره مساوي ژوروالي کې).

) ………………………(125.7د نفوذ فکتور دی
د میخونو د نفوذ طول دی په  mسره .
په مشابه توگه د مخروط د نفوذ مقاومت رابطه د ګروپي میخونو ناستې سره په
الندې ډول ده :
)…………………………(126.7
چېرې چې ،

د ناستې په محدوده کې د مخروط د نفوذ مقاومت ) (CPTمنځنۍ اندازه

ده ( .دا باید په یاد ولرو چې په  126.7مساوات کې ټول مقدارونه په ثابت واحدونو سره
ارایه شوي دي )].[177:9
 23.7د گروپي میخونو تحکیمي ناسته)(Consolidation Settlement of Group Piles
په کلی کې د ګروپي میخونو تحکیماتي ناسته د  2:1تشنج ویشنې طریقې په
مرســـــته کیدلی شي چې اټکل شي  .دغه محاسبه په الندې مرحلو کې تر ســـــــــره کیږي
( 41.7شکل وکتل شي ) .
 .8مرحله  :فرضوو چې د میخونو دنفوذ ژوروالی  Lدی  .گروپ د

مجموعي بار

الندې قرار لري  .که چېرې د میخ خولۍ د ځمکې د سطحې څخه الندې وي  ،نو
په میخونو باندې د پورتني ساختمان د مجموعي بار منفي په ګروپي میخونو
باندې دخاورې مؤثره وزن سره مساوي دی ،چې د کندنکارۍ په واسطه لیرې شوی
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 .2مرحله  :فرضوو چې د

بار د میخ د پورتنۍ برخې څخه په  2L/3ژوروالي سره

خاورې ته انتقالیږي ،لکه چې په شکل کې ښودل شوی دی  .په همدې ژوروالي کې
بار په خطي شکل  2عمودي په یو افقي میل سره ویشل کیږي  .د

د

او

خطونه  2:1دوه خطونه دي .
 .3مرحله  :په مؤثره تشنج کې زیاتوالی چې د

بار پواسطه د خاورې هرې طبقې په

وسطي برخه کې واقع کیږي محاسبه د الندې فورمول پواسطه صورت نیسي :
)……………………………(127.7

)

()

چېرې چې :
د د طبقې په وسط کې د مؤثره تشنج زیاتوالی .
د ګروپي میخونو د پالن طول او عرض .
د

څخه تر

طبقې وسطه پورې فاصله .

 41.7شکل  .د ګروپي میخونو تحکیماتي ناسته ].[179:9
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 ،د  3طبقې

د بېلگې په ډول په ( 41.7شکل) کې د  2طبقې لپاره
او د د  4طبقې لپاره

لپاره

سره  .دا باید

په یاد ولرو چې دکلې په  1طبقه کې تشنج نه زیاتیږي ،ځکه چې دا د افقي سطحې
څخه پورته قرار لري له کومه ځایه چې په خاوره باندې د تشنج ویشنه
شروع کیږي ]. [180:9
 .4مرحله  :په هره طبقه کې تحکیماتي ناسته چې د تشنج د زیاتوالي له کبله رامنځته
شوې په الندې ډول محاسبه کیږي :
)……………………………….(128.7

[

]

چېرې چې :
د طبقې تحکیماتي ناسته .
په طبقه کې د تشنج د زیاتوالي له کبله د خالیگاو د اندازې تغییرات .
د طبقې د خالیگاو لومړنۍ اندازه (مخکې د ساختمان څخه) .
د طبقې ضخامت ( د یادولو وړ ده چې په  41.7شکل کې د  2طبقې لپاره
او  4طبقې لپاره

،د  3طبقې لپاره

).

 .5مرحله  :د ګروپي میخونو تحکیماتي مجموعي ناسته مساوي ده له :
)……………………………….(129.7

∑

دا په یاد ولرو چې د میخونو تحکیماتي ناسته کیدلی شي چې د همجواره ډکون ،
مجاورو بارونو یا د ځمکې الندې اوبو د سطحې د ټیټیدلو له سببه ایجادیږي ][180:9
لنډیز )(Summary
میخي تهدابونه د ژورو تهدابونو له جملې څخه دي  ،چې د کانکریټو ،فوالدو او
لرگیو څخه جوړیږي  .نوموړي تهدابونو قیمت نسبت سطحې تهدابونو ته زیات دی ،چې د
زیات قیمت سره سره د ځینو ساحوي شرایطو او په هغه ځایونو کې چې سطحې تهدابونو

322

میخي تهدابونه
Pile Foundations

څخه گټه اخستل ناممکن وي ،د ساختمان ډول ،د ساختمان پایدارۍ او دهغې د
مصئونیت په پام کې نیولو سره اړینه ده چې باید د میخي تهدابونو څخه استفاده وشي .
په دې فصل کې د میخي تهدابونو ډولونه لکه فوالدي ،کانکریټي  ،لرگین او
مرکب تهدابونه چې په ساختمانونو کې ورڅخه گټه اخستل کیږي تر بحث الندې نیول
شوي دي  .د نوموړي تهدابونو د استعمال ساحو،گټو او نیمگړتیاو په اړه مفصالً
معلومات ارایه شوي دي .همدارنگه د میخونو مختلف ساختماني ډولونه لکه اتکایي
میخونه ،اصطکاکي میخونه او تراکمي میخونو د طولونو اټکلول  ،نصبول  ،د بار د
انتقال میکانیزم او ډیزاین په اړه معلومات ورکړل شوي دي چې د ښه وضاحت لپاره
شکلونو او عملي مثالونو څخه گټه اخستل شوې ده .
د میخونو د ظرفیت اټکلول ،په مختلفو خاورو کې د میخونو د څوکې د زغم
وړتیا ،اصطکاکي مقاومت او په مختلفو حالتونو کې د مجازي بارونو اټکلولو په اړه
معلومات ورکړل شوي دي  .د محاسباتو د اسانتیا په خاطر د  SPTاو  CPTسره د
اصطکاکي مقاومت رابطو په اړه بحث صورت نیولی .
د بارونو الندې د میخونو ازمیښت په مختلفو طریقو سره ښودل شوی او هم د
میخونو ناستې د اټکلولو موضوعاتو په مختلفو خاورو او مختلفو شرایطو کې مطالعه
شوي دي  .د میخونو خښولو طریقې او محاسبه  ،د ګروپي میخونو کار او اغیزمنتیا ،په
مختلفو خاورو کې د گروپي میخونو د زغم وړتیا او د ګروپي میخونو د ناستې هم په دې
فصل کې تر بحث الندې نیول شوي دي .
پو ښتنې )(Problems
 .1په الندې شکل کې یو کانکریټي میخ چې  12 mاوږدوالی لري ښودل شوی دی .
دمیخ دڅوکې د بار د زغم وړتیا

د الندې طریقو په مرسته اټکل کړئ :

( )aد  Meyerhofپه طریقه .
( )bد  Vesicپه طریقه .
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( )cد  Coyleاو  Castelloپه طریقه .
په ( 26.7مساوات) کې د  m = 600څخه استفاده وکړئ .

 .2د پورتني شکل په پام کې نیولو سره د میخ

جانبي مقاومت په الندې طریقو سره

په الس راوړئ .
) (aد ( 40.7څخه تر  42.7مساواتونو) په استفاده .

او ∅

په

پام
کې ونیسئ .
) (bد  Coyleاو  Castelloپه طریقه ( 44.7مساوات) .
 .3د  1او  2پوښتنې د پایلو په استفاده د میخ مجازي بار پیشنهاد کړئ (د FS=4
څخه گټه واخلئ) .
 .4یو کانکریټي میخ چې  15.24 mاوږدوالی لري او د
عرضي مقطع لرونکی دی  ،کامالً په مشبوع کلی خاوره کې خښ شوی دی ،کوم
چې

،

∅،

ارقامو لرونکی دی .

مجازي بار چې د میخ پواسطه انتقالیږي په الس راوړئ ( FS = 3په پام کې
ونیسئ) .
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اتم فصل
برمه يې څاه تهدابونه )(Drilled - Shaft Foundations
 1.8پیژندنه )(Introduction
د تهدابونو په انجنیرۍ کې د کیسون ) (Caissonبرمه يې څاه )(Drilled – Shaft
او برمه يې پايه ) (Drilled-Pierاصطالح گانې په مترادف ډول يو د بل په ځای کې
استعمالیږي  .ټول نوموړي ډولونه په ساحه کې ريخت شوي میخي تهدابونه دي چې په
عمومي توگه  750mmاو يا له دې څخه زيات قطر لرونکې دي  ،او کیدلی شي چې سیخ
لرونکې وي او يا په غیر دسیخه وي او همدارنگه په النديني انجام کې د پلنوالي لرونکی
وي او يا په غیر د پلنوالي څخه وي  .ځینې وخت د نوموړې پايو قطر کیدلی شي د 305mm
پورې کوچنی وي .
ددې لپاره چې موضوع ښه روښانه شي ،مونږ د برمه يې څاگانو اصطالح د تهداب
د ساختمان تر الندينۍ برخې پورې د برمې پواسطه سوري کولو يا کیندلو ته وايي چې
وروسته دغه سوری د کانکريټو پواسطه ډکیږي  .د خاورې حالت يا ډول ته په کتلو سره
کیدلی شي چې د ساختمان په وخت د سوريو د شاوخوا خاورو د توئیدلو د مخنیوي
لپاره محافظوي پايپونه يا ) (Casingsاستعمالیږي  .څاه قطر معموالً په کافي اندازه
پراخه وي تر څو يو کس وکوی شي چې نظارت لپاره څاه ته داخل شي ]. [1011:17
د برمه يې څاه تهدابونه ډېرې گټې لري چې په الندې دول دي :
 .1يوازې يو برمه يې څاه تهداب کیدلی شي چې د میخي تهداب گروپ پر ځای
استعمال شي .
 .2د برمه يې څاه د جوړولو کارونه په سخت شگلن او جغل لرونکې ځمکه کې نسبت
کوبه يې میخونو ته اسانه دي .
 .5برمه يې څاه گانې د ساحې د هموارکارۍ نه مخکې کیدلی شي چې جوړې شي .
 .4څرنگه چې د برمه يې څاه الندينۍ برخــــــــــــه پلنه وي نو د پورته کوونکې قوې
) (Uplift loadپه مقابل کې زيات مقاومت لري .
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 .3د میخونو ) (Driven Pilesد ټک وهلو په وخت کې د ځمکې د لرزې په صورت کې
د نږدې ساختمانونو د تخريب سبب کیږي  .چې د برمه يې څاه گانو په استعمال سره
د دغه مشکل مخنیوی کیږي .
 .3د برمه يې څاه تهدابونه د افقي قوو په مقابل کې د زيات مقاومت لرونکی دی .
 .7برمه يې څاه تهدابونه نسبت میخي تهدابونو ته اقتصادي دي .
 .8هغه سطحه چې په هغې باندې د برمه يې څاه تهداب قاعده جوړيږي په سترگو لیدل
کیږي .
همدارنگه د برمه څاه تهداب په جوړولو کې ځینې نیمگړتیاوې هم شتون لري  ،چې
لومړی يې د نامناسب اقلیم له کبله د کانکريټ ريزۍ د پروسې ځنډيدل دي او همیشه
دقیق نظارت ته اړتیا لري  .بل يې د کندنکاريو په صورت کې برمه يې څاه تهداب کیدلی
شي د ځمکې د خويدلو سبب شي او نږدې ساختمانونو ته زيان واړوي ]. [1011:17
 2.8د برمه يې څاه تهدابونو ډولونه )(Type of Drilled Shafts
د ځمکې الندې طبقې ته د ساختماني بارونو د انتقال طريقې ته د ډيزاين په پام کې
نیولو سره د برمه يې څاه تهدابونه صنف بندي کیږي  .په ( 1a.8شکل) کې يوه مستقیمه
برمه يې څاه ښودل شوې ده  ،چې د پورتنۍ نرمې طبقې څخه تیره شوې او الندينۍ برخه يې
په سخته خاوره يا تیگه قرار لري  .د اړتیا په وخت کې د محافظې لپاره څاه کیدلی شي چې
د پايپ يا  Casingپواسطه پوښ شي  .دا ډول څاه گانې د وارده بار ونو په مقابل کې
مقاومت  ،د الندينۍ برخې د زغم د وړتیا او د محیط د اصطکاک قوې چې د محیط د
خاورې د تماس له کبله وي ،څخه رامنځته کیږي .
يوه پلن شوې څاه يا  1b.8( Belled Shaftاو 1c.8شکلونه دې وکتل شي) د
الندينۍ پلن شوې برخې او پورتنۍ مستقیمې برخې څخه جوړ شوی ،او نسبتاً د ښه زغم
لرونکې خاورې لپاسه قرار لري  .پلـــــــــــن شوې برخه کــــــــــیدلی شي چې د گنبدپه شکل
( 1b.8شکل) او يا هم زاويوي شکل ( 1c.8شکل) جوړ شي  .د زاويه لرونکې پلن شوې څاه
لپاره د موجوده تجارتي وسايلو ته په کتلو سره د عمود سره د
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زاويه ورکول کیږي  .د امريکې په متحده اياالتو کې زياتره برمه يې څاه گانو د بار د زغملو
د وړتیا معلومولو لپاره يوازې د الندينۍ برخې د زغم وړتیا ) (End-Bearingپه پام کې
نیول کیږي  .که څه هم د ځینو مشخصو شرايطو الندې د الندينۍ برخې د زغم وړتیا او د
اړخونو اصطکاک دواړه په پام کې نیول کیږي  .په اروپا کې دواړه د الندينۍ برخې د زغم
وړتیا او د اړخونو اصطکاک د تل لپاره په پام کې نیسي .
مستقیم شکله څاه گانې کیدلی شي چې د صخره يې طبقې څخه الندې هم وغزول
شي ( 1d.8شکل دې وکتل شي)  .د دارنگه څاه گانو د بار د زغم وړتیا په محاسبه کولو کې
د الندينۍ برخې د زغم وړتیا او عرضي تشنج چې د څاه د محیط په اوږدو کې او د صخرې
سره په تقاطع کې رامنځته کیږي په پام کې نیول کیږي ]. [1012:17

 1.8شکل  .د برمه يې څاه ډولونه ) (aمستقیمه څاه (b) ،او ) (cپلنه شوې څاه (d) ،مستقیمه څاه چې د

صخرې سره وصل شوې ].[1013:17
 3.8د جوړولو پروسې )(Construction procedures
د جوړولو ډېر عام پروسیجر چې د امريکې په متحده اياالتو کې استعمالیږي ،د
روټري برمې څخه عبارت دی  .د جوړولو درې اساسي ډولونه شتون لري  ،چې عبارت دي
له  :وچه طريقه  ،د پايپ پوښلو ) (Casingطريقه او د لمدې طريقې څخه .
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د جوړولو وچه طريقه )(Dry Method of Construction
دغه طريقه په هغه خاوره او صخره کې د استعمال وړ ده چې د ځمکې الندې اوبو
څخه پورته واقع وي او د څاه په مکمل ژوروالي سره دکیندلو په وخت کې د خاورې تويدلو
امکان نه وي  .په دې طريقه کې د جوړولو مراحل چې په ( 2.8شکل) کې ښودل شوي دي په
الندې ډول دي :
 .1مرحله  :د کندنکارۍ مناسبو ســـــــــــامان االتو په مرســــــــــته کندنکاری تکمیلیږي
(د  Bellساختمان سره که چېرې اړتیا وي)  ،او د څاه کیندل شوې خاوره نږدې
انباريږي ( 2a.8شکل).
 .2کانکريټ په سلنډر شکله سوري کې اچول کیږي ( 2b.8شکل).
 .5که چېرې اړتیا وي د څاه په پورتنۍ برخه کې سیخبندي شوې قفسه ځای په ځای
کیږي (2c.8شکل).
 .4وروسته کارنکريټ ريزي تکمیلیږي  .تکمیله شوې څاه په ( 2d.8شکل) ښودل
شوې .
د جوړولو کیسینگ طريقه )(Casing Method of Construction
دغه طريقه په هغه خاوره يا صخره کې چې د بور کیندلو په وخت کې تويدنه يا ډېر
زيات تغییر شکل واقع کیږي استعمالیږي  .د جوړولو مراحل چې په ( 3.8شکل) کې ښودل
شوي دي په الندې ډول دي :
 .1مرحله  :د کندنکارۍ پروسـه لکه وچې طريقې پشان صـورت نیسي ( 3a.8شکل).
 .2کله چې د تويدونکې خاورې سره مخامخ کیږي  ،د بینتونايت محلول په بور کې
اچول کیږي ( 3b.8شکل) .برمه کارۍ ته تر هغه وخته پورې ادامه ورکول کیږي چې
غیر قابل نفوذ خاورې يا صخرې سره مخامخ شي .
 .5کیسنگ وروسته په سوري کې داخلیږي ( 3c.8شکل) .
 .4اوبیز محلول د کیسینگ داخل څخه د سمرســـــیبل پمپ پواســـطه ويستل کیږي
( 3d.8شکل) .
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 .3يوه کوچنۍ برمه چې د کیسینگ څخه تیره شي په څاه کې داخلیږي او کندنکارۍ
ته ادامه ورکول کیږي (  3e.8شکل) .
 .3که چېرې اړتیا وي د کیندل شوې څاه قاعده پراخیږي (  3f.8شکل) .
 .7که فوالدي سیخانو ته اړتیا وي  ،سیخبندي شوې قفسه د څاه په ټول ژوروالي کې
ځای په ځای کیږي ( 3g.8شکل) .
 3h.8( .8شکل)تکمیله شوې څاه ښايي .
د جوړولو لمده طريقه )(Wet Method of Construction
دغه طريقې ته ځینې وخت د اوبیز تعويضي طريقه هم وايي  .اوبیز بینتونايت
محلول د کندنکارۍ په وخت کې د بور سوری د کندنکارۍ مکـمل ژوروالي پورې
خــــــالص ساتي ( 4.8شکل) .د جوړولو لمدې طــــــــريقې مـــــــــــراحل په الندې ډول دي
]:[301:8
 .1د اوبیز محلول په مرسته مکمل کــــــــــندنکارۍ ته ادامــــــه ورکــــــــــول کـــــیږي
( 4a.8شکل) .
 .2که چېرې سیخبندۍ ته اړتیا وي ،سیخبندي شوې قفسه په څاه کې ځای په ځای
کیږي ( 4b.8شکل ).
 .5وروسته په څـــــــــاه کې کانکــــــريټ کــــــیږي تر څو د اوبیز محلول ځای ونیسي
( 4c.8شکل ) .
 .4په ( 4d.8شکل ) کې تکمیله شوې برمه يې څاه ښودل شوې ده ]. [1015:17
)(Other design considerations
 4.8د ډيزاين نورې کتنې
په غیر د کیسینگه معمولې برمه يې څاه ډيزاين لپاره ،اصغري عمودي سیخبندۍ
ته هر وخت اړتیا ده  .اصغري سیخبندي د برمه يې څاه د عرضي مقطع مساحت  1%څخه
عبارت دی  .د برمه يې څاه معمولي سیخبندۍ لپاره  ،د ساختمان زياتره کودونو وړانديز
داسې دی چې بايد د کانکريټ ډيزاين مقاومت

د

مقدار څخه استفاده وشي  .په

دې اساس  ،د څاه اصغري قطر په الندې ډول تعینیږي ]: [1022:17
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)…………………(1.8

√

)

()

(√

 2.8شکل  .د جوړولو وچه طريقه  (a) :د برمه کولو پیل (b) ،د کانکريټ اچولو پیل  (c) ،د سیخانو
ځای په ځای کول ) (dتکمیل شوې څاه ].[1018:17
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 3.8شکل  .د جوړولو کیسینگ طريقه  (a) :د برمه کولو پیل (b) ،د اوبه کوونکې مادې سره برمه کاري،
) (cد کیسینگ واردول  (d) ،د کیسینگ کلکول او د اوبیز مادې ويستل  (e) ،د کیسینگ څخه الندې
برمه کول  (f) ،د الندې ځای ارتول  (g) ،د کیسینگ ويستل (h) ،تکمیل شوې څاه ].[1019:17
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 3.8شکل ادامه [1020:17].

512

برمه يې څاه تهدابونه
Drilled – Shaft Foundations

 4.8شکل  .د جوړولو اوبه کوونکې مادې طريقه  (a) :د اوبیز مادې سره مکمل ژوروالي سره برمه کول،
) (bد سیخانو ځای په ځای کول  (c) ،کانکريټول اچول  (d) ،تکمیله شوې څاه ]. [1021:17
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په پورته فورمول کې :
د برمه يې څاه قطر .
د کانکريټو د  28ورځو مقاومت دی .
د برمه يې څاه کاري بار دی .
د څاه د عرضي مقطع مساحت دی .
که چېرې برمه يې څاه د کششي بارونو الندې قرار ولري  ،نو سیخبندۍ ته د څاه
ژوروالي تر اخره پورې ادامه ورکړل شي .
د کانکريټو مخلوط ډيزاين )(Concrete Mix Design
د برمه يې څاه گانو لپاره د کانکريټو مخلوط ډيزاين د

نورو

کانکريټي

ساختمانونو څخه کوم توپیر نه لري  .کله چې سیخبندي شوې قفسه استعمالیږي ،د
کانکريټ ريزۍ په وخت دې ته پاملرنه کیږي چې سیخان په کانکريټو کې ښه ځای په ځای
شوي دي  .په زياتره حـــــالتونو کې د کانکريټو سلمپ تقريباً  15mmد منلو وړ گرځیدلی
دی  .همدارنگه د جغلو اعظمي سايز تقريباً د  20mmپه حدودو کې وي .
 5.8د بار د انتقالولو میکانیزم )(Load transfer mechanism
د برمه يې څاه څخه خاورو ته د بار انتقالولو میکانیزم د میخونو سره مشابه دی
چې په تیر فصل کې ورڅخه يادونه شوې ده  .په ( 5.8شکل) کې د برمه يې څاه د بار
ازمیښت پايلې چې په کلی خاورو کې د  Reeseاو ملگرو پواسطه په  1976کال کې تر سره
شوې  ،ښودل شوي دي  .په ( 5a.8شکل ) کـــې برمه يې څاه  762mmقطر او 6.94m
نفوذي ژوروالی لري  .په ( 5b.8شکل) کې د بار -ناستې منحني ښودل شوې ده  .دا لیدل
شوې چې برمه يې څاه مجموعاً  1246 kNبار متحملوي  .د جانبي مقاومت پواسطه
 800kNبار متحملیږي او پاتې نور يې د څاه څوکې پواسطه زغمل کیږي  .دا په ياد ولرو
چې الندې خواته تقريباً د  6mmپه اندازه ناسته کې جانبي مقاومت په مکمله ډول بسیج
(چمتو) کیږي  .که څه هم د څاه د څوکې مکمل مقاومت چمتو کولو لپاره  25mmناستې ته
اړتیا ده  .دغه وضیعت د هغه سره مشابه دی کوم چې د میخونو په حالت کې لیدل شوی وو
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 .په ( 5c.8شکل) کې د باريدنې په مختلفو مرحلو کې د بار  -ويشنې منځنۍ اندازې
منحنیانې ښودل شوي دي ]. [1022:17
 6.8د بار د زغم د وړتیا محاسبه )(Estimation of load bearing capacity
د برمه يې څاه د بار د زغم نهايي وړتیا ( 6.8شکل دې وکتل شي) مساوي دی له :
)……………………………...(2.8
چېرې چې
نهايي بار دی .
د څاه د څوکې د زغم نهايي وړتیا .
اصطکاکي (پوټکي) مقاومت .
د برمه يې څاه د تهداب د څوکې (په قاعده کې) نهايي بار

کیدلی شي چې د

سطحې تهدابونو ته مشابه د الندې معادلې پواسطه پیدا شي :
(

)) ..(3.8
چېرې چې
چسپناکه ده .
،

،

د زغم د وړتیا فکتورونه دي .

،

،

د بڼې فکتورونه دي .

،
،

،
،

د ژوروالي فکتورونه دي .
د تخته کیدلو ) (Compressibilityفکتورونه دي .

د څاه په قاعده کې د خاورې واحد وزن.
د څاه په قاعده کې عمودي مؤثره تشنج .
د قاعدې مساحت دی .
په دانه يې خاورو او چسپناکه خاورو کې د برمه يې څاه تهداب د بار د نهايي زغم اټکلولو
پروسیجر په النديني عنوان کې تشريح کیږي .
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 5.8شکل  .د  Reeseاو ملگرو پواسطه يې په برمه يې څاه باندې د بارگذارۍ ازمیښت پايلې  (a) .د برمه يې
څاه ابعاد (b) ،نسبت منځنۍ ناستې ته د مجموعي بار ،جانبي بار او برمه يې څاه تهداب د
قاعدې بار گراف  (c) .نسبت ژوروالي ته د بار د ويش گراف ].[1024:17
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 6.8شکل  .د برمه يې څاه تهداب د زغم نهايي وړتیا (a) :د  Bellسره او ) (bمستقیمې تنې لرونکې
].[1025:17

 7.8په دانه يې خاوره کې برمه يې څاه تهداب  :د بار د زغم وړتیا
)(Drilled Shafts in Granular Soil: Load – Bearing Capacity

د

اټکلول )

(Estimation of
( ،د

د يو برمه يې څاه چې د هغې قاعده په دانه يې خاوره کې قرار لري )

تهداب په قاعده کې د بار د زغم خالص نهايي وړتیا کیدلی شي چې د ( 4.8مساوات) له
مخې په الندې توگه حاصل کړو :
)……………….(5.8
د

)

]

( [

)

(

د زغم د وړتیا فکــــــــــتور دخــــــــــاورې د اصطکاک مختلفو زاويو ∅ لپاره د

(  1.8جدول) څخه اخستل کیږي .
∅

)……………….(6.8
) (
⏟

)……………….(7.8

)∅
)……………….(8.8
او  Cتغییرات په ( 1.8جدول) کې ورکړل شوي دي .
∅ سره د
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د  Chenاو  Kulhayکتنو ته
 1.8جدول  .د ∅ سره د

،

، ،

،

د الندې طريقې په مرسته محاسبه کیږي :
او تغییرات ].[533:22

 .1مرحله  :د بحراني سختۍ انډکس په الندې ډول محاسبه کیږي :
))] ………………………..(9.8
چېرې چې ،

∅

[

(

د بحراني سختۍ انډکس دی ( 1.8جدول ته دې وکتل شي).

 .2د کم شوي سختۍ انډکس په الندې ډول محاسبه کیږي :
)……………………..(10.8
چېرې چې

د خاورې د سختۍ انډکس دی چې په الندې تو گه پیدا کیږي .

)…………………..(11.8

)∅

()

()

په کوم کې چې :
د اوبه ويستل شوې خاورې د االستکیت مودول دی .
اتموسفیر فشار دی چې تقريباً مساوي کیږي په
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) سسته شگه(

څخه تر

) منځنۍ متراکمه شگه(

څخه تر

) متراکمه شگه(

{

څخه تر

دخاورې د  Poissonنسبت دی چې په الندې توگه پیدا کیږي ( 1.8جدول) .
)

)………(13.8

∅

),

(

∅

(

)………………………………(14.8
)

)………………………………(15.8
 .5مرحله  :که چېرې

∅

(

نو

)………………………………(16.8
که چېرې
}]

)…(17.8
د)

نو

(

)

(

() ∅
∅

)∅

[

({

مقدار کیدلی شي چې د  Berezantzevاو ملگرو د تحلیل څخه السته

راغلې رابطې له مخې په ښه شکل سره اټکل شي او په الندې ډول واضح کیږي .
)

)…………………………(18.8

(

)

(

چېرې چې :
)..(19.8
)

(

∅

د زغم د وړتیا فکتور دی ( 2.8جدول دې وکتل شي)
تصحیح فکتور دی .

په ( 19.8مساوات) کې ∅ په درجــــــــې ســـــــــــره دی  .د

سره د

تغییرات په

( 7.8شکل) کې ورکړل شوي دي ]. [534:22

د

(Estimation of
اټکلول )
په نهايي بار کې اصطکاکي مقاومت

چې په برمه يې څاه کې ايجاد شوی په

الندې توگه محاسبه کیږي :
)………………………………….(20.8
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چېرې چې
د برمه يې څاه محیط دی .
 2.8جدول  .د ∅ سره د

 7.8شکل  .د ∅ او

تغییرات ( 19.8مساوات) ][534:22

سره د  ωتغییرات ].[534:22
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)…….(21.8
)……… (22.8

د واحد سطحې اصطکاکي (پوټکي) مقاومت دی .
∅

د خاورې د فشار ضريب دی .

په  zژوروالي کې مؤثره عمودي تشنج دی .
په دې اساس
∫) ∅

)……..(23.8
تقريباً د

په ژوروالي کې د

(

∫

قیمت زياتیږي او د هغې څخه زيات ثابت پاتې

کیږي لکه چې په ( 15.8شکل) کې ښودل شوی دی .
په ساحه کې يو ريخت کانکريټي میخ او ښه ساختماني تخنیکونو لپاره  ،يو زيږ
مشترکه سطحه رامنځته کیږي اوپه دې اساس ∅ ،

کیدلی شي چې يو په پام کې ونیول
∅

شي .کوم چې د ضعیف اوبیز محلول لرونکې ساختمان لپاره

په پام

کې نیول کیږي ]. [537:22
خالص مجازي بار )

)

(Allowable Net Load,

(

د خالص مجازي بار

)

(

حاصلولو لپاره په نهايي بار باندې د ډاډمنتیا مناسب

فکتور عالوه کیږي يا
)

)………………………….(24.8

(

)

(

 8.8د ناستې پر اساس د بار د زغم وړتیا
)(Load Bearing Capacity Based on Settlement
 Reeseاو  O’Nielپه  1989کال کې د  41ازمیښتونو د پايلو څخه د ناستې پر
اساس د برمه يې څاه گانو د بار د زغم وړتیا محاســبه کولو لپاره يوه طريقه وړاندې کړه .
دغه طريقه په الندې محدوديتونو کې د اجرأ وړ ده .
 .1دبرمه يې څاه قطر :

.

 .2د  Bellژوروالی :

.

 .5ساحوي ستندرد نفوذ مقاومت :

.

 .4د کانکريټو سلمپ  :د  100څخه تر  225mmپورې .
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 8.8شکل  .د ( 25.8مساوات) السته راوړنه ]. [538:22

د  Reeseاو  O’Neilپروسیجر څخه لرو ( 8.8شکل ته دې وکتل شي ):
∑

)……………………(25.8

)

(

چېرې چې :
د غوڅیدنې د في واحد سطحې نهايي مقاومت .
د برمه يې څاه محیط .
دڅاه د څوکې د في واحد سطحې مقاومت .
) (

د قاعدې مساحت .

په ( 11.8شکل) کې د جغل او جغل لرونکې شگې لپاره د مورد نظر ناستې په
اساس د نارملې جانبي بار د انتقال منحني ښايي]. [539:22
)……………………(26.8
چېرې چې ،

د  iد طبقې په وسط کې عمودي مؤثره تشنج دی .
(

)) …………………(27.8
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د

،

او

واحدونه او د

او

،

مقدارونه د  SIپه سیستم کې

عبارت دي له :
SI

موارد

m
192
1.5
0.244

 9.8شکل  .په شگه کې د ناستې په مقابل کې د څاه د څوکې نارملې انتقالي قوه ].[540:22
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 10.8شکل  .په شگه کې د ناستې په مقابل کې نارملې انتقالي قوه ].[540:22

د برمه يې څاه د څوکې د زغم وړتیا مساوي دی له :
)………………(28.8
چېرې چې ،

(

)

په ساحه کې د ستندرد نفوذ نمبر دی ،چې د برمه يې څاه د قاعدې څخه د

په اندازه الندې اخستل کیږي ]. [542:22
د

او

مقدار او د

واحدونه د  SIپه سیستم کې په الندې ډول دي :
SI

موارد

د  1.27 mسره مساوي يا لوی وي ،زياته ناسته ممکن واقع شي  .په

که چېرې
دې حالت کې

په

سره تعويض کیږي يا
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)……………………………….(29.8
د مورد نظر ناستې پر اساس کیدلی شي چې د مجازي بار )

) (
(

د محاسبی

لپاره د ( 9.8او  10.8شکلونو) څخه استفاده وکړو  .دا بايد په ياد ولرو چې په نوموړی
شکلونو کې میالن لرونکې خط د ټولو ازمیښتونو منځنۍ پايله ښايي .

 11.8شکل  .د ناستې په مقابل کې نارملې جانبي قوې انتقال  (a) :جغل لرونکې شگه او ) (bجغل
][541:22
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په اوسني وخت کې ) Rollin (2005د جغل لرونکې شگو لپاره په ( 27.8مساوات)
کې په الندې توگه اصالحات راوستل :
)) ………………(30.8
د شگو لپاره چې د  50%څخه زيات جغل ولري :
)

)………………(31.8
د

،

،

او

(
(

واحدونه د  SIپه سیستم کې په الندې توگه

مقدار او د

ورکړل شوي دي :
SI

موارد

2.0
3.4
-0.085
m

 1.8مثال
په ( 12.8شکل) کې د خاورې پروفايل ښودل شوی دی  .د څوکې پواسطه بار
زغمونکې برمه يې څاه د  Bellسره د جغل او متراکمې شگې په طبقه کې ځای په ځای
شوې ده  .مجازي بار چې برمه يې څاه يې انتقال کړلی شي پیدا کړئ  .د ( 5.8مساوات) څخه
استفاده وکړئ او د ډاډمنتیا فکتور  4په پام کې ونیسئ .
خاورې متراکمې طبقې لپاره

∅،

.د

او

 .د برمه يې څاه اصطکاکي

مقاومت په پام کې مه نیسئ .

حل
مونږ لرو چې
]

)
)
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 12.8شکل  .د برمه يې څاه مجازي بار

د

∅ لپاره د ( 1.10جدول) څخه
)

اخیستل کیږي :
) (

(

د ( 9.8مساوات) څخه لرو
])

(1.8جدول دې وکتل شي(

∅

[

(

د ( 12.8مساوات) څخه لرو
()

)

(

د ( 13.8مساوات) او ( 1.8جدول) څخه لرو

)

()

()

د ( 10.8مساوات) څخه لرو
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(

)

,
)

څرنگه چې

()

څخه کوچنی دی نو د ( 17.10مساوات) څخه لرو :

د
}]
}]

(

)

(

() ∅
∅
(

)

(

)
∅

[

)∅

({

[

)

({

بنا پردې
()

)

()

()

()

(] )

( ) ([

)

(

)

(

)

(

 9.8په کلى کې برمه يې څاه تهداب  :د بار د زغم وړتیا
)(Drilled Shafts in Clay: Load-Bearing Capacity
په
∅( د زغم د وړتیا فکتور
د مشبـــــــــوع شــــــــوې کلی لـــــــــپاره چې )
( 4.8مساوات) کې مساوي د يو سره دی  .په دې اساس دغه حالت لپاره :
)…………………………(32.8
چېرې چې

)

(

په غیر د اوبو ويستلو څخه چسپناکې ده .

فرضوو چې

نو مونږ ( 32.8مساوات) بیا ځلی لیکو چې :

)………………………(33.8

)

(

چېرې چې :
(
)
)……………(34.8
دلته د خاورې د سختۍ انډکس دی  ،چې په ( 11.8مساوات) کې تعريف شوی .
د)

∅( لپاره مساوي کېږي په :
)…………………….…(35.8
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 O’Neillاو  Reeseپه  1999کال کې د

او

تر منځ يوه تقريبي رابطه ارايه کړې

ده  .دغه رابطه په ( 13.8شکل) کې ښودل شوی ده .د ټولو عملي مقاصدو لپاره
سره مساوي او يا لوی دی،
)

(  ،پس د

د يو

اتموسفیري فشار دی چې مســـــــــاوي کېږي په
قیمت کولی شو چې  9په پام کې ونیسو ]. [543:22

د( Whitaker , 1966او  )Cookتجربو دا ښودلې ده چې د  Bellلرونکې برمه يې
څاه گانو لپاره چې د څاه څوکه د

د  10%څخه تر  15%پورې ناسته ولري د)

(

مکمل مقدار نیول کېږي  .په مشابه توگه د مستقیم برمه يې څاه گانو لپاره چې
)
)

( وي د)

( مکمل مقدار د څاه څوکه د

د  20%پورې ناسته ولري

( نیول کېږي .
په کلی کې د برمه يې څاه گانو د پوټکي مقاومت د ( 55.7مساوات) سره مشابهت

لري .
∑

)……………………………..(36.8

 13.8شکل  .د

تقريبي تغییرات ]. [544:22

سره د
523

برمه يې څاه تهدابونه
Drilled – Shaft Foundations

 Kulhawyاو  Jacksonپه  1989کال کې د مستقیم برمه يې څاه گانو 106ساحوي
ازمیښتونو پايلې ( 65يې پورته کوونکې او  41يې فشاري وو) راپور کړی وو  .د پايلو
څخه حاصل شوې ډيره ښه رابطه عبارت ده له :
) (

)…………………………..(37.8
په پورته فورمول کې

اتموسفیري فشار دی .

په دې اساس په محافظه کارانه توگه مونږ فرضولې شوی چې :
)…………………………..(38.8

 10.8د ناستې پر اساس د بار د زغم وړتیا
)(Load Bearing Capacity Based on Settlement
 Reeseاو  O’Neillپه  1989کال کې د برمه يې څاه گانې د زغم نهايي مجازي وړتیا
د اټکلولو لپاره چې په کلی خاوره کې موقیعت لري (د ناستې پر اساس) يوه کړنالره يې
پیشنهاد کړله  .ددې کړنالرې پر اساس مونږ کولی شو چې د ( 25.8مساوات) په مرسته د
خالص نهايي بار پیدا کړو .
∑

)

(

د پوټکي د في واحد سطحې اصطکاک مقاومت کیدلی شي په الندې ډول السته
راشي:
)…………………………(39.8
د

)(

لپاره الندينی قیمتونو سپارښتنه شوی :
د برمه يې څاه د پورته  1.5mاو ښکته يو د  Dsقـــــــــطر سره برابر لپاره

(که چېرې

سره وي نو د څاه د بدنې د قطر په اندازه پورتنۍ برخې او د  Bellد

محیطي سطحې لپاره
د نورو ځايونو لپاره
د

.

).
دي .

رابطه ( د برمه يې څاه تهداب د څوکی د في واحد سطحې بار) په الندې ډول ده
)

)………………(40.8
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چېرې چې :
په اندازه الندې عمودي فاصله کې په غیر د اوبو ويستلو

د قاعدې څخه د
منځنۍچسپناکه ده او
که چېرې

اتموسفیري فشار دی .
واقع کیدلو په حد

لوی وي ،نو په واحد سطحه باندې دنهايي بار

لپاره

کې به ډېره زياته ناسته صورت ونیسي  .په دې اساس د

بايد د

الندې مقدار سره تعويض کړو :
)………………………………….(41.8
چېرې چې :
)………………………………..(42.8
د

او

د واحد سره يو ځای د  SIپه سیستم کې په ( 3.8جدول)

رابطي د

کې ورکړل شوي دي ]. [546:22
دناستې پر اساس د ( 14.8او  15.8شکلونه) کیدلی شي چې اوس د بار د زغم
مجازي وړتیا د ارزولو لپاره استعمال شي (.په ياد ولرو چې په  14.8شکل کې د زغم
دی نه

نهايي وړتیا

) ددې کار د اجرأ لپاره الندې مرحلې په پام کې نیسو :

 .1مرحله  :د ناستې مقدار  sبايد انتخاب شي .
∑ او

 .2مرحله  :د

محاسبه کول .

 .5د ( 14.8او  15.8شکلونو) او د  2مرحلې محاسبه شوي قیمتونو او په استفاده د
افقي بار او دڅاه د څوکې بار تعینول .
 .4د افقي بار او دڅاه د څوکې بار د جمع کولو څخه مجموعي مجازي بار حاصلیږي .
 5.8جدول  .د

او

لپاره رابطې ]. [546:22
SI

مورد
)

(
])
)

(

[
(
mm
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 2.8مثال
په ( 16.8شکل) يو برمه يې څاه ښودل شوی ده .
) (

،

،
) (

او

،

دی  :تاســې پیدا

کړئ :
( )aد برمه يې څاه د څوکې د زغم نهايي وړتیا.
( )bد پوټکي نهايي مقاومت .
( )cکاري بار ). (FS=3

حل
( )aبرخه  :د ( 33.8مساوات) څخه لرو :
) ()

(نوټ  :کله چې

( ] ) ( ) ([

) (

) (

)

(

)

 14.8شکل  .په چسپناکه خاوره کې دناستې په مقابل کې د نورمال شوي جانبي قوې انتقال گراف
].[547:22
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( )aبرخه  :د ( 36.8مساوات) څخه لرو :
∑
د ( 38.8مساوات) څخه لرو:
)
])

(

)

()
([)

(
()

(

( )bبرخه :
)

(

 15.8شکل  .په چسپناکه خاوره کې دناستې په مقابل کې د نورمال شوي جانبي قوې انتقال گراف
].[547:22
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 16.8شکل  .په غیر د  Bellڅخه برمه يي څاه ].[548:22

 11.8په كاري بار کې د برمه يي څاه ناسته
)(Settlement of Drilled Shafts at Working Load
په کاري بار کې د برمه يي څاه ناسته په ( 15.7برخه) کې د مطرح شوي طريقې پشان
محاسبه کېږي  .په زياتره حالتونو کې چې بار د څاه د مقاومت پواسطه انتقالیږي د هغه بار
برخه اخیستنې

په نسبت کم دی کوم چې قاعدې ته انتقالیږي  .په داسې حاالتو کې د

څخه صرف نظر کېږي ( .په ياد ولرئ چې په  74.8او  75.8مساواتونو کې د برمه يي څاه گانو
په

لپاره

سره تعويض کېږي) ]. [548:22

 3.8مثال
د ( 17.8شکل) په پام کې نیولو سره لرو چې :
) (

،

او کاري بار

،

،

سره دي  .االستیکي ناسته

په کاري بار کې اټکل کړئ  .د ( 75.7 ،73.7او  76.7مساواتونو) څخه استفاده وکړئ .
𝜉،

،

،
په پام کې ونیسئ .
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حل
د ( 73.7معادلې) څخه لرو چې :
(

)

) (

(])

)

()

)

[

(

()

) (

(

د ( 75.7معادلې) څخه لرو چې :
) (

د ( 13.7جدول) څخه د سخت کلی لپاره

سره دی  ،همدارنگه :
(

) ()

) (

په دې اساس
()

)

(

()

)

(

) (

د ( 76.7او  77.7مساواتونو) څخه لرو :
(

)

)

(

) (

چېرې چې :
√
)

()

√
(

]

)

()

([

) (

مجموعي ناسته مساوي ده له :
) (

) (

) (

 12.8د افقي بار زغملو وړتیا -مشخصه او د مومنټ طريقه
)(Literal Load-Carrying Capacity – Characteristic Load and Moment Method
په ( 16.7برخه) کې د میخونو د افقي بار زغملو وړتیا او د برمه يي څاه د بار د
انتقال وړتیا د تحلیل لپاره تر بحث الندې نیول شوي دي ،په همدې اساس هغوی بیاځلې
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دلته نه تکراريږي  Duncan .په  1994د برمه يي څاه گانو لپاره د جانتي يا افقي بار د وړتیا
اټکلولو په خاطر د بار د مشخصې طريقه رامنځته کړه ،چې د هغې استعمال نسبتاً ساده
دی .
د بار دمشخصې طريقې پر اساس د بار مشخصه

او مومنټ

بې بعده رابطې

دي چې کیدلی شي د الندې رابطو پواسطه واضح شي :
د بار مشخصه )(Characteristic Load
)

)( …………(43.8د کلی لپاره)
)( …………(44.8دشگې لپاره)

)

∅

()

(

()

(

د مومنټ مشخصه )(Characteristic Moment
)

)( …………(45.8د کلی لپاره)
)( …………(46.8دشگې لپاره)

)

∅

()

(

()

(

چېرې چې :
برمه يې څاه قطر دی .
د برمه يې څاه االستکیت مودول دی .
د برمه يي څاه د عرضي مقطع د انرشیايي مومنټ او د يو جامد مقطع د انرشیايي
مومنټ تر منځ نسبت دی (په غیر د درز څخه څاه لپاره چې په غیر د مرکزي خالیگاه
څخه وي

) ]. [549:22

د شگې في واحد وزن دی .
∅ د خاورې مؤثره اصطکاک زاويه ده .
د رنکین غیر فعال فشار ضريب دی .
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له کبله تغییر شکل

د ځمکې په سطحه کې د وارده بار

(Deflection Due to Load

)Applied at the Ground Line

بار له اثره چې د ځمکې په

په شگه او کلی خاورو کې د برمه يي څاه گانو لپاره د
سطحه وارد شوې ،په ( 17.8او  18.8شکلونو) کې د
ښودل شوي دي  .په ياد ولرو چې
مقدار معلوم وي  ،د
استفاده کیدلی د

ته گرافونه

نسبت

د ځمکې د سطحې تغییر شکل دی  .که چېرې د

او

نسبت کیدلی شي محاسبه شي  .وروسته د شکل په
قیمت اټکل شي او په دې اساس د

 17.8شکل  .په کلی خاوره کې د

نسبت

قیمت السته راځي .

ته گراف]. [549:22

د ځمکې په سطحه کې د وارده مومنټ له کبله تغییر شکل
په شگه او کلی خاورو کې د برمه يي څاه گانو لپاره د
ځمکې په سطحه وارد شوې ،په ( 17.8او  18.8شکلونو) کې د

ته د تغییراتو گراف ښودل شوی دی  .په ياد ولرو چې
شکل دی  .که چېرې د

،

او

557

نسبت

د ځمکې د سطحې تغییر

مقدار معلوم وي  ،د

شکل په استفاده السته راځي ]. [550:22

مومنټ له اثره چې د

قیمت کیدلی شي د
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د ځمکې سطحې څخه پورته د وارده بار له کبله تغییر شکل
)(Deflection Due to Load Applied Above the Ground Line
کله چې د

يو بار د ځمکې سطحې څخه پورته وارد شوی وي ،د ځمکې په سطحه

دوه بارونه

ايجاديږي لکه چې په ( 19a.8شکل) کې ښودل شوي

او

دي  .د انطباق حل په استفاده اوس کیدلی شي چې د ځمکې سطحې تغیر شکل حاصل شي
 .مرحله په مرحله پروسیجر په الندې ډول دی ( 19b.8شکل).

 18.8شکل  .په شگه کې د

 .1مرحله :

او

نسبت

او

ته گراف ]. [550:22

محاسبه کېږي .

 .2مرحله :

تغییر شکل محاسبه کېږي  ،کوم چې يوازې د

 .5مرحله :

تغییر شکل محاسبه کېږي ،کوم چې يوازې دمومنټ د عمل له اثره وي

 .4مرحله  :د
)

د عمل له اثره وي

بار مقدار تعینول  ،کوم چې د عین تغییر شکل له سببه وي لکه

(.
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 .3مرحله  :د
لکه )

د مومنټ مقدار تعینول  ،کوم چې د عین تغییر شکل له سببه وي
(.

 .3د

)

( محاسبه کول او د

تعینول .

 .7د

)

( محاسبه کول او د

تعینول .

 .8د مرکب تغییر شکل محاسبه کول .
)…………………….....(47.8

)

(

)

 19.8شکل  .د بار او مومنټ له اثره انطباقي تغییر شکل]. [550:22
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يوازی د ځمکې سطحې بار له کبله په برمه يې څاه کې اعظمي مومنټ
)(Maximum Moment in Drilled Shaft Due to Ground Line Load Only

په ( 20.8شکل) کې يوازې د ځمکې سطحې بار
برمه يې څاه گانو لپاره د

له کبله د کلک شوي او ازاد سر

يو گراف ښودل شوی دی  .د کلک

سره د

شوي سر څاه گانو لپاره په څاه کې اعظمي مومنټ
واقع کېږي  .د دې ډول حالت لپاره که چېرې

،

د ځمکې په سطحه کې
او

معلوم وي نو د

قیمت په اسانۍ سره پیدا کېږي ].[1015:17

 20.8شکل  .د

تغییرات ].[1015:17

سره د

د ځمکې سطحه کې د بار او مومنټ له کبله اعظمي مومنټ
)(Maximum Moment Due to Load and Moment at Ground Line
که چېرې يو بار

او مومنټ

د ځمکې په سطحه وارد شي ،په برمه يي څاه

کې اعظمي مومنټ په الندې طريقې سره پیدا کېږي :
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 .1مرحله  :مخکینۍ کړنالرې په استفاده  ،او د ( 47.8مساوات) په مرسته
(

)

محاسبه کېږي .

 .2مرحله  :د د مشخصې د طول پیدا کولو لپاره د الندې معادلې څخه استفاده کوو :
)……………………….(48.8

)

 .5مرحله  :د ځمکې سطحې څخه الندې د څاه په

(

ژوروالي کې مومنټ د الندې

فورمول په مرسته محاسبه کېږي :
)……………………….(49.8
چېرې چې،

،

د مومنټ بې بعده ضريبونه دي ( 21.8شکل دې وکتل شي).

د اعظمي مومنټ مقدار
مختلف ژوروالي کې د

کیدلی شي چې دبرمه يي څاه د پورتنۍ برخې په

د محاسبه کولو پواسطه السته کړو .

د بار مشخصې طريقه يواځې په هغه وخت کې د اعتبار وړ ده که چېرې
)

د

( څخه کم وي  ،د ځمکې د سطحې تغییر شکل کم او مومنټ زيات اټکل کېږي .

په شگه او کلی کې د برمه يي څاه لپاره د

 21.8شکل  .د

سره د

( په الندې جدول کې ورکړل شوي دي .

)

او

541

تغییرات ].[1016:17
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لنډيز )(Summary
په انجنیري اثارو او لیکنو کې برمه يي څاه تهدابونه په مترادفو نومونو لکه
کیسون ) ،(Caissonبرمه يي څاه گانې ) (Drilled-Shaftsاو برمه يي پايو (Drilled-
) Piersپه نوم ياد شوي او يو د بل په ځای کې استعمال شوي دي .
په دې فصل کې د برمه څاه گانو د گټو ،ډولونو لکه مستقیمه څاه ،په الندينۍ برخه
کې پلنه شوې څاه او مستقیمه څاه چې د صخرې سره وصل شوې وي ،په اړه معلومات
ورکړل شوي.
د برمه يي څاه گانو د جوړولو کړنالرې او د جوړولو پروسیجرونو په اړه هم بحث
صورت نیولی  ،چې د جوړولو مختلفو طريقو لکه د جوړولو وچه طريقه  ،د جوړولو
 Casingطريقه او دجوړولو لمدې طريقې پواسطه د برمه يي څاه گانو د جوړولو مرحلې
توضیح شوي دي او هره مرحله په شکلونو کې واضح شوې ده .
د برمه يي څاه گانو د ډيزاين په موضوعاتو کې د بار د انتقالولو میکانیزم  ،په
مختلفو خاورو (لکه شگه او کلی) کې د بار د زغم د وړتیا پیدا کول ،د ناستې پر اساس د
زغم وړتیا تعینول ،د کاري بارونو الندې د برمه يي څاه گانو ناسته  ،د افقي بار زغملو -
مشخصه او د مومنټ طريقې شاملې دي .
په مختلفو شرايطو کې د برمه يي څاه گانو د مختلفو ډولونو په ډيزاين کې د
تجربوي ضريبونو جدولونو ،شکلونو په مرسته اود مثالونو په ارايه کولو سره صورت
نیولی دی .

پو ښتنې )(Problems
 .1يوه برمه يي څاه چې په الندې شکل کې ښودل شوې ده  .د الندې ارقامو په پام کې
نیولو سره د تهداب د څوکې د زغم خالص مجازي وړتیا پیدا کړئ .

∅
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د ( 8.8مساوات) څخه استفاده وکړئ .
 .2د لومړۍ پوښتنې د ارقامو په استفاده ،د تهداب د څوکې د زغم خالص مجازي
فرض کړئ .

وړتیا د ( 15.8مساوات) په مرسته پیدا کړئ .

 .3د برمه يي څاه لپاره چې په لومړۍ پوښتنه کې ښودل شوې ده ،په  6mپورتنۍ برخه
کې ،کومه چې په کلی خاوره کې موقیعت لري ،د پوټکي اصطکاک څومره دی؟
 .4لومړۍ پوښتنه د الندې ارقامو په پام کې نیولو سره بیا ځواب کړئ ؟

∅

 .5څلورمه پوښتنه د ( 5.8مساوات) په مرسته بیا ځواب کړئ .
کړئ ؟
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نهم فـصل
د خاورې افقي فشار )(Lateral Earth Pressure
 1.9پیژندنه )(Introduction
عمودي یا عمود ته نږدې د خاورې میالن د استنادي دیوالونو  ،صفحه ئې ستنه
لرونکې کنسولي دیوالونو ،صفحه ئې ستنه لرونکو بیلوونکو دیوالونو او داسې نورو
مشابه ساختمانونو په وسیله ساتل کیږي  .د دارنگه ساختمانونو د صحیح ډیزاین
لپاره د خاورې د افقي فشار محاسبې ته اړتیا لیدل کیږي  ،کوم چې د مختلفو
فکتورونو پورې اړه لري د بېلگې په ډول  (a) :د دیوال د بیځایه کیدلو اندازې او ډول،
) (bد خاورې د غوڅیدنې د مقاومت پارامیتر (c) ،د خاورې واحد وزن او ) (dد دیوال
شاته د ډکون زیم ایستنې حالت  1.9 ( .شکل ) کېد دیوال شاته دمشابه ډکون ډول لپاره
د  Hارتفاع لرونکې یو استنادي دیوال ښودل شوی دی .
( )aدیوال ممکن د بیځایه کیدلو مخه ونیسي ( 1a.9شکل) .د دیوال پر مخ په هر
ژوروالي سره د خاورې افقیفشار ته د خاورې ساکن فشار وایې .
( )bدیوال کیدای شي د ساتل شوي خاورې څخه بیل یا کوږ شي( 1b.9شکل) .د
دیوال د کافي کږیدنې په صورت کې د دیوال تر شا مثلثي شکله خاوره
تخریبیږي  .په دې حالت کې افقي فشار ته د خاورې فعال فشار وایې .
( )cدیوال کیدای شي چې دننه ساتل شوې خاورې خواته کوږ شي ( 1c.9شکل)  .د
دیوال د کافې کږیدنې په صورت کې د خاورې ساتل شوې برخه تخریبیږي  .په
دې حالت کې افقي فشار ته د خاورې غیر فعال فشار وایې .
په (  2.9شکل) کې د خاورې د افقي فشار مختلف خاصیتونه ’ σhد دیوال د
بیځایه کیدلو په وخت کې د دیوال په ټاکلې ژوروالي کې ښودل شوي وي .
د کتاب په راتلونکو برخو کې د استنادي دیوال پر مخ د ساکنو  ،فعالو او
غیرفعالو فشارونو پیدا کولو لپاره د مختلفو رابطو په اړه به بحث وشي  .فرضوو چې
لوستونکي له پخوا څخه د خاورې د افقي فشار په هکله معلومات لري ،او په دې
فصل کې یواځې له نوموړې موضوع څخه یو څه مختصر مرور صورت نیسي ].[308:5

433

د خاوری افقي فشار
Lateral Earth Pressure

 1.9شکل  .د استنادې دیوال پر مخ د خاورې د افقي فشار خاصیت ]. [308:5

 2.9شکل  .په یو معین ژوروالې کې د خاورې د افقي فشار مختلف خاصیت ].[309:5

 2.9د خاورې ساکن افقي فشار )(Lateral earth pressure at rest
د  Hپه لوړوالي سره یو عمودي دیوال د خاورې د استناد یا ساتلو لپاره په پام
کې نیول شوی دی ( په  3.9شکل کې ښودل شوی)  ،چې ) (Yواحد وزن لري او
همدارنگه د ځمکې پر سطحه د  qمساوي ویشلی بار هم عمل کوي  .دخاورې د
غوڅیدنې مقاومت عبارت دی له ][309:5
)………………………………...(1.9
په پورته فورمول کې :
 سریښناکې مؤثر نورمال فشار . مؤثر اصطکاک زاویه .433
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د ځمکې سطحې الندې د  zپه هر ژوروالي سره د ځمکې الندې عمودي فشار
عبارت دی له :
)…………………………...(2.9
که چیرې دیوال ساکن وي او د خاورې داخل یا بیرون خوا ته د هغې بیځایه
کیدل په هیڅ صورت سره مجاز نه وي (یعنې نسبتي اوږدیدنه یې صفر ده) نو د  zپه
ژوروالي سره افقي فشار مساوي دی له :
)…………………………...(3.9

+

o

o

=

h

په پورته فورمول کې :
 - uد منفذونو د اوبو فشار.
’ -K0دخاورې ساکن فشار ضریب دې .
د نورمال کلکې شوې خاورې لپاره د K0رابطه عبارت ده له :
)………………………...(4.9

0

 4.9مساوات یو تقریبې تجربوي مساوات دی .

 3.9شکل  .د خاورې ساکن فشار ].[310:5
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د زیات محکمیدونکې خاورې لپاره د خاورې ساکن فشار ضریب پالندی ډول پیدا
کیږي :
)……………………………...(5.9

=

0

په پورته فورمول کې :
 - OCRد زیات محکمیدونکي خاورې نسبت دې .
د خاورې ساکن فشار ضریب د صحیح مقدار انتخاب سره کولی شــــــو چې د
 3.9مساوات د  Zپه ژوروالي سره د خاورې د افقي فشار تغیراتو د پیدا کولو لپاره یې
استعمال کړو  3b.9 ( .شکل) کې نسبت ژوروالي ته د ’ σhتغیرات چې په (  3a.9شکل)
کې ترسیم شوي ښودل شوي دي  .دا په یاد ولرو چې که چېرې سر باري q = 0او د
منفذونو د اوبو فشار  u = 0وي د فشار دیاگرام ئې مثلثي وي  .اوس کولی شو چې
مجموعي فشار  3a.9( P0شکل ) کې د دیوال په في واحد طول کې د فشار د دیاگرام
مساحت څخه چې په (  3b.9شکل) کې ورکړل شوې ،السته راوړو او مساوي دی له :
)………………………(6.9

P0 = P1 + P2 = qK0 H + γ H2 K0

په پورته فورمول کې :
 - P1د مستطیل مساحت .
 - P2د مثلث مساحت .
اوس د السته راغلي قوې  P0د تأثیر خط موقیعت کولی شو چې د دیوال د
الندینی برخې څخه د مومنټ په نیولو سره حاصل کړو .په دې ترتیب لرو چې :
)………………………………………….(7.9

) (

=

که چیرې د ځمکې الندې اوبو سطحه  z < Hپه ژوروالي سره موقیعت ولري ،
د ساکن فشار دیاگرام چې په (  3b.9شکل) کې ښودل شوی دی باید یو څه اصـــــــــالح
شي ،لکه چې په ( 4.9شکل) کې ښودل شوی دی  .که چیرې د ځمکې الندې اوبو له
سطحې څخه د خاورې مؤثره واحد وزن مساوي’ γیعنې ( )γsat – γwسره وي نو :
σh’ = K0σ0’ = K0 q
)σh’ = K0σ0’ = K0 (q + γH1

Z = 0,
Z = H1,

او
)σh’ = K0σ0’ = K0 (q + γH1 + γ’H2
433
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دا باید په یاد ولرو چې په مخکینې مساواتونو کې ’ σ0او ’ σhمؤثره عمودي او
افقي فشارونه دي  .په دیوال باندې د ټولې واردې شوې قوې پیداکولو لپاره
هایدروستاتیکي فشار  uورسره جمع کیږي ،کوم چې د  z = 0څخه تر  z = H1پورې
مساوي صفر دی ،او په  z = H2کې مســـاوي  γwH2دی  .د ’ σhاو  uتغیرات په
ژوروالي کې په (  4b.9شکل) کې ښودل شوې دی  .په دې اساس د دیوال په فې واحد
طول کې مجموعي قوه کیدلی شي چې د فشار د دیاگرام څخه السته راوړو  .خصوصاً ،
P0 = A1 + A2 +A3 +A4 +A
 Aد فشار د دیاگرام مساحت دې  ،نو :
)H22 ….…..(8.9

H1 ) H 2 + K0 H2 2 +

P0 = K0 q H1 + K0 q H12 + K0 (q +

 4.9شکل  .په  z < Hژوروالې کې دځمکې الندې اوبو سطحې سره د خاورې ساکن فشار ][311:5

 1.9مثال
په ( 5a.3شکل) ښودل شوي استنادي دیوال کې د خاورې افقي قوه د دیوال په فې
واحد طول کې پیدا کړئ  .همدارنگه د السته راغلې قوې موقیعت پیدا کړئ .
فرض کړئ چې  OCR = 1دې .

حل
K0 = 1- sinф’ = 1 – sin30o = 0.5
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 5.9شکل  .په استنادي دیوال باندې د خاورې افقي فشار پیدا کول ][311:5

=0

 Z = 0,په

= 0,

= (16.5) (2.5) = 41.25 kN/m2

 Z = 2.5m,په

= K0σ0’ = (0.5)(41.25) = 20.63kN/m2
= (16.5) (2.5) + (19.3 – 9.81) 2.5= 64.98 kN/m2

 Z = 5m,په

= K0σ0’ = (0.5)(64.98) = 32.49kN/m2
د هایدروستاتیکي فشار تقسیم پالندې ډول دې :
د  z = 0څخه تر  z = 2.5mژوروالې پورې  u = 0دې .
د  z = 5mژوروالې کې

u = Yw(2.5) = (9.81)(2.5) = 24.53kN/m2

د دیوال هایدروستاتیکي فشار په ( 5b.9شکل) کې ښودل شوی دی .
د دیوال په فې واحد طول کې مجموعي قوه د فشار د دیاگرام مساحت څخه
السته راځي یا:
P0 = A1 + A2 + A3 + A4
(2.5)(32.49 – 20.63) +

(2.5)(20.63) + (2.5)(20.63) +

=

(2.5)(24.63)= 122.85 kN/m
د فشار د مرکز موقیعت د دیوال د الندینۍ برخې ( Oنقطې) څخه اندازه کیږي .
)

(

)

= 1.53 m

(

)

(

=̅
=
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فعال فشار)(Active pressure
 3.9دخاورې رنکین فعال فشار)(Rankine active earth pressure
که چیرې یو دیوال د  Δxپه اندازه له خاورې څخه بیل شي (په  6a.9شکل کې
ښودل شوی) د دیوال پر مخ د خاورې فشار په هر ژوروالي سره کمیږي  .هغه دیوالونه
چې غیر اصطکاکي وي افقي فشار ’ σhد  zپه ژوروالي سره کله چې  Δxصفر شي،
مسـاوي دی له)=K0 Yz

 .(K0مگر د  Δx > 0سره

د

 K0څخه کمیږي].[328:4

په ( 6.9شکل) کې د  Mohrدایرې د دیوال د  Δx = 0او  Δx > 0بیځایه کیدلو
سره متناظر په ترتیب سره د  aاو  bپه دایرو سره ښودل شوي دي  .که چېرې د دیوال
بیځایه کیدنه  Δxزیاته شي ،د  Mohrدایره ممکن د  Mohr-Coulombد تخریب
پوښښ سره مماس شي چې د الندیني مساوات له مخې تعریفیږي :
S = + tanф
نوموړې دایره چې په شکل کې د  cحرف سره ښودل شوې ده  ،د خاورې دکتلې
سره چې دا د

ناکامه حالت ښایې ،په دې صورت کې افقي فشار مساویدیله

 Rankinد فعال فشار په نوم یادیږي  .په دې ترتیب د خاورې په کتله کې ښوئیدلي
 ± (45+زاویه جوړوي چې په

خطونه (تخــــــــــــریب شوې ســـــــــطحه) د افق سره
( 6a.9شکل) کې ښودل شوې ده .

الندینی مساوات د  Mohrد یوې دایرې لپاره د اصــــلي فشار ونو پورې اړه
لـــــــــري چې د  Mohr- Coulombد تخریب پوښښ سره مماس دی .
tan(45+

+2

(tan2

45+

د  Mohrد  cدایرې لپاره ( 6b.9شکل) ته وکتل شي :
د اصلي فشار اکثریت حد

=

اود اصلي فشار اقلیت حد

=

نو په دې اساس :
+ 2c’ tan(45+
ф

یا
433
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-

σ
ф

=

=
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ф

tan

-

ф

=σ
√

)……...(8.9
ф

=

په دې ځای کې

= σ Ka -

د  Rankineد فعال فشار ضریب دې .

د دیوال لپاره د فعال فشار تغیرات نسبت ژوروالي ته چې په ( 6a.3شکل) کې
ښودل شوی دی په ( 6c.3شکل) کې ترسیم شوی دی  .دا باید په یاد ولرو چې په z =0
کې  σ = 0او د  z = Hپه صورت کې  σ = γHسره دی  .د فشار تقسیمات دا ښایې
چې  z =0کې فعال فشارد

√

سره مساوي دی  ،او دا د کششي فشار څرگندوی

کوي چې په ژوروالي کې کمیږي او د  z =zcپه ژوروالي کې صفر کیږي یا
√

=0

γ zc Ka -

او
)…………………………..(9.9

√

= Zc

د  zcژوروالې زیاتره د کششي درز په نوم یادیږي ،ځکه چې په خاوره کې
کششي فشار د خاورې او دیوال د مشترکې سطحې په طول کې د درز د پیدا کیدلو
سبب کیږي  .په دې اساس د دیوال په فې واحد طول کې د رنکین ) (Rankineفعالې
قوې مجموعه مخکې له دې څخه چې کششي درز واقع شي مساوي دی له :
√

∫=

∫-
√H

)………………………….(10.9

-

Pa = ∫ σ
H2

=

د کششي درز له پیدا کیدلو وروسته  ،د دیوال په فې واحد طول باندې قوه
یواځې د  z =zcاو  z =Hژوروالي تر منځ د فشار د ویشلو پواسطه رامنځته کیږي،
چې په ( 6c.9شکل)کې ) (Hatchپه واسطه ښودل شوې ،چې دغه قوه مساوي ده له :
√

)………………………..(11.9
)…………………….(12.9

√

= Pa
)

√

( = Pa

په هر ترتیب دا مهمه ده چې د خاورې فعال فشار په حالت وپوهیږو چې یواځې
په هغه صورت کې حاصلیدلی شي چې دیوال په کافې اندازي سره له ځایه بیځایه شي .
بیرون خواته د دیوال اړین بیځایه کیدنې اندازه چې د هغې تر شا له دانه ئې خاورو څخه
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ډکون شوی وي تقریباً  0.001Hڅخه تر  0.004Hپورې دی او د سریښناکه خاورې
ډکون لپاره  0.01Hڅخه تر  0.04Hپورې دی .
سربیره پردې باید په یاد ولرو چې که چیرې د مجموعي فشارې غوڅیدنې
مقاومت پارامیترونه )(c, фاستعمال شي ،یو مساوات د ( 8.9مساوات) سره مشابه په
الندې توگه السته راځي .
ф

-

tan

ф

σa =σ0tan2

 9.2مثال
د  6mپه ارتفاع سره یو استنادي دیوال د یوې خاورې د اســتناد لپاره چې في
واحد وزن ئې  ، Y= 17.4 kN/m3د خاورې د اصطکاک زاویه  ф = 26oاو سریښناکې
 c’= 14.35kN/m2لرونکې ده  .تاسې د دیوال په في واحد طول کې د  Rankineفعاله
قوه د کششي درز له واقع کیدلو څخه مخکې او وروسته پیدا کړئ او همدارنگه په
دواړو حالتونو کې د تأثیر خط پیدا کړئ ؟

حل
د  ф = 26oلپاره :
= tan2(45 – 13) = 0.39

ф

=
√

= 0.625
√

σ = H

-

د ( 6c.9شکل) څخه په  z = 0کې لرو چې :
= -2 (14.36)(0.625) = - 17.95kN/m2
په  z = 6mکې :
)= (17.4)(6)(0.39) - 2(14.36)(0.625

√

√

-

= σσ = H

= 22.77 kN/m2
د کششي درز له واقع کیدلو څخه مخکې فعاله قوه مساوي ده ( 10.9مساوات).
√H

-

H2

(6)(40.72) – (6)(17.95) = 122.16 – 107.7 = 14.46 kN/m
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د تأ ثیر خط کوالې شو چېد دیوال د الندینۍ برخې د فشاري قوو د دیاگرام د
مساحت څخه د مومنټ په نیولو سره پیدا کړو .
()Pa ̅ = (122.16)( - (107.7
یا
=̅

= - 5.45m .
د کششي درز له څرگندیدلو څخه وروسته فعاله قوه :
=

= 2.64m.

√

=Zc

د ( 11.9مساوات) استعمال څخه لرو چې :
√

=

= Pa
= 38.25 kN/m

د ( 6c.9شکل) کې  Hatchشوې مثلث مساحت د  Pa = 38.25kN/mقوه
څرگندوي  .په دې اساس السته راغلې د تأثیر خط د  z = (H- zc)/3په ارتفاع د دیوال
د الندینۍ برخې څخه پورته موقیعت لري یا
= 1.12m

=̅

 4.9د رنکین فعال فشار یو عمومي حالت
)(A generalized case for Rankine active pressure
په تیره برخه کې ( 3.9عنوان) د عمودي شا لرونکي او افقي ډکون سره استنادي
دیوال د خاورې رنکین فعال فشار لپاره یوه رابطه السته راغلې  .نوموړې رابطې ته
کولی شو چې په غیر د اصطکاکه دیوالونو لپاره چې دمایلې شا لرونکی وي او میالن
داره ډکون ولري  ،توسعه ورکړو  .ددغه حالتونو ځینې برخې به په دې برخه کې تر بحث
الندې ونیول شي ]. [334:4
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 3.3شکل  .د رنکین فعال فشار ][329:4
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د دانه ئې خاورو ډکون )(Granular Backfill
په ( 7.9شکل) کې یو استنادي دیوال ښودل شوی دی چې د شا برخه یې د عمود
سره د (  )θپه اندازه میالن لري  .د هغې تر شا دانه یې خاورې ډکون د افق سره د ()α
زاویه جوړوي .
د رنکین فعال فشار حالت لپاره  ،د خاورې افقي فشار )’ (σaد  Zپه ژوروالي سره
کوالی شو د ) (Chuالندیني فورمول له مخې السته راوړو :
√

)……………………………..(13.9

=

√

چېرې چې :
)…………………………..(14.9
د

)

θ

(

= ψa

فشار د دیوال د شا دسطحې له عمود سره د  βزاویه جوړوي .
)

)………………………….(15.9

(

=β

د  Paفعاله قوه د دیوال په في واحد طول کې په الندې ډول محاسبه کیږي :
= γ

)………………………… (16.9
چیرې چې :
√
√

)………………….(17.9

=

په عمومي حالت کې د رنکین فعال فشار ضریب =

 7.9شکل  .د دانه ئې خاورې شا ډکون سره د استنادي دیوال لپاره عمومي حالت ][334:4
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د السته راغلې

( قوې موقیعت او جهت په ( 8.9شکل) کې ښودل شوی  .همدارنگه

په نوموړي شکل کې د خاورې تخریب شوې  ABCساحه هم ښودل شوې ده  .په یاد ولرو
چې د افق سره د  BCمیالن زاویه د  ηسره برابره ده .
=η

)…………………….(18.9

 8.9شکل .د رنکین فعال فشار موقیعت او جهت ][335:4

عمودي شا سطحې سره دانه یې خاورو ډکون
)(Granular Backfill with Vertical Back Face
) لپاره د یو ځانگړې حالت
د یو عمودي شا سطحې لرونکې دیوال (چې
په شکل لکه چې په ( 9.9شکل) کې ښودل شوې د ( 16.9, 13.9او  17.9معادلې) په
الندې ډول سـاده کیږي :
که چیرې د غیر اصطکاکي استنادي دیوال د شا ډکون له دانه یې خاورې څخه
وي ( ) c’= 0او د افق سره د(  ) αزاویه ولري ( 9.9شکل ته دې وکتل شي) د خاورې د
فعال فشار ضریب کوالي شو په الندې توگه بیان کړو ]: [317:5
√

)………………………(19.9
په دې ځای کې

√

د خاورې د اصطکاک ضریب دی .
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د رنکین فعال فشار د  zپه هر ژوروالي سره کوالی شو چې په الندې توگه بیان
کړو :
= σ

)………………………………(20.9
همدارنگه د دیوال په فې واحد طول باندې د قوې مجموعه عبارت ده له :
)……………………………….(21.9

=

باید په یاد ولرو چې په دې حالت کې د

السته راغلې قوه له افق سره د ( ) α

زاویه جوړوي او دیوال د الندینې برخې څخه د  H/3په فاصــــله کې قـــــــطع کوي  .په
( 1.9جــــــدول) کې د

( قیمت (د خاورې فعال فشار) د

او αمختلفو قیمتونو

لپاره ورکړل شوی دی .

عمودي شا سطحې سره (

 ( -خاورو ډکون

)(Vertical Back Face with - soil backfill
) لپاره چې د شـــــا
د عمودي شا سطحې لرونکې یو استنادي دیوال(چې
ډکون ئې ( ) -څخه وي د( Mazindraniاو  ) Ganjaliفرمول څخه لرو چې :
)…………………………….(22.9

= σ

=

له کومه ځایه چې :
)..(23.9

د

}-1

) (

√

) (

{

=

ځینې قیمتونه په ( 2.9جدول) کې ورکړل شوي دي .دې ډول مسائیلو لپاره

د کششي درز ژوروالی په الندې ډول پیدا کیږي :
)……………………………..(24.9

√

=

په دې حالت کې له افق سره د خاورې د فعال فشار زاویه د ( ) سره مساوي ده .
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 9.9شکل  .د فعال فشار د ( 20.9, 19.9او  21.9معادلو) لپاره یادگیرنه ]. [317:5

 4.9مثال
د ( 9.9شکل) استنادي دیوال په پام کې نیولو سره د هغې د شا ډکون د دانه یې
خاورو څخه دی او نور اړوند مشخصات یې په الندې ډول دي :
دیوال :
H =3m
= 10o
د دیوال تر شا ډکون :
= 15o
= 35o
=0
= 18kN/m3
د رنکین فعاله قوه  ، Paد هغې موقیعت او جهت پیدا کړئ ؟

حل
د ( 14.9مساوات) څخه لرو چې :
)

(

)

=θ

(

= ψa

= 31.82o
د ( 17.9مساوات) څخه لرو چې :
√

= 0.59

√
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)= (18

= 48.8kN/m

= γ

=

د ( 15.9مساوات) څخه لرو چې :
(

) = 30.5o

(

=)

=β

د  Paقوه د دیوال د الندینۍ برخې څخه د  10/3 = 3.33ftپه فاصله عمل کوي او د
دیوال د شا سطحې د عمود سره  +30.5oزاویه جوړوي .

 9.2مثال
په ( 9.9شکل) ښودل شوې استنادي دیوال لپاره لرو چې:
= 20o ، γ = 18 kN/m3 ، H = 7.5m

او = 10o

= 13.5 kN/m2 ،

 .د السته

راغلي رنکین فعاله قوه  Paد دیوال په في واحد طول کې او د نوموړې قوې موقیعت
وروسته د کششي درز پیدا کیدلو څخه محاسبه کړئ ؟

حل
د ( )24.9معادلې څخه لرو چې :
√

= 2.14m

√

=

=

د  z = 7.5mپه ژوروالې :
= 0.1
د = 20o

= 13.5 kN/m2 ،

او = 10o

،

ســـــــــره د ( 2.9جدول) څخه د= 0.377

=
په پام کې نیولو

قیمت اخلو  .بنا پر دې د  z = 7.5mپه

ژوروالي کې لرو چې :
= σ
=
= 50.1 kN/m2
د کششي درز له واقع کیدلو څخه وروسته د فشار تقسیم په دیوال باندې لکه
چې په ( 10.9شکل) کې ښودل شوی مساوي دی له :
= 134.3 kN/m

= Pa

او
= 1.79 m
433
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 9.2جدول  .د

قیمتونه ][318:4

0.025
0.550
0.566
0.621
0.776

0.5
-0.179
-0.184
-0.186
-0.196

0.1
0.435
0.445
0.477
0.546

0.05
0.512
0.525
0.571
0.683

0
5
10
15

15

-0.210
-0.212
-0.218
-0.229

0.350
0.357
0.377
0.417

0.420
0.429
0.456
0.514

0.445
0.465
0.497
0.567

0
5
10
15

20

-0.231
-0.233
-0.239
-0.250

0.278
0.283
0.296
0.321

0.342
0.348
0.366
0.401

0.374
0.381
0.402
0.443

0
5
10
15

25

-0.244
-0.246
-0.252
-0.263

0.218
0.221
0.230
0.246

0.276
0.280
0.292
0.315

0.305
0.309
0.323
0.350

0
5
10
15

30

 5.9د کولمب فعال فشار )(Coulomb’s active pressure
مخکې د رنکین خاورې فعال فشار په محاسباتو کې په دې فرضیه باندې والړ وو
چې دیوال په غیر د اصطکاک څخه دی  .په  1776م کال کې ) (Coulombپه استنادي
دیوال باندې د خاورې افقي فشار محاسبې لپاره یوه تیوري پیشنهاد کړله چې د دیوال
شا ډکون د دانه یې خاورو څخه وو  .په دې نظریه کې د دیوال اصطکاک په پام کې نیول
شوی دی ]. [340:4
د کولمب خاورې فعال فشار نطریې په کار وړلو لپاره  ،په ( 11a.9شکل) کې ښودل
شوي استنادي دیوال په پام کې نیول کیږي چې د شا سطحه ئې له افق سره  βزاویه جوړوي .
د دیوال د شا ډکون د دانه یې خاورو څخه دی چې د هغې میالن د افق سره د  αزاویه
جوړوي  .همدارنگه د دیوال او خاورې تر منځ د اصطکاک زاویه ( یعنې د دیوال د
اصطکاک زاویه)  δپه پام کې نیول کیږي .
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 10.9شکل  .د رنکین فعالې قوې محاسبه ( -

خاوره)][341:4

د فعال فشار الندې دیوال د خاورې د کتلې څخه بیرون خواته بیځایه کیږي (په
شکل کې چپ خواته )  .کولمب فرض کړ چې په دې ډول حالت کې د خاورې په کتله کې
تخریب شوې سطحه یوې صفحې په شکل ده (لکه  ).... ، BC2 ،BC1بنا پر دې د فعالې قوې
پیدا کولو لپاره د  ABC1یوه احتمالي تخریبي برخه په پام کې نیول شوې ده  .په نوموړې
تخریب شوې برخې باندې د قوو عمل (د في واحد طول لپاره چې په ښودل شوي قطع شوې
سطحه باندې عمود ده) په الندې ډول ده :
 .3د تخریب شوې برخې وزن .W
 .3د  BC1سطحې په طول کې السته راغلې ) (Rعمودي او د غوڅیدنې د مقاومت
قوې  .د  Rقوه د BC1د سطحې عمود سره د  φزاویه جوړوي .
 .4د دیوال په في واحد طول باندې د  Paفعاله قوه چې د دیوال شا د سطحې عمود سره
د  δزاویه جوړوي .
د تعادل د برقرارولو لپاره کوالې شو چې د قوو مثلث چې په ( 11b.9شکل) کې
ښودل شوی رسم کړو  .دا باید په یاد ولرو چې  θهغه زاویه ده چې  BC1ئې له افق سره
تشکیلوي  .ځکه چې د  Wاو هــــــمدارنگه د دریو قوو جــــــــــهتونه معلوم کړو  ،د Pa
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قـــــــــیمت باید لومــــــړې پیدا کــــــــــړو  .په مــــــــشابه توگه د نورو تخــــــــــــریب شــــوو برخو
(  ).... ، ABC3 ،ABC2قوې هم پیدا کړو  .په دې ترتیب د  Paالسته راغلې اعظمي قیمت ته
د کولمب فعاله قوه وایې (د  11.9شکل پورتنۍ برخه دې وکتل شي) چې کوالی شو په
الندې ډول بیان کړو :

 11.9شکل  .د  Coulombفعال فشار ]. [341:4

)……………………………………(25.9
په دې ځای کې :

γ

=

د کولمب خاورې فعال فشار ضـــریب دی چې په الندې توگه پیدا

کیږي :
𝛽

)………………….(26.9
]

δ

α

β δ

α β

او  Hد دیوال ارتفاع ده .
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په ( 3.9جدول) کې د خاورې د فعال فشار ضریب

قیمتونه د عمودي استنادي دیوال

𝛽 د شا افقي ډکون سره  α = 0ورکړل شوی دی  .باید په یاد ولرو چې د )(Pa
السته راغلې قوې د تأثیر خط دیوال د الندینۍ برخې څخهد  H/3په فاصله عمل کوي چې
د دیوال د شا سطحې له عمود سره د  δزاویه جوړوي .
د استنادي دیوالونو په واقعې ډیزاین کې د دیوال د اصطکاک زاویې  δقیمت د
او

تر منځ فرض کیږي  .د( δ

او

 α ،او 𝛽 مختلفو

) قیمتونو سره د

قیمتونو لپاره د خاورې د فعال فشار ضریبونه په ترتیب سره په ( 4.9او  5.9جدولونو ) کې
ورکړل شوي دي .په ډیزاین کې د نوموړو ضریبونو په پام کې نیول ډېر گټور دي .
که چیرې د دیوال د شاډکون له پاسه یو شان د  qشدت لـــــــــرونکې ســــــــرباري موقیعت
ولري (په  13.9شکل کې ښودل شوې) ،د  Paفعاله قوه پالندې ډول محاسبه کیږي ][342:4
)……………………………….(27.9

=

چیرې چې :
) ()

)……………………………….(28.9

𝛽

)(𝛽 α

 4.3جدول  .د𝛽 = 90oاو = 0oαلپاره د

(

=

قیمتونه (26.9مساوات)].[342:4
𝛅

25
0.3186
0.2956
0.2745
0.2542
0.2350
0.2167
0.1995
0.1831

20
0.3203
0.2973
0.2755
0.2549
0.2354
0.2169
0.1994
0.1828

15
0.3251
0.3014
0.2791
0.2579
0.2379
0.2190
0.2011
0.1841

10
0.3330
0.3085
0.2853
0.2633
0.2426
0.2230
0.2045
0.1870
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0.2945
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0
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 6.9مثال
د ( 11a.9شکل) استنادي دیوال په پام کې نیولو سره  ،د هغې ارتفاع ، H= 4.6m
د خاورې واحد وزن  ،γ = 16.5 kN/m3د خاورې د اصطکاک زاویې
اصـــــــــطکاک زاویه =δ

 ،د دیوال د

 α = 0،او𝛽 = 90o

 ،د خاورې ســــــــریښناکي

ورکـــړل شوی دی  .د کولمب فعاله قوه د دیوال په في واحد کې مــحاسبه کړئ .

حل
د ( 25.9مساوات) څخه لرو چې :
γ
د ( 4.9جدول) څخه د
=20o

او = δ

=

، 𝛽= 90o ، α = 0،

قیمتونو په پام کې نیولو سره د  Ka = 0.297قیمت اخلو او لرو چې
= 51.85 kN/m

(

=

 12.9شکل  .د دیوال شا ډکون له پاسه د سرباري سره د کولمب فعال فشار].[346:4
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 7.9مثال
د ( 13a.3شکل) اســتنادي دیوال په پام کې نیولو سره  ،د هغې ارتفاع ، H= 6.1m
د خاورې واحد وزن  ،γ = 18 kN/m3د خاورې د اصـــــــــطکاک زاویې
د اصطکاک زاویه =δ

 ،د خاورې سریښـــناکي kN/m2

 ،د دیوال

،

=  αاو𝛽 = 85o

ورکړل شوی دی  .د کولمب فعاله قوه د دیوال په في واحد کې او د هغې موقیعت محـــاسبه
کړئ .

حل
د ، 𝛽 = 85o

= =δ ، α

 ،او د (  4.9جـــــــــــــدول) څـــــــــخــــــه

،

 Ka = 0.3578قیمتونو په پام کې نیول سره د ( 27.9او 28.9مساواتونو) څخه لرو چې
]) ( )
+

𝛽

(

)(𝛽 α

())= (0.5)(0.3578)(18

[

𝛽
)(𝛽 α

(

)= 119.8 + 208.7 = 328.5 kN/m

=

⏟

=
+

⏟

()(0.3578)(6.1)(96

د السته راغلي قوې د تأثیر خط موقیعت :
=̅

+

یا
(د دیوال د الندینۍ برخې څخه عموداً اندازه کیږي) = 2.68m

 6.9سرباري له کبله د خاورې فعال

)

(

)

(

=̅

فشار )(Lateral earth pressure due to surcharge

په ډیرو مواردو کې  ،په غاړه نه ایښودونکې استنادي ساختمانونو باندې د
خاورې افقي فشار معلومولو لپاره چې د سرباریو مختلفو ډولونو پواسطه بار شوي وو  ،د
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االستیکي نظریې څخه استفاده شوې لکه خـطي بارونه ( 13a.9شـکل) ،او فیته یې بارونه
( 13b.9شکل) .
د االستیکي نظریې په کتلو سره ،په استنادي ساختمانونو باندې د  zپه هر
ژوروالي سره فشار په في واحد طول کې د  qشدت لرونکې خطي بار له ســــــــببه وي
( 13a.9شکل) او پالندې ډول السته راځي :
)………………………(29.9

=

چېرې چې د  z = bHپه ژوروالي سره افقي فشار دی .
(د  aاو  bاصطالح گانو د توضیحاتو لپاره د 13a.9شکل دې وکتل شي) .
په هر ترتیب  ،دا چې خاوره کامأل االســــــــــــــتیکي خــــــــــــاصیت نه لري  ،نو له
( 29.9مساوات) څخه د یو څه انحراف هیله کیدالې شي  .د نوموړي مساوات اصالح شوې
شکل چې دخاورې لپاره استعمالیږي په الندې ډول دی :
)……………………(30.9

=

د  a > 0.4لپاره

او
)……………………(31.9

د  a ≤ 0.4لپاره

=

په ( 13b.3شکل)کې په في واحد سطحه کې د  qپه شدت سره فیته یې بارونه ښودل
شوي چې له دیوال څخه د  Hپه ارتفاع د

په فاصله کې موقیعت لري  .د االستیکي نظریې

په اساس د استنادي ساختمان د  zپه هر ژوروالي سره افقي فشار
𝛽

)………………………(32.9

مساوي دی په
𝛽

=

( د او 𝛽 زاویې په  13b.9شکل کې تعریف شوي دي)
په هر صورت ،د خاورې په حالت کې د (  32.9مساوات) ښې طرف دوه برابره کیږي یا:
𝛽

)………………………(33.9
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 4.9جدول  .د δ

لپاره د

قیمتونه ( 26.9مساوات څخه) ].[343:4

433

د خاوری افقي فشار
Lateral Earth Pressure

 4.9جدول ادامه .
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 5.9جدول  .د

 δلپاره د

قیمتونه ( 26.9مساوات څخه) ][327:5
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 5.9جدول ادامه .

د فیته ئې بارونې له کبله په في واحد طول کې مجموعي قوه ) (Pپه الندې صورت
سره بیانیږي (. )Jarquio
)………………………(34.9

=

چیرې چې :
)………………………(35.9

)(deg

=

)………………………(36.9

)(deg

=
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 13.9شکل  .د خاورې افقي فشار چې (الف) د خطي بارونې او (ب) فیته یې بارونې پواسطه صورت

نیولی ].[320:6
د السته راغلې قوې  Pد ̅ د موقیعت لپاره ( 13b.9شکل ته وکتل شي) او په الندې
ډول پیدا کیږي :
)………………………(37.9

[ – ̅ =H

]

چیرې چې :
)………………………(38.9

(90433

=
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)……………………(39.9

=

(90-

 7.9مثال
د(  13b.9شکل) ته په پام کې نیولو سره الندینې ارقام ورکړل شوي دي :
, q = 40 kN/m2

او H = 6 m

,

په دیوال باندې مجموعي قوه(  )kN/mچې یواځې د فیته یې بارونې له کبله
رامنځته شوې وي پیدا کړئ ؟

حل
د ( 35.9مساوات) څخه لرو :
= 9.46o

=

= 26.57o

=
=

=

د ( 34.9مساوات) څخه لرو :
= 45.63 kN/m

=

=

 8.9مثال
د ( 7.9مثال) ته په پام کې نیولو سره دالسته راغلي مجموعي قوې د ̅ موقیعت
پیدا کړئ؟

حل
د ( 38.9او39.9مساواتونو) څخه لرو :
= 570.87

(90-

=

= 80.54

(90-
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د ( 37.9مساوات) څخه لرو :
[ – ̅ =H

]

[–=6

] = 3.96 m

 7.9د زلزلی حالتونو لپاره د خاورې فعال فشار
)(Active Earth Pressure For Earthequake Conditions
د کولمب د خاورې فعال فشار نظریه کیدلی شي چې د زلزلې حالتونو په پام کې
نیولو سره وغزول شي  .په ( 15.9شکل) کې د دانه یې خاورو

سره ډکون لپاره د فعال

فشار حالت ښودل شوی دی  .په یاد ولرئ چېپه ( 14.9شکل) کې هغه قوې چې د خاورې په
تخریب شوې برخه باندې عمل کوي ،لکه د ( 11a.9شکل) په څیر دی یواځې په دې کې د
 khWاو  kvWدوه قوې په ترتیب سره افقي او عمودي جهتونو باندې اضافه شوي دي kh .
او kvکیدلی شي چې په الندې ډول تعریف شي ]: [466:15
دزلزلې شدتد مرکبهافقي

)…….……………(40.9

= kh

قوهتعجیلددځمکې
دزلزلې شدتد مرکبهعمودي

)……….……………(41.9

قوهتعجیلددځمکې

= kv

د ( 5.9برخې) په ډول د دیوال په في واحد طول کې فعاله قوه ) (Paeپه الندې ډول
پیدا کیږي :
)……………………….(42.9

(1- kv)Kae

=

په دې ځای کې Kaeد خاورې فعال فشار ضریب دې .
𝛽

)….(43.9
]

δ

α
α β

β δ

√

= Kae
[

δ

𝛽

]

)………………..……….(44.9
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 14.9شکل .د ( 42.9مساوات) السته راوړل ].[466:15

په یاد ولرئ چې له زلزلې څخه په غیر حالت کې :
،
په دې اساس
= 𝛽 او

د
د

او
=

(لکه چې د  26.9مســــــاوات پواســـــــــــــــطه ورکړل شوې) .
لپاره د

ځینې قیمتونه په ( 3.9جدول ) کې ورکـــړل شوي دي .

مقدار چې د ( 42.9معادلې) پواسطه پیدا کیږي  ،کوالی شو چې د  Seedاو

 Whitmanد الندې مساوات له مخې هم تعین کړو :
)...………………(45.9

𝛽

] (𝛽 α

𝛽

[)

(1-

= γ

چېرې چې :
𝛽

)……………………(46.9
)…………………(47.9
(𝛽 α

α

𝛽
=α

د کولمب خاورې فعال فشار ضریب دې په هغه وخت کې چې د دیوال شا

له افق سره د 𝛽 زاویه ولري او د هغې تر شــــــا ډکون د افـــــــق سره د  αزاوئې په اندازه
مـــــــیالن ولـــــــــري (لکه د  4.9او  5.9جدول په څیر ) .
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د ( 42.9معادله) معموأل د ) (Mononobe-Okabeد حــــــــــــل الرې په نـــــوم یادوي .
په ( 11a.9شکل) کې ښودل شوي حالت برخالف  ،په دې حالت کې د خاورې السته راغلې
فشار چې د ( 42.9مساوات) پواسطه محاسبه کیږي،د دیوال له قاعدې څخه د
عمل نه کوي  .د السته راغلي فشار (

په فاصله

) د موقیعت د پیداکولو لپاره الندینېو مرحلو څخه

استفاده کیږي :
لومړۍ مرحله  :د ( 42.9مساوات) په مرسته د (
دوهمه مرحله  :د ( 25.9مساوات) په مرسته

) محاسبه کول .

محاسبه کول .

دریمه مرحله  :محاسبه .
=

)………………(48.9
څلورمه مرحله  :فرضوو چې

د دیوال له قاعدې څخه د

په فاصله پورته عــــــــمل

کوي( 15.9شکل) .

 15.9شکل  .د

د تأثیر خط معلومول ].[467:15
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پنځمه مرحله  :فرضوو چې

 Δد دیوال دقاعدې څخه په  0.6Hفاصله پورته عمل

کوي ( 15.9شکل) .
شپږمه مرحله  :د السته راغلې قوې د تأثیر خط موقیعت پالندې ډول محاسبه کیږي:
) (

)…………………(49.9

=̅

 10.9مثال
د ( 16.9شکل) په پام کې نیولو سره د

لپاره :

او

( 45.9مساوات) او  (bد دیوال د قاعدې څخه پورته د تأثیر خط موقیعت ̅
پیدا کړئ؟

 16.9شکل  .استنادي دیوال ].[467:15

حل
 (aد ( 44.9مساوات) څخه لرو چې :
[

=]

[

=]

=

د ( 46.9او  47.9مساوات) څخه لرو چې:
=

𝛽

=
=

=α
= 0.5
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،= 35o

د ( 5.9جدول) ته په کتلو سره د
(𝛽 α ≈ 0.495

δ

= 𝛽 او

، = 0.5

 αلپاره

سره دې  .د ( 45.9مساوات) څخه لرو چې :
𝛽

] (𝛽 α

𝛽

= 36.4 kN/m

[)

)(1- )(0.495

(1-

= γ

()= (16.51

 (bد ( 25.9مساوات) څخه لرو چې :
= γ
د ( 26.9مســـــــــاوات) څـــــــــــــــــخه د ،δ = 17.5o
(𝛽 α ≈ 0.246

= 𝛽 او

 αلپاره

سره دی (  5.9جدول) .
()= (16.51

= 18.89 kN/m
= 36.32 – 18.89 = 17.43 kN/m
د ( 49.9مساوات) څخه لرو :
= 1.41 m

)

(

=

=

) (

Δ

=̅

 8.9د دانه یې خاورې شا ډکون سره استنادي دیوال د اړخې انتقال په خاطر د خاورې فعال فشار
)(Active earth pressure for translation of retaining wall – granular backfill
لکه څنگه چې په ( 17.9شکل) کې ښودل شوې دي  ،ممکن په ټاکلو شرایطو کې
استنادي دیوال اړخې یا جانبي انتقال ولري  .نوموړي حالت لپاره د فعال فشار د ویشنې
حل الره د ) (Dubrovaپواسطه وړاندې شوه چې د ) (Harrپواسطه هم تشریح شوې ده  .د
) (Dubrovaد فرضیو په حل الره کې د ) (Coulombحل الرې ته اعـــتبار ورکړل شوی دی
( 25.9او  26.9مساواتونه)  .د نوموړې کړنالرې پوهیدلو لپاره  ،یو عمودي دیوال د شا
لورې دانه یې افقي ډکون سره په پام کې نیسو ( 18.9شکل) .د دیوال د پورتنۍ برخې د
تقریبي دوران لپاره د عمودي او غوڅیدنې قوو السته راغلې نتیجه  Rپه چول (شلیدلې)
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شوي میالنداره خط  ACباندې عمود سره د

زاویه جوړوي  .د ) (Dubrovaد حل الرې
, ….

په اساس بې شمیره چاودلي لینونه لکه

 ,شتون لري چې د هغوی د R

السته راغلې نتیجه په چاودلو لینونو باندې له عمود سره د  ψزاویه جوړوي او مساوي ده
له ]:[333:5
).…………………………….(50.9

=ψ

.

اوس د کولمب فعال فشار ( 25.9او  ) 26.9مـــــــــعادلې په پام کې نیسو  .د  β = 90oاو
 α = 0لپاره د کولمب د فعالې قوې رابطه کوالی شو چې په الندې ډول بیا ولیکو :
).…...…………….(51.9

]

[

δ

=

δ

په دیوال باندې د  zپه هر ژوروالي سره وارده قوه پالندې ډول پیدا کیږي :
)…...…………….(52.9

]

[

δ

δ

=

د  zپه هر ژوروالې سره فعال فشار د دیوال تقریباً پورتنۍ برخې دوران لپاره مساوي دی
له :
[

)] ….(53.9

= )(z

δ

چېرې چې
δ

)……...…………….(54.9
په غیر د اصطکاک دیوالونو )=0

m =(1+

( لپاره ( 53.9معادله ) په الندې ډول ساده کیږي :

)….…….(55.9

= )(z

د دیوال د الندینۍ برخې سره نږدې دوران لپاره کوالی شو پورته یاده شوې معادله په
الندې مشابه ډول سره ساده کړو :
)……….…….(56.9

δ
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د دیوال د اړخې انتقال لپاره فعال فشار کوالی شو په الندې ډول په پام کې ونیسو :
)] …57.9

نږدې الندې برخې ته دوران

+

= اړخې انتقال )(z

نږدې پورته برخې ته دوران

 11.9مثال
یو غیر اصطکاکي دیوال چې  5mجگوالی لري په پام کې ونیسئ .د دانه ئې خاورې
شالوري ډکون لپاره = 17.3 kN/m3
دیوال بیځایه کیدلو لپاره

= 36o

او

دې  .د اړخې انتقال په خاطر د

) (zمحاسبه او رسم کړئ .

حل
د غـیر اصطکاکي دیوال لپاره  ،δ = 0په دې اساس  m = 1دې ( 54.9مساوات)  .د
دیوال د پورته برخې دوران لپاره د (  55.3مساوات) څخه لرو :
=

= )(z

د دیوال د الندینۍ برخې دوران لپاره د (  56.3مساوات) څخه لرو :
δ

=
اوس د= 17.3 kN/m3

او

= 36o

=

= )(z

= (z)translation

او  H = 5mپه پام کې نیولو سره الندینی جدول

ترتیبوو :
(z)translation
kN/m2
0
9.44
13.25
14.17
13.75

2

kN/m
0
5.62
11.24
16.86
22.48

433
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kN/m
0
13.26
15.26
11.48
5.02

Z
)(m
0
1.25
2.5
3.75
5.0
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 6.9جدول  .د

= 𝛽 او

لپاره د

433

قیمتونه (د  26.9مساوات) ]. [468:15
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د  zپه نسبت

) (zرسم شوی گراف په ( 17.9شکل) کې ښودل شوی .

 17.9شکل  .محاسبوی گراف ][349:6

غیر فعال فشار )(Passive pressure
 9.9د خاورې رنکین غیرفعال فشار )(Rankine passive earth pressure
په ( 18a.9شکل) کې یو عمودي غیر اصطکاکي استنادي دیوال له شالورې افقي
ډکون سره ښودل شوی دی  .د  zپه ژوروالي کې په خاوره باندې عمودیمؤثر فشار

=

سره دی  .په پیل کې که چیرې دیوال په هیڅ سره ډول تسلیم نه شي ،په نوموړې ژوروالي
کې افـــــــــقي فـــــشار

 .د فشار دغه حالت په ( 18b.9شکل) کې د )(Mohr

مشخص شوی  aدایره کې ښودل شوی دی  .اوس که چیرې دیوال د  ∆xپه اندازه د خاورې
دننه خواته کوږ شي لکه چې په ( 18a.9شکل) کې ښودل شوی  ،د  zپه ژوروالي کې
عمودي فشار ثابت پاتې کیږي مگر افقي فشار زیاتیږي  .په دې اساس

د

څخه

زیاتیږي  .د فشار دغه حالت په ( 18b.9شکل) کې د ) (Mohrمشخص شوي bدایرې سره
ښودل شوی  .که چیرې دیوال نور هم دننه خواته الړ شي (یعنې  ∆xنور هم زیات شي)  ،د  zپه
ژوروالي کې فشار اتومات د ) (Mohrد  cدایرې حالت ته رسیږي  .په یاد باید ولــــــــرو چې
نوموړې دایره د ) (Mohr-Coulombتخریب شوي پوښښ سره مماس ده  ،دا ددې
433
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څرگندونکې ده چې د دیوال تر شا خاوره تخریبیږي او پورته خواته پورې وهل کیږي  .په
دې نقطه کې د

افقي فشار د  Rinkenغیر فعال فشار په نوم یادیږي یا

.

په ( 18b.9شکل) کې د  cپه توري سره مشخصه شوې د ) (Mohrدایرې لپاره د
اصلي فشار اکثریت حد د

سره مساوي دی او کمه اندازه یې د

سره مساوي ده

].[302:6
)

)…….…….(58.9
د  Rinkenد خاورې د غیرفعال فشار ظریب

(

مساوي دې له :
)

)…….…….(59.9

=

(

=

د ( 58.3معادلې) څخه لرو :
)…….…….(60.9
√
د ( 60.9معادله) د (18c.9شکل) جوړوي ،د دیوال لپاره د غیرفعال فشار دیاگرام په
=

( 18a.9شکل) کې ښودل شوی دی  .په یاد ولرو چې د  z = 0لپاره :
√

او = 0

=

او د  z = Hژوروالې لپاره :
√

=

او

=

د دیوال په في واحد طول کې غیر فعاله قوه د فشار د دیاگرام مساحت څخه کوالی
شو په الس راوړو یا :
)………….…….(61.9

√

+

= γ

د دیوال د بیځایه کیدلو تقریبې اندازه ) (∆xد غیرفعال حالتونو الندې چې تخریب
رامنځته کوي په الندې ډول ده :
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د خاورې ډول

د غیر فعال حالت لپاره د دیوال بیځایه
کیدنه )(∆x
0.005H

متراکمه شگه

0.01H

سسته شگه

0.01H

سخته کلی خاوره

0.05H

نرمه کلی خاوره

) ،نو

که چیرې د دیوال شــا لوري ډکون له دانه یې خاورو څـــخه وي (یعنې

د ( 61.9معادلې) له مخې د دیوال په في واحد طول باندې غیر فعاله قوه مساوي کیږي په :
= γ

)………………………(62.3

 12.3مثال
په (19a.9شکل) کې د ښودل شوي دیوال جگوالی 3mدی  .د دیوال په في واحد
طول باندې د  Rinkenغیرفعاله قوه پیدا کړئ ؟

حل
د خاورې د پورتنۍ طبقې لپاره :
)=3

(

(

=)

=

د خاورې د الندینۍ طبقې لپاره :
) = 2.56

(

(

=)
√

=
=

په پورته فورمول کې :
عمودي مؤثر فشار دی .
په  z = 0کې :
=0
په  z = 2mکې :
433
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=
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= (15.72)(2) = 31.44 kN/m2 ,

=0
د خاورې د پورتنۍ طبقې لپاره :
2
√ = 94.32 kN/m

=

√

=

په همدې ژوروالي ( ) z = 2mکې د خاورې الندینۍ طبقې لپاره لرو :
√

=

=
√
2
= 112.49 kN/m

په  z = 3mکې :
( = (15.72)(2) +
( = 31.44 +

= 40.49 kN/m2
په دې اساس :

=
=
√
√
2
= 135.65kN/m
په یاد باید ولرو  ،دا چې د ځمکې الندې اوبه شتون لري  ،نو د هایدروستاتیکي
فشار ) (uهم په پام کې نیول کیږي .
د  z = 0 – 2mلپاره  u = 0دې او د  z = 3mلپاره ), u = (1

= 9.81kN/m2

د غیرفعال فشار دیاگرام په (  19b.9شکل) کې ترسیم شوی  .د دیوال په في واحد طول
باندې غیرفعاله قوه کوالی شو چې د فشارله دیاگرام څخه په الندې توگه په الس رواړو:
مساحت
= 94.32
= 112.49

د مساحت شمیره
)(2)(94.32

1

)(112.49)(1

2
3

(1)(135.65 – 112.49) = 11.58
= 4.905

)(1)(9.81

= 223.3 kN/m

433
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18.9شکل  .د  Rinkenغیر فعال فشار ][341:4

433
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 19.9شکل  .د رنکین غیر فعالې قوې پیدا کول ].[342:4

 10.3د خاورې رنکین غیر فعال فشار :د شا له خوا عمودي سطحه او میالن لرونکې ډکون
)(Rankine Passive Earth Pressure: Vertical Backface and Inclined Backfill
دانه یې خاوره )(Granular Soil
د دانه یې خاورې ډکون (

) سره عمودي استنادیدیوال ( 9.9شکل) لپاره په

هر ژوروالي سره د رنکین غیر فعال فشار د فعال فشار حالت سره د مشابه طریقې له مخې
پیدا کیږي .فشار مساوي دی له :
)………………(63.9

=

او غیر فعاله قوه مساوي ده له :
= γ

)…………………(64.9
چیرې چې :
)…………….…….(65.9

)

√
√

(=

د فعالې قوې حالت په څیر  Pp ،له افق سره د  αزاویه جوړوي او دیوال د الندینۍ
برخې څخه د  H/3په فاصلې سره قطع کوي  .د
د

(د خاورې غیر فعال فشار ضریب) قیمت

او  αمختلفو قیمتونو لپاره په ( 7.9جدول) کې ورکړل شوی دی .
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 7.9جدول  .د

خاورې غیر فعال فشار ضریب ( 65.9معادلې څخه) ].[344:6
)α (deg

)(deg
40
4.599
4.527
4.316
3.977
3.526
2.987

د

38
4.204
4.136
3.937
3.615
3.189
2.676

36
3.852
3.788
3.598
3.293
2.886
2.394

32
3.255
3.196
3.022
2.740
2.362
1.894

34
3.537
3.476
3.295
3.003
2.612
2.135

30
3.000
2.943
2.775
2.502
2.132
1.664

28
2.770
2.715
2.551
2.284
1.918
1.434

0
5
10
15
20
25

 خاوره-

که چیرې د غیر اصطکاکي عـمودي اســـــــــتنادي دیوال له شا لوری ډکون د

خاورې څخه وي ( 9.9شکل دې وکتل شي) په دې صورت کې  Mazindraniاو Ganjali
څخه لرو چې :
).….……….……………(66.9

=

=

) (
}

√

{

=

)…….(67.9

په ( 8.9جدول ) کې د ،

او

نسبت ته د

تغیرات ښودل شوي دي .

 11.9د خاورې کولمب غیرفعال فشار )(Colmb’s passive earth pressure
کولمب هم د اصطکاک لرونکې (  δد دیوال د اصطکاک زاویه ) استنادي دیوال
باندې دخاورې غیر فعال فشار ( یعنې کله چې دیوال خاورې کتلې داخل خواته بیځایه
شي) د پیدا کولو لپاره یو تحلیل وړاندې کړې چې نوموړی دیوال دانه یې خاورو څخه شا
ډکون ته استناد ورکوي]. [345:6
د کولمب فعالې قوې ) (Ppپیدا کولو باندې پوهیدلو لپاره په ( 20a.9شکل) کې
ښودل شوی دیوال په پام کې نیول کیږي  .د فعال فشار حالت په څیر  ،کولمب فرض کړ چې
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په خاوره کې تخریب شوې سطحه یوې صفحې په شکل ده  .د خاورې د ABC1تخریب
شوې سطحې لپاره د دیوال په في واحد طول باندې واردې شوې قوې عبارت دي له :
 .3د تخریب شوې ( )ABC1سطحې وزن . W
 .3په  BC1سطحې باندې د عمودي او عرضي قوو السته راغلې مجموعه  Rاو .
 .4غیر فعاله قوه .Pp
 8.9جدول  .د

قیمتونه ].[344:6
)α (deg

0.500
3.002
2.971
2.880
2.732
3.468
3.435
3.339
3.183
4.034
3.999
3.895
3.726
4.732
4.674
4.579
4.394

0.100
1.959
1.917
1.788
1.561
2.325
2.285
2.162
1.956
2.778
2.737
2.614
2.409
3.346
3.303
3.174
2.961

0.025
1.764
1.716
1.564
1.251
2.111
2.067
1.932
1.696
2.542
2.499
2.368
2.147
3.087
3.042
2.907
2.684

0.050
1.829
1.783
1.641
1.370
2.182
2.140
2.010
1.786
2.621
2.578
2.450
2.236
3.173
3.129
2.996
2.777

0
5
10
15
0
5
10
15
0
5
10
15
0
5
10
15

)(deg

15

20

25

30

( 20b.9شکل) د  ABC1تخریبیبرخې لپاره د تعادل په حالت د قوو مثلث ښایې  .د
نوموړو قوو مثلث څخه د  PPقیمت پیدا کولی شو ،ځکه چې د درې واړو قوو لوری او د
یوې مشخصې قوې مقدار معلوم دی .
د قوو مشابه مثلثونه د څو تخریبې برخو لکه

ABC1, ABC2, ABC3 ….

لپاره ترسیم کړو او دهغوې متناظر  Ppقیمتونه پیدا کړو  .د ( 20a.9شکل) پورتنۍ برخه د
مختلفوتخریبي برخو لپاره د Ppقیمتونو د تغیر حالت ښایې  .په نوموړې دیاگرام کې د Pp
اصغري قیمت د کولمب د غیر فعاله قوې څخه عبارت ده  ،چې په ریاضیکي شکل په
الندې توگه واضح کیږي :
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 20.9شکل  .د کولمب غیر فعال فشار ]. [345:6
 9.9جدول  .د β= 90Oاو  α = 0لپاره د  Kpقیمتونه ( 68.9مساوات څخه) ]. [346:6
)(deg

𝜹
20
2.735
3.525
4.597
6.105
8.324
11.772

10
2.130
2.636
3.286
4.143
5.310
6.946

15
2.405
3.030
3.855
4.977
6.854
8.870

0
1.698
2.040
2.464
3.000
3.690
4.600

5
1.900
2.313
2.830
3.506
4.390
5.590

)……………(67.9

15
20
25
30
35
40

= γ

د کولمب د غیر فعال فشار ضریب څخه عبارت دې چې مساوي کیږي په :
𝛽

)………(68.9
]

)
)

(
(
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په ( 9.9جدول ) کې د

او

مختلفو قیمتونو لپاره د

ضریب قیمت ورکړل شوی

دی  β=90O( .او .)α = 0
په یاد باید ولرو چې د  Ppالسته راغلې غیر فعاله قوه د دیوال د الندینۍ برخې څخه د
 H/3په فاصله عمل کوي او د دیوال د شاسطحې له عمود سره د

زاویه جوړوي .

 12.9د کولمب د فشار محاسباتو لپاره د تخریبې سطحې فرضیې باندې تبصره
په تیرو برخو کې د کولمب فعال او غیر فعال فشار د محاسبه کولو په طریقو باندې
بحث وشو .په دې تحلیلونو کې اصلي فرضیه د صفحه یېتخریبې سطحې قبلولو څخه
عبارت ده  .که څه هم اصطکاک لرونکې دیوالونو لپاره دغه فرضیه په عمل کې د اعتبار وړ
نه ده  .د فعال او غیر فعال فشار لپاره د خاورې په کتله کې د اصلي تخـــریبي سطحې
خاصـــــیت په ترتیب سره (د عمودي دیوال له شا لورې افقي ډکون سره) په ( 21a.9او
21bشکل ) کې ښودل شوی دی  .په یاد ولرئ چې د  BCتخریبي سطحه منحني په شکل او د
 CDتخریبې سطحه د صفحې په شکل ده .
که څه همد فعال فشار حالت لپاره په خاوره کې حقیقي تخریبي سطحه د کولمب فشار
د محاسبې فرضیې څخه یو څه متفاوته ده ،مگر نتیجه یې زیات توپیر نه لري  .که څه هم په
غیرفعال فشار حالت کې  ،دا چې د

زاویې قیمت زیاتیږي د کولمب محاسبوې طریقې

له مخې د  Ppپه قیمت کې زیاته غلطې رامنځته کیږي  .د غلطۍ دغه فکتور یو غیر
مصئونه حالت ته زمینه مساعدوې ځکه چې د  Ppقیمت د خـــــــــــاورې د مقاومت څخه
لوړیږي ]. [347:6
د  Ppغیرفعاله قوې پیدا کولو لپاره ډیرې څیړنې چې سرته رسیدلې دا فرض شوې ده چې
په ( 21.9شکل) کې د  BCمنحنې برخه د یوې دایرې  ،د یوې بیضوي یا یو لوگاریتمي اویا
مارپیچي شعاع ده .
( Shieldsاو  )Tolunayد شا لـــــورې افقي دانه یې خاورې )= 0

( ډکون سره د یو

عمودي دیوال لپاره د غیرفعال فشار مســــــئله تحــــــــلیل کړله  .دغه تحـــــــــلیل د ABCC1
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( د  21b.9شکل دې وکتل شي) برخې د استوارۍ په پام کې نیولو سره د څیرولو طریقې په
مرسته او

 BCد لوگاریتمي مارپیچ د شعاع په فرضولو سره سرته رسیدلې  .د

(21b.9شکل) څخه د دیوال په في واحد طول باندې غیرفعاله قوه په الندې ډول بیانیږي .

 21.9شکل  .د اصطکاک لرونکي دیوال سره په خاوره کې د تخریب شوې سطحې خاصیت )a( .فعال
فشار )b( ،غیرفعال فشار ]. [347:6

γ

)………………(69.9
د خاورې د غیرفعال فشار ضریب

=

دقیمت د ( Shieldsاو  )Tolunayپواسطه السته

راغلی او په ( 22.9شکل) کې ښودل شوی دی .

د مثلثې څیرولو طریقې پواسطه د مسئلې حل
( Zhuاو  )Qianد  Kpتغیراتو السته راوړلو لپاره د مثلثي څیرولو طریقې څخه
استفاده کړې (لکه د 23.9شکل د  ABCپه زون کې) .ددې تحلیل په اساس لرو چې :
)…………………(70.9

R

په دې ځای کې :
د ورکړل شوي  δ ، θاو

لپاره د خاورې غیرفعال فشار ضریب دی .
433
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د

 δسره د ورکړل شوي  θاو

 Rد اصالح فکتور دی چې د ، θ
د

او δ

لپاره د

ضریب دی .

تابع دی .

تغیرات په ( 10.9جدول) کې ورکــــــــړل شــــوي دي  .د  Rقیمتونه په

( 11.9جدول) کې ورکړل شوي دي ].[348:6

 22.9شکل  .د  Shieldsاو  Tolunayد څیړنې په اساس  Kpقیمتونه ]. [348:6

 23.9شکل  .د مثلثي څیرلو طریقې پواسطه د غیرفعال فشار مسئلې حل ].[348:6
(نوټ BC :د یو لوگاریتمې مارپیچې شعاع ده ).
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 13.9د زلزلې په شرایطو کې د خاورې غیر فعال فشار
)(Passive Earth Pressure for Earthquake Conditions
دشالورې دانه Pیې خاورې ډکون سره استنادي دیوال باندې د زلزلې په شرایطو کې
د خاورې غیر فعال فشار د ( Subba Raoاو  )Choudhuryپواسطه د حدې تعادل طریقې
له مخې ارزول شوی دی  .د ( 24.9شکل) په خاوره کې د تخریب شوي سطحې ښودل شوی
خاصیت په دې څیړنه کې په پام کې نیول شوی دی  .غیرفعال فشار کیدلی شي چې د الندې
افادې پواسطه بیان شي ]: [470:15
)…………………(71.9
په پورته فورمول کې

δ

]

=[ γ

په دیوال باندې په عمودي لــــوري د خاورې غیر فعال

فشار ضریب دی .
د

او

تابع ده چې په ترتیب سره د زلزلې له کبله د افقي او عمودي

گړندیتوب ضــــــــریب دی  .د (  1او = )0.5

𝜹 لپاره د

( 25a.9او  25bشکل) کې ښودل شوي دي  .د

غیر فعال فشار د دیوال شا سطحې سره

تغــــــــــــــــــــیرات په

د 𝜹 زاویه جوړوي او د دیوال د الندینۍ برخې څخه پورته د  H/3په فاصله عمل کوي .
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 10.9جدول  .د

تغیرات ]. [349:6
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 11.9جدول  .د  Rتغیرات ]. [349:6

 11.9جدول ادامه .
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 24.9شکل  .د

پیدا کولو لپاره په څیړنه کې په پام کې نیول شوی د خاورې د تخریب شوې سطحې
خاصیت ]. [470:15

 25.9شکل  .د

تغیرات = 1 .( a) :

= 0.5. (b) ،δ

[471:15] .δ

لنډیز )(Summary
په دې فصل کې په استنادي دیوالونو او هغې ته مشابه نورو ساختمانونو باندې د
خاورې افقي فشار تر بحث الندې ونیول شو ،چې په دې کې د خاورې د افقي فشار
مختلف حالتونه لکه ساکن فشار ،فعال فشار او غیر فعال فشار شامل دي .
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د خاورې په ساکن فشار حالت کې د خاورې دغوڅیدنې مقاومت او عمودي فشار
له مخې د  Zپه هر ژوروالي سره افقي فشار پیدا شوی او همدارنگه د دیوال په في واحد
طول کې د مجموعي فشار قوه او د هغې د تأثیر خط فاصله پیدا شوې .
د خاورې فعال فشار چې د خاورې رنکین فعال فشار په نوم هم یادیږي د استنادي
دیوالونو مختلفو ډولونه د خاورې د مختلفو ډولونو د موجودیت په صورت کې پیدا شوي
او همدارنگه د دیوال په في واحد طول کې د رنکین فعالې قوې مجموعه او د دیوال په
جگوالی کې د هغې تأثیر خط پیدا شوی .
د خاورې د رنکین غیرفعال فشار د خاورې دمختلفو ډولونو او حالتونو لپاره
محاسبه شویاو همدارنگه د رنکین غیر فعاله قوه د قوو د دیاگرامونو په پام کې نیول سره
پیدا شوی او په دیوال باندې دهغې د تأثیر خط موقیعت پیدا شوی .
پـو ښتني )(Problems
 .1د ( 3a.9شکل) په پام کـــــې نیولــــــــــــو ســـــــــــره  ،د دیــــــــــــوال ارتفــــــــــــــاع ،H= 3.5m
= 35o، γ =18.2kN/m3،q = 20kN/m2

او  = 0دی  .په ساکن حالت کې د خـاورې

افقي فشار د دیوال په في واحد طول کې پیدا کړئ  .او همدارنگه السـته راغلـې فشـاري
قوې موقیعت په الس راوړئ ( )OCR = 1.5په پام کې ونیسئ .
 .2یو عمودي استنادي دیوال جگوالې  6.3mدې ( 6a.9شکل) چې افقي شاډکون لري،
فرض کړئ چې = 26o، γ =17.9kN/m3

او= 15kN/m2

دی  .د دیوال په في واحد

طول کې د خاورې رنکین فعال فشار وروسته د کششي درز واقع کیدلو څخه په الس
راوړئ؟
 .3د ( 10.3شکل) په پام کې نیولو سره  ،د استنادي دیوال ارتفاع γ =17kN/m3 ،H= 6 m
 α = 10o ، = 34o،او  = 0دی .
الف  .د(  6mاو  )z = 2m , 4mپه ژوروالي سره د رنکین فعال فشار شدت په الس
رواړئ .
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ب  .د دیوال په في متر طول کې د رنکین فعاله قوه ،د هغې موقیعت او لورې پیدا کړئ .
 .3د ( 6.3الف شکل) په پام کې نیولـــــــــــــو سره  ،د اســـتنادي دیوال ارتفاع H= 6.4 m
=17.76kN/m3،

= 0o،

او  c =30.2kN/m2دی  .یادونه باید وشي چې د دیوال

شاډکون د مشبوع شویکلی خاورې څخه دی .
الف  .تاسې د دیوال تر شا د رنکین دویشلي غیرفعال فشار دیاگرام ترسیم کړئ؟
ب  .د دیوال په في واحد طول کې د رنکین غیرفعال فشار قوه او همدارنگه د السته راغلې
قوې موقیعت محاسبه کړئ ؟
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لسم فــــصل
د میالنونو ثبات)(Stability of Slopes
 1.10پیژندنه )(Introduction
د ځمکې میالنونه په دوه ډوله دي :
 .1طبیعي میالنونه .
 .2د انسانانو پواسطه جوړ شوي میالنونه .
طبیعي میالنونه هغه دي چې په طبیعت کې شتون لري او د طبیعي عواملو پواسطه
جوړ شوې وي  .دارنگه میالنونه په تپه زاره ساحو کې موجود وي  .د میالن په اړخونو کې
سرکونه ،د اورگاډي پټلۍ  ،کانالونه او داسې نور جوړیږي  .د خاورین بندونو میالنونه د
اوبو د ذخیره کولو لپاره د انسانانو پواسطه جوړیږي  .میالنونه که طبیعي وي یا مصنوعې
کیدای شي چې په نامحدودو )(Infiniteاو محدودو ) (Finiteمیالنونو باندې وویشل
شي.
د نامحدود میالن اصطالح په نامحدوده ډول یو ثابت میالن لرونکې ته
استعمالیږي  .د غرونو پر مخ اوږد میالن ددې ډول یوه ښه بیلگه ده  ،چیرې چې محدود
میالنونه په محدودشکل سره غزیدلې وي  .د پشتې او د خاورین بند میالن د محدود
میالنونو بېلگې دي  .د میالن اوږدوالى د بند او د پشتې جگوالي پورې اړه لري .
د میالن ثبات ) : (Slope stabilityد خاکې بندونو په ډیزاین او جوړولو کې د میالن ثبات
ډېر زیات د پاملرنې وړ دی  .د طبیعي میالن ثبات هم ډېر مهم دی  .د یو میالن د ناکامۍ
پایلې زیاتره وخت فاجعه انگیز وي  ،چې په دې کې د ملکیتونو او د ژوند د السه ورکول
شامل دي .
د میالنونو د ناکامۍ سببونه ): (Causes of Failure of slopesهغه مهم فکتورونه چې د
غیرثباتۍ او ناکامۍ سبب کیږي عبارت دي له ]: [365:18
 .1ثقلي قوه
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 .2د اوبو د نم له کبله قوه .
 .3د اوبو د بهیدنې له کبله د میالن د سطحې توږنه .
 .0د زلزلې له کبله قوه .

 1.10شکل  .د ځمکې په میالنونو باندې د قوو عمل ][366:18
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د پورته یاد شوو ټولو قوو اغېزې د پورته نقطو څخه ښکته نقطو ته د خاورو د
حرکت سبب کیږي  .د داسې قوو مهم جز ئې ثقلي قوه ده چې د ممکنه حرکت په جهت عمل
کوي  .د ثبات په مهمو ستونزو کې د اوبو د بهیدنې او نم مختلفې اغېزې په عمومي توگه
یاد شوي  ،مگر زیاتره وخت دغه اغېزې ښه نه مشخصیږي  .دا یو حقیقت دی چې د اوبو نم
د خاورې په کتله کې واقع کیږي چې دنم د قوې سبب کیږي ،کوم چې زیات اغیزمن دی .
د میالن پر مخ د خاورې توږنه د خاورې د معینې اندازې وزن د لمنځه تللو سبب
کیږي ،او په دې اساس د کتلې د کمیدلو له کبله د خاورې ثبات کمیږي  .په بل عبارت ،په
پنجه کې یا په الندینۍ برخه کې د خاورې د السه ورکولو په شکل توږنه د میالن جگوالې
زیاتیږي یا د ابتدایي مرحلې ناکامې سطحې اوږدوالى کمیږي  ،په دې اساس ثبات
کمیږي .
کله چې د ځمکې اوبه ښکته الړې شي یا د اوبو خالي سطحه میالن سره تنظمیږي ،د
بېلگ ې په ډول په ذخیره کې د اوبو د سطحې دفعتاً الندې تلل د خاورې د المبو وهلو قوه
کمیږي کوم چې د وزن په زیاتیدلو کې اغیزه کوي  .په وزن کې دغه زیاتوالى د عرضي
تشنج د زیاتیدلو سبب کیږي ،چې کیدای شید عرضي مقاومت یوه برخه شي او یا نه شي ،
دا په دې پورې اړه لري چې کله بار وارد شي ایا د خاورې متراکم کیدلو سبب کیږي او که
نه  .که چېرې دخاورې لویه کتله مشبوع شي او کم قابلیت نفوذ ولري په عملي توگه د هغې
په حجم کې ډېر کم تغیر راځي او بار د زیاتیدلو سره سره د مقاومت زیاتیدنه د اټکل وړ نه
ده ]. [366:18

 2.10په څیړنو کې عمومي کتنې او فرضیې
)(General Considerations and Assumptions in the Analysis
د یو میالن د ثبات تحلیل په الندې دریو مشخصو برخو کې صورت نیسي :
 .1د نمونو ازمویل د سریښناکې او د اصطکاک زاوئې پیدا کولو لپاره :
که چېرې د طبیعي میالن لپاره تحلیل اړین وي  ،نو نمونه باید غیر مختل وي  .دارنگه
مهم کاربایدد هغې له مخې د خاورې عرضي مقاومت او لومړنۍ محکمیدنې اندازې
معلومیږي ،ډېر دقت څخه کار واخستل .
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 .2د هغه اقالمو مطالعه کوم چې پیژندل شوي مگر نه محاسبه کیږي :
ددغو اقالمو څخه ډېر مهم ئې تدریجي درز دی کوم چې د میالن د پورتنۍ برخې
څخه شروع کیږي او د اوبو په مرسته تر پاملرنې وړ ژوروالي پورې ادامه پیدا کوي .
سربیره پر دې هلته د خاورو غیر متجانس خاصیت او نورو توپیرونو اغېزې هم شتون
لري ،کوم چې باید فرض شي .
 .3محاسبې:
که چېرې یو میالن د یوې سطحې په اوږدو کې ناکامه یا تخریب شي  ،د غڅیدنې ټول
مقاومت د هماغه سطحې په اوږدو کې غلبه کوي کوم چې وروسته سطحه چاود پیدا
کوي لکه چې په ( 1b.10شکل) کې  ABCسطحه د میالن تخریب یا ناکامي ښایي .
دا فرض کیږي چې ستونزه دوه بعدې ده  ،کوم چې په تیورتیکي شکل سره یو اوږد
نورمال میالن ته اړتیا ده  .که چېرې نوموړي طول لپاره دوه ځلې یاد هغې څخه زیات د
چاود په سطحه کې د عرضي قطعې پلټنه صورت ونیسي  ،دا به ممکنه وي چې دوه
بعدي کیس د اړین دقت سره به ولیدل شي.
د خاورې د غوڅیدنې یا عرضي مقاومت د  Coulombد قانون په اساس فرض کیږي .
)…………………………………(1.10

tan

+

=S

په پورته فورمول کې :
مؤثره سریښناکې .
)= (Cr – u

مؤثره نارمل تشنج دې د چاود په سطحه باندې .

 uد منفذونو د اوبو فشار د چاود په سطحه باندې .
د اصطکاک زاویه ده .
په دې ځای کې د عرضي مقاومت د السه ورکول ډیره مهمه خبره ده ،کوم چې
زیاتره کلى خاورې کله چې د پراخه عرضي تغیر شکل سره مخامخ شي دغه حـالت له ځانه
ښایي  .د تشنج – تغیر شکل د منحنې له مخې په داسې کلى خاورو کې د تغیر شکل په
اعظمي قیمت سره تشنج زیاتیږي  .کله چې چاودلې سطحه په تدریجي توگه رامنځته شي
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په ټولو نقاطو کې په غیر د عین تغیر شکل حالت څخه ،دا یو نهایي قیمت دی چې په غیر
د اعظمي قیمت څخه د ٫غوڅیدنې مقاومت لپاره استعمالیږي .
 3.10د ډاډمنتیا ضریبونه )(Factors of Safety
د ثبات په تحلیل کې په نورماله توگه د ډاډمنتیا دوه ډوله فکتورونه استعمالیږي
 ،چې عبارت دي له ]: [368:18
 .1د غوڅیدنې (عرضي) مقاومت د ډاډمنتیا فکتور .
 .2د سریښناکۍ د ډاډمنتیا فکتور  .چې دا د جگوالې د ډاډمنتیا فکتور په نامه هم
یادیږي .
که چیرې :
 Fsد مقاومت د ډاډمنتیا فکتور وي .
 Fcد سریښناکۍ د ډاډمنتیا فکتور وي .
 FHد جگوالي د ډاډمنتیا فکتور وي .
د اصطکاک د ډاډمنتیا فکتور وي .
موجوده سریښناکې وي .
موجوده د اصطکاک زاویه وي .
𝜏 د غوڅیدنې مقاومت موجوده منځنى قیمت وي او
 sد غوڅیدنې اعظمي مقاومت وي .
د غوڅیدنې مقاومت د ډاډمنتیا فکتور Fsپه الندې توگه لیکالی شو :
Fs
د غوڅیدنې مقاومت د ناکامه سطحې په هره نقطه کې موجود وي او کوالی شو په
الندې ډول ولیکو :
𝜏
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𝜏

)…………….…………………….(2.10
چېرې چې :

په حقیقت کې عرضي مقاومت (د عرضي مقاومت موجوده قیمت) د ناکامه
سطحې په ټولو نقطوکې په ابتدائي مرحله کې په یوه اندازه نه رامنځته کیږي  .عرضي
تغیرشکل د پاملرنې وړ او عرضي تشنجات ثابت نه وي  .که څه هم پورتنۍ اصطالح د
منځني حالتونو په بنا صحیح ده .
که چېرې د سریښناکۍ او اصطکاک د ډاډمنتیا فکتور ونه مختلف وي  ،نو د
موجوده عرضي مقاومت مساوات مونږ کولى شو چې په الندې ډول ولیکو :
𝜏

)………………………………..(3.10

دا به وروسته وښودل شي چې  Fcد میالن جگوالي پورې اړه لري  .له دې څخه دا نتیجه
اخستل کیږي چې د جگوالي د ډاډمنتیا په څیر د سریښناکۍ د ډاډمنتیا فکتور انتخاب
شوی .دغه فکتور د  FHپواسطه مشخص شوې او دا د بحراني او اصلي جگوالي تر منځ
نسبت څخه عبارت دې  .بحراني جگوالې هغه اعظمي جگوالى دی چې د میالن پایدارۍ
لپاره ممکن وي  .مونږ د ( 3.10مساوات) څخه لیکالی شو :
𝜏

)…………………………………(4.10
نیولى شو .

په خپله خوښه

 1.10مثال
د خاورې د عرضي مقاومت پارامیترونه عبارت دي له :
= 12o

= 17.8 kN/m2 ,

= 15o ,

= 26.7 kN/m2 ,

د مقاومت د ډاډمنتیا فکتور  ،د سریښناکۍ د ډاډمنتیا فکتور او د اصطکاک د
ډاډمنتیا فکتور محاســـــــــبه کړئ  .په ناکامه ســــــــطحه کې د خاورې داخلي منځنى فشار
 = 102.5 kN/m2دی .
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حل
د پورتنیو ارقامو په اساس په ناکامه سطحه کې د عرضي یا غوڅیدنې منځنى
مقاومت په الندې توگه السته راوړو :
= 26.7 + 102.5 tan 15 = 54.2 kN/m2

+

tan

=S

د موجود عرضي منځنى مقاومت قیمت عبارت دی له :
= 17.8 + 102.5 tan 12 = 39.6 kN/m2

په پورتني مثال کې د عرضي مقاومت د ډاډمنتیا فکتور Fs = 1.37دی  ،په داسې
حال کې چې د سریښناکۍ او اصطکاک د ډاډمنتیا فکتورونه توپیر لري  .دوه کیسونه په
پام کې نیسو :
 .1کله چې د سریښناکۍ د ډاډمنتیا فکتور د یو سره مساوي وي .
 .2کله چې د اصطکاک د ډاډمنتیا فکتور د یو سره مساوي وي .
 . 1کیس :
𝜏

 .2کیس :
𝜏

مونږ د

او

 kN/m2لرو .د

په هر ترکـــــــیب کې د مـــــــــوجوده عـــــــــــرضي مقاومت قیمت 39.6
او

ځینې ترکیب په الندې ډول ورکړل شوي دي :
د

او

ترکیب

2.20

1.50

1.37

1.26

1.00

1.00

1.26

1.37

1.50

2.12
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 4.10د شگې په نامحدوده میالنونو کې د ثبات تحلیل
)(Stability Analysis of Infinite Slopes in Sand
د میالن د تحلیل د معلوماتو له مخې،په غیر محدوده توگه د یو میالن غزیدنې
ستونزه یوه دلچسپه مسئله ده  .یو غیر محدود میالن په فکر کې نیسو لکه چې په (2.4
شکل) کې ښودل شوی  .چې د افق سره د 𝛽زاویه جوړوي  .خاوره کامأل غیر متجانس او
غیر سریښناکه ده  .وروسته تشنجات د خاورې په هره عمودي سطحه باندې داسې عمل
کوي لکه چې په نورو عمودي سطحو کې عمل کوي  .تشنج د  EFد سطحې په هره نقطه کې
د  Zپه ژوروالي د موازي سطحې سره یو شان دی].[371:18
اوس د موادو د ) (ABCDیوه عمودي پارچه چې د پاڼې سره په نارمل ډول د یو
ډول ابعادو لرونکې وي په پام کې نیسو .هغه قوه چې په دغه پارچه باندې عمل کوي د
هغې وزن  wدی ،عمودي عکس العمل  Rد پارچې په قاعده باندې عمل کوي او دوه افقي
قوې P1په اړخونو باندې عمل کوي  .څرنگه چې پارچه په تعادل کې ده ،نو د وزن او عکس
العمل اندازه سره مساوي ده او ممکن جهتونه ئې هم یو شان وي  .دوی د عمل کولو
عمومي مسیر لري  ،کوم چې د  ABقاعدې د مرکز څخه تیریږي  .افقي قوې باید مساوي او
مخالف وي ،او د هغوی دعمل کولو مسیر باید د میالن سطحې سره موازي وي .
د  ABپه سطحه کې نارمل او عرضي تشنجات عبارت دي له :
𝛽
𝛽

𝛽

𝜏

چېرې چې :
مؤثره نارمل تشنج دی .
د شگو واحد وزن دی .
که چېرې د  ABپه همواره سطحه کې مکمل مقاومت شتون ولري  ،نو د Coulmb
د قانون له مخې د خاورې عرضي مقاومت  sمساوي دی له :
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کله چې د

𝜏  ،د  sاو

وضع کولو لپاره لرو چې :
𝛽

=𝛽

𝛽

)……………………………….…….(5a.10

𝜏
𝛽

د ( 5a.10مساوات) دا ښایي چېکه چېرې میالن پایداره وي د 𝛽 قیمت د

پورې

محدود دی  .دغه حالت د غیر سریښناکه خاورو لپاره که چېرې میالن مکمأل وچ وي یا
مکمأل مشبوع وي ،صدق کوي .
په شگو کې د غیرمحدوده میالنونو د ډاډمنتیا فکتور په الندې ډول دی :
)…………………………….……….(5b.10

 2.10شکل .په شگو کې د ناپایداره میالن د ثبات تحلیل]. [371:18

 5.10په کلى کې د نامحدوده میالنونو د پایدارۍ تحلیل
)(Stability Analysis of Infinite Slopes in Clay
عـــــــمل کوي ( 3.10شکل) چېرې چې
د  ABپه ســــــطحه باندې عمودي تشنج
𝛽

=

د تشنج په دیاگرام ( 3.10شکل) کې د  OCپواســـطه ښودل شوی دی  .په

دې سطحه کې نارمل تشنج  OEدی او عرضي تشنج  ECدی  .د  OCخط د  σمحور سره د
 βزاویه جوړوي .
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د  Mohrد مقاومت پاکټ د  FAخط پواسطه ښودل شوی دی  ،چې دا مساوات
عبارت دی له :
نظر پاکټ ته  ،عرضي مقاومت  EDڅخه عبارت دی  ،چېرې چې نارمل تشنج د OE
څخه عبارت دی .
کله چې 𝛽 د

څخه زیات وي د  OCاو  FDخطونه قطع کوي  .په دې کیس کې

دواړه خطونه د  Aپه نقطه کې قطع کوي  .په یوه سطحه کې عرضي تشنج د عرضیمقاومت
څخه کم دی ،او هلته د ناکامۍ خطر هیڅ نه لیدل کیږي  .په ( 3.10شکل) کې دا ښودل شوې
چې په ټول ژوروالي کې مستقم تشنج د  OBڅخه کم دی ،هلته د ناکامۍ کوم امکانات نه
لیدل کیږي  .که څه هم په یو شکل کې چې د هغې مستقیم تشنج  OBدی او دهغې عرضي
مقاومت او عرضي تشنج قیمتونه سره مساوي دي چې د  ABپواسطه ښودل شوي،
ناکامي یې قریب الوقوع ده  .دغه ژوروالى چې هلته عرضي مقاومت او عرضي تشنج سره
مساوي وي د بحراني ژوروالي په نوم یادیږي  .د بحراني قیمت څـــــخه زیات ژوروالى
( 3.10شکل) دا ښایي چې عرضي تشنج د عرضي مقاومت څخه زیات دی ،مگر دا ممکنه
نه ده  .په دې اساس دې نتیجې ته رسیږو چې میالن کیدلى شي د  0څخه ژور نشیب داره
وي چې په دې صورت کې د میالن ژوروالى د بحراني ژوروالي څخه کم وي ].[372:18

 3.10شکل  .په کلى خاورو کې د غیر محدوده میالنونو پایداري]. [372:18
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د  Hپه ژوروالي سره د کلى د نامحدوده میالن پایدراي:
د ( 2.10مساوات ) له مخې عرضي تشنج السته راځي لکه :
𝜏

)…...………………………………(6.10

په غیر دڅڅیدنې او په غیر د منفذونو د اوبو فشار څخه  ،حالت الندې د  Hپه
ژوروالي او د میالن سطحې سره موازي په یوه سطحه باندې د تشنج اجزاوې عبارت دي له
𝛽

𝜏

𝛽

𝛽
د تشنج دغه اصطالحات په پورته مساواتونو کې وضع کوو او ساده کوو ،لرو چې :
𝛽

𝛽

په پورته فورمول کې  Hمجازي جگوالى دی او د

/

)………………………..(7.10

اصطالح یوه غیر

اندازې اصطالح ده چې د ثبات نمبر په نوم یادیږي او د  Nsسره ښودل کیږي  .دغه په غیر د
اندازې نمبر د اړین سریښناکۍ سره متناسب دی او غیر معکوس متناسب دی د مجازي
ارتفاع سره  .دا د هغه کیس لپاره حل دې چې څڅیدنه هیڅ واقع شوې نه وي  .که چېرې په
( 7.10مساوات) کې د اصطکاک د ډاډمنتیا فکتور د یو سره مساوي وي  ،نو د
سریښناکۍ د ثبات نمبر کوالی شو چې ولیکو :
𝛽

)………………..…..(8.10

𝛽

چېرې چې
په ( 8.10مساوات) کې د ثبات نمبر کوالی شو په الندې توگه ولیکو :
)……………….………………….(9.10
چېرې چې  Hcبحراني ارتفاع ده  .د ( 9.10مساوات) څخه لرو چې :
)………………………………(10.10
د ( 10.10مساوات) دا ښایي چې د سریښناکۍ د ډاډمنتیا فکتور  Fcد ارتفاع د
ډاډمنتیا فکتور  FHسره یوشان دی .
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که چېرې هلته د ځمکې سطحې سره موازي د خاورې په ټوله کتله کې څڅیدنه
شتون ولري ،نو د ازادو اوبو سطحه د ځمکې په سطحې باندې منطبق واقع کیږي  .د  Hپه
ژوروالي سره د میالن سطحې سره موازي د ځمکې په سطحه باندې د مؤثره تشنجاتو اجزأ
په (  4a.10شکل) کې ورکړل شوي دي]. [374:18
نارمل تشنج مساوي دی په :
)…...…….(11a.10

𝛽

𝛽

عرضي تشنج مساوی دې له :
𝛽

)……...………………... (11b.10

𝜏

𝛽

د (11a.10مساوات) او ( 11b.10مساوات) په الندې مساوات کې وضع کوو :
𝜏
د پورتنى مساوات د ساده کولو وروسته د ثبات اصطالح په الندې ډول حاصلیږي :
𝛽

)……………………...(12.10

𝛽

که چېرې د اصطکاک د مصؤنیب فکتور یو وي  ،نو د ثبات نمبر کوم چې
سریښناکې ښایي په الندې ډول لیکالی شو :
)……….(13.10

𝛽

𝛽

 4.10شکل  .د غیرمحدود میالن تحلیل ) (aپه ټوله کتله کې دڅڅیدنې بهیر سره او ) (bد کامأل
مشبوع میالن سره ]. [374:18
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که چېرې میالن کامأل مشبوع وي  ،او هــــــــــیڅ څڅیدنه نه وي لکه ( 4b.10شکل)
کې نو ( 13.10مساوات ) په الندې ډول لیکالی شو:
𝛽

)..…….(14.10
چېرې چې

𝛽

د مشبوع شوې خاورې واحد وزن دی .

 3.10مثال
د یو نامحدوده غزیدلې میالن چې د میالن زاویه ئې  25Oده  ،د ډاډمنتیا فکتور
ئې پیدا کړئ  .میالن د غیر سریښناکه خاورې څخه جوړ شوی د = 30Oسره .

حل
د ډاډمنتیا فکتور :

 4.10مثال
د ( 3.10مثال) میالن تحلیل کړئ که چېرې هغه د کلى خاورې څخه جوړه شوی وي
،

او

 e = 0.65 ،او  Gs= 2.7وي  .الندینى حاالت په پام کې

ونیسئ :
( )iکله چې خاوره وچه وي .
( )iiکله چې اوبه د میالن سطحې سره موازي وڅڅیږي .
( )iiiکله چې میالن مشبوع وي .

حل
د  e = 0.65او  Gs = 2.7لپاره :
,
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()i

د وچې خاورې لپاره د ثبات نمبر  Nsمساوي دې له :
کله چې= 1

𝛽

،وي

𝛽

په دې اساس بحراني ارتفاع مساوي ده له :

( )iiد څڅیدنې لپاره چې د میالن د سطحې سره موازي وي ( 13.10مساوات) .

()iii

د مشبوع شوی میالن لپاره ( 14.10مساوات) .
.

 6.10د محدود ارتفاع میالن د ثبات د تحلیل طریقې
)(Methods of Stability Analysis of Slopes of Finite Heigth
د محدود غزیدلي میالنونو ثبات څخه په مخکینۍ برخه کې یادونه شوې ده  .یوه
عمومي ستونزه  ،په منحني الشکله سطحو کې د تخریب یا ناکامۍ واقــع کیدل دي  .په
پراخه پیمانه استعمال شوي ،متجانس  ،عین خواصو لرونکې ) ،(Isotropicمحدود
میالنونو طریقه د سویدنې طریقې څخه عبارت ده چې په دایروي تخریب سطحه باندې
صورت نیولى  Petterson (1955) .لومړي ځل لپاره د سویدن په  Goetbergکې د دیوال د
څلورمې حصې د تخریب سره د خاورې د تخریب رابطې په تحلیل کې د دایروي طریقې
څخه استفاده وکړله  .د سویدن ملي ادارې  ،د زیات شمیر تخریباتو د څیړنو وروسته  ،په
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 1922کال کې ئې یو راپور ترتیب کړی او په هغه کې داسې څرگندونه شوې وه ،چې زیاتره
د تخریب مسیر دایروي دی  .د تخریب دایره په قاعده باندې ،د قاعدې څخه الندې او یا
دهغې لپاسه تیریږي  .د پلټنې له مخې زیات شمیر دایروي تخریباتو د قوس په طول کې
مقاومت زیات وي  ،او دایره ممکن داسې موقیعت ونیسي چې هلته عرضي مقاومت کم
وي  .دغه طریقه په عمومي توگه قبوله شوې ده او دپشتې د میالن او د هغې د تهداب د
ډاډمنتا فکتور ونو په پیدا کولو کې درست حل راوباسي  .د دغې تحلیلي طریقې د
انکشاف لپاره  Taylor ،Gilboy ،Terzaghi ،Felleniusاو نورو برخه اخیستې چې له
امله یې د میالنونو،پشتو او تهدابونو د ثبات د تحلیل ښه نتایج السته راځي .
نورې طریقې لکه د  Culmannطریقه او د لوگاریتمي مارپیچي طریقه هم شتون
لري  .د  Culmannپه طریقه کې داسې فرض کیږي چې چاودنه په همواره ساحه کې واقع
کیږي  .دا یواځې د کالسیکي حل لپاره مناسبه ده  ،په داسې حال کې چې ناکامه حقیقي
سطحې ثابت منحنیاني دي  .دغه طریقه تقریباً د زیات نشیب داره میالنونو لپاره صحیح
طریقه ده .لوگاریتمي مارپیچي) (Logarithmic spiralطریقه د  Rendulicپواسطه تائید
شوې  ،په کوم کې چې چاودلې سطحه د لوگاریتمي مارپیچ په شکل فرض کیږي  .نو په دې
طریقې سره ستاتیکي ستونزې محدودویږي او ډېر صحیح پایلې السته راځي  .د تخریب
ددایروي قوسي سطحې په اساس نورې زیاتې د ثبات د تحلیل طریقې هم شتون لري
]. [375:18
 7.10د تخریب همواره سطحه )(Plane surface of failure
د میالنونو د تحلیل لپاره  Culmannد تخریب همواره سطحه فرض کړئ چې د
هموارې سطحې د فرضیې اعتبار د یو ټسټ په توگه کار کوي  .په ځینو کیسونو کې دغه
فرضیه مناسبه ده او په نورو سوال انگیزه ده .
په پورتنۍ طریقه کې دا فرض کیږي چې د تخریب بحراني سطحه یوه همواره
سطحه ده چې د بند د قاعدې له الرې تیریږي لکه چې په ( 5.10شکل) کې ښودل شوې ده.
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هغه قوې چې په کتله باندې د امتحاني تخریبي سطحې  ACنه پورته د  θپه زاوئې
سره په افقي شکل عمل کوي (په شکل کې ښودل شوي دي)  .وزن  Wاو مجموعي
سریښناکې  Cپه الندې ډول السته راځي ]: [377:18

 5.10شکل  .د  Culmannپه طریقه د میالنونو ثبات یا پایداري ][377:18

𝛽

𝛽

د قوو په مثلث کې د ساین د قانون استعمال له مخې لکه چې په شکل کې ښودل
شوې ،لرو چې :

د  Cاو  Wقیمتونو په وضع کولو سره لیکلى شو چې :
𝛽

𝛽

پورته د θضریب د اً ښایي چې د ثبات نمبر د امتحاني هموارې سطحې لپاره دي
چې د  θپه اندازه میالن لري .
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ډیره خطرناکه سطحه په لومړي مساوات کې د θ = 0پواسطه حاصلیږي  .دغه
عملیې څخه لرو چې :
𝛽
په پورته فورمول کې

د محدود معادل لپاره او د محدودمعادل لپاره د ثبات

نمبر دی او کیدلى شي په الندې ډول ولیکل شي :
)………………………………………..(15.10
په دې ځای کې  Hcد میالن د بحراني ارتفاع څخه عبارت دي .
که چېرې مونږ ولیکو چې :

په دې ځای کې

او

په ترتیب سره د سریښناکۍ او اصطکاک د ډاډمنتیا

فکتورونه دي  15.10( ،مساوات) کېدلى شي چې د

د انتخاب لپار په الندې

او

توگه تعدیل شي :
)……………………………………..(16.10
د

او

د هر فرض شوي قیمتونو لپاره بحراني زاویه عبارت ده له :

)…………………………………..(17.10

𝛽

)

د ( 16.10مساوات) څخه د میالن مجازي ارتفاع په الندې توگه السته راځي :
)………………………………..(18.10

)

(

 5.10مثال
د  Culmannپه طریقه د یوې پشتې بحراني ارتفاع پیدا کړئ چې د هغې میالن
زاویه  40oدې او د خاورې سریښـــــــــــناکې

،

ئې  γ = 114 Ib/ft3دی  .د پشتې مجازي ارتفاع پیدا کړئ که چېرې
وي .
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حل
(

)

,

مجازي ارتفاع مساوي ده له :

 8.10د تخریب دایروي سطحه )(Circular surface of failure
په دې پیړۍ کې د لومړي ځل لپاره دغه پلټنې په سویډن کې تر سره شوې او په
واضحه توگه اطمینان ورکړل شوی چې د ځمکې د میالن تخریبي سطحه د یوې دایرې
قوس سره مشابه ده  .کله چې خاوره د دایرې سطحې په اوږدوالي کې ښویه شي  ،دې ډول
ښویدنې ته دوراني ښویدنه وایي  .په دې کې د ځمکې د پارچې ښکته خواته او بیرون
خواته حرکتونه شامل دي لکه چې په ( 6a.10شکل) کې ښودل شوي او ښویدنه د ځمکې د
پارچې او د هغې د قاعدې تر منځ ټولې سطحې په اوږدو کې واقع کیږي  .د تخریب ډول چې
په نورماله توگه واقع کیږي کیدلیشي په الندې ډول صنف بندیشي ]: [378:18
 .1د میالن تخریب ).(Slope failure
 .2د پنجې یا الندینې برخې تخریب ).(Toe failure
 .3د قاعدې تخریب ).(Base failure
د میالن په تخریب کې  ،د چاودلې سطحې قوس د پنجې ) (Toeڅخه پورته واقع
کیږي  .دا په هغه صورت کې واقع کیږي کله چې د 𝛽 د میالن زاویه زیاته وي او خاوره
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کلکه خاوره وي  .د پنجې تخریب هغه وخت واقع کیږي کله چې د یند د خاورې کتله د
قاعدې څخه پورته او د قاعدې څخه الندې متجانس وي .
د قاعدې تخریب خصوصاً په هغه وخت واقع کیږي کله چې د قاعدې زاویه  βکمه وي
او د قاعدې الندې خاوره د قاعدې د پورتنۍ خاورې په نسبت نرمه او زیات پالستیکي
خاصیت ولري  .د تخریب مختلف ډولونه په ( 6.10شکل) کې ښودل شوي دي][378:18
.

 6.10شکل .د خاکي بندونو د تخریب ډولونه ]. [379:18
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 9.10د اصطکاک دایرې طریقه )(Friction-circle method
د طریقې فزیکي مفهوم
د نوموړې طریقې هدف د یو بند د قطع په ښودلو ( 7.10شکل) سره واضح کیږي .
یوه امتحاني دایره د  oد دوراني مرکز سره په شکل کې ښودل شوې  .د  oمرکز او د

sin

شعاع  ،چېرې چې  Rد امتحاني دایرې شعاع ده رسمه شوې ده  .هر هغه خط چې داخلي
دایرې سره مماس وي باید امتحاني دایره د شعاع سره د
اساس د خاورې داخلي فشار هر ویکټور د

په زاویه  ،قطع کړي  .په دې

په انحراف سره د چاود قوس باید د داخلي

دایرې سره مماس وي  .دغه داخلي دایره د اصـــــطکاک دایرې یا د

دایری په نوم

یادیږي]. [382:18

 7.10شکل .د اصطکاکیدایرې طریقې اساسات ].[382:18

د اصطکاک دایرې په طریقه د میالن تحلیل دواړو گرافیکي او ریاضیکي حل
لپاره یوه مطمئنه السته راوړنه ده  .دې ته دا نوم په دې خاطر ورکړل شوی دی چې د میتود د
فرضیې خاصیت

دایرې ته راجع کیږي .
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 .1د امتحاني دایرې لپاسه د کتلې ټول وزن  Wد کتلې په مرکز باندې عمل کوي .
د کتلې مرکز د هرې پیژندل شوې طریقې په واسطه پیدا کیږي .
 .2د څلورو خواو خنثى قوې  Uمحصله (منتج) پیدا شوې ،او د  Uویکټور د
گرافیکي طریقې په واسطه د ساختمان د شبکې څخه پیدا کیږي .
 .3د خاورې داخلي قوو محصله  Pپه څلورو خواو باندې عمل کوي .
 .4سریښناکه قوو محصله  Cپیدا شوې .
محرکي قوي)(Actuating Forces
محرکې قوې د مجموعي وزن  Wاو د سرحدي قوو محصلې Uڅخه عبارت دي
لکه چې په ( 8.10شکل) کې ښودل شوي دي .
د څلورو خواو خاورو خنثى قوې هر وخت د  Oد مرکز څخه تیریږي  .د  Wاو  Uقوو
محصله په  Qسره مسمى کیږي چې په شکل کې ښودل شوي دي .

 8.10شکل  .محرکي قوې]. [383:18
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سریښناکه قوې محصله )(Resultant Cohesive Force
که د  ABقوس اوږدوالى په  Laسره او د هغې وتر په  Lcسره وښایو  ،د  Laطول په
کوچنیو برخو وویشو او په هره برخه کې د سریښناکه قوه پیدا کړو او په C1, C2, C3,
C4….باندې وښایو لکه چې په ( 9.10شکل) کې ښودل شوي دي  .د دغو ټولو قوو
محصله په شکل کې د قوو د پولیگون پواسطه ښودل شوي دي .

د قوو محصله ده

چې د  ABد قوس وتر سره موازي او مساوي دي  .د قوس په طول کې د ټولو سریښناکه قوو
محصله عبارت ده له :

چېرې چې :

 9.10شکل  .سریښناکه مقاوم قوې ]. [384:18

په پورته فورمول کې

سریښناکه قوه ده او

د سریښناکۍ د ډاډمنتیا فکتور دی .

د  Cد عمل مسیر د مومنټ په پام کې نیولو سره پیداکیږي  .د ټول سریښناکې
مومنټ په الندې ډول پیدا کیږي :
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چېرې چې

د مومنټ بازو دی  ،نو په دې اساس :

)....…………………………………………(22.10
د اندازې څخه مستقل دی .

دا څرگنده شوې ده چې د  Cد ویکټور دعمل جهت د f

د څلورو خواو خاورو د داخلي قوو محصله
د دایرې امتحاني قوس په کوچنیو برخو ویشل شوی  ،P3 ،P2 ،P1 .او نور  ،د
څلورو خواو خاورو داخلي قوې دي چې په دغو کوچنیو برخو باندې عـــــــــــمل کوي لکه
چې په ( 10.10شکل) کې ښودل شوي دي  .اصطکاکي دایره د

 R sinپه شعاع سره

رسمیږي .
چېرې چې
د  P3 ،P2 ،P1او داسې نورو د انه ئې خاورو داخلي قوو د عمل خطونه د
اصطکاک دایرې سره مماس وي او په محیط کې د

زاویه جوړوي  .که څه هم د هرو دوو

کوچنیو قوو د ویکتورونو مجموعي ،د عمل مسیر د  Dنقطې له الرې دی نو د
دایرې سره په مماس کې یوه کمه اندازه توپیر لري  .د ټولو دانه ئې قوو محصله په همدې
اساس د

دایرې سره د مماس توپیر لري کوم چې د پام وړ نه دي  .که د دانه ئې قوو د

محصلې  Pفاصله د دایرې د مرکز څخه په

 KR sinسره وښایو (لکه چې 10.10

شکل کې ښودل شوې)  .د  Kاندازه د قوس په اوږدو کې د داخلي دانه ئې فشار د ویش ډول
پورې اړه لري  .دغه ویش په ډېر احتمال سره د  sinپه ډول ویش وي]. [385:18
د مرکزي زاوئې

سره د  Kتوپیر په ( 11.10شکل) کې ښودل شوې ده  .دغه شکل د

تخریبي قوس په طول کې د مؤثره نارملي تشنج د مساوي ویش په صورت کې د

او K

تر منځ رابطه هم په گوته کوي .
د موضوع په اړه چې پورته ئې توضیح صورت نیولې گـــــــــرافیکي حل سـاده دی  .د
(  12.10شکل) د  C ،Qاو  Pدریو قوو لپاره د  Pمعادل د  Qاو  Cویکتورونو د عمل
مسیر د تقاطع څخه باید تیر شي  .د  Pد ویکتور عمل د
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سره باید مماس وي  .د  Kقیمت د ( 11.10شکل) د منحنیانو په استفاده اټکل کیږي ،او
د  Pقوې د عمل مسیر کیدلى شي چې رســــــــــــم شي لکه چې په ( 12.10شکل) کې
ښودل شوي دي  .کله چې د ټولو دریو قوو د عمل مسیر او د  Qقوی معلوم مقدار  ،د  Pاو C
کیدلى شي د متوازي االضالع د جوړولو په واسطه حاصل شي  ،چې په شکل کې ښودل
شوي دي  .د

 KR sinشعاع لرونکې دایره د تعدیل شوی اصطکاک دایرې په نوم

یادیږي .

 10.10شکل  .د داخلي دانه ئې قوو محصله ]. [385:18

د مقاومت د ډاډمنتیا فکتور معلومول
د ( 13a.10شکل) د یو بند مقطع ده  AB .ازمایل شوې تخریبي قوس دی  ،د Q
قوه ،د  Wاو  Uمحصله ترسیم شوې لکه مخکې چې ورنه یادونه شوې ده  .د  Cد عمل خط
هم رسم شوې  .که د  Qاو  Cقوې په  Dنقطه کې سره یو ځای شي  .یو اختیاري ازمیښت د
د هر مناسب قیمت په استعمال سره کوم چې د
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دایرې یا د

 KRsinشعاع په استفاده صورت نیولې  .د  1شمیره د لومړي ازمیښت

ټولو قیمتونو لپاره استعمالیږي  .د  P1قوه د  Dنقطې څخه د لومړۍ دایرې سره مماس
رسمیږي  C1 .د وتر سره موازي او د  1نقطه د  C1او  P1قوو د تقاطع نقطه ده  .د خاورې
موجوده سریښـــــــــناکې د

سره مساوي ده  .له دې ځایه موجوده سریښناکې

ارزول کیږي  .د سریښناکۍ او اصطکاک ډاډمنتیا فکتورونه د الندینیو فورمولونو
پواسطه پیدا کیږي]: [386:18
او

 11.10شکل  .د

مرکزي زاوئې او  Kتر منځ رابطه ].[385:18

د دغه فکتورونو قیمتونه په ( 13b.10شکل) په گراف کې د  1نقطې رسمولو
لپاره استعمالیږي  .په مشابه توگه د

، KRsin

 KRsinاو نور په شعاع سره

اصطکاکي دایرې کیدلى شي رسم شي او پروسیجر تکرار شي  .د  3 ،2او نورې نقطې لکه
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چې په شکل کې ښودل شوي دي السته راځي  .په  45oخطونه

=

څرگندوي  ،منحني

قطع کوي او د دغه امتحاني دایرې لپاره د ډاډمنتیا فکتور  Fsالسته راځي .
د بحراني دایرې د مرکز تعینولو په منظور ،زیات امتحاني دایرې باید وڅیړل شي ،
کوم چې یو ئې باید د  Fsاصغري قیمت السته راشي .

 12.10شکل  .د اصطکاک دایرې د طریقې لپاره د قوو مثلت]. [386:18

 7.10مثال
یو پشته د ( 2افقي) په ( 1عمودي) میالن لرونکې ده ،چې لوړوالى ئې  10mدی
 .دغه پشته خاورو څخه جوړه شوې چې سریښناکې ئې  ، 30kN/m2د داخلي اصطکاک
زاویه ئې  5oاو واحد وزن ئې  20kN/m3دی  .هر هغه خوئیدونکې دایره په پام کې ونیسئ
چې د الندینۍ برخې څخه تیریږي  .د سریښناکۍ د ډاډمنتیا فکتور پیدا کولو لپاره د
اصطکاک دایرې طریقې څخه استفاده وکړئ .

حل
د الندیني شکل په کتلو سره  ،که  EFBمیالن وي او  AKBښوئیدونکې دایره وي
چې  oئې د دایرې مرکز او  R = 20mشعاع وي نو :
 = Lc = 27mد ABطول
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 13.10شکل  .د مقاومت د ډاډمنتیا فکتور پیدا کولو گرافیکي طریقه ]. [386:18

که  Jد  ABمنځنۍ نقطې په توگه پام کې ونیول شي  ،نو :
د  ABEAمساحت  +د  AKBJAمساحت = د  AKBFEAمساحت
=
=
= په دې اساس د خاورې د کتلې وزن
دغه وزن د  Gپه نقطه کې عمل کوي  ،د کتلې مرکزیت د  FKپه منځنۍ نقطه کې
اخستل کیږي  .اوس

.
د  AKBقوس طول
د سریښناکۍ د مومنټ بازو

د  Oد مرکز څخه د

په یوه فاصله  ،د سریښناکۍ د قوې ویکتور  Cرسموو ،کوم

چې د  ABوتر سره موازي وي  .اوس د  Cاو  Wد تقاطع نقطې څخه د اصطکاک په دایره
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=

باندې یو مماس رسموو  ،د  Oد مرکز څخه د

په شعاع

خط د  Fد دریمې قوې د عمل خط دی .
د قوو مثلت رسمیږي په کوم کې چې د  Wجهت او مقدار معلوم دی او د  Cاو F
جهتونه نه دي معلوم .
سریښناکه قوه .

ورکړل شوې

 14.10شکل  .د مثال شکل].[388:18

موجوده سریښناکې :

په دې اساس د سریښناکۍ د ډاډمنتیا فکتور

مساوي دی له :

دې که چېرې د اصطکاک د ډاډمنتیا فکتور
که چېرې

یا

وي  ،نو

د اصطکاک دایرې نوي شعاع عبارت ده له :
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د Fجهت تغیر وخوړ او د قوو ’ abdتعــــــــــدیل شــــــوی مثلث په اساس د
طول

سریښناکه قوه السته راغله .
موجوده سریښناکې

په دې اساس

 10.10د ټایلر د استوارۍ نمبر )(Taylor’s stability number
که چېرې د میالن زاویه 𝛽  ،د پشتې ارتفاع  ، Hمؤثره واحد وزن
اصطکاک زاویه

او واحد سریښناکي

 ،د داخلي

معلوم وي د ډاډمنتیا فکتور کیدلى شي په

الس راشي  Taylor .په زیات حد سره د میالن زاویو او داخلي اصطکاک زاویو په پام کې
نیولو سره د زیاتو میالنونو تحلیل تر سره کړ ،او یوه لنډه پایله ئې تر السه کړه چې دغې
سره ښودل کیږي ]. [150:19

پایلې ته د ثبات نمبر وایي  .دغه نمبر په
)………………………….(23.10

د سریښناکۍ د ډاډمنتیا فکتور په الندې توگه السته راځي :
)…………………………….(24.10
 Taylorخپلې پایلې د منحنیاتو په شکل نشر کړل کوم چې د
لپاره د

مختلفو قیمتونو

او د میالن زاویې 𝛽 ترمنځ رابطه تأمینوي لکه چې په ( 12.10شکل) کې ښودل

شوي دي  .دغه منحنیانې د هغه دایرو لپاره دي چې د الندینۍ برخې څخه تیریږي  ،که څه
هم د 𝛽 د  530څخه کم قیمت لپاره دا څرگنده شوې چې ډیره خطرناکه دایره د الندینۍ برخې
څخه تیره شوی ده  .نوموړې منحنیانې د  𝛽 = 14oڅخه الندې میالنونو لپاره په غیر د
خطرناکه غلطۍ څخه کیدلى شي استعمال شي  .د اصطکاک د ډاډمنتیا فکتور
په پام کې نیولو سره د سریښناکۍ د ډاډمنتیا فکتور ونو لپاره د ثبات نمبرې السته راځي .
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د هغه میالنونو په ژوروالي کې چې په عملي توگه د ستونزو سره مخ کیږو ،په
هغوی کې د چاود ژوروالى کیدلى شي وغزیږي ،مگر زیاتره هغه د وتلې برخو یا په
الندینۍ برخو کې د نورو قوي موادو پواسطه محدودیږي لکه چې په ( 15.10شکل) کې
ښودل شوې دي  .د ثبات نمبر

د

لپاره ډېر زیات د وتلې برخو د موقیعت پورې

اړه لري  .هغه ژوروالى چې په هغه کې وتلي برخې یا قوي مواد واقع شي کېدلى شي د
پواسطه څرگندیږي چې په الندې توگه پیدا کیږي .

ژوروالي فکتور

)……………….……………………..(25.10
په پورته فورمول کې  Dدپشتې د پورتنۍ سطحې څخه د وتلې برخې ژوروالى
دی H ،د پشتې د الندینۍ برخې څخه پورته د میالن ارتفاع ده .
د

د مختلفو قیمتونو او د

حالت لپاره په (15.10چارت) کې د ثبات نمبر

د میالن زاوئې 𝛽 د مختلفو قیمتونو په پام کې نیولو سره ورکړل شوي دي  .په دې
حالت کې د چاود دایره کیدلى شي د الندینۍ برخې څخه الندې تیره شي  .د الندینۍ برخې
څخه تر د هغې سطحې پورې د چاود د دایرې  xفاصله د فاصلې فکتور

پواسطه

ښودل کیږي .
د مقاومت د ډاډمنتیا فکتور)(Factor of safety with respect to strength
د ثبات نمبر په السته راوړلو کې د اصطکاک د ډاډمنتیا فکتور
شوې  .د منحنیانو څخه یواځې د سریښناکۍ د ډاډمنتیا فکتور
د مقاومت

فرض

السته راځي .که چېرې

صحیح فکتور ته اړتیا وي ،نو نوموړی فکتور باید د سریښناکۍ او

اصطکاک فکتورونو سره مساوي په پام کې ونیول شي  .موجوده عرضي مقاومت په الندې
ډول پیدا کیږي .

د پورتني مساوات څخه مونږ کوالی شو ولیکو :
)……..(27.10
او

یا
په ترتیب سره موجوده سریښناکي او اصطکاک دی .
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 8.10مثال
الندې ارقام د خاکي بند لپاره ورکړل شوي دي چې  39 ftارتفاع لري  .میالن په
𝛽 ده .

اوبو کې ډوب دی او د میالن زاویه
،

دی ،د ډاډمنتیا فکتور

او

پیدا

کړئ ؟

حل
د لومړۍ ازموینې لپاره

او

د

فرضوو .

 βلپاره د

قیمت د ( 14.10شکل) څخه

اخستل کیږي ،نو مونږ په ( 23.10مساوات) کې د قیمتونو په وضع کولو سره لیکالی
شو :
,

یا
که چېرې

وي .

او

محاسبه شوې ارتفاع  40ftتقریباً د ورکړل شوې ارتفاع  39 ftسره مساوي ده  .په
دې اساس د ډاډمنتیا محاسبه شوی فکتور  1.9دی .

 9.10مثال
د خاورې په یو انبار کې د  25oپه میالن سره افقي او  25 mپه ژوروالي سره باید
یوه کندنکاري صورت ونیسي  .خاوره د الندینۍ خواصو لرونکې ده :
,

او

 .1د میالن د ډاډمنتیا فکتور پیدا کړئ ،فرض کړئ چې کامأل اصطکاک شتون
لري .
 .2که چېرې د سریښناکۍ د ډاډمنتیا فکتور  1.5وي  ،د اصطکاک د ډاډمنتیا
فکتور به څومره وي .
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حل
𝛽او

 .1د

لپاره د  Taylorد ثبات نمبر چارت څخه

اخستل کیږي .

لپاره

 .2د

د

او

𝛽 لپاره د ( 16.4شکل) څخه

اخستل

کیږي .
په دې اساس :

 11.10د تشنج درزونه )(Tension cracks
که چېرې یو بند د سریښناکه خاورو څخه جوړ شوی وي ،نو د تشنج درزونه زیاتره
په رأس کې لیدل کیږي  .د دا ډول درزونو ژوروالى د الندې مساوات په مرسته محاسبه
کیږي]:[193:19
)………………………………………..(28.10

 16.10شکل  .د سریښناکه خاورو څخه جوړ شوي بند کې تشنجي درز].[193:19
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په پورته فورمول کې

د درز ژوروالى دی ،

واحد سریښناکې ده او د خاورې

واحد وزن دی .
د تخریبي امتحاني قوس مؤثره طول د قوس د مجموعي ژوروالى او د درز د
ژوروالي تر منځ توپیر څخه عبارت دی  ،لکه چې په (  16.10شکل) کې ښودل شوي دي .
لنډیز )(Summary
په دې فصل کې طبیعي او مصنوعي میالنونه چې د انسانانو پواسطه جوړ شوي
دي او په محدود او غیر محدود شکل سره دي  ،د هغوی تحلیل او ثبات  ،د میالنونو د
ناکامۍ سببونه ،د میالنونو په څیړنو کې عمومي کتنې او فرضیې ،د ډاډمنتیا فکتورونه
 ،په شگو کې دنامحدوده میالنونو تحلیل ،د محدود میالن د ارتفاع د ثبات تحلیل
طریقې  ،د تخریب همواره سطحه  ،د تخریب دایروي سطحو تحلیل او محاسبات ،د
مقاومت د ډاډمنتیا فکتورونو محاسبات او تحلیل شامل دي  .چې یادو موضوعاتو د ښه
وضاحت لپاره عملي مثالونه هم حل شوي دي .
پـو ښتنې )(Problems
 .1د یو غیر محدود میالن بحراني ارتفاع پیدا کړئ چې د میالن زاویه ئې 30oده  .دغه
میالن د نرم کلى خاورې څخه جوړه شوی چې د هغې سریښناکې

 ،داخلي

اصطکاک زاویه ئې  ،20oد خالیگاو اندازه ئې  0.7او مخصوصه وزن ئې  2.7دی  .د
تحلیل لپاره الندې حالتونه په پام کې ونیسئ :
 .aخاوره وچه ده .
 .bاوبه د میالن د سطحې سره موازي څڅیږي .
 .cمیالن په اوبو کې ډوب دی .
 .2یو غیر محدود میالن د افق سره 26oزاویه جوړوي  .نوموړی میالن د سخت سریښناکه
او  e = 0.52ده  .هلته 20 ftالندې یوه

خاورې پواسطه پوښل شوې ،چې

نازکه ضعیفه طبقه د مـــــــــــــــیالن سره موازي شـــــتون لري (
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)  .د ډاډمنتیا فکتور محاسبه کړئ کله چې) (aخاوره وچه وي (b) .د
ځمکېالندې اوبه د میالن سره موازي د میالن په سطحه کې جریان لري .
 .3یو غیر محدود میالن د زیات کلک شویکلیخاورېالندې موقـــــــــــیعت لریچې
،

دي  .میالن د افق سره 10oزاویه

او

جوړوي  .د اوبو څڅیدنه د میالن د سطحې سره موازي ده او د ځمکېالندې اوبه د
سطحې سره انطباق لري  .که چېرې میالن د سطحې څخه 12ftالندې د سطحې سره
موازي تخریب شي د ډاډمنتیا فکتور محاسبه کړئ .
 .4د  10mپه ژوروالي یوه ژوره قطع په شگلنه کلى خاوره کې د یو سرک لپاره جوړه شوې
ده  .د قطعې اړخونه د افق سره  60oزاویه جوړوي  .د خاورې د غوڅیدنې مقاومت
،

پارامیترونه عبارت دي له :

 .که

او

چېرې  ACتخریبي سطحه وي (الندې شکل دې وکتل شي) د میالن د ډاډمنتیا فکتور
محاسبه کړئ .

 .5یو  40oمیالن د  8mپه ژوروالي په مشبوع شوېکلى خاوره کې کیندل شوي دي چې د
هغې د مقاومت پارمیترونه عـــــــــــبارت دي له :
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 .د امتحاني تخریبي سطحې لپاره د ډاډمنتیا فکتور پیدا کړئ (په
الندې شکل کې ښودل شوي دي) .
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یوولسم فصل
استنادي دیوالونه )(Retaining Walls
 1.11پیژندنه )(Introduction
په نهم فصل کې د خاورې د جانبي فشار مختلفې نظریې ور وپیژندل شوې ،چې د
همدغو نظریو په استفاده په دې فصل کې د استنادي دیوالونو مختلفو ډولونو ډیزاین تر
سره کېږي  .په عمومي توگه استنادي دیوالونه په دوه عــمده برخو ویشل کېږي :
( )aمتداول یا معمولي استنادي دیوالونه .
( )bپه میخانیکي یا مصنوعي ډول تقویه شوي خاورین دیوالونه .
معمولي استنادي دیوالونه په الندې څلورو ډولونو ویشل کېږي :
 .1ثقلي استنادي دیوالونه ). (Gravity retaining walls
 .2نیمه ثقلي استنادي دیوالونه ). (Semi gravity retaining walls
 .3کنسولي استنادي دیوالونه ). (Cantilever retaining walls
 .6تکیه لرونکي استنادي دیوالونه ).(Counterfort retaining walls
ثقلي استنادي دیوالونه ( 1a.11شکل) د ساده کانکریټو یا ډبرو څخه جوړیږي  ،او
ددوی استواري د دیوال خپل وزن او هغه خاورې پورې اړه لري چې په دیوال باندې قرار
لري  .دا ډول ساختمانونه د لوړو دیوالونو

لپاره غیر اقتصادي شمیرل

کېږي .
ددې لپاره چې د ثقلي دیوالونو د مقطع سایز کوچنی تعین شي زیاتره وخت د ثقلي
دیوالونو په جوړښت کې به کمه اندازه د فوالدي سیخانو څخه استفاده کېږي چې نوموړي
ډول دیوالونو ته نیمه ثقلي استنادي دیوالونه ویل کېږي ( 1b.11شکل) .
کنسولي استنادي دیوالونه چې په ( 1c.11شکل) کې ښودل شوي دي د اوسپنیز
کانکریټو څخه جوړیږي چې د نرۍ بدنې ) (stemاو د الندیني سلب ) (Base slabلرونکې
وي .د دیوالونو نوموړی ډول نسبتاً لوړ ارتفاع
کېږي ]. [120:12
634

پورې اقتصادي شمیرل

استنا دي دیوالونه
Retaining Walls

تکیه لرونکي دیوالونه د کنسولي دیوالونو پشان دي مگر په معینو فاصلو کې د
عمودي کانکریټي سلبونو ) (Counterfortچې د دیوال بدنه ) (stemاو الندینی سلب یو د
بل سره نښلوي چې په دې ترتیب د بدنې لپاره یو عمودي تکیه ) (Supportتشکیلوي او په
دیوال باندې د خاورې له اثره وارده جانبي فشارونه په دوه جهتونو (عمودي او افقي)
ویشي  1d.11( .شکل)  .د اتکاو ) (Counterfortsاساسي وظیفه د دیوال په بدنه کې د
انحنایي مومنټ او عرضي قوو د مقدار کمول دي ].[120:12

 1.11شکل  .د استنادي دیوالونو ډولونه ].[121:12
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ددې لپاره چې د استنادي دیوالونو ډیزاین ښه تر سره شي نو یو انجنیر باید د هغه
خاورو مهم پارامیترونه لکه واحد وزن  ،د اصطکاک زاویه او د چسپش ضریب ،چې د
دیوال شاته او د سلب الندې قرار لري وپیژني  .د خاورې د خصوصیاتو پیژندل انجنیر په
دې توانیږي چې د خاورې افقي فشار ویشنه تعین کړي کوم چې د هغې په اساس ډیزاین تر
سره کېږي .
د معمولي استنادي دیوالونو په ډیزاین کې دوه مرحلې وجود لري  .لومړی دا چې د
خاورې افقي فشار د معلومولو څخه وروسته د دیوال ساختمان په ټوله کې د استوارۍ په
مقابل کې ازمایل کېږي لکه د چپه کیدلو ،ښویدنې او د خاورې د زغم په مقابل ازمایل .
دوهم د دیوال د هرې برخې د مقاومت پیدا کول او د تقویه کوونکو فوالدي سیخانو د
مقدار تعینول دي .
په دې فصل کې یواځې د استنادي دیوالونو د استوارۍ د تعینولو لپاره کړنالرې
په اړه یادونه کېږي  .د مقاومت ازمایلو لپاره د اوسپنیز کانکریټو د هر کتاب څخه
استفاده وشي .

ثقلي او کنسولي دیوالونه )(Gravity and Cantilever Walls
 2.11استنادي دیوالونو متناسبوالی )(Proportioning Retaining Walls
د استنادي دیوالونو په ډیزاین کې یو انجنیر باید د هغې ځینې ابعاد فــرض کړي .
چې دغه عمل د تناسبوالي په نوم یادیږي ،دارنگه فرضیې انجنیر ته اجازه ورکوي چې د
استوارۍ لپاره د دیوال وړاندې شوې مقطعې وازمایي  .که چېرې د استوارۍ د ازمایلو
نتیجې مثبت تر السه نه شي نو د مقطعو سایز تغیریږي او بیاځلې چک صورت نیسي  .په
( 2.11شکل) کې د مختلفو استنادي دیوالونو عمومي متناسبوالی ښودل شوی دی چې
کیدلی شي د لومړني چک لپاره ورنه استفاده وشي .
دا باید په یاد ولرو چې د دیوال د بدنې پورتنۍ برخې عرض باید د  0.3mڅخه کم نه
وي ،تر څو کانکریټ په درسته توگه ځای په ځای شي  .د تهداب ژوروالی  Dچې د الندیني
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سلب تر الندې برخې پورې دی باید حد اقل تر  0.6mپورې ونیول شي ،په داسې حال کې
چې د سلب الندینۍ برخه د یخ نیولـــو د ژوروالي نه الندې قرار ورکړل شي .
تکیه لرونکي استنادي دیوالونو لپاره د بدنې او الندینۍ برخې سلب تر منځ تناسب
په عمومي صورت د کنسولي دیوال پشان دی  .که څه هم تکیه لرونکي سلبونه کیدلی شي
چې د  0.3mپه اندازه ضخیم وي او د هغوی تر منځ فاصلې د مرکز څخه تر مرکز پورې د
 0.3Hڅخه تر  0.7Hپورې وي ]. [122:12

 3.11شکل  .د مختلفو استنادي دیوالونو د استوارۍ لومړني چک لپاره تقریبي ابعاد .
 .aثقلي استنادي دیوال  .b ،کنسولي استنادي دیوال]. [122:12

 3.11د ډیزاین لپاره د خاورې د افقي فشار د عمل تیوري
)(Application of Lateral Earth Pressure Theories to Design
ددې لپاره چې په ډیزاین کې د خاور د افقي فشار تیورۍ څخه استفاده وشي ،نو یو
انجنیر باید ځینې ساده فرضیې په پام کې ونیسي  .د کنسولي استنادي دیوالونو په
صورت کې د رنکین نظریه ( 3a.11شکل) مطابق د استوارۍ چک لپاره یو عمودي خط
) (ABد  Aنقطې څخه چې د الندیني سلب الندې په څنډه کې موقیعت لري ترسیمیږي .
داسې فرضیږي چې د رنکین فعال فشار حالت د عمودي سطحې ) (ABپه امتداد قرار لري
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او په دې ترتیب د رنکین دفعال فشار حالت د مساوات څخه په استفاده د خاورې افقي
فشار د دیوال د  ABپه سطحه باندې محاسبه کېږي .
د دیوال د استوارۍ په محاسبه کې د رنکین فعاله قوه

 ،د خاورې

دهغه برخې وزن چې په الندیني سلب باندې قرار لري او د دیوال خپل وزن باید په پام کې
ونیول شي  .د خاورې د  ABسطحې په امتداد د رنکین د فعال فشار انکشاف لپاره
فرضیې په تیورتیکي ډول په هغه صورت کې صدق کوي کله چې احاطه شوې برشي ناحیې
) (Shear zoneد  ACخط پواسطه د دیوال د بدنې لپاره مانع واقع نه شي  .د  ACد خط
عمود سره د  ηتشکیل شوې زاویه په الندې ډول السته راځي :
)) …………………………(1.11

(

 3.11شکل  .د خاورې د افقي فشار تعینولو لپاره فرضیه :
 .aکنسولي دیوال b ،او  .cثقلي دیوال]. [123:12
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 3.11شکل ( .ادامه) ]. [123:12

د ثقلي دیوالونو لپاره هم دې ته ورته تحلیل تر سره کېږي چې په ( 3b.11شکل)
کې ښودل شوی دی  .په داسې حال کې چې د کولمب د فعال فشار نظریه هم کیدلی شي چې
استعمال شي ،لکه چې په ( 3c.11شکل) کې ښودل شوې ده  .که چېرې نوموړې نظریه
استعمال شي نو یواځینۍ قوې چې باید په پام کې ونیول شي عبارت دي له  :د کولمب فعال
او د دیوال خپل وزن څخه .

فشار

که چېرې د کولمب نظریې څخه استفاده وشي نو اړینه ده چې د دیوال د اصطکاک د
زاویې 𝛿 حدود د خاورې د ډکون د مختلفو موادو لپاره وپیژنو  .په الندې جدول کې د
ډبرین او کانکریټي دیوالونو د اصطکاک زاویو ځینې حدود یا انتروال ښودل شوي دي .
د ډکون مواد

د اصطکاک زاوئي 𝛅 حد (درجه)

جغل

27 – 30

زیږه شگه

20 – 28

میده دانه شگه

15 – 25
15 – 20

کلکه کلی خاوره

12 - 16

نرمه کلی خاوره
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د معمولي استنادي دیوالونو په صورت کې د ځمکې الندې اوبو ستونزې او
هایدروستاتیکي فشار په پام کې نه نیول کېږي  .د ډکون خاورو لپاره چې د دیوال تر شا
پاتې کېږي د اوبو د وتلو لپاره تل باید تدابیر په پام کې ونیول شي ]. [124:12
 4.11د استنادي دیوالونو ثبات )(Stability of Retaining Walls
یو استنادي دیوال کیدلی شي په الندې حالتونو کې د تخریب سره مخ شي :
 کیدلی شي چې نظر خپل قاعدې څنډې ته چپه شي ( 4a.11شکل) .
 کیدلی شي د قاعدې په اوږدو کې ښویه شي ( 4b.11شکل ).
 کیدلی شي د خاورې د زغم د وړتیا له السه ورکولو له کبله چې دیوال ورباندې
قرار لري تخریب شي ( 4c.11شکل دې وکتل شي).
 کیدلی شي دیوال د خاورې د غوڅیدنې له کبله د ژور ناستې سره مخ شي
(4d.11شکل) .
 کیدلی شي دیوال د زیاتې ناستې له کبله تخریب شي .
د دیوالونو د استوارۍ ازمایل د چپه کیدلو ،ښویدلو او د خاورې د زغم د وړتیا د
السه ورکولو له کبله به په مفصله توگه توضیح شي  .د ناستې محـــاسبې څخه په مفصله
توگه په تیر فصل کې یادونه شوې ده او هغې څخه زیات بحــث ورباندې نه کېږي  .که چېرې
د خاورې یو ضعیفه طبقه په نسبتاً کم ژوروالي سره (تقریباً د الندیني سلب  1.5چنده ) د
دیوال الندې قرار ولري د ناستې د زیاتیدلو احتمال زیات وي او باید په پام کې ونیول شي
 .په ځینو حالتونو کې د دغه ستونزې د حل لپاره د کم وزن لرونکي ډکون موادو څخه
استفاده کېږي .
د ژور غوڅیدنې د تخریب حالت د یو استوانه یي سطحې په اوږدو کې کیدلی شي
رامنځته شي لکه  abcخط چې د ( 5.8شکل) مطابق چې د دیوال د تهداب الندې د ضعیفې
طبقې د موجودیت له اثره رامنځته شوی دی  .په داسې حالتونو کې د بحراني تخریب
سطحه ) (abcباید د ازمایلو پواسطه د مختلفو مرکزونو لکه  Oپه استفاده  ،تعین شي .
د تخریب هغه سطحه چې د هغې په اوږدو کې د ډاډمنتیا تر ټولو کوچنی ضریب السته
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راځي د ښویدنې بحراني سطحه ده  .د ډکون مواد چې میالن یي د  10oڅخه کم وي د تخریب
بحراني دایره په واضحه توگه د الندیني سلب د څنډې څخه تیریږي (لکه په شکل کې )def

 4.11شکل  .د استنادي دیوال تخریب  .a :د چپه کیدلو پواسطه .b ،د ښویدلو پواسطه،
 .cد زغم د وړتیا د السه ورکولو پواسطه  .d ،د ژور غوڅیدنې تخریب پواسطه ]. [125:12

 5.11شکل  .ژور غوڅیدنې تخریب ].[125:12
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 5.11د چپه کیدنې پر وړاندې ازمیښت )(Check For Overturning
په ( 6.11شکل) کې د وارده قوو عمل په کنسولي او ثقلي استنادي دیوالونو
باندې د رنکین د فعال فشار د فرضیې مطابق ښودل شوی دی چې د  ABعمودي سطحې
په اوږدو کې د ساختمان د الندینۍ برخې څنډې پورې ترسیم شوی دی .

د رنکین غیر

فعال فشار دی چې د الندې فورمول پواسطه پیدا کېږي :
√
په پورته فورمول کې :
د الندیني سلب الندې او په مقابل کې د موجوده خاورې واحد وزن دی .
د رنکین د غیرفعال فشار ضریب دی چې :
په ترتیب سره د خاورې د چسپش او اصطکاک ضریبونه دي .

او

د دیوال د ډاډمنتیا ضریب د چــــــــپه کیدلو په وړاندې نظـــــــــر دیوال یوې
څـــــــــــنډې ته ( Cنقطه په  6.11شکل) کې  ،د الندې رابطې په واسطه پیدا کېږي :
)……………………………(2.11

∑
∑

چېرې چې :
∑ نظر  Cنقطې ته د قوو د مومنټونو مجموعه ده چې د دیوال د چـــــــپه کیدلو
باعث کېږي .
∑ نظر  cنقطې ته د قوو د مـــــومنټونو مجموعه ده چې د دیوال د چــــــپه
کیدلو مخه نیسي .
چپه کیدونکې مومنټ عبارت دی له :
)……...………………………(3.11

) (

∑

چېرې چې :
د مقاومت مومنټ

∑ د محاسبې لپاره په داسې حال کې چې د

نظر وشي د ( 1.11جدول) په شکل ترتیب کیدلی شي ]. [126:12
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د خاورې وزن چې په الندیني سلب باندې قرار لري او د دیوال خپل وزن د مقاومت د
مومنټ عمده برخه تشکیلوي  .د خاورې د فشار عمودي مرکبه
مومنټ کې عمده برخه لري چې

هم د مقاومت په

 ،او د همدې قوې له اثره مومنټ د

تهـــــــــداب په څنډه ( cنقطې) کې عبارت دی له :
)……………………………..(4.11

 6.11شکل  .د چپه کیدلو لپاره ازمیښت ،فرضوو چې د رنکین فشار د اعتبار وړ دی ].[126:12
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په پورته فورمول کې  Bد الندیني سلب عرض دی .
د مقاومت مومنټ

∑ د پیژندلو په صورت کې د ډاډمنتیا ضریب په الندې

ډول محاسبه کیدلی شي :
)……………...…(5.11
زیاتره د چپه کیدلو په حالت کې د ډاډمنتیا اصغري ضریب (2څخه تر  3پورې)
مناسب قیمت دی .
 1.11جدول  .د مقاومت مومنټ
برخې

مساحت

)(1
1
2
3
4
5
6

)(2

∑ د محاسبه کولو پروسیجر ]. [127:12

د دیوال في

نظر  Cنقطې ته د

نظر  Cنقطې ته

واحد طول وزن

مومنټ بازو

مومنټ

)(3

)(4

)(4

∑

B
∑

 6.11د قاعدي په اوږدو کې د ښویدنې چک

)(Check for sliding along the base

د ښویدنې په مقابل کې د ډاډمنتیا ضریب د الندې رابطې پواسطه محاسبه کېږي :
)…………………………….(7.11

∑
∑

چېرې چې :
∑ د افقي قوو د مقاومت مجموعه ده .
∑ د وارده افقي قوو مجموعه ده .
د ( 7.11شکل) څخه دا څرگندیږي چې د خاورې عرضي قوې مقاومت د قاعدې
سلب څخه الندې په الندې توگه ښودل کېږي :
𝛿
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په دې ځای کې 𝛿 د قاعدې سلب او د خاورې تر منځ د اصطکاک زاویه ده  ،او
د قاعدې د سلب او خاورې تر منځ چسپش دی .
په دی ترتیب د قاعدې سلب په اوږدو کې د دیوال د في واحد طول د وزن د زغم قوه
چې خاوره یي له ځانه ښایې په الندې ډول السته راځي :
) د مقطع مساحت(
په پورته فورمول کې :
د عمودي قوو د مجموعي څخه عبارت دی چې په الندې ډول پیدا کېږي :
∑

جدول وکتل شي

∑

𝛿

 7.11شکل .د قاعدې په اوږدو کې د ښوئیدنې چک]. [60:13

( 7.11شکل) دا ښایي چې غیر فعال فشار

هم یوه افقي مقاومه قوه ده ،نو په

دې اساس :
𝛿

)…………...…………..(8.11

∑

∑

یواځینۍ هغه افقي قوه چې د دیوال د ښوئیدنې سبب کېږي عبارت ده له فعال فشار
افقي مرکبې څخه .
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∑

)………...…………..(9.11

د ( 8.11 ،7.11او  9.11مساواتونو) د یو ځای کولو څخه السته راځي چې :
∑

)………………….(10.11

د ښویدنې په مقابل کې د ډاډمنتیا اصغري ضریب زیاتره  1.5په پام کې نیول کېږي .
څخه د ښوئیدنې په وړاندې د ډاډمنتیا

په زیاتره حالتونو کې د غیرفعال فشار

ضریب د محاسبې څخه صرف نظر کېږي  .په عمومي توگه لیکلی شو چې
 .په زیاتره حالتونو کې د

او

𝛿 او

قیمت د  1/2څخه تر  2/3پورې وي  .چې

په دې ترتیب]: [61:13
∑

)………………….(11.11

( مطلوب قیمت تر السه نه شي نو

که چېرې د ډاډمنتیا ضریب )

مختلفې متبادلې الرې باید ولټول شي ( 8.11شکل ته دې وکتل شي) .
 د قاعدې سلب عرض باید زیات کړای شي .
 د قاعدې سلب لپاره کلی استعمال شي  .چې د کلی درلودلو په صورت کې غیر
فعاله قوه د دیوال په في واحد طول کې عبارت ده له :
√
)

چېرې چې :

(

 د دیوال په بدنه کې د چنگک څخه استفاده کول .
 نورې متبادلې الرې چې د ډاډمنتیا ضریب لوړ کړي عبارت دي له فعال فشار د
مقدار کمولو څخه ( 11.11مساوات دې وکتل شي)  .یوه د حــــــــــل ممــــــــــکنه
الره د ( Elmanاو  )Terryد طریقې د استعمال څخه عبارت ده  .په دې ځای کې
بحث یواځې د هغه دیوالونو په اړه دی چې په ډکون کې د غټ دانه لرونکو موادو
څخه استفاده شوې وي ( 9.11شکل)  .په ( 9.11شکل) کې فعاله قوه
شکل سره ده او

دی نو :
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او
که څه هم
)……………………………..(12.11
مقدار کیدلی شي چې کم شي که چېرې د استنادي دیوال د قاعدې سلب

د

میالن ولري لکه چې په ( 9.11شکل) کې ښودل شوی دی  .چې دې حالت لپاره :
)……………………………..(13.11

 8.11شکل  .په ښویدنه کې د ډاډمنتیا ضریب زیاتولو لپاره متبادلې الرې ]. [62:13
د  Aمقدار چې په ( 2.11جدول) کې ښودل شوی دی د
دی  .که څه هم دا باید په یاد ولرو چې د ( 9a.11شکل) څخه لرو چې :

او
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نو په دې اساس
[

]

بنأ د فعال فشار دیاگرام لپاره چې په ( 9b.11شکل) کې ښودل شوی دی لرو چې :
)……(14.11

[

]

په ځینو حالتونو کې د استنادي دیوال د قاعدې میالن ډېر زیات اغیزناک واقع
کیدلی شي .
 2.11جدول  .د اصطکاک زاویې او مساحت تر منځ اړیکه (د
مساحت A

لپاره)[63:13].

د خاورې د اصطکاک زاویه
(درجه)
20
25
30
35
40

0.28
0.14
0.06
0.03
0.018

 7.11د زغم د وړتیا د نه تأمینیدلو لپاره چک
)(Check for bearing capacity failure
د استنادي دیوال د قاعدې سلب پواسطه د عمودي فشار انتقال اساس خاورې ته
باید د خاورې د زغم نهایي وړتیا په مقابل کې چک شي  .د فشار د تغیر حالت چې د دیوال
د قاعدې سلب پواسطه خاورې انتقالیږي په ( 10.11شکل) کې ښودل شوی دی  .باید په
یاد ولرو چې

په ترتیب سره اعظمي او اصغري فشارونه دي  ،چې د

او

قاعدې په دواړو څنډو (پنجه او پونده) کې واقع کېږي  .په دواړو څــــــــــــنډو کې د
فــــــــــــــــشار اندازه (

او

) په الندې طریقې سره پیدا کېږي :
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د عمودي قوو مجــــموعه

∑( چې د قاعــدې په ســــــلب باندې عـــــمل کوي (د
سره

 1.11جدول دریم قطار ته مراجعه وشي) او افقي قوه ) (Phمساوي کېږي په
 .په دې ترتیب د قوو محصله عبارت ده له]: [65:13
∑

)…………………………………..(15.11

د نوموړو قوو مومنټ نظر  Cنقطې ته د ( 10.11شکل) مطابق مساوي کېږي له :
)…....…………………………..(16.11
په ( 16.11مساوات) کې د

∑ او

∑

∑

∑ قیمتونه مخکې تعین شوي دي (د

 1.11جدول  5قطار او  3.11مساوات ته مراجعه وشي)  .که د قوو محصلې د عمل مسیر
د قاعدې سلب په  Eنقطه کې قطع کړي  .نو فاصله مساوي کېږي په :
)…....……..……………………..(17.11

∑

 10.11شکل  .د زغم د وړتیا د ناکامۍ چک ].[66:13
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په دی اساس د قوو د محصلې عن المرکزیت عبارت دی له :
̅̅̅̅

)…………………………………….(18.11

د قاعدې سلب الندې د فشار ویشنه د موادو میخانیک د ساده اصولو په استفاده
کیدلی شي پیدا شي  .لومړی مونږ لرو چې
∑

)…………………………………….(19.11
چېرې چې :
∑
 Iد قاعدې د مقطع په في واحد طول کې د انرشیا مومنټ دی .

د اعظمي او اصغري فشار لپاره په ( 19.11مساوات) کې د  yقیمت مساوي دی له
 B/2سره نو :
∑

∑

)….……(20.11

∑

همدارنگه
∑

)……….….………(21.11

باید په یاد ولرو چې د ∑ په قیمت کې د خاورې وزن شامل دی ،لکه څنگه چې په
( 1.11جدول) کې ښودل شوی دی  .او کله چې د عن المرکزیت  eقیمت د  B/6څخه زیات
شي نو د اصغري فشار

قیمت منفي کېږي چې د تهداب په برخه کې د کششي

تشنجاتو څرگندونه کوي  .چې نوموړی تشنج مطلوب نه دی ځکه چې د خاورې مقاومت په
کشش کې ډېر کم دی  .که چېرې د ډیزاین په مرحله کې

السته راشي نو ډیزاین باید

بیا ځلې تر سره شي او ابعاد تغیر وخوري ]. [65:13
د سطحې تهداب پورې اړوند د زغم د نهایي وړتیا رابطې په مخکې درسونو کې تر
بحث الندې نیول شوي دي :
)……(22.11
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چېرې چې :

(

)
)
)
دا باید په یاد ولرو چې د ډول فکتورونه (

،

∑

او

(
(
) په تیرو درسونو کې

ورکړل شوي دي چې ټول مساوي یو سره دي  .ځکه چې هغوی د فیته یي یا مسلسل
تهدابونو لپاره دي ،نو په همدې دلیل دا ډول فکتورونه په ( 22.11مساوات) کې نه دي
ښودل شوي .
کله چې د خاورې د زغم نهایي وړتیا ( 22.11مساوات ) مطابق محاسبه شي نو د
زغم د وړتیا د ضایع کیدلو په مقابل کې د ډاډمنتیا فکتور کیدلی شي په الندې توگه پیدا
شي :
)……………………(23.11
په عمومي توگه د ډاډمنتیا فکتور  3اړین دی  .لکه څنگه چې په تیر فصل کې
یادونه شوې چې د منځني تهدابونو ناسته د تهداب عرض د  10%په اندازه واقع کېږي چې
د استنادي دیوالونو په صورت کې د الندینۍ برخې (تهداب) عرض هم ډېر زیات وي  .نو په
دې اساس نهایي وارده قوه

به د ډېر زیات ناستې سبب شي او  3د ډاډمنتیا فکتور

اندازه نشي کولی چې د دیوال د ناستې اندازه په مجازي حد کې تضمین کړي نو بنأ دارنگه
حالت زیاتو پلټنو ته اړتیا لري ]. [66:13
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 1.11مثال
د یو کنسولي ډوله استنادي دیوال عرضي مقطع په ( 11.11شکل) کې ښودل
شوی ده .تاسې د دیوال د ډاډمنتیا ضریب د چپه کیدلو ،ښویدلو او د زغم د وړتیا په مقابل
کې محاسبه کړئ ؟

حل
د شکل له مخې لرو :
د دیوال په في واحد طول کې د رنکین فعاله قوه مساوي ده له :

د

او

( 1.3جدول دی وکتل شي) .

لپاره

او

 11.11شکل  .د استنادي دیوال د استوارۍ محاسبه ]. [66:13
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د چپه کیدلو په مقابل کې د ډاډمنتیا فکتور
د مقاومت مومنټ د پیدا کولو لپاره الندې جدول ترتیبوو]:[66:13
نظر  Cنقطې ته د

د دیوال في واحد

برخې

مساحت

)(1

)(2

طول وزن

مومنټ بازو

)(3

m
)(4

1
2
3
4
5

مومنټ
)(4

113.16

4.0

∑

∑

د مقطعو د شمیر لپاره ( 11.11شکل) ته مراجعه وکړئ .
د چپه کیدلو په مقابل کې د ډاډمنتیا فکتور محاسبه :
د چپه کیدلو مومنټ مساوي دی له :
)

) (

(

او
∑

د ښویدنی په مقابل کې د ډاډمنتیا فکتور
د ( 11.11مساوات) څخه لرو چې :
)

فرضوو چې

(

∑

همدارنگه
√
)
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او
په دې اساس
)

√(
)

) (

(

د زغم د وړتیا د السه ورکولو په مقابل کې د ډاډمنتیا فکتور
عن المرکزیت مساوي کېږي له :
∑

∑
∑

د ( 20.11او  21.11مساواتونو) څخه لرو چې :
)

)

(

∑

(

د خاورې د زغم نهایي وړتیا کیدلی شي د ( 22.11مساوات) څخه پیدا شي :

قیمت په پام کې نیولو سره د خاورې د زغم د وړتیا فکــــــــــتورونه د

د

( 1.6جدول) څخه اخستل کېږي .

)

.،

(
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)

(
)

)
(

)

∑

(

)
(

(
)

(

څرنگه چې د خاورې د زغم د وړتیا په وړاندې د ډاډمنتیا ضریب د  3څخه کم په الس
راغی نو ابعاد باید تغیر شي .

 8.11ساختماني غوټې او د شا لخوا ډکون څخه د اوبو ویستل
)(Construction Joint and Drainage from Backfill
ساختماني غوټې )(Construction Joints
یو استنادي دیوال کیدلی شي چې د یو یا څو الندنیو غوټو په لرلو جوړ شي :
 .1ساختماني غوټې چې په ( 12a.11شکل) کې ښودل شوي دي  ،د عمودي او افقي
غوټو څخه عبارت دي کوم چې په دوه پرله پسې کانکریټي برخو کې واقع کېږي .
ددې لپاره چې د غوټې د غوڅیدنې مقاومت زیات شي د وتلې برخې یا کلی څخه
استفاده کېږي  .که چېرې د کلی څخه استفاده ونشي نو د کانکریتو لومړنۍ
سطحه پاک او تراشل کېږي او بیا دوهمه طبقه اچول کېږي .
 .2انقباضي غوټې ) (Contraction Jointچې په ( 12b.11شکل) کې ښودل شوي
دي د عمودي غوټو څخه عبارت دي چې د دیوال په سطحه کې رامنځته کېږي ،
کوم چې کانکریټو ته اجازه ورکوي چې په غیر د کوم نښې نښانې څخه راټول
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(منقبض) شي  .د غــــــــــوټې ننوتلې برخې (غاړې) عرض معموالً د 6-8mm
پورې او ژوروالی یي  12-16mmپورې وي .
 .3انبساطي یا حرارتي غوټې ) (Expansion Jointsپه ( 12c.11شکل) کې ښودل
شوي دي ،کوم چې د حرارت د درجې د تغیر په صورت کې د کانکریټو د انبساط
باعث گرځي  .عمودي حرارتي غوټې د دیوال الندینۍ برخې څخه تر پورتنۍ
برخې پورې امکان لري چې رامنځته شي  .نوموړې غوټې کیدلی شي چې د
ارتجاعي ډکوونکو موادو پواسطه ډک شي  .په زیاتره مواردو کې افقي فوالدي
سیخان د بدنې څخه تیریږي او ټولو غوټو ته ادامه پیدا کوي  .د فوالدي سیخانو
سطحه غوړیږي تر څو کانکریټو ته د انبساط اجازه ورکړلی شي]. [68:13
د ډکون د موادو څخه د اوبو ویستل )(Drainage from the backfill
د اورښت او یا هم نورو لمدو حالتونو له اثره د دیوال شاته د ډکون مواد مشبوع
کېږي چې په دې صورت کې په دیوال باندې فشار زیاتیږي او بې ثباته حالت رامنځته
کوي  .په همدې اساس د اوبو ویستلو مناسب سیستم لکه په دیوال کې د ســـــــوریو
پریښـــــــودل ) ، (Weep holesاو د سوري لرونکو پایپونو استعمال باید تر سره شي
( 13.11شکل دې وکتل شي) .

 12.11شکل  .a .ساختماني غوټې  .b ،انقباضي غوټې  .c ،انبساطي غوټې ].[68:13
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په دیوال کې د سوریو څخه د استفادې په صورت کې د سوریو اصغري قطر
 100mmاو د مناسبو فاصلو لرونکی وي .
باید په پام کې ولرو چې د ډکون مواد د پریمینځلو احتمال لري  ،چې ځینې وخت د
سوریو یا پایپونو د بندیدلو سبب گرځي  .په همدې اساس د سوریو شاته او همدارنگه د
نلونو شاوخوا د فلتر مواد ځای په ځای کیدل اړین دي .

 13.11شکل  .د استنادي دیوال تر شا د اوبو ویستونکي جوړول  (a) .د اوبو ویستونکي سوري پواسطه ،
) (bد سوري شوي اوبو ویستونکي نل پواسطه ]. [69:13

د فلتر موادو په انتخاب کې دوه عمده فکتورونه وجود لري  :د موادو د ذراتو سایز
ویش باید داسې تر سره شي چې ) (aساتل شوې خاوره نبایدپه فلتر کې پریمینځل شي او
) (bپه خاوره کې زیات هایدروستاتیکي فشار رامنځته نه شي  .د یاد حالتونو لپاره باید
الندینۍ اړتیاوې پوره کړئ .
د) (aشرط صدق کولولپاره
د) (bشرط صدق کولولپاره
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په پورتنیو رابطو کې  Fاو  Bانډکسونه د فلتر او قاعدې موادو څخه عبارت دي .
او

همدارنگه

د ذراتو قطر کوم چې  15%او  85%خاوره تیریږي  .په (2.11

مثال) کې د ډیزاین پروسیجر تشریح شوی دی .

 2.11مثال
په ( 14.11شکل) د ډکون د موادو د ذراتو د سایز ویشنه ښایي  .د ( 8.11عنوان) د
حالتونو په استفاده د فلتر موادو لپاره د ذراتو د سایز حدود پیدا کړئ ؟

 14.11شکل  .د فلتر د موادو د ذراتو د سایز ویشنې پیدا کول ].[69:13

حل
د ذراتو د سایز ویشنې د منحني څخه په استفاده ( 14.11شکل) الندیني قیمتونه
تر السه کولی شو :

د فلتر حالتونه :
.1

باید د

څخه کم وي  :چې

.2

باید د

څخه لوی وي  :چې
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.3

باید د

څخه کم وي  :چې

.6

باید د

څخه کم وي  :چې

د دغو نقاطو حدود په ( 14.11شکل) کې ترسیم شوي دي  .په دې اساس د نوموړو
نقاطو څخه دوه منحني گانې ترسیم کیدلی شي چې په خپل ذات کې دواړه د ډکون موادو د
ذراتو د سایز ویشنې منحني پشان دي چې نوموړې منحني گانې د فلتر موادو د اندازې
حدود ښایې کوم چې باید استفاده وشي .

 9.11د زلزلې حالتونو لپاره د ثقلي استنادي دیوالونو ډیزاین
)(Gravity Retaining- Wall Design for Earthquake Condition
حتی په منځنۍ اندازه زلزلو کې زیاتره استنادي دیوالونه په محدوده توگه افقي
بیځایه کېږي  Richards( .او  )Elmsد استنادي دیوالونو د ډیزاین په اړه د زلزلې
حالتونو لپاره یو پروسیجر پیشنهاد کړ ،چې یو محدود بیځایه کیدنه مجاز ده  .په نوموړي
پروسیجر کې د دیوال د انرشیا تأثیر په پام کې نیول کېږي  .په ( 15.11شکل) کې په
استنادي دیوال باندې د مختلفو بارونو عمل ښایي ،کوم چې په الندې ډول دي (د دیوال په
واحد طول کې).
()a

د دیوال وزن .

()b

د زلزلې قوې په پام کې نیولو سره فعاله قوه ده .
د دیوال د ډکون موادو او هغه خاوره چې دیوال ورباندې قرار لري ،غیر چسپناکه

فرض شوې ده  .د دیوال د تعادل حالت په پام کې نیولو سره لیکلی شو چې :
]

)…………………(27. 11

[

)……………………..(28.11
او
)

(

د ( 28.11مساوات) مفصل ثبوت لپاره د ) (Das, 1983کتاب ته مراجعه وشي .
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د ( 27.11او  28.11مساواتونو) په پام کې نیولو سره د استنادي دیوال د وزن ،
د مجازي بیځایه کیدنې تعینولو لپاره کوم چې د زلزلې په وخت کې صورت نیسي
الندینی پرویسیجر باید تر سره شي]. [476:15
 .1د دیوال مجازي بیځایه کیدنه
 .2د

تعین شي .

د ډیزاین قیمت د الندې رابطې له مخې حاصلول .

)…………………………………..(29.11
په پورته مساوات کې
په انچ سره  .د

او

او

)

د تعجیل مؤثر ضریبونه دي او

(
بیځایه کیدنه ده

مقدار د متحده ایاالتو په مختلفو زونونو کې د تکنالوژۍ د

عملي کولوشورا ) (Applied technology councilپواسطه اخستل شوی .
په فرضولو سره د

 .3د

قیمت په پام کې نیولو سره د

قیمت السته

راوړل .
 .4د  3مرحلې مطابق د
 .5د

قیمت په استفاده د دیوال وزن تر السه کول .

قیمت لپاره د ډاډمنتیا ضریب څخه استفاده کول .

 15.11شکل  .د زلزلې قوې په مقابل کې د استنادي دیوالونو استوارۍ]. [476:15
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 3.11مثال
او

د ( 16.11شکل) ته په کتلو سره د

په پام کې نیولو سره

الندې قیمتونه تعین کړئ ؟
 .aد دیوال وزن ستاتیکي حالت (تعادل په حالت کې) لپاره .
 .bد دیوال وزن د زلزلې په وخت کې د صفر بیځایه کیدنې لپاره .
 .cد دیوال وزن د زلزلې په وخت کې د ) 38mm (1.5inبیځایه کیدنې لپاره .

 16.11شکل  .استنادي دیوال ].[477:15

فرضوو چې

او همدارنگه

او

دی .

حل
 .aد ستاتیکي حالت لپاره

لپاره

 θاو د ( 28.11رابطې) څخه لرو چې :

𝛿 او

نو لرو چې :

د ( 4.3جدول) نو لرو چې :

د ستاتیکي حالت لپاره

د  1.5ډاډمنتیا ضریب په پام کې نیولو سره :
.

 .bد بیځایه کیدنې د صفر قیمت لپاره
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)

د

،

(

𝛿 د قیمتونو په پام کـــــــــــې نیولو سره

 ،او
.

د (  6.3جدول) څخه لرو چې

د  1.5ډاډمنتیا ضریب په پام کې نیولو سره لرو چې :

 .cد افقي بیځایه کیدنې

لپاره :
)

د ( 6.3جدول) څخه

(

)

(

)

(

.

د  1.5ډاډمنتیا ضریب په پام کې نیولو سره لرو چې :

میخانیکي تقویه شوي استنادي دیوالونه
)(Mechanically stabilized retaining walls
په اوسني عصر کې د خاورو تقویه کول په تهدابونو ،استنادي دیوالونو  ،پرکارۍ
او داسې نورو ساختمانونو په جوړولو کې په کار وړل کېږي  .د ساختمان د ډول په پام کې
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نیولو سره ځواکمنول کیدلی شي چې د فلزي تسمې  ،جیوتکستایل ،جیو گرید او یا
جیوکمپوزیت په شکل وي .
د ځواکمنولو مواد لکه فلزي تسمې ) ، (Metalic stripsجیوتکستایل
) (Geotextilesاو جیوگرید ) (Geogridsپه اوسني وخت کې د استنادي دیوالونو
دډکون لپاره استعمالیږي چې د میخانیکي تقویه شوي استنادي دیوالونو په نوم یادیږي .
د دې ډول دیوالونو ډیزاین عمومي مراحل په الندې برخو کې ارایه کېږي ]: [87:16
 10.11د خاورې ځواکمنول )(Soil reinforcement
د خاورې یا ځمکې ځواکمنول د تهدابونو او استنادي ساختمانونو د جوړولو او
ډیزاین په تکنالوژۍ کې یو نوی انکشاف دی  .ځواکمن شوې خاورې د هغه ساختماني
موادو څخه عبارت دي کوم چې د کششي اجزاو لکه فلزي تسمې  ،جیوتکسایل او
جیوگرید پواسطه مقاوم شوې وي  .د خاورې د ځواکمنولو نظریه کومه نوې خبره نه ده بلکه
د څو پیړیو مخکې قدامت لري  .په هر حال د موجوده سیستماتیک تحلیل او ډیزاین نظریه
د یو فرانسوي انجنیر  H. Vidalپواسطه په  1966کال کې انکشاف ورکړل شوې ده  .د
فرانسې د سرک جوړولو تحقیقاتي البراتوار د ځواکمن شوې خاورې د استعمال او مؤثره
گټې اخیستنې لپاره ډېر زیاتې څېړنې تر سره کړي دي تر څو د ځواکمن شوي ساختماني
موادو په حیث گټه واخستل شي  .نوموړې څیړنې په تفصیلي ډول سره د ،Darbin
 Schlosserاو  Vidalاو  Schlosserپواسطه په چاپي ډول ارایه شوي دي او کوم ازمیښتونه
چې تر سره شوي په هغوی کې د فلزي تسمو څخه د تقویه شوي موادو په حیث استفاده
شوې ده .
استنادي دیوالونه د تقویه شوې خاورو په شکل د  Vidalد ابتکار څخه وروسته تر
اوسه پورې د نړۍ په گوټ گوټ کې جوړیږي  .د ځواکمن شوې خاورو د گټې اخیستنې
اغېزې د الندې مواردو څخه دي :
( )aد خاورې د کششي مقاومت زیاتیدنه .
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( )bد تقویه شوې خاورې د تماس له کبله اصطکاک څخه د غوڅیدنې مقاومت
رامنځته کیدنه .
دا ډول ځواکمنیدل د اوسپنیز کانکریټي ساختمانونو سره د پرتله کیدلو وړ دي  .په
اوسني وخت کې زیاتره د ځواکمن شوې خاورې ډیزاین یوازې د غټو دانو لرونکې
خاورې چې د اوبو ویستلو قابلیت ولري استعمال شوې چې په دې ترتیب په چسپناکه
خاورو کې د اوبو د نفوذ قابلیت په وجه کوم چې د غوڅیدنې قوې د کمیدلو باعث
کېږي  ،استعمال یې منع دی ]. [88:16
 11.11د خاورې په تقویه کولو کې کتنې )(Considerations in soil reinforcement

فلزي تسمې

)(Metal strips

په زیاتره مواردو کې ملمع شوې فلزي تسمو څخه د تقویه کوونکو موادو په حیث
په خاورو کې استعمالیږي  .په داسې حال کې چې ملمع شوې فلزي تسمې د زنگ وهلو د
مشکل سره مخ وي او د زنگ وهلو اندازه د مختلفو محیطي فکتورونو پورې اړه لري  .په
 1975کال کې  Leeاو  Binquetوړاندیز کړی وو چې د فلزي تسمو د زنگ وهلو منځنۍ
اندازه په یو کال کې  0.025mm – 0.05mm/yearده ،چې د حقیقي ډیزاین لپاره باید د
زنگ وهلو اندازه په پام کې ونیول شي  ،نو له دې ځایه لرو چې :
)............................................(30.11

د ساختمان عمر

په پورته فورمول کې :
 د فلزي تسمې حقیقي ضخامت کوم چې استعمالیږي . د فلزي تسمېی ضخامت چې ډیزاین د محاسباتو څخه السته راځي . د زنگ وهلو اندازه یا مقدار .غیر قابل تجزیه فایبرونه )(Nonbiodegradable Fabrics
د  1970کال راهیسې د جیوتکستایل استعمال په ساختماني چارو کې په چټکۍ
سره په ټوله نړۍ کې روانه ده  .فایبرونه معموالً د نفتي محصوالتو څخه تر السه کېږي لکه
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پولي ایستر  ،پولي ایتلین او پولي پروپالین  .همدارنگه کیدلی شي چې د شیشې پشم
) (Fiberglassڅخه هم جوړ شي  .جیوتکستایل کیدلی شي چې ماشیني یا السي اوبدل
شوی وي او یا هم نااوبدل شوی وي .
جیوتکستایل په تهدابونو کې الندیني څلور د استعمال موارد لري :
 .1د اوبو ویستل ) : (Drainageنوموړی فایبر په چټکۍ سره کولی شي چې د خاورې
څخه اوبه مختلفو مجراگانو ته وباسي ،چې په دې ترتیب د خاورې غوڅیدنې
مقاومت او استوارۍ تأمینوي .
 .2فلتریشن ) : (Filterationکله چې د خاورې دوه طبقې یو د بل له پاسه قرار ولري،
چې یو یې غټ دانه یي ذراتو لرونکې وي او بل یي کوچنۍ ذراتو لرونکې وي،
نوموړی فایبر په اسانۍ سره د یوې طبقې څخه بلې طبقې ته د اوبو تیریدنه تأمینوي
 .په داسې حال کې چې د کوچنۍ ذراتو لرونکې خاورې پریمینځل الندینۍ طبقې ته
مخنیوی کېږي .
 .3جالوالی ) : (Separationجیوتکستایل فایبر د مختلفو طبقاتو جوړونې څخه
وروسته او د کار په جریان کې یو د بل سره د جالوالي په تأمینولو کې مرسته کوي .
د بیلگې په ډول د سرک جوړولو په وخت کې د بستر د طبقې خاوره داساس خاورې
څخه کیدلی شي چې جال وساتل شي .
 .6تقویه کول ) : (Reinforcementد جیوتکستایل کششي مقاومت د خاورې د زغم
وړتیا زیاتوي ]. [90:16

جیوگرید )(Geogrids
جیوگرید د یو قوې پولیمیري موادو لکه پولي ایتلین او پولي پروپالین له جملې
څخه دی چې په کششي شکل سره تهیه کېږي  .د  Netlonانگلیسي کمپنۍ د جیوگرید د
تولید لومړنۍ کمپنۍ ده .په  1982کال کې د  Tensarشرکت د امریکې په متحده ایاالتو
کې جیوگرید یې معرفي کړ  .په مارکیټ کې جیوگرید نظر تولیدي پروسې ته په الندې
صنفونو ویشل کېږي :
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قالب شوی (شکل ورکړل شوی)  ،اوبدل شوی او ولډنگ شوی  .شکل ورکړل شوی
جیوگرید د پولي ایتلین یا پولي پروپالین د ضخیم صفحو څخه جوړیږي چې نوموړې
صفحو ته وتلی او راننوتلی شکل ورکړل شوی وي چې سوري لرونکي یا شبکه یي شکل
اختیاروي تر څو د تسمې او غوټو ،انجنیرۍ خاصیت (مقاومت) زیات کړي .
اوبدل شوی جیوگرید د پولیمیري موادو څخه چې معموالً د پولي ایستر او پولي
پروپالین د یو ځای کیدو څخه جوړیږي او د جالۍ پشان اوبدل کېږي او بیا د پولیمیري
موادو څخه ځال لرونکی پوښ ورکول کېږي  .ولډینگ ډوله جیوگرید د پولیمیري تسمو د
تقاطع نقطې د ویلې کیدلو څخه جوړیږي .
د شکل ورکړل شوي جیوگرید ) (Extruded geogridکارول نظر نورو ډولونو
ته د سرکونو د تقویې په خاطر ډېر مناسب او ښه دی  .جـــــــــیوگرید معموالً په دوه ډوله دي .
) (aیو محوره او ) (bدوه محوره چې په (  17a,b.11شکلونو) کې ښودل شوي دي .

 17.11شکل  .جیوگرید (a) :یو محوره  (b) ،دوه محوره  (c) ،د مثلثي سوریو لرونکې]. [91:16
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د جیوگرید وظیفه تقویه کول دي چې نسبتاً زیات مقاومت لري  .همدارنگه د شبکو
خالیگاوې (سوري) په کافي اندازه لوی دي چې د شا او خوا خاورو او تیږو سره ښه نښلې
( 18.11شکل وگورئ)  .چې په دې ترتیب د تقویه کولو او یا جال کولو او یا هم د دواړو
وظیفه اجرأ کوي .
په دې وروستیو کې کنج لرونکي (زاویه داره ) سوري لرونکې ( 17c.11شکل)
جیوگرید د ساختماني چارو لپاره معرفي شوي دي .

 18.11شکل  .د جیوگرید سوري د شااو خوا خاورو سره نښتې ]. [91:16

 12.11د ډیزاین عمومي کتني )(General design considerations
په میخانیکي ډول د ځواکمن شوي استنادي دیوالونو د ډیزاین عمومي پروسه په
دوه برخو ویشل شوې ده :
 .1د داخلي ثبات د اړتیاو پوره کیدل .
 .2د دیوال د خارجي ثبات یا استوارۍ چک .
د داخلي ثبات اړتیاو چک کول په کششي عناصرو کې د کششي مقاومت تعینولو او
یا د مخ عناصرو د ارتباط تأمینولو پورې اړه لري  .د خارجي ثبات چک کې ښویدنه ،چپه
کیدل او د خاورې وړتیا شامل دي (  19.11شکل وگورئ).
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 19.11شکل :خارجي ثبات چک ].[92:16

لنډیز )(Summary
په عمومي صورت سره په دې فصل کې استنادي دیوالونه په دوو عمده برخو یعنې
متداول یا معمولي استنادي دیوالونه او په میخانیکي یا مصنوعي ډول تقویه شوي
خاورین دیوالونو باندې تقسیم شوي چې په الندې برخو کې معلومات ورکړل شوي دي :
په معمولي استنادي دیوالونو کې ثقلي ،نیمه ثقلي  ،کنسولي او تکیه لرونکو
استنادي دیوالونو ډیزاین  ،د ډیزاین لپاره د خاورو افقي فشارونو پیداکول او د
ساختماني غوټو او د دیوالو د شاڅخه د اوبو ویستلو په اړه معلومات ورکړل شوي دي او
همدارنگه د زلزلې د حالتونو لپاره د ثقلي استنادي دیوالونو ډیزاین په اړه هم کافي
معلومات ارایه شوي دي او د استنادي دیوالونو مختلفو ډولونو د ډیزاین مختلفې طریقې
او د ډاډمنتیا فکتورونو پیدا کول په عملي مثالونو کې ښودل شوي دي .
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په میخانیکي تقویه شوي استنادي دیوالونو په اړه د خاورې ځواکمنول ،د خاورې
په تقویه کولو کې د فایبرونو (جیوتکستایل او جیوگرید) اســــــــــتعمالولو په اړه بحث
صورت نیولې دی .
پـو ښـتنې )(Problems
 .1د کنسولي استنادي دیوال لپاره چې په الندې شکل کې ښودل شوی دی فرضوو چې
الندیني ارقام راکړل شوي دي :
د دیوال اندازې :

د خاورې خواص :

د چپه کیدلو ،ښویدلو او د زغم د وړتیا د ډاډمنتیا فکتورونه محاسبه کړئ ؟
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 .2د الندیني ارقامو په تغیر سره لومړۍ پوښتنه تکرار کړئ .
د دیوال اندازې :

خاورې خواص :

 .3یو ثقلي دیوال چې په الندې شکل کې ښودل شوی دی ،د هغې د چپه کیدلو او
ښویدلو د ډاډمنتیا فکتور محاسبه کړئ  .الندې ارقام ورکړل شوي دي :
د دیوال اندازې :

خاورې خواص :

په خپله محاسبه کې د رنکین د خاورې فشار څخه استفاده وکړئ .

 .6دریمه پوښتنه تکرار کړئ او په خپله محاسبه کې د کولمب د خاورې فعال فشار
څخه استفاده وکړئ او هم

𝛿 فرض کړئ .
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ضمیمې
: اوله ضمیمه
:  واحدونو څخه انگلیسي واحدونو ته د تبدیلولو فکتورونهSI د
1mm4 = 2.402 x 10-6 in4
1m4 = 2.402 x 106 in4
1mm3 = 6.102 x 10-5 in3
1m4 = 6.102 x 105 in3
1m/min = 3.281ft/min
1cm/min = 0.0328ft/min
1mm/mi = 0.00328ft/min
1m/sec = 3.281ft/sec
1cm/sec =0.3937 in/sec
1mm/sec= 0.03937 in/sec
1cm2/sec = 0.155 in2/sec
1m2/yr = 4.915 x 10-5 in2/s
1cm2/sec =1.074 x 10-3 ft2/s

 انرشیائې مومنټ1m = 3.281 ft

-2

1cm = 3.281 x 10 ft
1mm = 3.281 x 10-3 ft
مودول مقطع
1m = 39.37 in
1cm = 0.3937 in
1mm = 0.03937 in
1m2 = 10.764 ft2
هایدرولیکی
1cm2 = 10.764 x 10-4 ft2
رسوونکې
1mm2 = 10.764 x 10-6 ft2
1m2 = 1550 in2
1cm2 = 0.155 in2
1mm2 = 0.155 x 10-2 in2
3
3
 تحکیماتي ضریب1m = 35.32 ft
1cm3 = 35.32 x 10-4 ft3
1m2 = 61023.4 in3
1cm2 = 0.061023 in3
1N = 0.2248 Ib
1kN = 224.8 Ib
1kgf = 2.2046 Ib
1kN = 0.2248 kip
1kN = 0.1124 U.S. ton
1 metric ton = 2204.6 Ib
1N/m = 0.0685 Ib/ft
1N/m2 = 20.885 x 10-3 Ib/ft2
1kN/m2 = 20.885 Ib/ft2
1kN/m2 = 0.01044 U.S. ton/ft2
1kN/m2 = 20.885 x 10-3 kip/ft2
1kN/m2 = 0.145 Ib/in2
1kN/m3 = 6.361 Ib/ft3
1kN/m3 = 0.003682 Ib/in3
1N.m = 0.7375 ft.Ib
1N.m = 8.851 Ib. in
1 J = 0.7375 ft.Ib
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طول

مساحت

حجم

قوه

)فشار (تشنج

واحد وزن
مومنټ
انرژي

 د تهداب انجنیري مضمون اصطالحات او مخففات: دوهمه ضمیمه
انګلیسی اصطالحات

مخففات

اصطالحات

Allowable Load

Qall

مجازي بار

Allowable Bearing pressure

qall

د زغم مجازی فشار

Active Earth pressure

Pa

د خاوری فعال فشار

Allowable stress

مجازی تشنجات

Apparent cohesive

Cu

څرګند چسپناکې

Allowable bearing capacity

qa

د زغم مجازی وړتیا

Actuating force

-

محرکه قوه

Area

A

مساحت

Base

-

قاعده یا اساس

Base resistance

-

د قاعدی مقاومت

Bearing capacity factors

Nq, Ni, …

د زغم د وړتیا فکتورونه

Bearing capacity

q

د زغم وړتیا

Boring depth

-

د بور ژوروالې

Base Failure

-

د قاعدی تخریب

Bed rock

-

د بستر تیږه

Blow number

N

د ضربی شمیر

Cantilever

-

کنسول

Concrete mix design

-

د کانکریټو مخلوط ډیزاین

Casing

-

)د څاه کیندلو قالب (کیسینګ

Coefficient of Compressibility

Cc

د تخته کیدلو ضریب

Coefficient of consolidation

Cv

د تحکیم ضریب

Coefficient of earth pressure

Ko

د خاوری د فشار ضریب

Combined footing
Cone penetration test

CPT

یو ځایی تهداب
د مخروط نفوذ ازمیښت

Counterfort

-

کانترفورت

Depth of Footing

D

د تهداب ژوروالې

Deflection

-

خمیده ګې

Differential settlement

توپیري ناسته

Drainage

-

د اوبو ویستنه

Drilled piers

-

برمه شوي ستنې

Drilled-Shaft Foundation

-

برمه یې څاه تهداب

Dynamic Force

-

دینامیکې قوه

Earth Dam

-

خاورین بند
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:د دوهمی ضمیمي ادامه
Elasticity module of soil

د خاوری االستکیت مودول

Earth pressure

-

د خاوری فشار

Finite element method

-

د محدود عناصرو کړنالره

Friction effective angle

∅

د خاوری د اصطکاک مؤثره زاویه

Frictional resistance

اصطکاک مقاومت

Foundation

-

تهداب

Gravity acceleration

g

د ثقل تعجیل

Gravity force

Fg

ثقلي قوه

General share failure

G.S.F

د غوڅیدنې عمومي تخریب

Group efficiency

-

ګروپی اغیزمنتیا

Geograde

-

قوی پولیمیری مواد

Head

-

خولۍ یا ارتفاعي فشار

Hammer

-

څټک

Infinite

-

نامحدود

Influence value

-

د تأثیر قیمت

Insitu- Tests

-

ساحوي ازمیښتونه

Lateral earth pressure at rest
Local Share Failure

د خاوری ساکن فشار
L.S.F

د غوڅیدنی موضعې تخریب

Mat Foundation

-

فرشی تهداب

Metal strips

-

فلزی تسمی
د خاوری االستکیت مودول

Modulus of elasticity of soil
Negative Skin friction

-

Normal effective stress

د پوټکې منفی اصطکاک
مؤثره نارمل تشنج

Nongiodegradable Fabrics

-

په غیر د تجزیې وړ فایبرونه

Number of Blows

N

د ضربو شمیر

Overturning

-

چپه کیدنه

Passive earth pressure

Pp

د خاوری غیر فعال فشار

Pore water pressure

-

د منفذونو اوبو فشار

Punching share failure

P.S.F

Point bearing capacity of pile

د غوڅیدنی سوری کوونکې تخریب
د میخ د څوکې د زغم وړتیا

Pile foundation

-

میخی تهداب

Piles Cap

-

د میخ خولۍ یا سرپوښ

P.L.T

د میخ د بارونې ازمیښت

Pile Load Test
Poisson’s Ratio
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د پاسون نسبت

:د دوهمی ضمیمي ادامه
Raft foundation

-

فرشی تهداب

Retaining walls

-

استنادي دیوالونه

Safety Factors

SF

د ډاډمنتیا فکتور

Sampling

-

نمونه اخیستنه

Settlement

S

ناسته

Slope Failure

-

د میالن تخریب

Sheet Pile

-

صفحه یې یا سپري میخ

Shear strength

-

غوڅیدنې مقاومت

Sliding

-

خویدنه

Slurry

-

د برمه کارۍ محلول

Spread Footing

-

ځانګړی تهداب

Standard Penetration Test

SPT

ستندرد نفوذ ازمیښت

Strap Footing

-

فیته یې تهداب

Stress

-

تشنج

Soil reinforcement

-

د خاوری ځواکمنول

Toe

-

پنجه

Tension Cracks

Zo

د تشنج درزونه

Ultimate bearing capacity

qul

د زغم نهایې وړتیا

Ultimate Consolidation settlement

نهایې تحکیمي ناسته

Void Ratio

e

د منفذدارۍ نسبت

Vibroflotion

-

اهتزازی داخلوونکې

Vibrator

-

اهتزاز ورکوونکې
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د محترم استاد پوهناند انجنیر زلمی خالقي لنډه پیژندنه

پوهاند انجنیر زلمی خالقي د حاجی خالقداد ځوی په  ۶۴۳۱کال کې د ننګرهار
والیت د کوزکنړ د ولسوالۍ د قلعه ټک په کلي کې زیږیدلي دې  .نوموړي خپلې
ابتدایي او ثانوي زده کړی د افغان سیدجمال الدین په عالی لیسه کې تر سره کړي
چی په  ۶۴۱۴کال کې د نوموړی لیسی څخه په اعلی درجه فارغ شوی او بیا په
 ۶۴۱۳کال کې د ننګرهار پوهنتون د انجنیري په پوهنځی کې شامل شو .نوموړی د تحصیل په دوره کې د یو ممتاز
محصل په توګه وځلیده او په  ۶۴۱۸کال کې د انجنیري پوهنځی څخه په اعلی درجه فارغ شوی .
محترم استاد د لوړو زده کړو وزارت د لوایحو مطابق د کادر د شرایطو د پوره کولو په اساس په  ۶۴۱۱کال کې د
ننګرهار پوهنتون د انجنیری پوهنځی د اوبو رسولو او کانالیزاسیون په څانګه کې د نامزاد پوهیالی استاد په توګه
مقرر شو او د استادۍ په جریان کې د لوړو زده کړو د وزارت د لوایحو او قوانینو مطابق علمي ترفیعاتو د ټولو
شرایطو د پوره کولو او د مختلفو انجنیري علمي اثارو د لیکلو په اساس په ترتیب او تدریج سره د پوهاندی علمي
رتبی ته رسیدلی  .همدارنګه نوموړی د استادۍ دندې د اجرأ کولو تر څنګ د سیول څانګې امر او د پوهنځي د
مختلفو کمیټو غړی په توګه دنده اجرأ کړې چی د علمي او مسلکي تجربو څخه پرته د اداری کارونو تجربه هم لري،
نوموړی د انجنیري پوهنځی استادانو تر منځ د یو ښه استاد په حیث ځلیدلی او د ښه نوم او شهرت خاوند دی .

Publishing Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue,
which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue, we
have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. For
this reason, we have published 278 different textbooks of Medicine, Engineering,
Science, Economics, Journalism and Agriculture (96 medical textbooks funded by
German Academic Exchange Service, 160 medical and non-medical textbooks
funded by German Aid for Afghan Children, 6 textbooks funded by German-Afghan
University Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic
of Germany, Mazar-e Sharif, 2 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 1 textbook
funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation and 8 textbooks funded
by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, AlBeroni, Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are
holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be mentioned
that all these books have been distributed among all Afghan universities and many
other institutions and organizations for free. All the published textbooks can be
downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
“Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari
and Pashto. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and
give students access to state–of–the–art information. In the meantime, translation of English
language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum
reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to
access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and
exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture.
The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to
overcome this deficit.”

We would like to continue this project and to end the method of manual notes
and papers. Based on the request of higher education institutions, there is the
need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise
their lecture notes or written books and share them with us to be published. We
will ensure quality composition, printing and distribution to Afghan universities
free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in
this regard. We welcome any recommendations and suggestions for
improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books
according to the international standards, but if there is any problem in the book,
we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in
order to be corrected for future revised editions.
We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan
Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. We
would also like to mention that he has provided funds for 160 medical and nonmedical textbooks so far.
I am especially grateful to GIZ (German Society for International Cooperation)
and CIM (Centre for International Migration & Development) for providing
working opportunities for me from 2010 to 2016 in Afghanistan.
In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education
Dr. Najibullah K. Omary (PhD), Academic Deputy Minister Prof Abdul Tawab Balakarzai,
Administrative & Financial Deputy Minister Prof Dr. Ahmad Seyer Mahjoor (PhD),
Administrative & Financial Director Ahmad Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher
Education Dr. Gul Rahim Safi, Chancellor of Universities, Deans of faculties, and
lecturers for their continuous cooperation and support for this project.
I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all these
books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I would like to
express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and
Fahim Habibi in the office for publishing books.
Dr. Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, July, 2018
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.de

Message from the Ministry of Higher Education
In history, books have played a very important role in
gaining, keeping and spreading knowledge and science,
and they are the fundamental units of educational
curriculum which can also play an effective role in
improving the quality of higher education. Therefore,
keeping in mind the needs of the society and today’s requirements and
based on educational standards, new learning materials and textbooks
should be provided and published for the students.
I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very thankful
to those who have worked for many years and have written or translated
textbooks in their fields. They have offered their national duty, and they
have motivated the motor of improvement.
I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in
their respective fields so that, after publication, they should be distributed
among the students to take full advantage of them. This will be a good
step in the improvement of the quality of higher education and
educational process.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available
new and standard learning materials in different fields in order to better
educate our students.
Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and our
colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities for
publishing textbooks of our lecturers and authors.
I am hopeful that this project should be continued and increased in order
to have at least one standard textbook for each subject, in the near future.
Sincerely,
Dr. Najibullah K. Omary (PhD)
Minister of Higher Education
Kabul, 2018

