
  ))بار سطحی غیر یکنواخت  بار سطحی غیر یکنواخت  ( ( نحوه اختصاص فشار خاك به دیوارهاي حایل زیرزمین  نحوه اختصاص فشار خاك به دیوارهاي حایل زیرزمین  
 :نکته مهم 

ــار   ــال بـ ــت اعمـ ــطحی غیرجهـ ــت سـ ــت    )  Non-uniform(یکنواخـ ــر اسـ ــور از بهتـ ــی محـ   3محلـ
حایـــل  هـــايتمـــامی دیوار 3، بنـــابراین الزم اســـت جهـــت محـــور محلـــی  بشـــود دیوارحایـــل اســـتفاده 

ــا در ــار ه ــاختمان   چه ــلع س ــد    ض ــود باش ــل گ ــمت داخ ــرار     بس ــرط برق ــن ش ــا ای ــی از دیواره ــر برخ و اگ
بســمت داخــل گــود اصـــالح     مــذکور نیـــز  دیــوار  3نبــود بــا انجــام اصــالحاتی جهـــت محــور محلــی       

ــت               ــار اعمــالی هــم جه ــورتی ب ــمنا  درص ــل گــود باشــد ، ض ــردد  تــا بــار اعمــالی نیــز بســمت داخ گ
  باشد   (+)د بود  که عالمت بارمثبت خواهو به سمت داخل گود   3محور محلی 

  
  

  
  

  دیوارهاي حایل بسمت داخل گود میباشند 3جهت تمامی محورهاي محلی 



  حالت خواهیم داشت  2 فشارخاكبراي اعمال بار
  
  پاي دیوار قرار دارد  Z محور 0.00در پاي دیوار و روي فنداسیون باشد به عباتی   0.00 -1

  
3/1100 mKgf  

کیلوگرم  1100وزن مخصوص مایع معادل خاك که از گزارش مکانیک خاك بدست می آید که معموال مقدار آن 
  . بر متر مکعب خواهد بود 

  
P=Ax+By+Cz+D         P= Cz+D     در جهتx,y   مقدار صفر است  

  

3/ mKgfC    

 

2/ mKgfHD   

  

   

0.00 

3.36 

Z 

H=3.36 m 

Z=3.36 m 

Z=0 m 

P=Cz+D=Cx0+ D=1100x3.36=3696 D=3696 Kgf/m2  

P=Cz+D=Cx3.36+ 3696=0 C= -1100 Kgf/m3  



  دیوار قرار دارد  در باالي Z محور 0.00به عباتی میباشد  دیوار  بااليدر   0.00 - 2

  
3/1100 mKgf  

  
P=Ax+By+Cz+D         P= Cz+D     در جهتx,y   مقدار صفر است  

2/0 mKgfD   

 

3/ mKgfC  
  

  

 

-3.36 

0.00 

Z 

H=3.36 m 

Z=0 m 

Z=-3.36 m 

P=Cz+D=Cx(-3.36) + D=-3.36C+0= 3696  C=3696/-3.36= -1100  Kgf/m3  

P=Cz+D=Cx0+ D=0 D= 0  Kgf/m2  



دربــاالي دیــوار  Zمحــور 0.00مالحظــه میفرماییــد اگــر    2همــانطوري کــه از روش  
همـان مقـدار وزن مخصـوص مـایع معـادل خـاك بـا عالمـت         C باشد کافیست مقـدار  

ــی ــبه   )  -(  منف ــه محاس ــازي ب ــردد و نی ــی   Dوارد گ ــت منف ــود عالم ــد ب و  Zنخواه
بـار سـطحی   عالمت منفی وزن مخصوص مـایع معـادل بـه هـم ضـرب شـده و نهایـت        

ــت    ــت عالم ــر یکنواخ ــداد       + غی ــوار در امت ــر دی ــال ب ــا اعم ــه ب ــت ک ــد داش خواه
دیوار که جهت ان بسـمت داخـل گـود خواهـد بـود عمـال فشـار خـاك          3محورمحلی 

  . که با واقعیت کامال هماهنگی دارد بسمت داخل گود اعمال شده است نیز 

  

اسـتفاده بشـود    2از روش  ETABSتوصیه میشـود بـه هنگـام مـدل سـازي      
کـه عمومـا مهندسـین محاسـب  عزیـز بـراي رعایـت کـدهاي معمــاري در         

  . سازه از همین روش استفاده میکنند  

  

  

  

  

  با تقدیم احترام

  1401زمستان  - تهران   -غالمحسینی 

  


