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 خالصھ 

خاکی و پایدارسازی آنھا بھ  جھت مالحظات   شھ ھاینبررسی پایداری ترا   

سان ستان بوده ا یک   سان ژئوتکن ھای کارشنا غھ  کی از دغد صادی ی سپری  ،ی و  اقت

  جملھد کھ بھ دالیل مختلف از نیکی از انواع سازه ھای  نگھبان می باش فلزی ھای

م آنھا و ھم چنین  درجھ ایمنی باال ئارا  و قابلیت  استفاده موقت  و داجسرعت 

ر مکان و  ضریب یاین پژوھش تغیدر  ،ده ای  د راین زمینھ ھستندعمایفاگر نقش 

و  ری فلزی در شرایط خشکتیپ سپسھ  اطمینان  پایدارسازی  گود با استفاده از  

بــر ھمــین  مورد بررسی قرار گرفــت. GC-GMو  CL   ،SP-SWتراوش آب در سھ خاک 

 m 12و طول سپری  m 8مترو عمق گودبرداری  m 18اساس یک مدل نمونھ با  ارتفاع 

لت کد سھ حا سپریر  ستفاده از  بدون ا ند و  ،لی  ھار ب بدون م سپری  ستفاده از  ا

ضرایب  بر روی  کز  با تمر بور  خاک مز سھ  ند در  ھار ب با م سپری  ستفاده از  ا

  اطمینان و تغییر مکان در چھار نقطھ روی سپری انجام گرفت  .

  کلمات کلیدی: سپری، مھاربندی شده،تراوش، تغییر مکان ، ضریب ایمنی 

  
 

 مقدمھ  

سئلھ   خاکی،  م ھای  یواره  ھا و د شیب  برداری از   ھره  ساخت و ب در 

حائز  سیار  مالی ب ھای احت کان  یر م ست و تغی ھای شک کانیزم  سی م سازی و برر پایدار

شناخت شد ،  می با یت  یداری،  اھم بھ  نوع پا ھا  شیروانی  ھای در  شخیص راه  ھت ت ج

برای پای ھی  یافتن را نین  ھم  چ با آن و  لھ  لوگیری  و مقاب ھا و ج شیب  سازی  دار

ترانشھ ھای خاکی برای جلوگیری از فاجعھ ھای انسانی و خسارت ھای مالی از اھمیت 

 زیادی برخوردار می باشد. 

یل    یداری و تحل سی پا برای برر یق  یاری دق یافتن مع کھ  ست  جھ آن ا بل تو تھ قا نک

شد بھ   تایج  کھ ن ست آن شد ، نخ می با جھ  بل تو ظر قا لزی ازدو من ھای  ف ت سپری 

نھ در ت ظھ کارا نابع خمحاف تالف م جب ا سازی مو نی و پایدار ضریب ایم یین  مین و تع

ی نی از پا شیھ ام بھ حا سیدن  سی مالی و ر صاد مھند ظر اقت کھ از ن شد  ھد  داری خوا
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از سوی دیگر نتایج غیر مطمئن و ناامن نیز موجب تخریب و  ،مورد تائید نمی باشد

 .ضرر ھای جانی و مالی فراوان خواھد شد

 

 

 

 رژیم آب زیر زمینی در شیب ھای خاکی 

)1                                                                                                                            (

φtg)uσ(climτ   

 کھ در آن:    

limτ: خاک یمقاومت برش  

 σ: تنش کل 

u:  فشار آب حفره ای 

c,φ  سبندگی یانگر چ کھ ب ستند  قاومتی ھ ھای م صطکاک  و : پارامتر یھ  ا زاو

 .داخلی خاک می باشد

کھ این  ثابت باشد σکل یعنی  تنشبیانگر این است کھ اگر   - 1معادلھ    

شیب د سطوح   صوص  موال� در خ ستامورد مع صادق ا عی  فره ای  ،ر طبی شار آب ح فزایش ف ا

بررسی ھای دقیقی کھ برروی خاک ھای رسی اشباع  ،باعث کاھش مقاومت برشی خواھد شد

صول  طول ف کھ در  شان داد  ست  ن شده ا جام  یا ان لف دن نواحی مخت شیب دار  سطوح 

کھ در  خود می رسدیھ ھای خاک بھ بیشترین مقدار بارانی فشار حفره ای موجود در ال

  -1ھمانگونــھ کــھ در معادلــھ توده خاک بخاطر کاھش مقاومت برشی این دوران رانش 

 اشاره شده است در نواحی مستعد فعال خواھد شد. 

 

 شھای تحلیل پایداری رو

سی و                برای برر پژوھش  ین  ھداف ا شده و ا جام  قات ان یھ تحقی بر پا

استفاده شده است در این فاز حدی  تعیین  ضریب اطمینان و پایداری از روش تعادل

لی  سترنتحلی ع پرایس -روش مورگ ھای  کی از روش  حدی ااکھ ی عادل  مورد م ت ست  

امر دقت بیشتر این روش در بخش محاسبات نیروھا و  علت، استفاده قرار گرفتھ است

 [1]گوه لغزش می باشد.

ی محاسبات  تغییر  مکان  و تراوش از روش اجزای محدود کھ یکی ھمچنین برا        

شد  می با سی  ھای مھند خش   لوم و ب عددی در ع سبات  ھای محا ترین  روش  یق  از دق

 [2]استفاده شده است.

بطور کلی مبتنی بر روش اجزای محدود می باشد   GEOSTUDIOبستھ نرم افزاری         

 SLOPE/W ,SIGMA/W                           کھ در این پژوھش از سھ زیر شــاخھ:

,SEEP/W . [3]بطور ھمزمان استفاده شده است  

شده            سازی  مدل  شرایط  با  فذی  شار من یل ف بھ تحل قادر  فزار  نرم ا ین  ا

روش ر بھ تحلیل تفاوت ھد با استفاده از روش اجزای محدود می باشد ھم چنین قاد

نوع و  شرایط مت با  حدی  عادل  می دت خاکی  ھای  شیب  یداری  سی پا برای برر خواه  ل

باشد و عالوه بر آن قادر بھ مدل سازی دیوارھای حائل بھ خصوص سپری با در نظر 

 [4]مکانیکی و پارامتری می باشد.  ، گرفتن ھمھ ی شرایط خاص فنی
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  مصالح و سپری ھاھندسھ مدل ، مشخصات 

مونــھ مــورد نظــر ن نشان داده شــده اســت  - 1ھمانطور کھ در شکل

متر و عرض کلــی خــاکریز  8متر، عمق گودبرداری  18ارتفاع کلی خاکریز  دارای 

تراز آب در  و  هدتخلیھ ش گود متر می باشد ھمچنین فرض می کنیم  آب درون 30

 14تــراز  رآب را یکبار د نیز ترازشیروانی   هر دیوارد .کف گود  قرار دارد

) در نظر  - 3متر ( مطابق شکل 17ر در تراز ) و بار دیگ - 2( مطابق شکل  متر

 گرفتھ می شود.

 ) مدل کلی1شکل (

ــــــــــــکل( ــــــــــــراز 2ش ــــــــــــراوش در ت ــــــــــــری       14)  ت                                              مت

 متری 17)  تراوش در تراز 3شکل(
  مشخصات فنی مصالح مورد استفاده بھ شرح ذیل می باشد.

 مشخصات مصالح -1جدول

GC-GM SP-SW CL   
Mohr-Coulomb  Mohr-Coulomb  Mohr-Coulomb Material 

Model 
(stability) 

Linear Elastic Linear Elastic Linear Elastic Material model (stress 
strain) 
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) 5( شکل  PDA27  - 2) و4( شکل   PSX32 - 1تیپ سپری فلزیھ در تحلیل پایداری از س 

متر استفاد شده است، برای مقایسھ بھتر نتایج در 12) بھ طول 6( شکل  PZ38  - 3و

متر   6متر و  10متر، 14متر ،  18تراز در A,B,C,Dبخش تغییر مکان ھا چھار نقطھ 

 [5]روی سپری  انتخاب شده است. 

   

  

  

PSX32   سپری  - 4 شکل

  

  

                                                                 

   PDA27سپری  - 5شکل                                                                              

  PZ38سپری  - 6شکل

 شاخص ھای بررسی در پژوھش 

  رداد:سھ حالت کلی مورد بررسی قران در مطالعھ اخیر را می توا 

 وضریب اطمینان و تغییر مکان ھا  در حالت  بدون سپری ( خشک  قایسھالف : م 

  )  آب  تراز ھای مختلف 

بدون  سپری  ستفاده از  لت ا ھا در حا کان  یر م نان و تغی ضریب اطمی سھ  ب: مقای

  )آب  ( خشک و تراز ھای مختلفمھاربند 

غییر مکان ھا در حالت استفاده از سپری مھاربندی ج: مقایسھ ضریب اطمینان  و ت

    شده (خشک و ترازھای مختلف آب)

حال بھ سھ نمونھ از نتایج تغییر مکان ھا و ضرایب اطمینان با استفاده از سھ 

  :  می  پردازیم نوع سپری

بــدون  PSX32تغییر مکان نقاط چھار گانــھ بــا اســتفاده از ســپری    - 2جدول  

  متری  17استفاده ازمھاربند و تراوش در تراز 

نوع 
  خاک 

FS  xAΔ  yAΔ  xBΔ  yBΔ  xcΔ  ycΔ  xDΔ yDΔ  

CL 1.12 0.02 -0.135 -0.045 -0135 -0.044 -0.135 -0.333 -0.135 
SP-SW 1.17 0.008 -0.048 -0.017 0.048 -0.016 0.048 -  -0.012 -0.048 

GC-GM 1.18 0.004 -0.036 -0.016 0.036 -0.015 -0.036 -0.011 -0.036 
  

بدون استفاده  PDA27ده از سپری تغییر مکان نقاط چھار گانھ با استفا  - 3جدول

  متری  17ازمھاربند و تراوش در تراز 

  FS  xAΔ  yAΔ  xBΔ  yBΔ  xcΔ  ycΔ  xDΔ yDΔ  نوع خاک 

CL 1.16 0.006 -0.135 -0.037 -0.135 0.004 -  -0.135 -0.034 -0.135 
SP-SW 1.2 0.005 -0.048 -0.015 0.048 -0.016 -0.048 -0.012 -0.048 

GC-GM 124 0.002 -0.036 -0.015  0.036 -0.015 -0.036 -0.011 -0.036 
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بدون استفاده  PZ38چھار گانھ با استفاده از سپری تغییر مکان نقاط    - 4جدول 

  متری  17ازمھاربند و تراوش در تراز 

  FS  xAΔ  yAΔ  xBΔ  yBΔ  xcΔ  ycΔ  xDΔ yDΔ  نوع خاک 

CL 1.33 0.009 -0.135 -0.031 -0.135 0.039 -  -0.135 -0.036 -0.135 
SP-SW 1.37 0.0001 -0.048 -0.013 0.048 -0.015 -0.048 -0.012 -0.048 

GC-GM 1.42 0.002 -0.036 -0.012  0.036 -0.015 -0.036 -0.012 -0.036 

 اولیھ بررسی  
در حالتی کھ از ھیچ نوع سپری دیوارھای نگھبانی جھت پایداری  

دیوارگود استفاده نمی شود بدیھی است کھ گود پایدار نخواھد بود و بھ 
 [6] بوده و قابل بررسی نمی باشد. 1تبع آن ضریب ایمنی آن زیر 

مھاربندی  استفاده می کنیم  مالحظھ   بدوندر حالیکھ  از سپری    
کھ تغییر مکان عمودی  چھار نقطھ استفاده شده روی سپری بھ  می شود

 (سپری برابر می باشد و با اضافھ شدن آب تراز جسمی گیدلیل پیوست
متر) تغییر مکان نقاط  ( بخصوص تغییر  17و افزایش ترازآب ( )متر14

مکان افقی ) افزایش یافتھ  و بھ تبع آن ضرایب ایمنی کاھش می یابد کھ 
ھ علت فشارھای  منفذی و ھیدرواستاتیکی ناشی از وجود آب در تواند ب می

 [7]خاک اشباع باشد.
با افزایش ممان اینرسی سپری ھا ، مقادیر  تغییر مکان کاھش    

پیدا کرده و ضرایب ایمنی افزایش پیدا می کند و میتوان مشاھده نمود 
ش سطح ) تعیین کننده تراز افزای I کھ اثر افزایش ممان اینرسی سپری (

 ) در کاھش جابجایی نقاط میباشد.Aمقطع سپری (
در سپری بدون مھاربندی سپری نیروی  مقاومتی خود را  از عمق     

مدفون تامین می کند بنابراین ھر چھ  بھ باال سپری نزدیک می شویم 
تغییر مکان ھا بیشتر و ھرچھ بھ پائین سپری نزدیک می شویم (  عمق 

اھش می یابند و ضرایب اطمینان افزایش می مدفون ) تغییر مکان ھا ک
 [8]یابند.

در سپری با مھاربندی می توان بھ کاھش جریان تغییر مکان ھا و    
افزایش ضریب ایمنی اشاره کرد کھ در این حالت تاثیر تراوش آب بر 

 [9]افزایش تغییر مکان ھا کمتر  شرایط بدون مھاربندی  می باشد.
   

 نمودار ضریب اطمینان 

مشاھده  (CL)نمودار ضریب اطمینان خاک رس  -7انطور کھ در شکل ھم
می توان   حالت  مورد بررسی قرار گرفتھ است  18شود خاک رس در 

تاثیرات  افزایش ممان اینرسی ومھاربندی بر سپری را میتوان برافزایش 
 ضریب اطمینان مالحظھ نمود.

متر را  17آن بھ متر) و افزایش  14ھمچنین تاثیر تراوش آب ( تراز  
میتوان بر کاھش ضریب اطمینان مشاھده نمود این حالت ھا را می توان 
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  GC-GMو خاک شنی (  -8شکل  )  SP-SWمشابھ خاک رس در خاک ماسھ ای ( 
 مالحظھ نمود. - 9) شکل 
 - 7شکل 

نمودار 
یب اضر

اطمینان 
خاک رسی 

)CL (  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نتیجھ گیری 

فاوت آب داخل شیروانی و سطح آب داخل گود بیشتر باشد جریان ھر چھ ت -     

ــای  ــرو ھ ــیروانی و نی ــداری ش ــر ناپای ــذاری آن ب ــر گ ــدیدتر و اث ــی ش تراوش

م تنش  کاھش  نین  ھم چ حرک و  ستاتیکی م شتر  وثرھیدروا شده بی کر  در کلیھ حاالت ذ

  است .

-SPنمودار ضریب اطمینان خاک ماسھ ای ( – 8شکل 
SW (  

 (CL)رس نمودار ضریب اطمینان خاک  – 7شکل 

  ) SP-SWماسھ ای( نمودار ضرایب اطمینان خاک  - 8شکل 
 

  ) GC-GM (شنی نمودار ضرایب اطمینان خاک - 9شکل
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ی  -  قدار تغی فزایش م تراز آب و ا فتن  باال ر بین  طی  طھ خ قراری راب ر بر

آب  اتمکان ممکن نیست زیرا باال رفتن تراز آب در ترانشھ بھ مقدار کم  نیز اثر

مخرب زیادی بر شیروانی می گذاردمثال� در مدل ھای مختلف مشاھده میشود کھ تفاوت 

متــر  17متر بــھ  14تغییر مکان ھا و ضرایب اطمینان در اثر تغییر تراز آب از 

 14یب اطمینان در اثر خشک بودن و تــراز بیشتر از تفاوت تغییر مکان ھا و ضرا

  متر آب در ترانشھ است.

ساس خا -  تراوش ح یان  بل جر تراوش ک رس در مقا یان  قراری  جر با بر ست و  تر ا

  تغییرات و ضرایب اطمینان و جابجایی بیشتری از خود نشان میدھد.

لف  -    قاط مخت نان ن ضرایب اطمی جایی و  قدار جاب بر م سپری  سی  مان اینر ثر م ا

کان م یر م قادیر تغی ھا ، م سپری  سی  مان اینر فزایش م با ا لی  طور ک ست ب سوس ا ح

  و ضرایب اطمینان افزایش می یابد. کاھش 
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