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  خالصھ

تسلیح خاک بھ کمک مصالحی با مقاومت کششی زیاد، روشی موثر جھت 

رود. در سالھای اخیر، روشھای  ھای خاکی بھ شمار می حفاظت از سازه

مورد استفاده قرار گرفتھ است. گوناگونی جھت مسلح نمودن خاکھا 

توان بھ روش میخکوبی و کاربرد ژئوتکستایلھا  بھ عنوان نمونھ، می

ھای  اشاره نمود. در روش میخکوبی، برای نگھداری خاک، از میلھ

شود، بھ صورت محصور در  ) گفتھ میNail(    فوالدی کھ بھ آنھا میخ

ھا و  زاویھ میلھ شود. در این مقالھ، اثر دوغاب سیمان  استفاده می

ھا مورد بررسی قرار  نوع خاک، در میزان نیروی بیرون کشیدگی میلھ

گیرد. بدین منظور، مراحل مختلف ساخت دیوارھای خاکی میخکوبی  می

ای بھ کمک نرم افزار مدلسازی و با استفاده  شده بصورت ساخت مرحلھ

د دھ کلمب تحلیل خمیری شده است. نتایج نشان می - از معیار مور

ھا و ھمچنین نوع خاک در مقدار و نحوه توزیع نیرو در  زاویھ میلھ

ھا تاثیر قابل توجھی دارد. از سوی دیگر، میزان تغییر شکل  میلھ

  ھا وابستھ است.   افقی دیوار نیز بھ زاویھ میلھ 

  کلمات کلیدی :

میخکوبی شده، تحلیل خمیری،  نیروی بیرون کشیدگی، خاکی دیوارھای 

  ای ھا، ساخت مرحلھ زاویھ میلھ

 

  مقدمھ .1
دیوارھای میخکوبی شده یکی از روشھای پایدارسازی شیبھای خاکی و 

باشد. در این روش خاک از باال بھ پایین بصورت مرحلھ  گودبرداریھا می

گردد. در این  ای گودبرداری شده و توسط میلگردھای فوالدی مسلح می

پایین، نخست سوراخھا روش، معموال ھمزمان با خاکبرداری از باال بھ 

حفر شده و میلھ در داخل آن قرار می گیرد. در ادامھ، سوراخھا با 

شود. در خصوص این نوع از سازه  دوغاب پر شده و سپس شاتکریت انجام می

 . ]2] و [1[ھای خاکی مطالعات زیادی انجام شده است

 الگوسازی مراحل مختلف ساخت دیوارھای مقالھ،ھدف از این           

باشد. در این زمینھ،  می Plaxisخاکی میخکوبی شده بھ کمک نرم افزار 
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نیروی مقدار ، در ھا لھنوع خاک و زاویھ امتداد میاث تغییر در اثر

 گیرد.   مورد بررسی قرار میآنھا  بیرون کشیدگی

 معرفی دیوارھای خاکی میخکوبی شده .2

 نگھداشتن منظور بھ ،بار اولین برایمیالدی،  1964 سال در روش این

 ارائھ سنگیھای محیطھمچنین،  و زمین زیر درھای ایجاد شده خاکبرداری

)  New Austrain Tunneling Method( اتریشی زنی تونل جدید روش بھ کھ شد

(  سنگ در مقاوم فوالدی مھارھای میل نصب این روش، شامل .گردید معروف

Rockbolt  (ترکیب ایدهباید دانست، . باشد می شاتکریت از استفاده و 

 برای میالدی، 60 دھھ اوایل در شاتکریت و مقاوم فوالدی مھارھای میل

 نسبتا�  شکلھای تغییرمحدوده  در. شد ارائھ سنگی شیروانیھای تثبیت

 نگھداری در را مھمی نقش فوالدی، مھارھای میل کششی کوچک، مقاومت

 ترکیبی کند، سیستم میخاطر نشان . نماید می ایفا ھاگودبرداری جداره

 خاکی دیوارھای اصطالحا�  خاک، نگھداری برای شاتکریت و میلگردھا

 .شود نامیده می)   Soil Nailing(  شده میخکوبی

 با(  افقی صورت بھ تقریبا�  خاک کننده تسلیح میلگردھای            

 یک ھر اطراف و اجرا) افقی راستای بھ نسبت درجھ 20 تا 10 بین زاویھ

 دیوار اجرای روش متداولترین. گردد می محصور دوغاب با میلگردھا از

 را فوالدی میلگرد ھر ابتدا در کھ است صورت بدین شده، میخکوبی خاک

 را سوراخ درون سپس و دھند می قرار شده حفر قبل از سوراخ یک داخل در

 آمده وجود بھ شکلھای کند، تغییر می  نخاطر نشا. کنند می پر دوغاب با

 وظیفھ. شود می میلگردھا در کششی تنش ایجاد باعث خاکبرداری، اثر در

 در آنھا از محافظت میلگردھا، بھ خاک از تنش انتقال عالوه بر دوغاب،

  .باشد می خوردگی مقابل

در ادامھ نحوه ساخت این نوع دیوارھا بھ اختصار درج              

 انجام عمقی تا خاکبرداری برای ساخت این دیوارھا، ابتدا شود. می

ساعت  48 تا 24 کوتاه مدت در باشد قادر خاکبرداری جداره کھ شود می

 بین معموال�  ،مرحلھ ھردر  گودبرداری باید افزود. بماند باقی پایدار،

 بھ باید گودبرداری سکوی عرضافزون بر این، . باشد می متر 2 و 1

 فضا آن در حفاری تجھیزات بھ آسان دسترسی بتوان کھ باشد ای اندازه

 فاصلھ و امتداد زاویھ قطر، طول، با سوراخھادر مرحلھ بعدی،  .داشت

 قبل از سوراخھای داخل در را میلگردھا ،سپس .گردند می حفر معین افقی

 برای نیز توخالی ھای میلھ از موارد، برخی در. دھند می قرار شده حفر

 پوشش تاشوند  می پر دوغاب با ھا حفره ،سپس. شود می استفاده خاک تسلیح

 کمک بھ ریزی دوغاب. گردد فراھم میلگردھا از حفاظت برای مناسبی

. شود انجام می کم فشار با یا و ثقل شتاب تحت و)  Tremie(  ترمی لولھ

 را)  Geocomposite(ژئوکامپوزیت عنوان تحت زھکش نوارھای در ادامھ،

 سطح روی بر و مجاور میلگرد دو ھر بین فاصلھ وسط در تقریبا� 

 نیز خاکبرداری بعدی مراحل در نوارھا، این. کنند می نصب گودبرداری

 ،ترتیب بدین گردند. می ختم گود کف بھ نھایت درکنند و  می پیدا ادامھ

 برای. شود می ھدایت محل از بیرون بھ زھکش پاشنھ توسط شده جمع آب

 از خاکبرداری بعدی مرحلھ آغاز از پیش گودبرداری، جداره نگھداشتن

 الیھ یک موقت، پوشش معمولترین. شود می استفاده موقت بتنی، یک پوشش

 کمک ھاین سطح، ب .باشد می میلیمتر 100 حدودا�  ضخامت بھ شاتکریت

 . است گردیده مسلح شده جوش سیمھای از ای شبکھ

 شاتکریت روکش ضخامت وسط در سیمی شبکھ این معموال�،             

 کھ کنند، می انتخاب ای گونھ بھ را آن باید دانست، طول .گیرد می قرار

 داشتھ بعد مرحلھ خاکبرداری در موجود سیمی شبکھ با مناسبی ھمپوشانی

 ھر انتھای در را فوالدی برشی ورقھای بتن، آمدن عملپس از بھ . باشد

 بیرون تازه شاتکریت داخل از انتظار صورت بھ کھ میلگردھا از کدام
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 در واشر و مھره کمک بھ را فوالدی ورقھای این سپس .دھند می قرار آمده

 پیچشی لنگر یک اعمال با ھا مھره کردن سفت. نمایند محکم می خود جای

شود،  یاد آور می. شود می انجام بتن آمدن عمل بھ از پس و حداقل

 بعدی مرحلھ اجرای. است ساعت 24 حدوددر  آمدن عمل بھ زمان معموال� 

. شود می انجام بتن آمدن عمل زمان از ساعت 72 از پس حداقل ،خاکبرداری

 روزه سھ فشاری مقاومت بھ حداقل باید بتن کھ، است این دیگر، توصیھ

  . برسد نیز مگاپاسکال 5/10 حدود در خود

تا ارتفاع  ،شود تکراردرج شده باال  باید مراحل ادامھ در         

 میلگردھا نصب و گودبرداری کف بھ رسیدن از پس. کامل شود گودبرداری

 ساختھ گود جداره نھایی پوشش الزم، بارگذاری ھای آزمایش انجام و

 بتن( درجا ریزی بتن ھمچون متفاوتی روشھای از منظور، بدین. شود می

 برای. گردد می استفاده ساختھ پیش بتن یا و مسلح شاتکریت ،)مسلح

 ھای شبکھ یا و معمولی میلگردھای از ،نھایی پوشش بتنی جداره تسلیح

 بتن از استفاده صورت درکند،  خاطر نشان می. نمایند می استفاده سیمی

 آمدن وجود بھ از امکان حد تا باید مسلح، شاتکریت و درجا مسلح

 ].1[نمود جلوگیری خاکبرداری از مرحلھبتن در ھر  در افقی درزھای

 

 کارھای پیشین  .3

مورد  1976میخکوبی شده در آمریکا در سال اولین پروژه دیوار خاک 

بھره برداری قرار گرفت. در کشورھای پیشرفتھ، این روش بھ دلیل 

ھزینھ کمتر و سرعت اجرایی باالتر بھ سرعت جایگزین روش ھای دیگر 

نگھداری خاک گردیده است. در اروپا دو مجموعھ تحقیقاتی گسترده، 

ولین مورد آن در اواخر دھھ درباره خاک میخکوبی شده ثبت شده است. ا

توسط  1980روھھ آلمان و دومین مورد در دھھ  در دانشگاه کارلس 1970

دیوار  6باشد. در پروژه تحقیقاتی فرانسھ، بر روی  دولت فرانسھ می

میخ کوبی شده در مقیاس واقعی، آزمایشھای الزم صورت گرفت، تا مبنایی 

اجرای این نوع سازه ھا  برای تنظیم یک استاندارد در زمینھ طراحی و

 در فرانسھ گردد. نتایج این مطالعات نشان می دھد کھ:

عملکرد دیوار خاک میخکوبی شده مشابھ دیوارھای حائل وزنی می  -
 باشد. 

عمق نفوذ الزم ھر میخ بھ داخل خاک معموال در محدوده ارتفاع دیوار  -
 قرار دارد.

 می باشد. متر 5/1حداکثر فاصلھ عمودی و افقی بین میلھ ھا  -
می توان فشار خاک در پشت دیوار را بھ صورت توزیع یکنواخت  -

برابر فشار محرک کولمب در نظر  0/7تا  0/4مستطیلی با مقدار 
 گرفت.

) اثر خزش درازمدت خاک را در کرنش 1990الیاس و یوران (          

) اثر 1990( ،تامپسون و میلر .]2[دیوارھای میخکوبی شده بررسی کردند

ھای فوالدی و دوغاب را در عملکرد دیوارھای میخکوبی شده  ترکیبی میلھ

بھ کمک ابزارھای کرنش سنج در پروژه ای در واشنگتن بررسی 

میلھ را بررسی کرد و مقدار  -) اندرکنش خاک1992بایرن ( .]3[نمودند

. در ]4[بار حداکثر و محل کرنش ماکزیمم را در میلھ پیش بینی نمود

)، مرجعی در ارتباط با FHWAھای آمریکا ( سازمان بزرگراه 1996سال 

ای از  طراحی و ساخت دیوارھای خاک میخکوبی شده منتشر کرد، کھ خالصھ

تحقیقات صورت گرفتھ در آلمان و فرانسھ و آمریکا بود. در این مرجع، 

  .]4[شود از روش تعادل حدی برای تحلیل استفاده می

) مدل خاک مسلح شده در محل 1997ھمکاران ( بریو و            

ھای پل را شبیھ سازی کرده و راھکارھایی را ارایھ  گاه تکیھ
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)مدلسازی سھ بعدی دیوارھای خاک 2002ژانگ و ھمکاران ( .]5[نمودند

میخکوبی شده را بھ منظور پیش بینی حرکت خاک در مراحل مختلف اجرای 

باق مناسبی با مقادیر اندازه دیوار انجام دادند کھ نتایج حاصلھ انط

  .]4] و [3[گیری شده داشت

) دیوارھای خاک میخکوبی شده در 2005چوک و ھمکاران (             

خاک ھای سست را کھ تحت اثر نفوذ آب ھای سطحی قرار دارند، مدلسازی 

نمودند و بھ این نتیجھ رسیدند کھ اتصال انتھای میلھ ھا بھ سطح 

در کاھش تغییرمکان دیوارھای خاک میخکوبی شده در ای  دیوار نقش عمده

) بھ بررسی شیب بھینھ 2008. چنگ و ھمکاران (]6[زمینھای سست دارد

برای سطح دیوارھای خاک میخکوبی شده پرداختند و رابطھ بین شیب 

  ].7[ھا را در حالت بھینھ بدست آوردند خاکریز با شیب میلھ

)، مدلسازی عددی دیوارھای خاک 2008سیواکومار و ھمکاران (           

ای انجام دادند، کھ نتایج نشان داد  میخکوبی شده را در شرایط لرزه

ھای فوالدی موجب عملکرد بھتر گودبرداری در  کھ تسلیح خاک بھ کمک میلھ

) مدلسازی دیوارھای خاک 2008گردد. وان ھو و ھمکاران ( ھنگام زلزلھ می

رابطھ بین نیروی بیرون کشیدگی در میخکوبی شده را بھ منظور بررسی 

) اثر 2009لی و ھمکاران ( .]8[میلھ ھا با اتساع خاک انجام دادند

فشار سربار و زاویھ اتساع خاک را بر مقاومت بیرون کشیدگی میلھ ھا 

بررسی کرده و نشان دادند کھ مقاومت بیرون کشیدگی با افزایش زاویھ 

) روشھای 2010وی و چنگ ( .]9[یابد ای افزایش می اتساع خاک بطور عمده

دیوارھای ومت را در مسائل مختلف مربوط بھ تعادل حدی و کاھش مقا

 .]10[میخکوبی شده، مورد مقایسھ قرار دادند

 معرفی مدل -4

درجھ،  45متر با زاویھ شیب  7، یک شیب خاکی بھ ارتفاع در این مقالھ

شود و اثر عواملی مانند  مدل می Plaxis8.5نسبت بھ افق توسط نرم افزار 

زاویھ میخھا و نوع خاک در نیروی بیرون کشیدگی میخھا مورد بررسی 

 1متر و در فاصلھ  6میلھ بھ طول  7در تمامی مدلھا، از  گیرد. قرار می

 متری از ھم استفاده شده است. 

توسط نرم  (stage construction)ای  بصورت مرحلھ دیوار  ساخت          

زار مدل گردیده است. بدین ترتیب کھ، ابتدا یک متر خاکبرداری اف

گردد. این فرایند  انجام شده و سپس میلھ مربوطھ در جای خود نصب می

مرحلھ خواھد  14متری انجام خواھد شد. بنابراین تحلیل شامل  7تا عمق 

مرحلھ نصب میلھ ھا. باید افزود،  7مرحلھ خاکبرداری و  7بود. یعنی 

 - باشد. معیار تسلیم مورد استفاده مدل مور پالستیک میاز نوع  تحلیلھا

در ادامھ، بھ تشریح مدلھا و بررسی آنھا پرداختھ کلمب خواھد بود. 

ھا دچار  ر این مقالھ نوع خاک و ھمچنین زاویھ استقرار میلھد شود. می

تغییر شده است تا اثر آن بر روی مقدار نیروی بیرون کشیدگی بررسی 

 گردد.

قبل و بعد از تغییر شکل  ھامدلتعدادی از ) ھندسھ 1در شکل(         

بھ ترتیب  ،ھا زاویھ امتداد میلھ ، . در اینجانشان داده شده است

 .درجھ در نظر گرفتھ شده است 45و  19صفر، 
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  ھا قبل و بعد از تغییر شکلھندسھ مدل - )1شکل(

خاک با مشخصات زیر ) برای سھ نوع 1مدلھای نشان داده شده در شکل(

 اند: تحلیل شده

 درجھ  38و زاویھ اصطکاک داخلی صفر و خاک با چسبندگی  -

کیلونیوتن بر متر مربع و زاویھ اصطکاک داخلی  50خاک با چسبندگی  -
 صفر

کیلونیوتن بر متر مربع و زاویھ اصطکاک  100خاک با چسبندگی  -
 داخلی صفر

 
این بررسی از معیار در یطوری کھ پیش از این درج شد،          

نواحی پالستیک شده در ) 2(کلمب استفاده شد. در شکل -گسیختگی مور

 تعدادی از مدلھا نشان داده شده است. 

 

  نمایش نواحی پالستیک شده خاک –) 2شکل(

 

 سی نتایجبرر -5
در مدلھای مورد بررسی شیب و نوع خاک متغییر در نظر گرفتھ شدند. در 

، )3(گیرند. در شکل مورد مقایسھ قرار میادامھ، نتایج حاصل شده، 
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حاصل از تحلیل نشان داده  ،ایجاد شدهو عمودی  تغییر مکانھای افقی

 شده است. 

 

در برابر نوع  ،مقایسھ تغییر مکان ایجاد شده بر حسب متر – ) 3شکل(

 ھا خاک و زاویھ میلھ

بیشتر بسیار تغییر مکانھای عمودی آشکار است،  شکل اخیر،با توجھ بھ 

مقدار تغیر مکانھای  ،باشند. از سوی دیگر افقی میتغییر مکانھای از 

ھ ایجاد شده بر حسب نوع خاک و زاویھ میلھ ھا قدری متفاوت است. ب

یابد.  تغییر مکان افزایش می ،ھا افزایش زاویھ میلھسخن روشنتر، با 

از شماره یک تا ھفت شماره  ،ایینھا بھ ترتیب از باال بھ پ اکنون میلھ

ای بین نیروھای بیرون کشیدگی آنھا انجام  گذاری شوند تا مقایسھ

ای بین میزان نیروی بیرون  ) مقایسھ4این مقایسھ در شکلھای( گردد.

 ھا بر حسب زاویھ آنھا و نوع خاک نشان داده شده است.  کشیدگی میلھ
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 ختلفدر خاکھای ممقایسھ نیروی بیرون کشیدگی میلھ ھا   –) 4شکل(

 

 

 نتیجھ گیری . 6

ھا و نوع خاک، در  گیری میلھ ، اثر تغییر در زاویھ قرارمقالھدر این 

ھا بررسی گردید. براین اساس، مدلھای  میزان نیروی بیرون کشیدگی میلھ

ساختھ شده و تحلیل پالستیک انجام  Plaxisمختلفی توسط نرم افزار 

کلمب استفاده شد.  -گردید. در این بررسی، از معیار گسیختگی مور

 باشد: نتایج حاصل از تحلیل بھ شرح زیر می

ان بیشینھ افقی تغییر مکان بیشینھ قائم بھ مراتب از تغییر مک -1
 .بیشتر است

 یابد. میتغییر مکانھا افزایش  ،ھا با افزایش زاویھ میلھ -2

از نیروی بیرون کشیدگی کاستھ  ،ھا با افزایش زاویھ میلھ -3
 شود.  می

 ،ھای میانی نیروی بیرون کشیدگی در میلھ ،با افزایش چسبندگی -4
 .استدر حالت افقی بیشتر 

ھای میانی در  ھای با شیب زیاد، میزان نیرو در میلھ در میلھ -5
 خاکھای اصطکاکی، بیشتر از خاکھای چسبنده است. در این حالت،
 تغییر در میزان چسبندگی، در میزان نیرو تاثیر چندانی ندارد.

در حالت کلی، در میلھ ھای پایینی و باالیی میزان نیروی بیرون  -6
 باشد. کشیدگی کمتر از میلھ ھای میانی می

ھا،  در میلھ ھای با شیب زیاد، نیروی ایجاد شده در بیشتر میلھ -7
 باشد.  فشاری می
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