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 خالصه
 ,امعوووه  وووهرا موووي با ووود د بوووراا م وووام در سوووا  ن اوووي سوووا   ان  وووا         گوووود بوووردارا یکوووي اي مدوووائش اي يوووده و د ووووار در       

احوووداط رهار ووواا يیووور يمينوووي  وووهرا و ددد نيووواي بوووه گوووود بوووردارا موووي با ووود د مدووواله ا ووولي در تحليوووش        ,يیرسوووايا اتوبوووان  وووا  

اایووودارا گوووودبردارا  وووا تعيوووين سوووه  ل ووورت بحرانوووي و بوووه ت وووارتي تعيوووين سوووه  سوووهحي اسووو  كوووه داراا ك  ووورین  وووری         

 ينوووان در مقابوووش ل ووورت موووي با ووود د منحنوووي وارعوووي ل ووورت در بحووو  گوووود بوووردارا یوووک منحنوووي ریا وووي بوووه نوووا  لگووواری             اط

حلرونووي موووي با ووود كوووه بوووه دليوووش اي يووودگي اهلووو  روت  ووواا ارائووه  وووده بوووا فووور  یوووک سوووه  گدوووي  گي  هوووي یوووا دایوووره اا    

سوووه  ل ووورت بووور حالووو  دایوووره اا منه وووق     در  ووورایه ي کشوووي نشوووده ا ا ووو ا  بوووه بررسوووي اایووودارا موووي ارداينووود د در ر   وووا    

اسووو  اموووا در  وووورتي كوووه ياویوووه ا وووهکاص دا لوووي  ووواص برابووور  وووفر ن ا ووود مقووودار  هووواا سوووه  ل ووورت دایوووره اا در               

مقایدوووه بوووا لگووواری   حلرونوووي افووورایب  وا ووود یافووو  د بوووه منیوووور تحليوووش اایووودارا  ووويرواني  وووا اي دو روت تحليلوووي تحووو                

اده مووووي  ووووود كووووه اي روت توووووده در ر   ووووا در  وووورایه ي کشووووي نشووووده و اي روت  تنوووواوین روت توووووده و روت رهعووووا  اسوووو ف

رهعوووا  در حوووال ي كوووه ياویوووه ا وووهکاص دا لوووي  ووواص م وووال   وووفر اسووو  اسووو فاده موووي  وووود د در ایووون مقالوووه ت ركووور ا ووولي      

 بووورروا بررسوووي تحليوووش اایووودارا گوووودبردارا  وووا بوووا اسووو فاده اي روت  ووواا توووددا موووي با ووود كوووه  ووو ن تشوووری  م   ووورا اي       

ایوون روت  وووا بووه معرفوووي نوور  افووورار  ووواا ت   ووي در ایووون يمينووه و   و ووويا  آنهووا اردا  وووه موووي  ووود توووا در نهایوو  بوووا یوووک          

 د  ووون بنووودا كلوووي ب ووووان اي مناسووو  تووورین روت توووددا و نووور  افووورار مناسووو  در تحليوووش اایووودارا گوووودبردارا  وووا بهوووره  دووو       

 د

 المان محدود . ,تفاضل محدود  ,حدی آناليز  ,تعادل حدی  ,کلمات کليدی : لگاريتم حلزونی 

 

 

  مقدمه .1

 

را گود بردارا یک  رور  اس  و با گذ   يمان و احداط سايه  اا بلند تر و با ا  ي  تر و    نين با ا الحاتي كه در روانين ااركينگ  هردا

ردارا  حي  و ا ولي دریک اروژه نيايمند بررسي  رایه  ا ات ام  وا د  د تعداد گود بردارا  اا ت يق و ني ه ت يق افرایب  وا د یاف  د گود ب

 رایه مهندسي و فضا ا و امکانا  مو ود در  ,ساي ي سا   ان مجاور  ,اثرا  آب  ,تحليش اثرا  يیر الیه  ا  ,و ویژگيهاا كلي الیه  اا  اص 

 ,گود بردارا یک اروژه منح ر به فرد تلقي مي  ود كه نيايمند تحليش امکانا  و وسایش مورد نياي و دددد اس  د لذا  ر گونه  ,بار اا ترافيکي  ,كارگاه 

به طراحي و ا راا  اص مي با د كه آن نير نيايمند مقدماتي مانند مهالعا  ژئوتکنيک توسه مهندسان م   ص ژئوتکنيک اس  د در این بين بد ه 

ط قه بندا مي  ود تا به این ترتي  روت و ميران مهالعا   ه  اريیابي گود مورد اريیابي ررار مي گيرد و  , رایه  اص و سا   ان مجاور گود 

 هرا  گود مش ص گردد د در این   وص تو ه به نکا  يیر كه بر گرف ه اي را ن اا م ح   ف   اي سرا مقررا  ملي سا   ان تح  تنوان اي و 

 اي سايا اس   رورا به نیر مي رسد د
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 عي  ط قه بندا مي  وند د  اص  ,م وسه  ,تشکيش د نده دیواره گود در سه گروه  اكهاا نو  س     م الگروه بندا م ال  دیواره گود :  -1

 1.1نو  س    امش سنگهاا اایدار كه گود بردارا در آنها س   ریرت گود ن ي  ود و  اكهاا چد نده با مقاوم  فشارا تک محورا حدارش 

 اص نو  م وسه كه  امش  اص چد نده با سي ان  ده ط يعي و يمين  اا دژ اهل  اي این نو   د ند د  ر سان ي  ر مربن مي با د د  اكهااكيلوگر  ب

لو   ,سيل   ,كيلو گر  بر سان ي  ر مربن مي با د د    نين  اكهاا هير چد نده دانه اا  امش  ن گو ه دار  1.1تا  3.1مقاوم  فشارا تک محورا 

رد لو  ر  سيل ي و لو  ر  ماسه اا و سنگ  شکي كه اایدار نيد  نير در این گروه مي با ند د  اص نو  لو  ماسه اا و در بر ي موا ,سيل ي 

سنگ  ,ماسه لومي  ,ماسه  ,كيلو گر  بر سان ي  ر مربن مي با دكه  امش  ن   3.1 عي  كه  اص چد نده با مقاوم  فشارا تک محورا حداك ر 

 و ددد مي با د دص  وردگي  اص داراا تر ,هوطه ور كه اایدار نيد  

 ,و ود من ن ارتعات در مجاور  گود  ,و ود  ریان آب  ,ت ق گود  ,تعيين ميران مهالعه  ه  اريیابي  هر گود : این مداله تابن نو   اص محش  -۱

 اريیابي مي  ود د 1اس  د براین اسا   هر گود مهابق  دوم  و دددحداسي  سا   ان  اا مجاور 

 

  ميزان مطالعه جهت ارزيابی خطر گودن تعيي -1جدول 

اثر گود بر سا   ان 

  اا مجاور

اريیابي سا   ان  اا 

مجاور در و ن 

 مو ود

حدارش مش  ا   گود و سايه نگه ان

  اص

ميران  گ انه یا چاه دس ي

 مهالعا 

  هر گود ميران

) براسا  تفدير 

را ن ا ا م ح  

  ف  (

تحليش اایدارا با 

اس فاده اي روابه 

تحليش ت يير  -جربيت

 کش با اس فاده اي 

 روابه تجربي 

ت  ين تجربي نشد  

 - اا ر لي سا   ان 

 رایه اایدارا و 

 تعيين كيفي  سا   ان

تحليش اایدارا با 

اس فاده اي روابه 

تجربي و تحليش ت يير 

 کش با اس فاده اي 

 روابه تجربي

گود  اص ط قه بندا 

براسا  دس ورالع ش 

 مو ود

ي ه ت قگ انه ب 1

ن   فا له  برابر

ك  گود تا روا 

ك  سايا سايه 

 مجاور گود

 م وسه 1

تحليش اایدارا با 

اس فاده اي روابه 

تحليش  -تعادم حدا

ت يير  کش با اس فاده 

 اي روابه تحليلي

اندايه گيرا نشد   ا 

 -در  ور  امکان 

محاس ه تحليلي نشد  

مقایده نشد   اا  –

مو ود با مقادیر مجاي 
– 

رم تحليش ظرفي  كن 

 باربرا 

تحليش اایدارا با 

اس فاده اي روابه 

تعادم حدا و تحليش 

ت يير  کش با اس فاده 

 اي روابه تجربي

تعيين اارام ر اا 

 مهندسي مورد نياي

ي گ انه به ت ق ۱

ن   فا له  برابر

ك  گود تا روا 

ك  سايا سايه 

 مجاور گود

 يیاد ۱

تحليش اایدارا با 

اس فاده اي روابه 

تحليش  -تعادم حدا

تنب ت يير  کش با 

اس فاده مدلدايا 

 تددا

تحليش اایدارا با  مدم سايا سايه اا

اس فاده اي روابه 

تعادم حدا و تحليش 

ت يير  کش با اس فاده 

 اي روابه تحليلي

تعيين اارام ر اا 

 مهندسي مورد نياي

ي گ انه به ت ق 0

ن   فا له  برابر

ك  گود تا روا 

ك  سايا سايه 

اور گودمج  

 بديار يیاد 0

 

 ور   آنگود در  رایه  هر م وسه یا يیاد بوده ولي یکي اي  رایه يیر و ود دا  ه با د در ,الي  به ذكر اس  چنان ه اي نیر ت ق و نو   اص 

  هر گود به ترتي  يیاد و بديار يیاد در نیر گرف ه مي  ود د 

 د و ود سا   ان حدا  یا بديار حدا  در مجاور  گو -

 و ود  ریان یا نش  آب در دیواره  اا گود در  نگا  گود بردارا  -

 )دددد ,م رو  ,نردیکي من ن ارتعات به گود ) رهار  -

تفا ش محدود اردا  ه  ده و   ن بررسي  ,ال ان محدود  ,در این مقاله به بح  و بررسي در مورد روت  اا تددا م  ني بر روت  اا تعادم حدا 

 ذكر م الي ن ایج تحليلي و تددا مورد اريیابي ررار مي گيرد د این روت  ا با
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  ب اطمينان پايداری گود برداری ها يروش های تحليلی در تعيين ضر .2

 

 س فادهبه طور كلي دو روت توده و رهعا  در تحليش اایدارا گود بردارا و به طور كلي در تحليش اایدارا  يرواني  ا در مهندسي ژئوتکنيک مورد ا

به آن ا اره  ده اس  د در مورد  اكهاا ر  ا  ا  در  رایه ي کشي نشده و  اكهاا ررار مي گيرد كه در مرا ن م  ل  مهندسي ژئوتکنيک 

  گن اس فاده اي روت توده تو يه  ده اس  ولي در مورد  اكهاا با ياویه ا هکاص دا لي م ال   فر و  اص  اا الیه الیه اس فاده اي روت 

 يه  ده اس  د معضال  اساسي در تحليش اایدارا  يرواني یکي بح  محاس ا  يمان بر مربوط به روت رهعا  اس  ) با افرایب تعداد رهعا  تو

محاس ا  افرایب مي یابد ولي حج  محاس ا  نير طوالني مي  ود ( و دو  تعيين مورعي  سه  ل رت بحراني اس  ) یعني سهحي كه  رهعا  در 

  اط ينان در مقابش ل رت و گدي  گي مي با د د در این   وص اس فاده اي نر  افرار اا ت   ي ژئوتکنيکي م  لفي كه در داراا ك  رین  ری

تحليش اایدارا  يرواني  اا  اكي و سنگي مو ود اس  تو يه مي  ود كه در این   وص باید ي به روت تحليش نر  افرار و   و يا  مربوط به 

تو ه  ا ي را م ذوم ن ود در   وص روت  اا مورد اس فاده در نر  افرار اا تحليش اایدارا  يرواني  ا در ادامه این مقاله  نر  افرار مورد اس فاده

 م   ر تو ي  داده مي  ود د

 

 در تحليل پايداری شيروانی ها  بررسی روش های مختلف  .4

 

 يیر  ور  مي گيرد : تحليش اایدارا  ي ها ا  اكي و سنگي با اس فاده اي یک یا چند روت

 Limit equilibrium method)  روت تعادم حدا )-

 Limit analysis method)  روت آنالير حدا )-

 (Finite element method) روت ال ان محدود -

 (Finite difference method)  روت تفا ش محدود-

اس  و در این   وص مي توان به مرا ن مع  ر مرا عه ن ود د فقه در این  كه بح  مف ش ايرامون  ر یک اي این روت  ا  ارج اي حو له این مقاله

 رد   اي مقاله تو يحا  و مقایده اا م   ر بين روت  ا ارایه مي  ود :

دارد د تحليش اایدارا گودبردارا  ا بوده وت ومي  بيش را در يکن روت ال ان محدود انعهاف اذیرترروت تعادم حدا هال ا روت من    مي با د ول

ي مش  ه  اا روت تعادم حدا ن ایج دس  باالیي را به دس  مي د د و لذا  وابها بيب اي مقدار وارعي مي با ند د اما در روت آنالير حدا با اس فاده ا

ين اس  و تحليش اایدارا  ور  مي گيرد و اي طرفي ن ایج آن دس  اای ,تنب و كرنب  اص و یک  ابهه گدي  گي براا محيه  اكي یا سنگي 

لذا  ری  اط ينان وارعي بين این دو حد مي با د د روت تعادم حدا كه اایه و اسا  نر  افرار تحليش  د لذا  وابها ك  ر اي مقدار وارعي مي با ن

  Flacرار تحقيقاتي مي با د به دليش سادگي كاربرد يیادا را در كار اا ت لي دارد د روت تفا ش محدود اسا  اایه نر  اف Slideاایدارا  يرواني 

) این دو نر  افرار به تنوان نر  افرار اا تفا ش محدود  ری   نا  ه  ده اند كه بر اایه تحليش الگرانژا ت ش مي كنند د ( د مي با د   Flacslopeو

مقادیر اوليه و مريا به مدم معرفي ش محدود تقری ا ردی ي ترین روت تحليش تددا اس  كه بر اایه معادال  دیفرانديش ت ش ن وده و در آن  روت تفا

( مي  ود د در روت تفا ش محدود  ر یک اي مش قا  معادال  حاك  مد قي ا با یک تو ي    را بر حد  م  ييرا  مدم ) مانند تنب یا  ابجایي 

 : اس فاده اي تکنيکي تح  تنوان Flacslopeو   Flacدر نقاط بحراني  ندسه مدم معرفي مي  ود د یکي اي مش  ه  اا ا لي در نر  افرار اا 

technique  Strength  reduction  مي با د كه براسا  آن اارام ر اا مقاوم  بر ي  اص در  ریان تحليش در طوم سه  ل رت بحراني

ر مي با د به دليش اینکه ك  را را به دس  مي د د كه وارعي ت ی  اط ينانكا ب یاف ه تا يماني كه گدي  گي در  اص اتفاق بياف د د این مو و   ر

مي گدي  گي   راه با كا ب اارام ر اا مقاوم  بر ي  اص درام داد آن سه  ورو   تا يمان وايشرف  آنورو  ل رت در ام داد یک سه  مش ص 

حاس ه سه  ل رت بحراني ) و  اید بديارا اي نر  افرار اا م نو  دیگر م Flacslopeو   Flacاي دیگر مش  ه  اا باري نر  افرار ایي چون  با د د

به  ور  وارعي و بدون تعری  مش  ا  و  محدوه اا براا سهوح ل رت اح  الي ) م ال سه  ل ر ي كه داراا ك  رین  ری  اط ينان اس  ( 

شا ده ن ود  كه ح ي با مش  ا  دوایر ل رت مح  ش ( مي با د د ح ي اینجان  با مهالعه در یکي اي منابن و مدلدايا با نر  افرار اا ا اره  ده م

گدي  گي  ظا راسه  گدي  ه  ده نهایي در  اص براا به  يچ تنوان  عيف رین سه  ن ود ) بر الف ت ور رواني تعری  یک الیه  عي  در  ي
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د در روت ال ان د با د د (س  اتفاق نياف اد و این مو و  اي  ن ه تحقيقاتي بديار رابش تو ه مي لروما در ام داد  عيف رین سه  اي ايب تعيين  ده ا

یکي تعيين نو  ال ان به منیور دا  ن در  باال در تحليش تددا مي با د و دو  مقدار كوچک كردن ال ان  ا در كه محدود دو مداله و ود دارد 

بوده  موارن اي نو  كرنب مده   در اهل نواحي  اص كه در آنجا ت يير  کش  اا یررگ اتفاق مي اف د مي با د ) اساسا مدایش تحليش اایدارا گود ا 

این مدایش بد گي به در  و ( د  را  وا ي  دا  كرنشهاا بررگ اي آنجایي كه در این گونه مدایش گدي  گي اتفاق مي اف د لذا در این گونه مدایش و 

مي توان به فا له كافي مري ا در مدم ا اره  تجربه كاربر در مدایش مربوط به مدلدايا در محيه  اا ايوس ه دارد د اي   له نکا  دیگر در مدلدايا

 برابر ت ق گود بردارا در طرفين 1ن ود به طورا كه مري ا  يچ گونه تاثيرا بر ن ایج ندا  ه با ند د در این   وص رتای  حداك ر فا له اا برابربا 

  گي این مو وتا  به تجربه كاربر یا   ص تددا كار بد گي دارد د در روت ال ان محدود ت ركر ا لي روا ت يير مقادیر مدم رابش تو يه اس  د 

روت ال ان ك ي   اا مدم ) مانند تنب و  ابجایي ( در  ریک اي ال ان  ا با اس فاده اي توابعي اس  كه براسا  اارام ر اا مدم تعری  مي  ود د در 

 ي چون مدوم االس يدي ه و  ری  اواسون و مدم رف ارا باید ي ح  ا مش ص گردد دمحدود   و يات
 

 برخی توصيه ها در استفاده از روش های عددی و نرم افزارها  .5
 

  ي در در اینجا با كد  ا ايه اي محضر م    ان در يمينه كار اا تددا تو يه  ایي را در يمينه اس فاده ايروت  اا تددا و نر  افرار اا ن 

 تحليش اایدارا مدایش ژئوتکنيکي  اطر نشان مي  و  كه بعضا براسا  تو يه  ا و تجربيا  مو ود در مرا ن م  ل  مي با د د

ر ش اي  رو  به مدلدايا اارام ر اا مقاوم ي  اص كه نقب مه ي در تحليش اایدارا  يرواني  ا و گودبردارا دارند به در  و توسه آيمایب  -1

اس فاده  ود ) الي  به ذكر اس  كه امرويه ح ي بح  بر این اس  كه  مک شي ت  ين يده  وند و اي آيمایب  اا آيمایشگا ي به تنوان  اا  حرای

یشگا ي به طور كش ايآيمایب  اا  حرایي براا تعيين اارام ر اا مه  در طراحي سايه  اا   اكي اس فاده  ود و به نوتي اي ن ایج آيمایشهاا آيما

 به تنوان تک يش كننده مهالعا  ژئوتکنيک اس فاده  ود د(فقه 

یياتي در مدلدايا  ا تا حد امکان  رایه وارعي ساده سايا  ود و ايایجاد مدم  اا با اي يدگي يیاد و داراا ت ا   ریيا  ا  ناب  ود و فقه  ر-۱

 در نیر گرف ه  وند د د يش در تحليش اایدارا  يرواني یا گود مي با ند تاثير گذار و به نوتي كه 

تر ن ودن مب در بر ي موارد الي  اس  كه كار را با اس فاده اي مب بندا با اندايه بررگ آهاي كني  تا ت  يني اي  واب دا  ه با ي  ودرنهای  با ریر-0

م  ا اس فاده  ود و در نواحي داراا بندا ن ایج را به  ور   امن و دريق بررسي كني  تو يه مي  ود اي مب بندا با اندايه م وسه در ت امي مد

كه مهالعا  دريق را الي  اس  مب بندا تا دودر ه كوچک ر  ود تا ن ایج مناس  به دس  آید د  با كرنب  ا یا تنب  اا بررگت ركر تنب یا نقاط 

ذا باید ي در اب داا امر اي ریر ن ودن مب  ا ل)تعيين يون  اا مجرا با اندايه مب ریر در این نواحي اي دیگر روت  اا مدلدايا  حي  مي با د ( د 

مب مي با د كه در اهل  مدایش ژئوتکنيکي  1133تا  1333   نين در اس فاده اي نر  افرار اا ال ان محدود تو يه به اس فاده اي  وددارا ن ود د 

 كافي به نیر مي رسد د

يا با د كه با و ود امکانا  نر  افرارا مي توان سریعا مدم را با اندايه مب در روت تفا ش محدود اندايه مب بندا مي تواند تنها معضش مدلدا-4

امش مه  در  اا م  ل  مورد بررسي ررار داد و ن ایج را تفدير و بررسي ن ود د اما در روت ال ان محدود تعيين تعداد ال ان  ا و نو  ال ان  ا دو ت

ه و درص مدلداي ند   به مداله دارد د لذا اس فاده اي روت تفا ش محدود در تحليش اایدارا به تجرباین مو ن بد گي كد  ن يجه درس  مي با د كه 

  يرواني  ا معضال  ك  را را به   راه دارد د 

د و ن نر  افرار در مورد آن مو و   اص دارآسعي  ود اي نر  افرار ا به  ور  ت   ي اس فاده  ود این تو يه به تل  امکانا  نر  افرارا كه  -1

 ن مو و   اص ن ایج به را را دربردارد دآطراحي ویژه براا 

 ,مری  اس فاده اي روت  اا تددا ند   به روت  اا تحليش دس ي به س   در نیر گرف ن  رایه م  ل  ) آب يیر يميني و نوسانا  ف لي آن -6

و بررسي و عي  ت يير تنب در  اص در اثر گود بردارا با اس فاده  در نیر گرف ن تنب  ا در  اص ر ش اي گودبردارا ,بارگذارا  ا با  رایه م  ل  

در نیر گرفن الیه  اا  عي  در  اص و  رایه  اص  ,و ات ام آن به  ورتي ساده و كامش اي ا وم و روانين ریا ي حاك  درمهندسي ژئوتکنيک 

تحليش اایدارا در  رایه و ود يلرله وددد (  ,ص و و ود الیه  اا  عي  در نیر گرف ن  رایه هير ط يعي در الیه  اا  ا , اا الیه الیه و هير   گن 

در  در مدم تددا مي با د كه به تنوان رو ي كارآمد مي تواند به سرت  و به  ور  دريق ن ایج  ال ي را ) در  ور  در  مناس  اي سوا كاربر (

 نياف ني اس  د  ا  يار ما ررار د د كه بعضا با روت  اا  دس ي نام کن و بعضا دس 

با اس فاده اي روت  اا تددا  رینه  ا و مشکالتي كه م کن اس  در حين انجا  آيمایب روا مدم  اا وارعي به و ودآید حذف  ده و مي توان -7

 مدم را تح   رایه مريا  اص و اي يده مشابه آن ه كه در وارعي  و ود دارد مورد بررسي و اريیابي ررار داد د
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ایدارا گود بردارا  ا باید ي  رایه وارعي در مدلدايا لحاظ  ود م ال در گود بردارا  اا مرحله به مرحله باید ي مدلدايا نير به این در تحليش ا-8

  ور  لحاظ  ود تا اثرآن در اایدارا گودبردارا اريیابي  ود د

ندر مي با دد تو يه مي  ود در  ا ایي كه سايه  اا ت ده دو روت معروف در تحليش اایدارا گود بردارا  ا روت بيشاپ ساده  ده و روت اسپ-۳

 و بررگ طراحي مي  ود اي روت بيشاپ ساده  ده اس فاده  ود و آنگاه طراحي نهایي با اس فاده ايروت اسپندر انجا  گيرد د

اا تحليش  اكریر اا ند  ا   گن یا  يرواني بر سه  دایره اا تو يه مي  ود اي سه  ل رت دایروا در  رو  تحليش  ا اس فاده  ود د    نين اي -13

  ا و  اكریر روا اي  ا با الیه  اا  اص ند  ا   ي  اس فاده  ود د اي سه  ل رت گوه اا در حال  ررار گرف ن یک  اكریر روا سد روا  اص

ح ل رت هير دایره اایدارا انجا  تحليش با سهوبررسي  اا الیه بندا  ده  عي  اس فاده  ود د  نگامي كه مقاوم  بر ي  اص هير   دان با د براا 

 اا ا  ي  ویژه اا دارد د

در تحليش اایدارا گودبردارا  ا ك ک  ایاني به مهندسين ن اید ولي باید در نیر دا   كه نگرت محاس اتي این موارد و موارد بيش ار دیگر مي تواند  

مي تواند بر اایدارا گود اثرا  نامهلوبي دا  ه با د و حام آنکه  اید در محاس ا  این ني به  اص  هرناص اس  به تنوان م ام ت يير تراي آب يیر يمي

 مداله منیور نشده با د د

 

 مطالعه عددی يک شيب ساده  .6
 

 با نو ه به مهال  ا اره  ده در مقاله  ي ي با  ندسه ساده در نیر گرف ه مي  ود و ا داف ذیش مورد بررسي ررار مي گيرد :

 رهعه  7و با اس فاده ايتعداد يش اایدارا  ي  با اس فاده اي روت بيشاپ ساده  ده به روت دس ي تحل-1

و نر  افرار    Slideتحليش اایدارا  ي  با اس فاده اي روت بيشاپ ساده  ده و روت اسپندر و اس فاده اي نر  افرار تعادم حدا اایدارا  يرواني -۱

 د Phase2 ال ان محدود 

 Itascaك  مهندسين مشاور     رمح وال Flacslopeو  Flacایدارا  ي  با اس فاده اي روت تفا ش محدود و نر  افرار اا تحليش ا -3

 Delftدانشگاه  نع ي مح وم  v 8.2 2D Plaxisتحليش اایدارا  ي  با اس فاده اي روت ال ان  محدود و نر  افرار -4

در حال  كرنب  فحه اا و با فر  طوم مدم  3D tunnel v 1.2 Plaxis ن  محدود و نر  افرارتحليش اایدارا  ي  با اس فاده اي روت ال ا -5

 . برابر یک م ر در  ارج اي  فحه

 .مقایده و اريیابي ن ایج و ايشنهاد  ا -6

ن  اب  ده براا  اص ا ایان ذكر اس  كه مدم رف ارا  نشان داده  ده اس  دمورد مهالعه  ي   ه ندسو   اصمش  ا   1و  کش   ۱در  دوم 

   تحليلي و تددا نشان داده  ده اس  د  رای  اط ينان به دس  آمده اي روت  0 دوم در  مو ر كول   در نیرگرف ه  ده اس  درف ارا مدم 

 

 مشخصات خاک شيب مورد مطالعه -2جدول 

 

ياویه ا هکاص دا لي موثر 

 بر حد  در ه

چد ندگي موثر بر حد  

 كيلونيوتن برم ر مربن

وين م  وص بر حد  

 كيلونيوتن بر م رمکع 

۱3 ۱3 ۱3 
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 هندسه شيب مورد مطالعه -1شکل

   

 عددی روش های و  تحليل دستیيب اطمينان محاسبه شده از روش اضر -3جدول 

 

 روت محاس ه  ری  اط ينان  مقدار  ری  اط ينان محاس ه  ده

 7و اس فاده اي ده تحليش دس ي و اس فاده اي روت بيشاپ ساده   ۱.110

 رهعه

 ۱.۱8روت بيشاپ ساده  ده : 

 ۱.۱70روت اسپندر : 

 Slide v 6.005تحليش با اس فاده اي نر  افرار 

 v 8.00 Phase2تحليش با اس فاده اي نر  افرار 0۱.0

  v 4.00  Flacتحليش با اس فاده اي نر  افرار 2.30

  Plaxis v 8.2رتحليش با اس فاده اي نر  افرا 2.24

  Plaxis 3d tunnel v 1.2تحليش با اس فاده اي نر  افرار 2.41

 

د

ر

 

ا

 

ك

ا

م

 ن ایج تحليش  اا نر  افرارا نشان داده  ده اس  د  1و  4و  0و   ۱ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) سمت راست (       v 8.00  Phase2نرم افزار و ) سمت چپ ( v 6.005 Slideنتايج نرم افزار -2شکل                                   
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                       v 4.00 Flacنتايج نرم افزار -3شکل                                       

 

 
 

    Plaxis v 8.2نتايج نرم افزار -4شکل                 
 

 
 

     Plaxis 3D tunnel  v 1.2نتايج نرم افزار -5شکل
 

 گيرینتيجه .7
 

 سي تحليش  اا تددا انجا  گرف ه  ن ایج يیر به دس  آمده اس  :با  برر

و انعهووواف اوووذیرا بوووا انووووا   در تحليوووش مهالعوووه توووددا اایووودارا  ووويرواني  وووا و گوووودبردارا  وووا توووالوه بووور سووورت  و درووو  يیووواد     -1

ت ييوووور  ,سووووه  ل وووورت بحرانووووي  , مح  ووووش ن ووووایج كامووووش و  ووووامعي در مووووورد سووووهوح گدووووي  گي  , وووورایه مووووريا و بارگووووذارا 
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تعيوووين حوووداك ر ت وووق    , در نقووواط م  لووو    تووونب و كووورنب  ووواص    و ووويا   ,مکانهووواا روووائ  و افقوووي در نقووواط م  لووو  گوووود     

گووودبردارا و بووه طووور كلووي  وور آن ووه را كووه اي تحليووش اایوودارا  وويرواني در نقوواط م  لوو  مووورد نيوواي اسوو  در ا  يووار مووا روورار مووي                 

 د د د

 يسوووهح)سوووه  ل وورت بحرانووي    ووکش  كي اي آن اسوو  كوووه در ت ووامي موودم  ووواا تووددا      حووا در ایوون مقالوووه  مووده  ن ووایج بووه دسووو  آ   -۱

) كوووه در ایوون حالوو   ووکش سووه  ل وورت بووه  ووور  دایووره اووواا         با وود   يبا وود ( یکدووان موو    يك  وورین  ووری  اط ينووان موو     اكووه دارا 

 (د يرواني اس  

 داده اس  د  ج به دس  امده اي تحليش  اا تددا مقادیرا بيب اي روت تحليش دس ي به دس ن ای -0

ن ووایج بووه دسووو  آمووده اي ت وووامي تحليووش  ووا ا ووو الف ك ووي بوووا یکوودیگر دارنووود د تلوو  ا وو الف نووواچير در ن ووایج بوووه دسوو  اموووده اي            -4

تحليووش  وواا تووددا مووي توانوود نا ووي اي نووو  یووا انوودايه ال ووان  ووا با وود بووه  وور حووام تووا  ووایي كووه م کوون بوووده رواتوود مربوووط مدلدووايا               

 وووده اسوو  ) اسوو فاده اي ال وووان  ووا بووا درووو  بوواالتر و ریرتوور كوووردن ال ووان  ووا در نوووواحي بووا ت ركووور            وواا تووددا در مووودم  ووا رتایوو     

بوووا مح  وووش  تووونب و كووورنب  ووواا بووواالتر ( د بوووه تنووووان یوووک ايشووونهاد موووي تووووان یوووک يون  داگانوووه در اطوووراف محووودوده گدوووي  گي     

 مب بندا ریرتر تعری  ن ود د

 مووي توانوود بووه ایوون دليووش با وود كووه      ر حالوو  سووه بعوودا بيشوو ر اسوو  و تلوو  آن نيوور      د تووددان ووایج بووه دسوو  آمووده اي روت تحليووش      -1

  اص رف ار س   ترا در حال  سه بعدا اي  ود نشان مي د د د 

بوووا تو وووه بوووه اینکوووه روت اسپددووور بوووه تنووووان روت نهوووایي در تحليوووش اایووودارا  ووويرواني  وووا موووي با ووود موووي تووووان بوووه تنووووان یوووک     -6

 ووويرواني اي ن وووایج روت اسپندووور بوووه   وووراه م وسوووه گيووورا اي سوووه روت دیگووور اسووو فاده ن وووود كوووه     تو ووويه در تحليوووش توووددا اایووودارا 

در ایووون  وووور  بایدووو ي ن وووایج یکدووواني بوووه دسووو  آیووود د بوووراا  وووي  بررسوووي  وووده در ایووون مقالوووه  وووری  اط ينوووان اي روت اسپندووور      

  , v 8.00 Phase2 , Flac v 4.00 , Plaxis v 8.2تحليوووش بوووا اسووو فاده اي نووور  افووورار بوووه دسووو  آموووده اسووو  و م وسوووه ن وووایج   ۱.۱70

ال  ووه ایوون مو ووو  مووي توانوود بووا بررسووي تووددا روا موودم  ووا بووا  وورایه          كووه مهابقوو   وووبي بووا  وو  دارنوود د     مووي آیوود  بووه دسوو    ۱.۱8

 م نو  بارگذارا و   و يا   اص م فاو  و  رایه مريا گوناگون مورد بررسي بيش ر نير ررار گيرد د 
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