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 خالصه

یکییی  از مئییائل مهییه در مهندسییی ژئوتکنيییکی انتییرو پایییداری دیوارهییای حائییل مییی      

شیوندی در  ها به صورت صلب در نظر گرفتیه میی باشد.دیوارهای حائل وزنی معموال در طراحی

از  چیينگ. از آنجایی اه دیوار حائل سنواقعی آنها  تابع تغيير شکل است حالی اه رفتار 

( منطقی تیر بیه DEM) ء منفصلجزااستی مدو سازی آن به روش ا بلوک های مجزا تشکيل شده

نظر می رسد. در این مقالیه ییک دییوار حائیل وزنیی بیا بلیوک هیای سینگی آن بیا نیر  

 ء منفصلجزائل سنگی با توجه به روش امدو شده است. و رفتار واقعی دیوار حا UDECافزار

و پی بر رفتیار   خاکو دیوار و خاک اثر مشخصات سطح مشترک گرفته و مورد ارزیابی قرار 

 .چين بررسی شده استدیوارهای سنگ

 

  UDECنرم افزار  ،سطح مشترک المان مجزا، ،چینسنگدیوارحائل کلمات کلیدي: 

 

  مقدمه .1
 

در  ا  اه خصوص ه دیوارهای حایل استچين یک شکل قدیمی و گئتردنگسدیوارهای حایل 

چينی با مصالح محلی ساخته می سنگ ی یافت می شود. دیوارهای حایلههای اوهئتانرا

تفاده  از مالت از بلوک ها ی سنگی با اندازه های مختلف بدون اس شوند و معموال  

تحليل االسيک دیوارهای حایل خشکه  . سطح بلواهای سنگی زبراست .تشکيل شده اند

ر واژگونی و لغزش و ظرفيت باربری می چينی محدود به بررسی پایداری در براب

 در واقع این دیوارها به صورت دیوار حایل وزنی صلب در نظر گرفته می شوندشود.

اه دیوارهای سنگ چين عموما از قرارگيری بلواهای سنگی بر یکدیگر تشکيل حاو آن

 . شوند و و در نظر گرفتن آن به صورت یک محيط پيوسته دور از واقعيت می باشدمی

معرفی شد.این روش  Cundall [1]توسط 1971اجزاء منففصل در ساو روش                

رونده های پيشجاییسازی جابدار و شبيهدرزه هایدر ابتدا برای تحليل توده سنگ

ای و سایر ن به مصالح دانهتدریج دامنه ااربرد آهای سنگی به وجود آمد و بهبلوک

اجزای منفصل یک روش عددی برای توصيف رفتار محيط  گئترش یافت. روش مصالح نيز

ن برخوردهای اجزا  وتبادو نيرو بين آنها ردیابی می ناپيوسته است اه در آ های

های محاسبه شده و سرعت و های زمانی متوالی نيروهای بين بلوکدر گا  شود و

ه این روند آید ادست میها در انتهای گا  زمانی مورد نظر بهتغيير مکان  بلوک

  تا رسيدن به تعادو ادامه می یابد.

استفاده  UDECافزار چين از نر سازی دیوار حایل سنگبرای مدو              

یک برنامه اجزای منفصل دوبعدی است اه بر اساس محاسبات  UDECشده است. 

اند.در  سازیخوبی شبيهرا به های بزرگتواند تغيير شکلو می الگرانژین اار می اند

توانند صلب یا تغييرشکل پذیر باشند این برنامه هر یک از اجزاء منفصلیخود می

-های تفاضل محدود تحليل میبندیشکل پذیر با استفاده از مشهای تغييراه بلوک

چين با استفاده از روش های اخير بررسی رفتار دیوارهای حایل سنگشوند.در ساو

مورد توجه قرار گرفته است زیرا در این  UDECار افزاجزاء منفصل و به امک نر 

ها نيز وابئته های سنگی به مشخصات درزهرفتار عالوه بر مشخصات بلوکنوع دیوارها

 .است

ساخته شد. هر  Burgoyne [2]یچهار دیوار سنگ چين توسط 1834در ساو                

متر 1.02ن هر دیوار  متر ارتفاع داشت. ضخامت ميانگي 6.1متر طوو و  6.1دیوار 

 B,C ای ثابت و دیوارهضخامت  A,Dوجود داشت. دیوار های  A,B,C,Dبود. چهار دیوار 
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یک شيب  Aدیوار اما مئاحت سطح مقطع همه دیوارها برابر بود. داشتندضخامت متغير

با  B,Cه بود. دیوار های قائ Dاه دیوار به سمت داخل داشت در حالی  1:5ثابت 

ر وجه پشتی شيبدا Cوجه جلویی شيبدار و دیوار  Bودند. دیوارضخامت متغير ب

 Bو Aیوارهای د مشاهده شد اه.سانتيمتری ریخته شد 61های خااریز  در الیه .داشت

در حين  D و Bمتر دیوار حفظ اردند اما دیوارهای  6.1پایداری خود را تا ارتفاع 

 متر بود.  4.88ر آنها ااثحدپایدار ریختن الیه نهه ناپایدار شدند و ارتفاع 

 

 دیوار مقطع

   

 A 

 

 1:5ضخامت ثابتی دیوار با شيب یکنواخت 

 به سمت پشت دیوار

  

B 
 

یوجه   1:5وجه جلویی شيبدار با شيب 

 پشتی قائه

  

C 
 

یوجه   1:5وجه پشتی شيبدار با شيب 

 جلویی قائه

  

D 
 

 دیوار قائه

 

 [1] توسطمقاطع دیوارهای آزمایش شده -1شکل 

 

[3]  Ching and Saoهای محرک و مقاو  با در حالت فشار جانبی وارد بر دیوار حایل را

در نظر گرفتن سطوح لغزش به دست آمده از تعادو حدی با رویکرد اجزاء منفصل 

 Dickensجانبی بر دیوار را به دست آوردند.مورد بررسی قرار دادند و توزیع فشار 

and Walker [4] حایل سنگ چين را با  هایدیوار زیمدلئا اولينUDEC و  انجا  دادند

را بر مدهای و ارتفاع بلواها های دیوار های بلوکدرزهاثر عواملی چون زاویه 

 Burgoyne [1]آزمایشهای فيزیکی انجا  شده توسط Harkness et al [5] گئيختگی بررسی اردند.

کلی را برای هندسه های مدو اردند و فشار جانبی و مدهای تغيير ش UDECرا با 

آنها به این نتيجه رسيدند اه دیوارهای حایل  مختلف دیوار بررسی اردند.

های دورانی یا لغزشی دارند اما قبل از گئيختگی تغييرشکلهای مانند گئيختگی

-وجود می( در آنها به صورت موضعی به bulgingزدگی و شکه دادن دیوار)بيرون

بين گی بلواهایشيب درزه پارامترهایی چون گردگوشهاثر  Powrie et al [6]ید.آ

-و همچنين ترااهزاویه اصطکاک و سختی درزه ها  بلواهایزاویه اصطکاک خااریز ی

بررسی  2شکل A,B هایبر مدهای تغيير شکلی و گئيختگی دیوار پذیری پی را
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داد اه با ااهش زاویه اصطکاک خااریز جابجایی اردند.تحقيقات آنها نشان می

 Aدرجه دیوار 26تا  درزه با ااهش زاویه اصطکاکهمچنين .یابدیوارها افزایش مید
ریزد در اند و سپس فرو میندانی حفظ میدون تغيير شکل اضافی چپایداری خود را ب

پایداری مرزی  شود اه این مطلب نشان دهندهبالفاصله ناپایدار می Bحاليکه دیوار

یک تحليل مبتنی بر  VISAGEافزار ز نر ا ستفادها با Zhang et al [7]  است. Bدیوار 

با صلب در  Claxton et al [8] اجزای محدود برای دیوارهای حایل سنگ چين ارائه دادند.

های نتایج خود را با تحليل نظر گرفتن بلواهای سنگیی ساده سازی انجا  داده و

 قبلی مقایئه اردند.

 

 سازی عددی:يات مدوئجز.  2

در  D)دیوار  Burgoyne [1]زمایش شده توسط آ Dتحقيق دیوارشده در این دیوار مدو

پذیر خاک یک بلوک تغييرشکل سنگی صلب و بلوک 51است اه بدین منظور از  (1شکل 

مدو اختصاص یافته به پی نيز صلب در نظر گرفته شده است. شده است. استفاده

بلواها و سطوح مشترک  رزه بينخااریز مدو االستيک پالستيک موهر اولمب بود وبه د

-ی تحليلبين خاک و دیوار و خاک و پی نيز مدو موهر اولمب اختصاص یافت. در همه

ايلوگر    2650وزن مخصوص مصالح دیوار ای صفر در نظر گرفته شد. ها فشار آب حفره

بر متر مکعب است اه با توجه به زبر بودن سطح بلواهای سنگی و پر نشدن فضای 

 باشد.عب میکمايلوگر  بر متر  2270ن آنها با مالت وزن مخصوص دیوار خالی بي

مدوو بالک و سختی برشی خاک در عمق افزایش می یابد. سایر مشخصات مصالح و 

 ها در جدوو زیر آمده است.درزه

 

 مشخصات مصالح-1جدوو 

 مشخصه دیوار خاک

15.5(kN/m3) 22.7(kN/m3) وزن مخصوص 

1- 8.2(MPa) (MPa)22000 مدوو بالک 

0.6-5.4(MPa)  (MPa)15000 مدوو االستيئيته برشی 

 زاویه اصطکاک - 28

- (MPa/m)1000 سختی نرماو درزه 

- 500(MPa/m) سختی برشی  درزه 

 زاویه اصطکاک درزه 45 -

 

 

انتخاب مقادیر مناسب برای سختی  های پيش رو در آناليزیالشیکی از مهه ترین چ

طح مشترک خاک و دیوار و سطح مشترک خاک و پی است . از طرفی نرماو  و برشی س

زمایشگاهی نه وسيعی داشته باشند و اطالعات آتوانند داممقادیر این پارامترها می

نها وجود ندارد.با توجه به منابع مختلف  نئبت سختی چندانی نيز در مورد آ

 Ching and داشته باشد.توانند نرماو به سختی برشی درزه ها مقادیر متفاوتی را می

Sao [3]  این مقدار را برابر نئبت مدوو االستيئيته به مدوو االستيئيته برشی خاک

بدست  2.5نئبت برابر  نبرای خاک ای  0.25فرض اردند اه با فرض ضریب پواسون برابر 

 .یدآمی

  [9]  Obermayr et alتند.در در نظر گرف 1.2مقدار سختی نرماو به سختی برشی را برابر

اه  Itascaگروه مهندسين مشاور معرفی شده است. 100تا  1مقاالت دیگر این مقدار بين 

نيز مقدار حد ااثری را برای سختی نرماو و است  UDECافزار ارائه دهنده نر 

  اند:سختی برشی پيشنهاد می

)1(3
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max10,
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minzو مصالح  وو االستيئيته برشیدمدوو بالک و م Gو Kدر این رابطه  
اقل عرض حد

های مجاور درزه در راستای عمود بر درزه است این مقدار حدااثر برای این مدو مش

سختی نرماو سطح مشترک خاک و دیوار  در این تحقيق مقداراست. 72  (MPa/m)برابر

اک و پی های مختلف خاک و سختی نرماو سطح مشترک خبرابر متوسط مدوو بالک الیه 

گرفته شد.همچنين نئبت سختی نرماو ترین الیه خاک در نظر برابر مدوو بالک پایين

بر  در نظر گرفته شد و اثر تغيير نئبت سختی 100تا  1به سختی برشی بين 

 ها در ادامه آمده است.نتایج حاصل از تحليل جابجایی دیوار بررسی گردید اه
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های سطوح مشترک خاک و مختلف نئبت سختی درزه نتایج تحليل برای مقادیر-2جدوو 

 )سختی نرماو ثابت(دیوارپی و خاک و 

  

پارامترهای سطح  

 مشترک خاک و پی

پارامترهای سطح مشترک 

 خاک و دیوار

 

جابجایی 

 (m)دیوار

Ks (kN/m) kn (kN/m) ks (kN/m) kn (kN/m) kn/ks Φ 

0.02673 8.2e6 8.2e6 4.6e6 4.6e6 1 28 

0.02697 6.56e6 8.2e6 3.68e6 4.6e6 1.25 28 

0.02588 5.47e6 8.2e6 3.07e6 4.6e6 1.5 28 

0.02702 4.69e6 8.2e6 2.63e6 4.6e6 1.75 28 

0.02545 4.1e6 8.2e6 2.3e6 4.6e6 2 28 

0.02824 3.28e6 8.2e6 1.84e6 4.6e6 2.5 28 

0.02074 2.73e6 8.2e6 1.53e6 4.6e6 3 28 

0.02043 2.05e6 8.2e6 1.15e6 4.6e6 4 28 

0.02246 1.64e6 8.2e6 9.2e5 4.6e6 5 28 

0.02104 1.17e6 8.2e6 6.57e5 4.6e6 7 28 

0.02652 8.2e5 8.2e6 4.6e5 4.6e6 10 28 

0.1494 8.2e4 8.2e6 4.6e4 4.6e6 100 28 

 

 

 
 

 )سختی نرماو ثابت(های سخنی مختلفبا نئبتتغييرات جابجایی دیوار -2شکل

 

شود با افزایش مقدار نئبت سختی نرماو به سختی برشی به مانطور اه مشاهده میه

دیوار روندتقریبا ثابتی به خود گرفته و به آرامی  تغييرات جابجایی  2بيش از  

بئيار زیاد و  100یابد.البته جابجایی دیوار برای نئبت سختی برابر افزایش می

و ثابت با تغيير نئبت سختی نرماو به در ال در یک سختی نرماغير منطقی است .

 اند.تغيير می 40سختی برشی در محدوده متعارف جابجایی دیوار امتر از %

در نمودار فوق سختی نرماو ثابت است و با ااهش سختی برشی نئبت سختی نرماو به 

و  گيریه یابد. در گا  بعد سختی برشی را ثابت در نظر میسختی برشی افزایش می

 یابد.یش سختی نرماو نئبت سختی نرماو به سختی برشی افزایش میبا افزا
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های سطوح مشترک خاک و نتایج تحليل برای مقادیر مختلف نئبت سختی درزه-3جدوو 

 پی و خاک و دیوار)سختی برشی ثابت(

 

پارامترهای سطح  

 مشترک خاک و پی

پارامترهای سطح مشترک 

 خاک و دیوار

 

جابجایی 

 (m)دیوار

Ks (kN/m) kn (kN/m) ks (kN/m) kn (kN/m) kn/ks Φ 

دوران به 

 سمت خاک

2.73e6 2.73e6 1.53e6 1.53e6 1 28 

دوران به 

 سمت خاک

2.73e6 3.41e6 1.53e6 1.91e6 1.25 28 

دوران به 

 سمت خاک

2.73e6 4.1e6 1.53e6 2.3e6 1.5 28 

0.0036 2.73e6 4.78e6 1.53e6 2.68e6 1.75 28 

0.0096 2.73e6 5.46e6 1.53e6 3.06e6 2 28 

0.0227 2.73e6 6.83e6 1.53e6 3.83e6 2.5 28 

0.02074 2.73e6 8.19e6 1.53e6 4.59e6 3 28 

0.0295 2.73e6 1.09e7 1.53e6 6.12e6 4 28 

0.0328 2.73e6 1.37e7 1.53e6 7.65e6 5 28 

0.0375 2.73e6 1.91e7 1.53e6 1.07e7 7 28 

0.0408 2.73e6 2.73e7 1.53e6 1.53e7 10 28 

0.0533 2.73e6 2.73e8 1.53e6 1.53e8 100 28 

 

 

 
 

 های سخنی مختلف)سختی برشی ثابت(تغييرات جابجایی دیوار با نئبت-3شکل

 

گردد اه جابجایی دیوار با افزایش سختی نرماو با توجه به نمودار فوق مشاهده می

جابجایی دیوار نئبت به حالت در سختی برشی ثابت روند افزایشی دارد و نوسان 

توان یافت( امتر است. میقبل)اه سختی نرماو ثابت بود و سختی برشی ااهش می

اینگونه نتيجه گرفت اه سختی نرماو نئبت به سختی برشی تاثير بيشتری بر 

 های دیوار دارد.جابجایی

 

 Powrie et زاویه اصطکاک آنهاست. و دیوار و خاک و پی پارامتر دیگر سطح مشترک خاک

al [6]اند.در این تحقيق فرض ارده (28)اویه اصطکاک خاکاین مقدار را برابر ز

در نظر گرفته شد و برنامه اجرا Φ4/3 و Φ2/3 و Φ1/2 وΦزاویه اصطکاک سطح مشترک 

اه در ادامه نتایج آن  های افقی باالترین نقطه دیوار بدست آمدشد و جابجایی

 آورده شده است.
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ایج تحليل برای زوایای اصطکاک مختلف سطوح مشترک خاک و دیوار و خاک نت -4جدوو 

 و پی

 

سطح مشترک خاک و  سطح مشترک خاک و پی 

 دیوار

 

جابجایی 

 (mدیوار)
ks kn ks kn kn/ks Φ 

0.125 2.73E+06 8.20E+06 1.53E+06 4.60E+06 3 14 

0.0824 2.73E+06 8.20E+06 1.53E+06 4.60E+06 3 18.67 

0.0652 2.73E+06 8.20E+06 1.53E+06 4.60E+06 3 21 

0.02074 2.73E+06 8.20E+06 1.53E+06 4.60E+06 3 28 

 

شود با افزایش زاویه اصطکاک سطوح مشترک جابجایی دیوار همانطور اه مشاهده می

فوق مربوط به حالتی است اه زاویه اصطاک خاک و پی و  یابد.جدووااهش چشمگيری می

هر یک از سطوح تماس خاک با پی یابد.در ادامه اثر هر دو تغيير میخاک و دیوار 

  و خاک با دیور ارزیابی ميگردد.

 

 
 

 تغييرات جابجایی دیوار برحئب  زاویه اصطکاک سطوح مشترک-4شکل

مربوط به حالتی است اه  زاویه اصطکاک سطح مشترک خاک و  aدر نمودار فوق منحنی 

اه فقط زاویه  مربوط به حالتی است bند. منحنی اپی و خاک و دیوار تغيير می

اند و زاویه اصطکاک سطح مشترک خاک و اصطکاک سطح مشترک خاک و دیوار  تغيير می

مربوط به حالتی است اه اه فقط زاویه  cدرجه (است و منحنی  28پی ثابت )برابر 

اک و اند و زاویه اصطکاک سطح مشترک خاصطکاک سطح مشترک خاک و پی تغيير می

گردد سطح مشترک بين درجه (است . همانطور اه مشاهده می 28دیوار  ثابت )برابر 

خاک و پی صلب اثر نا چيزی بر جابجایی دیوار دارد و عمده تغيير شکلهای دیوار 

 افتد.با تغيير  مشخصات سطح مشترک خاک و دیوار اتفاق می

همزمان به ک خاک و دیوار در تحليل دیگر انجا  شده سختی نرماو و برشی سطح مشتر

( باشد و 3گونه ای تغيير ارد اه نئبت سختی نرماو به سختی برشی ثابت)و برابر 

درجه( بود  اه نتایج حاصل از تحليل در  28زاویه اصطکاک نيز ثابت )و برابر 

برای  9.2E5(N/m)شود برای مقادیر امتر از همانطور اه مشاهده میادامه آمده است.

 گردد.ها از مقدار مجاز بيشتر شده و تحليل متوقف میمپوشانی بلوکسختی نرماو ه
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های سطح مشترک خاک و دیوار)با نئبت اثر تغيير سختی نرماو و برشی درزه-5جدوو 

 ثابت( بر جابجایی دیوار

 

 ks kn kn/ks Φ (mجابجایی دیوار)

همپوشانی بلواها 

 بيش از حد مجاز
1.53E+04 4.60E+04 3 28 

ی بلواها همپوشان

 بيش از حد مجاز
3.07E+04 9.20E+04 3 28 

همپوشانی بلواها 

 بيش از حد مجاز
1.53E+05 4.60E+05 3 28 

همپوشانی بلواها 

 بيش از حد مجاز
3.07E+05 9.20E+05 3 28 

0.02074 1.53E+06 4.60E+06 3 28 

0.03475 3.07E+06 9.20E+06 3 28 

0.04449 1.53E+07 4.60E+07 3 28 

0.0466 3.07E+07 9.20E+07 3 28 

0.04732 1.53E+08 4.60E+08 3 28 

 

 
  

نمودار تغییرات جابجایی بر حسب سختی نرمال سطح مشتر ک خاک و دیوار)در -5شکل 

 (3نسبت سختی نرمال به سختی برشی برابر 

 

 

 گيرینتيجه .  3

با ها و پی صلب لوکاین تحقيق یک دیوار حایل سنگ چين متشکل از بدر 

مدو شده و اثر مشخصات سطوح مشترک خاک و   UDECافزار استفاده از نر 

بر رفتار  )زاویه اصطکاکیسختی نرماو و سختی برشی(پی و خاک و سازه

قرار گرفت و مشاهده شد اه پارامترهای مورد بررسی تغيير شکلی آن 

های دیوار دارد. سطح مشترک خاک و پی صلب تاثير ناچيزی بر تغيير شکل

شت اه سختی نرماو امتر از مقدار خاصی به تجاوز البته باید توجه دا

ها از معيار همپوشانی مجاز منجر شده و تحليل متوقف همپوشانی بلوک

گردد.همچنين زاویه اصطکاک خاک و دیوار بيشترین تاثير را بر می

جابجایی دیوار دارد.با ااهش سختی برشی در سختی نرماو ثابت)افزایش 

جابجایی دیوار روند  2تی نرماو به سختی برشی به بيش ازنئبت سخ

های دیوار در مقایئه جابجاییگيرد و سر انجا   با ثابتی به خود می
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سختی  توان نتيجه گرفت اهمی  دو حالت تغيير سختی نرماو و سختی برشی

 های دیوار دارد.نرماو نئبت به سختی برشی تاثير بيشتری بر جابجایی
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