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 خالصه

عملکرد شيروانی های ميخکوبی شده توسط پایداري و تغيير شکل آنها بيان مي 

اسيسات و شود. تغيير شکل هاي شيروانی های مي تواند به سازه هاي مجاور، ت

خيابان هاي اطراف آسيب برساند. پایداري و تغيير شکل هاي شيروانی های به 

فاکتور هایي، وابسته مي باشند. تجربه نشان داده است که پيش بيني ميزان 

تغيير شکل ها بسيار پيچيده و فرایندي وقت گير مي باشد. بر اساس مدلسازی 

زاویه شيب شيروانی ميخکوبی  های عدد انجام شده مشخص گردید که با افزایش

شده با ثابت بودن زاویه شيب خاکریز باالی آن ، زاویه بهينه نيلينگ کاهش می 

یابد. حداکثر نيرو کششی در نيل ها که در تراز پایين تر نسبت به تاج 

شيروانی اجرا شده اند ، نسبت به نيل های که در تراز باالتر اند ، بيشتر 

ر نيل های که در تراز یک سوم از پنجه شيروانی است. حداکثر نيرو کششی د

 .اجرا شده ، ایجاد می گردد 
 

 
 شیروانی ، نیلینگ ،تغییر شکل ،پایداریکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

همه ساله زمين لغزش هایی در نقاطی از جهان اتفاق می افتد که از آن جمله 

اليا، پاکستان، مکزیک و می توان به زمين لغزش های به وقوع پيوسته اخير در ایت

 ... اشاره نمود که خسارت های قابل توجهی را به وجود آورد. 

با وجود فعاليت های کاهش دهنده ریسک ناپایداری که قبل از ساخت      

پروژه ها برنامه ریزی و طراحی می شود، باز هم عدم قطعيت ها به خصوص مرتبط با 

ناليز پایداری شيروانی های موجود شناخت خاک وجود دارد. بنابراین اهميت آ

 [1]آشکار می شود.
در طی دهه های گذشته، تجربه رفتار شيروانی ها و اغلب با گسيختگی آن ها، 

منجر به افزایش درک ما درباره شناسایی ضرورت ها و محدودیت های آزمایش های 

جدید  آزمایشگاهی و درجا برای ارزیابی مقاومت های خاک ،توسعه انواع موثرتر و

ابزارگذاری برای مشاهده رفتار شيروانی ها ، درک اصول مکانيک خاک که رفتار 

خاک را به پایداری شيروانی مرتبط می کنند ،پروسه های تحليلی اصالح شده که با 

بررسی گسترده مکانيک آناليزهای پایداری شيب تکميل شده است ، مقایسه جزئيات 

يوترها برای انجام آناليزهای کلی و دقيق با رفتار صحرایی و استفاده از کامپ

 [2] شده است.
عملکرد شيروانی های ميخکوبی شده توسط پایداري و تغيير شکل آنها بيان مي 

شود. تغيير شکل هاي شيروانی های مي تواند به سازه هاي مجاور، تاسيسات و 

ي توزیع خيابان هاي اطراف آسيب برساند. شدت و مقدار این آسيب به بزرگي و الگو

تغيير شکل هاي خاک در محدوده شيروانی های وابسته است. پایداري و تغيير شکل 

هاي شيروانی های به فاکتور هایي، وابسته مي باشند. تجربه نشان داده است که 

پيش بيني ميزان تغيير شکل ها بسيار پيچيده و فرایندي وقت گير مي باشد. از 

                                                 
 دانشجوی دکتری خاک و پی1
 استادیار و عضو هئیت علمی 2
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ارائه روش هاي ساده تر و دقيق تر در پيش  این رو همواره محققين مختلف سعي در

 [3]بيني ميزان تغيير شکل هاي شيروانی های داشته اند. 

Nailing  ها سازی شيبیکی از انواع عمليات مسلح کردن خاک است که در پایدار

ها از سه دهه اخير در جهان به خصوص فرانسه،آلمان و اخيرًا در و گودبرداری

سازی، مسلح کردن زمين به فرضيه اصلی این نوع مقاومآمریکا رایج شده است. 

انتقال  [4] باشد.جایی آن میبهمنظور افزایش مقاومت برشی خاک و مقيد کردن جا

ها به زمين با استفاده از اصطکاک ایجاد شده  Nailنيروی کششی توليد شده از 

مهندسان  ميان آن دو، فرض اصلی طراحی است. قابل ذکراست که این سيستم، به

 [5]های نگهبان نيز استفاده کنند. دهد که از زمين برای ایجاد سازهاجازه می

سازی مانند دیوارهای های زیادی نسبت به روش های معمول مقاوماز مزیت Nailingروش 

باشد لذا روز به روز های کمتری نيز میحائل برخوردار است به عالوه دارای هزینه

 [6] یابد.استفاده از این روش افزایش میتقاضای مهندسين برای 
اثر پارامتر هاي مقاومتي ) زاویه اصطکاک و چسبندگي ( در ميزان تغيير 

شکل هاي  و ضریب اطمينان پایداری شيروانی بررسي شده و نتایج بصورت نموداري 

 PLAXIS 2Dارائه شده است. در این بخش مدل هندسي شيروانی ها در نرم افزار 

یده و آناليز با بکار گيري هر دو مدل رفتاري موهر کولمب و خاک سخت ایجاد گرد

شونده انجام پذیرفت و در انتها نتایج با یکدیگر مقایسه مي شوند. در بخش دوم 

اثر عوامل مختلفي همچون طول مسلح کننده ها)ميخکوبی(، نحوه آرایش ) فواصل 

ر خاک هاي مختلف بررسي مي افقي و قائم و... در ميزان تغيير شکل هاي ذکر شده د

 شود.

 

 نرم افزار  صحت سنجی.      2

به منظور کاليبراسيون نرم افزار به مطالعه و مدلسازی محققين پيشين در 

( به  2008) 2و  لو  1است.  فانهای گودپرداخته شدهزمينه پایدارسازی دیواره

در  [7]اختند .مدلسازی عددی پروژه کلوتر که در فرانسه انجام شده بود ، پرد

این تحقيق نيز به منظور کاليبراسيون نرم افزار از اطالعات این مقاله استفاده 

شده است .در ادامه به توصيف این پروژه و نتایج آناليز اجزا محدود با استفاده 

 پرداخته مي شود.  PLAXISاز نرم افزار 

اک احداث دیوار ميخکوبی شده در پروژه کلوتر به روش ميلگرد گذاري در خ

مي باشد. ميخ ها در این پروژه در  5/7متر و پهنای آن  7گردید. ارتفاع دیوار

به تر تيب دارای  A,B,C,D,Eاجرا گردیده است. ميخ های   A,B,C,D,Eپنج نوع مختلف 

متر می باشند. المان مقاوم نما متشکل از شاتکریت  8و  5/7،  6،  8،  6طول های 

درجه و فواصل افقي آنها  10ا نسبت به سطح افق برابر مسلح و زاویه اجراي ميخ ه

متر مي باشد. در جلوی این دیوار یک خاکریز قرار دارد  1متر و فواصل قائم 15/1

مقطع این  1گردند. شکل های دیواره اجرا میکه گام به گام خاکبرداری و ميخ

 دهد.دیوار را نشان می

 

 [2008کلوتر]فان و لو،مقطع دیوار میخکوبی شده پروژه  - 1شکل 
 

جنس الیه هاي خاک عمدتا ماسه سنگ هاي خاکستري هوازده مي باشد. وزن مخصوص 

و دانسيته نسبی و زاویه اصکاک داخلی و چسبندگی خاک خاکریز به ترتيب برابر با 

کيلو پاسکال می باشد .  3درجه و  38درصد و  60کيلو نيوتن بر متر مکعب و  6/16

 17ه اصکاک داخلی و چسبندگی خاک فنداسيون به ترتيب برابر با وزن مخصوص و زاوی

                                                 
1 Fan 
2 Luo 
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مشخصات  2کيلو پاسگال می باشد .در جدول 0درجه و  36کيلو نيوتن بر متر مکعب و 

 خاک، ميخ ها و نمای دیواره استفاده شده در تحليل اجزا محدود ارائه شده است.

 

ده در مشخصات خاک و نیل ها و نمای دیوار استفاده ش -1جدول 

تحلیل اجزا محدود برای دیوار میخکوبی شده پروژه کلوتر]فان و 

 [2008لو،

 
 

 
ها ، بر مبناي خصوصيات ژئوتکنيکي ذکر شده در باال و مشخصات دیواره و ميخ

مدل سازي گردید. هندسه  PLAXISمجددا هندسه دیواره در نرم افزار اجزا محدود 

است. نتایج آناليز اجزا محدود تغيير نشان داده شده  3مدل ساخته شده در شکل 

 5متر( و پایان فاز  3)خاکبرداری تا عمق  3شکل هاي افقي دیواره در پایان فاز 

ارائه شده است. آناليز  3متر پشت دیوار در شکل  2متر(در  5)خاکبرداری تا عمق 

اجزا محدود نشان مي دهد که بيشينه جابجایي افقي دیواره ميلگرد گذاري شده در 

تاج دیواره به وقوع می پيوندد. الزم بذکر است که آناليز اجزا محدود با بکار 

گيري مدل موهر کولمب مطابق با مدل به کاربرده شده توسط فان و ليو انجام شده 

 است. 

 

 

 PLAXISهندسه مدل دیوار پروژه کلوتر در نرم افزار  - 2شکل

 

 ز دیوارمتری ا 2افقی در  هایمقایسه تغییر شکل- 3شکل
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با توجه به انطباق خوب نتایج آناليز انجام شده با نتایج اندازه گيری 

ابزاري مفيد در آناليز تغيير  PLAXISشده ، مي توان نتيجه گرفت که نرم افزار 

 شکل سازه هاي نگهبان مي باشد. 

 مدلسازی عددی . 3

از المان هاي  PLAXIS 2Dجهت مدل سازي شيروانی ميخکوبی  شده در نرم افزار 

گره اي استفاده شده است. در ادامه پارامتر هاي مورد استفاده در مدل  15مثلثي 

کيلونيوتن بر متر مکعب  19خاک شيروانی دارای وزن مخصوص  .به تفکيک بحث مي شود

کيلو  50کيلو نيوتن بر متر مربع ، مقاومت چسبندگی  30000، مدول االستيسيته 

هندسه مدل ساخته  در جه می باشد. 30یب اصطکاک داخلی نيوتن بر متر مربع و ظر

 نشان داده شده است. 6و مش بندی مدل در شکل 5شده در شکل
 

 
مدلسازی عددی شیروانی میخکوبی شده  توسط نرم افزار  - 5شکل 

 PLAXIS 2Dاجزا محدود 

 

 

مش بندی مدل اجزا محدود ساخته شده توسط نرم افزار اجزا  - 6شکل 

 PLAXIS 2Dمحدود 

 
پس از مش بندی وارد مرحله اعمال شرایط اوليه تنش می شویم. در این مرحله 

باید شرایط و سطح آب زیرزمينی و تنش برجای خاک اعمال گردد. فرض گردیده است 

 که سطح آب زیر زمينی در تراز خيلی پایين تر از پنجه است.

اجرای حفاری ) در مرحله محاسبات ، در هر فاز ابتدا خاکبرداری ، سپس 

فعال کردن نيل ها ( پس از آن عمليات شاتکریت )فعال کردن پليت نما در نرم 

افزار( و به این ترتيب آن فاز به اتمام می رسد و فاز های بعدی تا رسيدن به 

پنجه شيروانی انجام می شود. باری محاسبه ضریب اطمينان پایداری شروانی یک فاز 

  یف می گردد.نيز در انتها تعر FSمحاسبه 

به منظور بررسی اثر زاویه نيل ها بر روی ظریب اطمينان پایداری شيروانی 

ساخته شد . در این  Plaxis 2D ميخکوبی شده، مدل های اجزا محدود توسط نرم افزار

درجه نسبت به افق ساخته ودر  90، 80، 70، 60، 50، 40تحليل شيروانی دارای شيب 

درجه نسبت به  50،  40، 30، 20، 0،10های اجرای از  هر حالت با تغيير زاویه نيل

افق ساخته شد و پس از تخصيص مصالح و مش بندی ، شرایط تنش اوليه به آن اعمال 
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کرد و مدل را تحليل کرده و ضریب اطمينان پایداری شيروانی بدست می آید.در 

 نتایج حاصل از تحليل در هر کدام از حالت ها ارائه شده است. 2جدول 
 

ضریب اطمینان پایداری شیروانی میخکوبی شده بر اساس  - 2جدول 

 زاویه شیب شیروانی و نیل ها

شيروانی با 

 درجه 40شيب 

شيروانی با 

 درجه 50شيب 

شيروانی با 

 درجه 60شيب 

زاویه 

 نيل
ضریب 

 اطمينان
زاویه 

 نيل
ضریب 

 اطمينان
زاویه 

 نيل
ضریب 

 اطمينان

0 3.3 0 3.1 0 3 

10 3.4 10 3.2 10 3.1 

20 3.6 20 3.4 20 3.3 

30 3.8 30 3.6 30 3.1 

40 3.9 40 3.3 40 2.8 

50 38.1 50 3.1 50 2.6 

      
شيروانی با 

 درجه 70شيب 

شيروانی با 

 درجه 80شيب 

شيروانی با 

 درجه 90شيب 

زاویه 

 نيل
ضریب 

 اطمينان
زاویه 

 نيل
ضریب 

 اطمينان
زاویه 

 نيل
ضریب 

 اطمينان

0 3 0 2.9 0 2.75 

10 3.05 10 3 10 2.4 

20 3.2 20 2.5 20 2 

30 2.7 30 2.2 30 1.75 

40 2.4 40 1.9 40 1.6 

50 2.2 50 1.75 50 1.4 

 

قابل مشاهده است ضریب اطمينان پایدار باا تغييار زاویاه  7همانطور که از شکل 

در درجه ،ضاریب اطميناان پایاداری  40نيل ها متغير است. برای شيروانی با شيب 

درجه نسابت باه افاق دارناد ، حاداکثر اسات. بارای  40حالتی که نيل ها زاویه 

درجه ، هرچه زاویه نيل ها با افق کمتر باشد ، ضاریب  90تا  75شيروانی با شيب 

درجه ، هرچاه  70تا  40اطمينان پایداری آن بزرگتر است و برای شيروانی با شيب 

ایداری شيروانی در حالتی که نيل ها زاویه شيب تند تر می شود ، ضریب اطمينان پ

 درجه باشد ،  بزرگتر است.40- 20با افق زاویه 
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تغییرات ضریب اطمینان پایداری شیروانی بر اساس زاویه  - 7شکل 

 شیب شیروانی و نیل ها

 
حداکثر نيروی کششی ایجاد شده در نيل ها در تراز های مختلف شيروانی  3در جدول 

ه با آنکه هر چه به سمت پنجاه شايب نزدیکتار مای شاویم ارائه شده است .با توج

افقی افزایش مای یاباد. از آنجاای کاه توزیاع تانش در عماق  مقدار تنش قائم و

شيروانی به صورت تقریبا مثلثی شکل است ، لذا در یک سوم انتهاای دیاواره شايب 

باه ،تنش برآیند به آنجا وارد می شود. لذا حداکثر نيرو کششی در این عمق نسبت 

 (8نيل ها در تراز های باالتر ، بيشتر است.)شکل 

 حداکثر نیرو کششی  در نیل ها - 3جدول

حداکثر نیرو کششی  در 

 نیل ها

 حداکثر نیرو کششی  عمق 

 کيلو نيوتن متر

1.5 16 

2.5 17 

3.5 19 

4.5 22 

5.5 17 
 

 
 بر حسب عمق حداکثر نیرو کششی در نیل هانمودار  - 8شکل 

 گيريجهنتي .4

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 
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 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

فرایند مدل سازي اجزا محدود جهت پيش بيني تغيير شکل هاي شيروانی ميخکوبی شده 

ابزاري مفيد و موثر مي باشد. جهت رسيدن به رفتار واقعي سازه هاي نگهبان فهام 

دقيق از روش اجزا محدود و شرایط خااک، از جملاه مشخصاات ژئاوتکنيکي آن باراي 

هاي خاک، ضروري مي باشد. از اینارو الزم اسات رسيدن به ميزان واقعي تغيير شکل 

اقدامات اوليه مناسب را در فرایند شناسایي خاک، مدل سازي هندسه طرح و آناليز 

تغيير شکل خاک مد نظر قرار داد. بطور کلي موارد بحث شده در زیر را ماي تاوان 

 .به عنوان عوامل فهم دقيق رفتار تغيير شکلي سازه هاي نگهبان در نظر گرفت

جهت مدل سازي و پيش بيني ميزان تغيير شکل هااي شايروانی ميخکاوبی شاده  -

به عنوان ابزاري مفيد توصايه  PLAXISاستفاده از نرم افزار اجزاي محدود 

 مي شود. 

تا  75در شيروانی مسلح شده به روش ميلگرد گذاري در خاک ،برای شيروانی با شيب 

باشد ، ضاریب اطميناان پایاداری آن درجه ، هرچه زاویه نيل ها با افق کمتر  90

درجه ، هرچه زاویه شيب تند تر می  70تا  40بزرگتر است و برای شيروانی با شيب 

- 20شود ، ضریب اطمينان پایداری شيروانی در حالتی که نيل ها با افاق زاویاه 

 درجه باشد ،  بزرگتر است.40

زاویاه شايب با افزایش زاویه شيب شيروانی ميخکوبی شده باا ثابات باودن  -

 .خاکریز باالی آن ، زاویه بهينه نيلينگ کاهش می یابد

حداکثر نيرو کششی در نيل ها که در تراز پایين تر نسبت به تاج شايروانی  -

 اجرا شده اند ، نسبت به نيل های که در تراز باالتر اند ، بيشتر است.

اجارا حداکثر نيرو کششی در نيل های که در تراز یک سوم از پنجه شيروانی  -

 شده ، ایجاد می گردد.

بيشينه تغيير شکل افقي در تاج شيروانی به وقوع مي پيوندد. با فرایناد   -

ميلگرد گذاري متراکم تر مي توان از ميزان تغيير شکل هاي فزایناده گاود 

 در ارتفاع باالتر جلوگيري نمود. 
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