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 خالصه

هاي ترین روشیکي از کاربردي (Soil Nailing)کوبي شده هاي نگهبان ميخامروزه سازه

در . باشدها ميزی شيروانيهاي شهري و پایدارساهاي گود در محيطپایدارسازي جداره

افزارهاي مختلف کوبي شده در نرمسازي سازه نگهبان ميخاین مقاله سعي شده تا مدل

-، مزایا و معایب هر کدام از نرمآنها شده و پس از مقایسه نتایج سنجيمهندسي صحت
خصوصيات اجزاي با انجام مطالعات پارامتریک بر روي سپس گردد. افزارها مشخص 

ر گردد. به طو، ميزان تأثيرشان بر روي عملکرد دیوار تعيين ل دهندة دیوارتشکي

ل و کنتر کنندههای مسلحالمان ها، نيروی توليد شده درکلی مشخص گردید که تغييرشکل

چنين مشخص . همباشدپذیر میدقت قابل قبولی امکان افزارهای عددی بادر نرم پایداری

ها نسبت به افق، اجرای کاهش زاویه قرارگيری ميخو د که با افزایش طول، قطر یگرد

توان برم و استفاده از یک یا دو ردیف مهار در ترازهای فوقانی جداره گود، می

 های دیوار را تا ميزان قابل توجهی کاهش داد. تغييرشکل

 تنیده، مهار پیشحدیتحلیل تعادل سازی عددی، کوبی، مدلکلیدی: میخ کلمات
 

 

 مقدمه -1

 

به عنوان روش  1965و  1964 يهادر سال یياين استراليرا مهندس يکوبخين بار مياول

ن روش یدر سنگ ارائه نمودند. ا يزندر تونل ينيرزمیز يهايحفار يدر نگهدار يدیجد

مسلح بر  ية پوشش بتنیال يرفعال در سنگ و اجرايغ يهاکنندهشامل نصب مسلح يزنتونل

 .آن بود يرو

 Thompsonهای توان به تحليلهای انجام شده توسط محققين گذشته میاليتاز جمله فع

، کوبی شدهميخ به منظور بررسي مکانيزم رفتار دیواراشاره نمود که  ]Miller(1990 )]10 و 

توسعه داده و دیوار را به سه  را افزاري اجزاء محدود دو بعدي غيرخطيیک برنامه نرم

هاي درشت و پيوسته بوده ل اول، شبکة ساخته شده شامل مشدر مد روش در آن مدل کردند.

هاي شبکه در با افزایش سختي المانو تنها  ها به صورت عنصري مجزا طراحي نشدهو ميخ

اند. در این روش با دانستن تغييرشکل ها را به برنامه معرفي کردهتراز مربوطه، ميخ

باشد. در مدل ها قابل محاسبه مييخنيرو در م ،نقطة مورد نظر و داشتن سختي آن نقطه

ها دوم، براي در نظر گرفتن تمرکز تنش در نزدیکي دیوار، مش ریز استفاده شده و ميخ

نهایتًا در مدل سوم، بين خاک و  . اندبه صورت المان مجزا و با مشخصات کامل مدل شده

 را هادوم تغييرشکل مدل اول واستفاده شده است.  (Interface)هاي سطح تماس ميخ از المان

 در نتيجة اصالحات .اما در محاسبه نيروها چندان دقيق نبودند ،دادندصحيح نشان می

 د. نها به درستي مدل گردید، هم نيروها و هم تغييرشکلدر مدل سوم انجام شده

Hong  و Chen(2001 )]4[  يتفاضل محدود دو بعد يافزارک برنامه نرمیبا استفاده از 

شده  يکوبخيم يوارهایعملکرد د يها بر روخيب ميو ش يخمش ياثر سخت يبه بررس

م بصورت يکرنش آن قبل از تسل-و رابطة تنش يرخطيپرداختند. مدل خاک آنها غ

ک گود یرفتار  .کردرفتار میط موهر کولمب یشرا باز يم خاک نيتسل و کيپربوليه

 E، نسبتًا متراکم E =30 MPa)سست  يامتر در سه مدل خاک دانه 7شده به ارتفاع  يکوبخيم

=50 MPa و متراکم E =100 MPa)توسط  بودپوشش  يو اجرا يکوبخي، ميامرحله ي، که شامل حفار

تير  الماناز ها، خيم يخمش ير سختيتأث يابی. به منظور ارزاست شده يابیارز آنها
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 د.یآمیجود بر کشش بو ز عالوهيها خمش و برش نخيدرون م لذا استفاده شده است.

ش قابل یز شده افزاینرماال يکشش يروي، نيخمش يش سختیبا افزامطالعات آنها نشان داد 

ش یها افزاخيم وند شده دريتول يرويخ، نيب قرار مين با کاهش شيابد. همچنیينم يتوجه

ش در خاک سست و نسبتًا متراکم کمتر از خاک متراکم است. ضمنًا با ین افزایابد. ایيم

 ابد. یيش میز افزايوار نید يرشکل افقييها، تغخيب قرار ميش شیافزا

در  شده يکوبخيم يوارهاید يده گرفتن آن در طراحیو ناد يخمش ير اندک سختيتأث

ها خيکه م يدرصورتافتند یآنها درشود. يده مید يز بخوبين ]Shafiee (1986 )]8مطالعات 

ر یپذانعطاف يهاخيم يوار برایارتفاع د حداکثر در يکشش يرويع نینصب شوند، توز يافق

اد یز يهابيها با شخيرگذار خواهد بود که ميتأث يزمان يخمش يکسان است و سختیو صلب 

 درجه نصب شوند.  30رينظ

آن بر اساس نتایج ابزار  سنجیصحت مدل و دقيق ، ساختالزمه طراحی صحيح و اصولی

یک  ،در این تحقيقباشد. قين مختلف میهای آزمایشگاهی و تجربيات محقدقيق، آزمون

و  FLAC 2D ،PLAXIS 2D ،SNAILافزارهای مختلف ژئوتکنيکی نظير کوبی شده در نرمدیوار ميخ

SLOPE/W نتایجصحت آنها بوسيله  ،مدل شدهChen   وHong (2001 )]4[   ،نتایج بررسی گردیده

ها، ضرایب اطمينان هکنندحاصل از آنها در خصوص نيروهای توليد شده درون مسلح

و مزایا و  ها )در صورت امکان( با یکدیگر مقایسه شدهپایداری و ميزان تغييرشکل

به  شده کوبیهای ميخسازی سيستمافزارهای فوق در خصوص مدلمعایب هر کدام از نرم

مطالعات پارامتریک بر روی پارامترهای مختلف  ،. پس از آنشده استبيان اختصار 

-شکلتنيده بر روی کاهش تغييرهار پيشطراحی و همچنين اثر اجرای برم و ماثرگذار در 

 شده کوبیهای ميخها بررسی و بدین ترتيب پيشنهادهایی در خصوص طراحی بهينه سيستم

 . گردیده استارائه 

 

 

 سنجیدر صحت مورد استفاده کوبي شدهمدل دیوار ميخ  -2

 

افزارهای مختلف، از نتایج شده در نرمهای ساخته به منظور ارزیابی عملکرد مدل

کنند که به منظور بررسي آنها بيان مياستفاده شده است.  ]Hong(2001 )]4 و  Chenتحقيقات 

-در مورد یک دیوار ميخ 1990شده در سال  ئهارا هايصحت عملکرد مدل خود، از گزارش
دیوار مدل شده داراي  .انددر نزدیکي پاریس استفاده کرده Saint-Remyکوبي شده واقع در 

ارتفاع هر مرحله حفاري  و باشد که در پنج مرحله حفاري شدهمتر مي 7ارتفاعي برابر 

به علت حفاري، تنش در پشت ، ] Ho (1992)]3. بر اساس مطالعات استمتر  4/1 برابر نيز

 خوردگيمتر در پشت حفاري دچار دست 28برابر عمق حفاري و به عبارتي تا  4دیوار تا 

 14برابر ارتفاع دیوار یعني  شد. همچنين فرض شده که خاک زیر دیوار تا دوخواهد 

 متر ادامه یافته است. 

رفتار اي بدون چسبندگي با تراکم متوسط است. ماسه از نوعمورد مطالعه  هایخاک

 و فته شدهرکولمب در نظر گ خاک به کمک مدل هيپربوليک دانکن با شرایط تسليم موهر

هاي ردیف اول ميخ است. نشان داده شده 1هيپربوليک آن در جدول فيزیکی و هاي پارامتر

هر ردیف در وسط عمق هر در  هامتري از باالي دیوار و به عبارتي کل ميخ 7/0 لةدر فاص

. الزم به ذکر است که استمتر  15/1مرحله حفاري قرار دارند و فاصله افقي آنها نيز 

 2جدول  در ها و پوشش بتنیميخ مشخصات. اندافق نصب شده رزیدرجه  15 یةها با زاوميخ

را  ]Hong(2001 )]4 و  Chenمدل مورد استفاده در تحقيقات  هندسه 1شکل  .شده است ارائه

 .دهدمینشان 

 

 ,Chen and Hong) مورد مطالعهکوبی شده میخ دیوارخاک فیزیکی و هیپربولیک خصوصیات  -1جدول 

2001) 
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 (Chen and Hong, 2001)مورد استفاده و پوشش بتنی  خصوصیات میخ -2جدول 
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 Hong(2001) و  Chenمدل بررسی شده توسط هندسه  -1شکل 

 

 

 افزارهای مختلف عددی و حدینرمکوبی شده در دیوار ميخ سازیمدل -3

 

به  ]Hong(2001 )]4 و  Chen مورد مطالعه کوبی شدهسازی دیوار ميخدر این بخش نحوه مدل

 شود.توضيح داده می SLOPE/W و FLAC 2D ،PLAXIS 2D، SNAILافزارهای ترتيب در نرم

-شنهاد میپي ]Lim (1997 )]1و   Briaudمنظور بررسی تغييرات تنش در توده خاک به 
در عمقی قرار گيرد که خاک به  هندسه مدل مرز تحتانی های عددی،سازیدر مدل کنند تا

تر به طور دقيق مشخص . در صورتيکه موقعيت الیه سختاستتر صورت قابل توجهی سخت

ادامه یابد.  (H)برابر ارتفاع گود  3تا  2 (D)نباشد، عمق الیه خاک در زیر کف گود 

و فاصله  (We) ، عرض گود(H)و  (D)کنند که با توجه به مشخص بودن میهمچنين پيشنهاد 

در  (D+H)و  (D) برابر 4تا  3به ترتيب  (B) بندیمرز قائم شبکهافقی پشت جدار گود تا 

 نظر گرفته شود.

 

 

 FLAC 2Dافزار نرمسازی در مدل -3-1

 

الگرانژي را به  تةو پيوسز سریع يآنال ،]5[ 4نسخه  FLAC 2Dکي ينامید -کيياستات مةبرنا

افزار براي مطالعه و بررسي دوبعدي این نرم خةدهد. نسکمک روش تفاضل محدود انجام مي

هاي ذاتي توانایي در نظر گرفته شده است. ايهاي مرحلهدر حفاري شده کوبيسيستم ميخ

 نگسخاک و برای  هام مدلادهد تا از تمرا مي اجازهبرنامه به کاربر این این 

این امکان را فراهم  ،موجود در آن FISHنویسي همچنين زبان برنامه .استفاده نماید

و مورد  شدهمصالح خاک و سنگ وارد برنامه  دةهاي رفتاري خاص و پيچيتا مدل سازدمی

را  (Zone) يههر ناح تةبه صورت خودکار دانسي تافزار قادر اسنرم .گيرداستفاده قرار 

سمت محاسبه کند. به این شکل جرم هر ناحيه، مستقل از بر حسب تغييرحجم آن ق

شدن  (Loose)یا سست  (Dense)ه ثابت بوده )قانون بقاي جرم( و تراکم يتغييرحجم آن ناح

 شود.در نظر گرفته مي تحليلمصالح در حين 

. به باشدصحيح نمیخاک  يرخطيک ثابت با توجه به رفتار غيل االستواستفاده از مد 

مدل رفتار خاک  ]2[ (Dancan, 1980)ک دانکن يپربوليک به کمک مدل هيل، در قسمت االستيدل نيهم

 يبرا يبه طور کل ر شود.یپذله امکانأمس يط واقعیجاد شرایتا ا ،کرده يرخطيرا غ

 آزمایش انجام با پارامترها . تماماستفاده شده است زیر رابطهاز  (E) کين مدول االستييتع

 .است دسترسی قابل سادگی به محوریسه

 (1 )                                                        

که  یيروهايستم نيها در سخيم يو خمش ي، مقاومت برشيردارببهرهط یدر شرا

ها خيآنکه م يدارند. برا يکنند، سهم کوچکيشده فراهم م يکوبخيم ةرا در ساز يداریپا

ها با المان کابل نشان خيم ،يساززم است که در مدلعمل کنند، ال يبصورت کشش اتنه

ق دوغاب با خاک اطراف خود در اندرکنش قرار دارند. رفتار یها از طرکابل .داده شوند

کابل قرار دارند نشان داده  ياستم فنر لغزنده که در نقاط گرهيدوغاب توسط س يبرش

 شود.يم

 (Plane Strain)کرنش مسطح  يت دو بعدبصور يسه بعد شده يکوبخيستم ميک سیکه يهنگام

برابر  يک سختیوسته با يکننده پها بصورت صفحات مسلحخيشود، درواقع ميم يسازالدهیا
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ن يشوند، سطح تماس بين میگزیوسته جايها با صفحات پخيکه ميشوند. هنگامينشان داده م

 ياست که پارامترها . لذا الزمخواهد شدظر گرفته نه در زش از اندايها بخيخاک و م

، مقاومت يبرش ير سختيخ نظيم يات مقاومتين منظور خصوصیسطح تماس اصالح شوند. بد

ها کاهش خين ميب يبه نسبت  فاصله افق ميته و تنش تسليسيدوغاب، مدول االست يچسبندگ

 د.نشويداده م
ن هم مدل كردن آ يتوان برايمر خمش و برش قرار دارد، يپوشش تحت تأث از آنجاكه

 پوشش يق براين تحقیر و هم از المان خود خاك استفاده نمود. در اياز المان ت

  است. شده استفادهر يالمان ت شاتکریت از

 

 

 PLAXIS 2Dافزار سازی در نرممدل -3-2

 

-افزار اجزا محدود دو بعدی است که به کمک آن مینرم ،]6[ 3/8نسخه  PLAXIS 2Dافزار نرم
یداری و تغييرشکل را در دو حالت کرنش مسطح و تقارن محوری در های پاتوان تحليل

توان رفتار غير خطی، افزار میهای مختلف ژئوتکنيکی انجام داد. به کمک این نرمزمينه

 ایو همچنين تغييرات فشار آب حفرههاها و سنگغير ایزوتروپيک و وابسته به زمان خاک

کند که از آن تاری مختلفی برای خاک ارایه میهای رفافزار مدلنرماین  .را مدل نمود

خاک  و (Hardening soil Model) ، خاک سخت شونده(Mohr-Coulomb)کلمب -موهر هایتوان به مدلجمله می

کلمب برای خاک زمانی که -استفاده از مدل رفتاری موهر اشاره نمود. (Soft soil Model) منر

مدول  علت این است کهباشد. شد چندان صحيح نمیباسازی عمليات خاکبرداری میهدف شبيه

استفاده است و لذا اوت االستيسيته خاک در حالت باربرداری و بارگذاری با یکدیگر متف

ها در حين کلومب باعث محاسبه اشتباه تغييرشکل-یک مقدار در مدل رفتاری موهراز 

سخت  خاک رفتاری ها از مدلتغييرشکللذا جهت محاسبه صحيح خاکبرداری خواهد شد. 

بر خالف  ه به سطح تنش خواهد بود وتدر این مدل سختی وابس .شده استشونده استفاده 

های اصلی ثابت نيست و امکان مدل االستوپالستيک کامل، سطح تسليم این مدل در فضای تنش

 .]7[ (Schanz, 1998) های پالستيک وجود دارداثر کرنش گسترش آن در
شود. این کار بوسيله يخ و پوشش به صورت صلب ایجاد میدر عمل اتصال بين م

گيرد. کنند صورت میوجهی که ميخ را به پوشش بتنی محکم می 6های صفحات باربر و مهره

به صورت صلب  (PLATE)فرض اتصال بين دو المان صفحه به طور پيش PLAXISافزار در نرم

-میاز مدل صفحه استفاده  ش بتنیو پوش هاتعریف شده است. لذا برای نشان دادن ميخ
ميخ، محاسبه دقيق پارامترهای  برای. مهمترین نکته در استفاده از المان صفحه شود

ای که اثرات به گونه است (EA)و سختی محوری  (EI)نظير سختی خمشی  ،افزارورودی نرم

ل بوده مستطيل شک ،ای صفحهتحليل کرنش مسطح نيز در آن رعایت شده باشد. المان سازه

ها باشد. از آنجاکه ميخخارج از صفحه میمتر در جهت عمود بر  1و ضخامت آن برابر 

شوند، لذا الزم دارای سطح مقطع دایروی بوده و در فواصل افقی نسبت به هم اجرا می

بر طبق  افزار در نظر گرفته شود.ی در نرمهای خمشی و محوری معادلاست تا سختی

از  eqEهای دوغاب زده، مدول االستيسيته معادل برای ميخ ]Singh (2009 )]9و  Sivakumar نظر

  گردد.محاسبه می 2رابطه 

(2                  ) 

به ترتيب  g و n هایاندیس سطح مقطع گمانه حفر شده برای ميخ و A در این رابطه

های خمشی و یبا بدست آمدن مدول االستيسيته معادل، سخت باشد.و دوغاب می مربوط به ميخ

قطر گمانه ميخ  DHDها و فاصله افقی بين ميخ  hS شوند.محاسبه می 4و  3وری از روابط مح

 باشد. می

(3  ) 

(4     ) 

افزارهای تعادل حدی از افزارهای عددی بر خالف نرمضریب اطمينان پایداری در نرم

که در آنها بل ،آیدکنترل نيروها مقاوم و مخالف در سطح گسيختگی بدست نمی

یابند تا پارامترهای زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی خاک آنقدر کاهش می

گسيختگی رخ دهد. در این حالت ضریب اطمينان برابر مقاومت چسبندگی ورودی به مقدار 

کاهش یافته و همچنين برابر تانژانت زاویه اصطکاک داخلی ورودی به تانژانت مقدار 

های فصل مشترک نيز مقاومت المان ،ود. در محاسبه ضریب اطمينانکاهش یافته خواهد ب

-وارد نمی ورق فوالدیای نظير های سازهاما مقاومت المان ،یابدبه همان شيوه کاهش می

عددی  افزارهای های ساخته شده در نرمشوند. کمترین ضریب اطمينان بدست آمده برای مدل

 بوده است. 2برابر 
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 SNAILافزار در نرمسازی مدل -3-3

 

تهيه  1991در سال  (CALTRANS)که توسط دپارتمان حمل و نقل کاليفرنيا  SNAILافزار نرم

عادل نيروها در آن لحاظ شده و بعدی بوده که تنها ت 2افزار تعادل حدی ، نرمشده

 تواندمی صفحه گسيختگیافزار در این نرموجود ندارد.  در آنها امکان کنترل تغييرشکل

. نمایداز کف گود عبور  خط 3 الی 2 یا به صورت گوداز پاشنه  خط 2 یا 1 به صورت

-الً تعریف شده به گونهای از پهنای تحقيق که قبنقطه 10در  (wedge analysis)تحليل پایداری 

نماید. به عبارت سطح را عبور داده و کنترل می 56گيرد که از هر نقطه ای انجام می

افزار در خروجی گردد. اما نرمسطح گسيختگی کنترل می 560يل پایداری دیگر در هر تحل

افزار تنها تعادل نيروها دهد. از آنجاکه نرمگسيختگی بحرانی را نشان می سطح 10خود 

ای عبور نکند اثر کنندهگيرد، در صورتيکه سطح گسيختگی از المان مسلحرا در نظر می

گردد و در نتيجه مقدار نيروی توليد شده در آن ها لحاظ نمیمقاوم آن المان در تحليل

شود تا نتوان نيروهای توليد این مسأله باعث میشود. یالمان برابر صفر نشان داده م

و در طراحی از آنها استفاده  کردهکننده را ارزیابی های مسلحشده در تمامی ردیف

الیه مختلف خاک،  7سازی مسئله شامل مدل کردن افزار در شبيههای نرمتوانایینمود. 

و نيروهای خارجی افقی و تحليل سطح ایستائی آب زیر زمينی در پشت جداره گود، سربار 

خطی  3های پایداری با سطوح گسيختگی همچنين به کمک تحليلباشد. شبه استاتيکی می

 توان ظرفيت باربری خاک در کف گود را نيز تا حدودی ارزیابی نمود.می

کند. در کلمب خطی استفاده می-افزار از پوش موهرهای پایداری، نرمدر تحليل

، مقاومت برشی نهایی و زاویه خاک تنها نياز به دانستن دانسيتهسازی نتيجه برای مدل

باشد. همچنين اندرکنش ميخ و خاک به کمک پارامتر مقاومت اصطکاک داخلی خاک می

قابل محاسبه است، اثر داده  (Pullout) کششهای بيرونکه از طریق آزمون(Bond Strength) اتصال 

یکی از تأثيرگذارترین پارامترها،  SNAILافزار رمدر تحليل پایداری در ن شود.می

افزار در نظر استفاده از این نرم زمان باشد. لذا درپارامتر مقاومت اتصال می

 .استبرخوردار  بسزایی اهميتاز گرفتن مقدار صحيح آن 

افزار به ترتيب، رمکننده در این نهای مسلحپارامترهای ضروری جهت معرفی المان

ها و ميخ، زاویه قرار، فواصل افقی و قائم، مقاومت کششی و برش پانچ رموقعيت، قط

افزار عدم امکان انتخاب فواصل افقی های عمده این نرم. یکی از ضعفاست قطر گمانه

سازی پيوسته مراحل همچنين امکان مدل .استکننده های مختلف مسلحگوناگون برای ردیف

ازی سافزار بيشتر برای مدله عبارت دیگر این نرمها وجود ندارد. بساخت در گودبرداری

افزار در نرم بحرانی ترین گوه گسيختگی بدست آمدهد. های مسلح کاربرد دارشيروانی

SNAIL  بوده و باالدست دیوار را  7/1ضریب اطمينان برابر دارای برای مسئله مورد بررسی

 .کندمتری از تاج دیوار قطع می 4/6در فاصله 

 

 

 SLOPE/W (Geo Slope)افزار سازی در نرمدلم -3-4

 

که با  بودههای تعادل حدی نيز بر پایه روش  Slope/W افزارنحوه تحليل و محاسبات نرم

های جدید و ارائه امکانات به روز شده کاربرد فراوانی در بين مهندسين ورود نسخه

امکان ورود  ،رد آسانافزار از جمله کاربژئوتکنيک پيدا کرده است. مزایای این نرم

امکان  ،های گسيختگیگوه برای مختلفهای شکلامکان بررسی  ،های نامحدود برای خاکالیه

ها و امکان تخصيص فواصل افقی متفاوت به ميخ ،لحاظ نمودن اثر سطح آب زیرزمينی

ای شامل های سازهنواع المانبرخورداری از ا ،ها(ها )ترازمهارها در هریک از ردیف

امکان لحاظ نمودن اثر پيش  ها،ها یا تسمهشمع و ژئوتکستایل شمع یا ریز ، مهار،ميخ

باشد. در امکان انتخاب یک یا چند روش تحليلی به طور همزمان می و تنيدگی مهارها

ترین سطح افزار باید به احتمال از دست دادن بحرانیهای این نرممورد محدودیت

 .نمودها اشاره رشکلگسيختگی و عدم امکان کنترل تغيي

های بيشتری جهت کلمب خطی گزینه-های پایداری، عالوه بر گزینه پوش موهردر تحليل

زوایه اصطکاک در حالت مکش و اثر  ،نمودن مقاومت پس از روانگرایی امکان لحاظ

توان خصوصيات مصالح است. بطوریکه می شدهغيرهمگنی و غير ایزوتروپ بودن خاک فراهم 

توان مقاومت برشی خاک را در متغير در نظر گرفت. همچنين می Yو Xجهات خاک را در 

در این  .مق یا تابعی از تنش سربار خاک تغيير دادتابعی از ع مختلف به صورت نقاط

سازی خاک دانستن کلمب استفاده شده است. لذا برای مدل-بررسی از مدل ساده موهر

داخلی خاک الزامی است. همچنين اندرکنش ، پارامتر چسبندگی و زاویه اصطکاک دانسيته

، اثر داده SNAILافزار نظير نرم(Bond Strength) ميخ و خاک به کمک پارامتر مقاومت اتصال 
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 در خصوصالمان  لذا اطالعات و استفاده شده (Nail)از المان ميخ  تحقيقدر این  شود.می

مقاومت برشی ميخ و جهت  ،مقاومت اصطکاک خاک و دوغاب ،کششیمقاومت  ،قطر ،موقعيت

-های پایداری انجام شده نشان میتحليل گردد.میافزار معرفی اعمال برش به ميخ به نرم

باالدست گود  بوده و 7/1برابر  افزارحداقل ضریب اطمينان بدست آمده از این نرمدهد که 

 کند.از تاج دیوار قطع می متری 6 را در فاصله

 

 

 جینتا ةسیو مقا يبررس -4

 

شکل نشان داده شده است.  3و  2های عددی و حدی در اشکال نتایج بدست آمده از تحليل

 FLACو  PLAXISافزارهای ساخته شده در نرم هایمدلبدست آمده از  يافق هایرشکلييتغ 2

-از آنجاکه نرم .دهدنشان می  ]Hong(2001) ]4 و  Chenتحقيقات ج ینتارا در مقایسه با 
دی امکان محاسبه تغييرشکل را ندارند در این شکل تنها به افزارهای تعادل ح

های افقی تطابق مناسب تغييرشکل افزارهای عددی پرداخته شده است.مقایسه نتایج نرم

های ساخته شده دهد که مدلبا نتایج محققين نشان میدر ارتفاع دیوار  محاسبه شده

حداکثر  افقی . تغييرشکلدانمدل کردهرا به خوبی  دیوار - خاکاندرکنش رفتار 

ميليمتر بوده  9/6و  1/7به ترتيب برابر  FLACو  PLAXISافزارهای محاسبه شده در نرم

نشان داده شده  Saint-Remyگيری شده در دیوار ميليمتر اندازه 1/7باشد و با مقدار می

آمده از  مقدار و روند دقيق  بدستد. نمطابقت دار  ]Hong(2001) ]4 و  Chen در تحقيقات

دهد که مدل خاک سخت شونده گزینه مناسبی برای بررسی رفتار نشان می PLAXISافزار نرم

 باشد.خاک در شرایط خاکبرداری می

-در نرموار ید مختلف ترازهایدر ها خيمدرون  محاسبه شده يروهايحداکثر ن 3شکل 

-مینشان  ]Hong(2001 )]4 و  Chenدر کنار نتایج تحقيقات  را عددی و حدی افزارهای مختلف
مقادیر و روند تغييرات نيروی حداکثر کششی  گونه که از نمودارها مشخص استهمان. دهد

 و  Chen از تطابق بهتری با نتایج تحقيقاتافزارهای عددی محاسبه شده در نرم

Hong(2001) ]4[  .افزارهای به دليل آنکه نيروهای محاسبه شده در نرم برخوردار هستند

باشد لذا روند تغييرات های مهاری میوابسته به محل تقاطع سطح گسيختگی و المان عددی

دهد در صورتی که برای محاسبه آنها با روند واقعی تطابق ندارد. این موضوع نشان می

یا  ،افزارهای تعادل حدی استفاده شودکننده از نرمهای مسلحنيروهای کششی درون المان

دست آمده از کل مهارها استفاده نمود یا در جهت اطمينان از باید از مقدار متوسط ب

آید استفاده کرد که های پایين بدست میبزرگترین مقدار محاسبه شده که معموالً در ردیف

 خواهد شد.  خارجاقتصادی طرح از شرایط در این حالت 

این  مقدار در نظر گرفته شده برای مقاومت اتصال که در الزم به ذکر است همچنين

مؤثر بوده و الزم است  کششینيروهای محاسبه در  فرض شدهکيلوپاسکال  75تحقيق برابر 

 کشش مقدار واقعی آن در محل مشخص گردد.های بيرونتا قبل از طراحی به کمک آزمون

های همه جانبه آنچه مسلم است مقدار مقاومت اتصال با افزایش عمق و افزایش تنش

های حدی از واقعيت  به ثابت در نظر گرفتن آن در تحليل لذا فرض .یابدافزایش می

های مختلف خاک و در کشش در محل در الیههای بيرونآزمون بوده و الزم است تادور 

 . گرددترازهای مختلف انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده يکوبخيم يوارهایمختلف بر رفتار د ير پارامترهايتأث -5

 محاسبه شده هاي افقيتغییرشکل -2 شکل

 Chen and  نتایج در مقایسه بادیوار 

Hong (2001) 

 

محاسبه  اي کششي حداکثرنیروه -3 شکل

نتایج  در مقایسه باها درون میخ شده

Chen and Hong (2001) 
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اجتناب ناپذیر است، مطالعات  کوبی شدهميخ ها در سيستمکلاز آنجا که وجود تغييرش

تا  سازدفراهم میدیوار این امکان را  دةپارامتریک بر روي خصوصيات اجزاي تشکيل دهن

با لذا  گردد.آنها ميزان نفوذ و تأثيرشان بر روي عملکرد دیوار مشخص  عةبا مطال

این  .خواهد شدفراهم  ترطراحي مطلوب امکان مشخص شدن پارامترهاي تأثيرگذار

ها و همچنين اجرای برم و قطر، فاصله افقی و قائم و شيب قرار ميخ پارامترها شامل

 های عددی ساخته شدهدر مدل در این تحقيق پارامترهای فوق باشد.مهار پيش تنيده می

حاصل از آن به اختصار بيان در یک سری محدوده عملی و اجرایی تغيير کرده که نتایج 

 :گرددمی

افقي با نرخ  جابجایيبا فرض ثابت بودن ضخامت دوغاب، با افزایش قطر ميخ  -

 برابری قطر ميخ، 5/2با افزایش  ،به عنوان مثالد. یابنزولي کاهش مي

 .یابدکاهش میدرصد  18جابجایي افقي 

-ها با روند تقریبًا ثابتي افزایش ميبا افزایش سطح مؤثر هر ميخ تغييرشکل -

ها، متر به فاصلة افقي بين ميخ 5/0واقع در ازاي اضافه شدن هر  یابند. در

 شود.هاي افقي اضافه ميدرصد به تغييرشکل 5

شود و خاک هاي افقي بزرگي ميباشد، دیوار دچار تغييرشکل (L=0.5H)در صورتيکه  -

ها ها، تغييرشکلبه طول ميخH2/0گيرد. افزایش در آستانة گسيختگی قرار مي

 H9/0ها بازهم افزایش یابند تا زماني که به اگر طول ميخ کند.را نصف مي

تا  H9/0اما افزایش طول آنها از  ،شودکاسته میها از ميزان تغييرشکلبرسد 

H2/1  .اثر قابل توجهی نخواهد داشت 

و  0گردد. به جز شيب ها باعث افزایش تغييرشکل دیوار ميميخ نصبافزایش شيب  -

ييرشکل هردو تقریبًا یکسان است، افزایش تغييرشکل افقي درجه که ميزان تغ 10

باشد نرخ ثابتي دارد و  تغييرات آن ها ميدیوار که ناشي از افزایش شيب ميخ

 به صورت خطي است. 

 .شودمیایجاد برم باعث كاهش قابل توجه تغييرشكل افقي بخصوص در تاج دیوار  -

-اجازه دهد، ميهای پروژه دیتمحدواگر شرایط محيطي در پشت جدارة گود و لذا 

هاي افقي توان از آن به عنوان راه حل بسيار كارآمدي براي كاهش تغييرشكل

 دیوار بخصوص در دیوارهاي بلند استفاده نمود.

دهد كه با هر ميزان و با هر تعداد برمي، از مطالعات نشان مي نتایج حاصل -

كند و ر معمولي عمل ميصورت یك دیواتنها باالترین دیوار بصورت مستقل و ب

 دهد. رخ ميH45/0الي  H2/0تغييرشكل حداكثر افقي در ترازهاي 

-کوبي شده در تاج دیوار رخ مياز آنجا که تغييرشکل حداکثر دیوارهاي ميخ -
هاي ردیف تراز ميخدهد، حتمًا ردیف اول مهارها در نزدیکي سطح زمين و یا هم

 شود. اجرااول 

 H7/0از ميزان مجاز  را هاطول كلي ميخ دتوانتنيده مياستفاده از مهارهاي پيش -
 .قرار نداشته باشد خيزبه اینكه سازه در مناطق لرزه، منوط دهدكاهش 
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افزارهای مختلف عددی و کوبی شده در نرمسازی دیوارهای ميخاین تحقيق به بررسی مدل

و  FLAC 2D ،PLAXIS 2D ،SNAILافزارهای ر نرمهای ساخته شده دحدی پرداخته است. ابتدا مدل

SLOPE/W  بر اساس نتایج تحقيقاتChen  و Hong(2001) ]4[ سپس به مقایسه نتایج  سنجی شد.صحت

ها، ضرایب اطمينان پایداری و ها از نقطه نظر نيروهای کششی توليد شده درون ميخآن

، مطالعات ساخته شده های عددی. در انتها به کمک مدلشدهای افقی پرداخته تغييرشکل

کارهایی در خصوص کاهش پارامتریک بر روی خصوصيات قابل تغيير دیوار انجام شده و راه

دهد با توجه به ها نشان میسازیمقایسه نتایج مدل .گردیدهای افقی ارائه تغييرشکل

گسيختگی های تعادل حدی، مکانيزم تشکيل گوه های عددی با روشتفاوت مبنایی در روش

های عددی گوه که در روشبه طوریها متفاوت بوده است. بحرانی در هر یک از این روش

های تعادل حدی، عمدتًا کند در حاليکه در روشها عبور میگسيختگی بحرانی از پشت ميخ

 دهد که:این تحقيق نشان می کند.های مهاری عبور میگوه بحرانی از بين المان

افزارهای عددی کوبی شده به کمک نرمدیوارهای ميخ طراحی تا بهتر است -

های مهاری نيز بر اساس نيروهای کششی محاسبه شده انجام شده و المان

های مهاری بر اساس واقعيت و به توسط آن طراحی گردند. لذا طراحی المان
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همچنين مشخص شد که به منظور کنترل  صورت اقتصادی انجام خواهد شد.

 افزارها استفاده نمود.توان ازاین نرمگهبان نيز میپایداری سيستم ن

افزارها، الزم است تا مدل گونه نرمسازی در اینهای مدلبا توجه به پيچيدگی  -

سنجی شود. به کمک تحقيقات قبلی صحت ،ساخته شده قبل از استفاده در طراحی

جود سنجی مدل با تحقيقات پيشين ودر صورتيکه امکان صحت شودپيشنهاد می

سپس آزمایش فوق در  .کشش در محل انجام شودابتدا یک آزمایش بيرون ،ندارد

پارامترهای اندرکنش خاک و  و سازی شدهشبيه مورد استفاده افزار عددینرم

 مهار تدقيق گردد. 

های عددی باید ها در روشجهت فراهم کردن شرایط تسليم گسيختگی کششی ميخ -

 .کننده استفاده نمودلحبرای مس از مدل االستوپالستيک

-کشش در روشهمچنين به منظور فراهم کردن شرایط بررسی وقوع گسيختگی بيرون -
کشش در های عددی، پارامترهای اندرکنش خاک و دوغاب توسط آزمایش بيرون

 محل تعيين و در مدل اعمال گردد.

ه و کوبی شدافزارهای تعادل حدی در طراحی دیوارهای ميخشرط استفاده از نرم -

های مهاری و خاک از هایی که در آنها اندرکنش المانبه طور کلی سيستم

اهميت باالیی برخوردار بوده آن است که مقدار مقاومت اتصال به طور دقيق 

های خاک و فشار تزریق در محل در ترازهای مختلف و بر اساس تغيير الیه

های تجربی موجود گيری شود. در غير این صورت استفاده از دیاگراماندازه

 منطبق بر واقعيت نخواهد بود.

افزارهای تعادل شود با توجه به ساخت سریع و آسان  مدل در نرمپيشنهاد می -

های مقدماتی استفاده شده و پس از مشخص شدن حدی، از آنها در تحليل

افزارهای های مهاری، طراحی نهایی در نرمآرایش و خصوصيات المان تقریبی

 يرد.عددی صورت گ

کوبی شده، استفاده از مدل رفتاری های دیوار ميخشرط محاسبه صحيح تغييرشکل -

مناسب برای خاک محل و استفاده از مقادیر واقعی در خصوص مدول االستيسيته 

ارزیابی های سه محوری به منظور ذا انجام آزمایشباشد. لخاک می

 .استپارامترهای رفتاری خاک حائز اهميت 

ها، تریک نشان داده است که کاهش شيب قرار و سطح مؤثر ميخمطالعات پارام -

تنيده در ، اجرا برم و مهار پيشH9/0ها تا افزایش قطر و طول ميخ

-کوبی شده کمک شایانی به کاهش تغييرشکلترازهای فوقانی دیوارهای ميخ
 های افقی دیوار خواهد کرد.
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