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 خالصه

های حائل خاک نظير دیوارهای حائل و سازه های نگهبان که در مهندسی پی سازه     

گيرند تحت تاثير فشارهای برای حفاظت شيروانی های خاکی مورد استفاده قرار می

دارند. معموال برای تحليل فشار جانبی خاک روی دیوار حائل از  رانشی خاک قرار

تئوری حاالت حدی خميری کولمب و رانکين استفاده می شود. این تئوری ها فقط شرایط 

تنش در خاک را در حالت تعادل خميری در شرایط محرک و مقاوم مورد مطالعه قرار 

متناظر با مقدار مشخص جابجایی دادند. این روشها برای تعيين ميزان تنش جانبی خاک 

دیوار نسبت به خاک قابل استفاده نمی باشند. در این مقاله روشی ارائه می شود که 

ب برای تعيين سعی در تعميم تئوری رانکين و کولمبا تعریف یک تابع حالت درون یاب 

تنش جانبی موجود با توجه به ميزان جابجایی نسبی دیوار و خاک می گردد. در این 

وش، تابعی براساس پارامترهای مقاومتی خاک و سختی آن ارائه شده است که با ر

استفاده از آن می توان ميزان ضریب فشار جانبی خاک را بصورت تابعی از جابجائی 

های آن تعيين کرد. با استفاده از روش ارائه شده می توان توزیع تنش روی دیوار 

ی تعيين نمود. در روش ارائه شده یک حائل را  قبل و بعد از رسيدن به حالت حد

رابطه کلی برای ضریب فشار جانبی خاک ارائه شده است که مقدار آن با توجه به 

ميزان جابجائی های دیوار می تواند نشانگر حالت رانش فعال، سکون یا مقاوم باشد. 

 صحت و دقت روش ارائه شده با استفاده از تحليل های عددی نشان داده شده است.

 
 فشار جانبی، تابع حالت، حالت حدی، تئوری رانکینلمات کلیدي: ک

 

 

  مقدمه .1
 

 .است ژئوتكنيك مهندسي یکی از مهمترین مباحث حائل  دیوارهاي روي خاك جانبي فشار 
 و جانبي نيروهاي تاثير دیوار، پشت خاك اثر بر عالوه است الزم و اقتصادي ایمن طرح یك در

باشند و  مي زیرزمين طبقات داراي كه هایي سازه براي اختماندر س. گردد لحاظ نيز قائم

ها دیوارهای حائل نقش بسزایی در اندرکنش سازه وخاک و کناردست جاده هاپل نيز

 هايشكل تغيير ایجاد باعث سازه اطراف خاك هايجابجائی و سازه شكل تغيير کنند.ایفا می

همين امر سبب شده  .[4]گرددمي خاك در جانبي فشار ایجاد موجب و شده خاك درتوده جزئي

ای پشت های گوناگونی روی تعادل مصالح دانههای متمادی تحليلاست که طی سال

دیوار حائل صورت گيرد. اولين تحليل ها توسط  کولمب و رانکين انجام شده است. 

 كه است دهدا ارائه حائل دیوار در خاك جانبي فشار تعيين براي روابطي 1857 سال در رانكين
 سطح شيب از كه باشد مي كولمب روش شده ساده واقع در كه بوده معروف رانكين تئوري به

 فشار هاي. تئوري[1] است شده نظر صرف دیوار و خاك بين اصطكاك و دیوار زاویه زمين،

 ضرایبي پسيو، و اكتيو حالت دو در خاك جانبي فشار تعيين جهت رانكين و كولمب خاك جانبي

                                                 
 دانشگاهو عضو هیئت علمی استادیار 1
  دانشجوی کارشناسی ارشد2
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 تنشهاي نسبت واقع در كه كنند مي پيشنهاد خاك مقاوم و محرك رانش ضرایب عنوان به را

 و نظرها .[5]دشو مي منجر در ارتفاع نيرو توزیع به و بوده دیوار پشت در قائم به افقي
 مكان تغيير اما دارد، وجود خاك فشار اثر ونقطه توزیع نحوه درباره مختلفي هاي توصيه

 فشار تعيين هدف كه است. درصورتي نشده گرفته نظر در شده ئهارا روابط در آن وميزان
 باشد، مكان تغيير از تابعي بصورت یا مشخص مكان تغيير ميزان یك براي رویدیوار جانبي

 دیوارهاي روي بر محققين توسط كه هایي بررسي در كرد. استفاده روشها این از تواننمی

 بر وارد نيروي كه است شده مشخص گرفته، صورت دیوار باالي و پایه حول كننده دوران
 اساس بر كه محرك و مقاوم حاالت در آنها بر وارد نيروي با شده بيان حاالت در دیوارها

 .[3]دارد تفاوت شود مي بيان موجود كالسيك تئوریهاي

 اثر نقطه و شده فرض خطي بصورت كولمب تئوري عملي هاي كاربرد در خاك فشار توزیع

 نشان مختلف آزمایشات. باشد مي مبنا سطح از دیوار ارتفاع سوم اك دریكخ فشار برآیند
 اثر نقطه ولي است نزدیك خيلي تئوري كولمب روش به خاك فشار برآیند بزرگي كه دهد مي

 مي نشان ازآزمایشات بسياري .است متفاوت خاك فشار خطي توزیع بواسطه خاك فشار برآیند
 بنابراین یابد مي افزایش خاك دانسيته افزایش با خاك فشار برآیند اثر نقطه كه دهد

 دیوار جابجایي تاثير تحت حائل دیوار در خاك فشار برآیند اثر نقطه یا خاك فشار توزیع

. در روش پيشنهادی حاضر، سعی در [2]نيستند بفردي منحصر مقادیر و است شده واقع

رار دارد، شده است.  تعميم روابط رانکين، در حالتی که دیوار در شرایط مقاوم ق

تواند دیوار را توان برای دیوار متصور شد که میحالتهای جابجایی مختلفی را می

در شرایط اکتيو یا پسيو قرار دهد، حرکت انتقالی دیوار به سمت خاک یا بصورت 

های رانش فعال، دوران حول پایه دیوار یا حول باالی دیوار از جمله جابجایی

شود و به الت محرک خاک با اندک جابجایی دیوار گسيخته میباشد.در حدیوار می

همين دليل ضروری است که روابط گسيختگی را برای طراحی دیوار در نظر گرفت. در 

حاليکه خاک پشت دیوار در شرایط مقاوم برای گسيخته شدن نياز به جابجایی بسيار 

حظه است. به همين زیادی نسبت به حالت محرک دارد، بطوریکه مقدار آن قابل مال

گيرد. در این روش با استفاده از دليل حالت محرک در این مقاله مدنظر قرار نمی

نسبت جابجایی دیوار به جابجایی حدی دیوار، سعی در تعریف تابع حالتی شده است 

توان ضرایبی را برای ضریب فشار جانبی خاک در شرایط سکون و که بوسيله آن می

تعيين کننده ضریب فشار جانبی خاک در موقعيتی که دیوار مقاوم  بدست آورد که 

گيرد. این ضریب برای هر جابجایی در ارتفاع دیوار، در معرض جابجایی قرار می

دهد گسيختگی خاک یابد که نشان میمتغير است وبا افزایش ارتفاع دیوار کاهش می

ليل اینکه دیوار یابد. بدشود و بتدریج تا سطح ادامه میاز پای دیوار آغاز می

توان از این ضریب در تعيين تنش گيرد میدر شرایط مقاوم قبل از گسيختگی قرار می

جانبی وارد بر دیوار در عمق بهره برد و منحنی تنش را برای هر جابجایی دیوار 

 ترسيم کرد.

   

 

 تعيين طول موثر خاکریز .2

 

فشار جانبی خاک بایستی  برای تعيين برآیند فشار جانبی خاک و نقطه اثر برآیند

ميزان طول موثر خاکریز پشت دیوار انتخاب شود که با استفاده از تئوری رانکين، 

 ( تعيين می شود.1حداقل طول موثر خاکریز در حالت مقاوم با استفاده از رابطه )

tan(45 )  (1)
2

epL z


 

 

طول  epLی خاک و زاویه اصطحکاک داخل ϕارتفاع دیوار از پای دیوار،  zکه در آن 

موثر خاکریز در حالت مقاوم که بعد از آن طول تمام نيروهای وارده از دیوار به 

 .[4]خاک مستهلک شده است
 

 

  تعيين رابطه جابجایی و فشار .3

 

( 2توان با استفاده از رابطه )تنش جانبی پشت دیوار را در حالت سکون، می

 تعيين نمود.

0 0 (2)k z 
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ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون است. با شروع جابجایی دیوار،  0kه در آن ک

توان با نماید که میمقدار تنش در ارتفاع دیوار شروع به افزایش یا کاهش می

 ( بيان نمود.3استفاده از رابطه )

0 (3)ed   

ه در حالت مقاوم مثبت تنش بوجود آمده از جابجایی دیوار ک eσdکه در رابطه فوق  

  .[4]آید( بدست می4و در حالت محرک منفی است و مقدار آن از رابطه )

.
(4)e

e

E
d

L


 

طول موثر خاکریز پشت دیوار در  eLضریب ارتجاعی خاک پشت دیوار،  Eکه در آن 

باشد که از جمع مقدار جابجایی دیوار در آن ارتفاع می δارتفاع مورد نظر و 

ری جابجایی انتقالی بصورت  مقاوم و جابجایی دورانی حول نقطه باال یا پایين جب

 .( بيان کرد5توان با رابطه )دیوار بدست می آید که می

(5)   

جابجایی بر اساس دوران دیوار حول نقطه باال یا پایين دیوار است   δθکه در آن 

 .ر ارتفاع دیوار ثابت می باشدجابجایی انتقالی دیوار، که د δΔو 
 

 

 تعيين جابجایی حدی دیوار .4

 

تنش حاصل از جابجایی دیوار بسته به جهت حرکت دیوار، باید مقداری بين تنش در 

 .[4]( کنترل گردد6دو حالت محرک و مقاوم داشته باشد و با استفاده از رابطه )

(6)a p   

        
تنش جانبی خاک پشت دیوار در حالت مقاوم با استفاده از تئوری رانکين طبق 

 آید.( بدست می7رابطه )

2      (7)p p pk z c k  

ضریب فشار جانبی خاک در  pkچسبندگی خاک و  cارتفاع از پای دیوار،  zکه در آن  

قرار گيرد، ( 3حالت مقاوم است. از طرف دیگر اگر جابجایی حدی دیوار در رابطه )

 یابد.( نمود می8تنش جانبی خاک در حالت مقاوم بصورت رابطه )

0

.
    (8)

p

p

ep

E
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مقدار  pδطول موثر خاکریز در حالت مقاوم در ارتفاع مورد نظر و  epLکه در آن 

-جابجایی دیوار که خاک پشت دیوار در ارتفاع متناظر با آن جابجایی گسيخته می

 گردد.( بيان می9( بصورت رابطه )8( و)7ه از دو رابطه )شود و با استفاد

 0 2 .tan 45 (9)
2

ep

p p

L
z k k c

E


 

  
     

  

        

 Kpaدرجه، چسبندگی  30به عنوان مثال، برای خاکی با زاویه اصطحکاک داخلی  

نمودار جابجایی حدی دیوار در شرایطی   Kpa 10000و سختی  3KN/m 17، وزن مخصوص  10

-می 1( همانند شکل 9کند با استفاده از رابطه )کت میکه دیوار به سمت خاک حر
 باشد.

 
 تغییرات جابجایی حدی دیوار در ارتفاع دیوار -1شکل 
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یابد مطابق شکل با افزایش ارتفاع دیوار جابجایی حدی دیوار نيز افزایش می

جابجایی دیوار با ارتفاع گردد و حداکثر که منجر به گسيختگی خاک پشت دیوار می

 سازد.را می 0.1تقریبی نسبت 

 

 

 تعيين ضریب فشار جانبی خاک بر اساس نسبت جابجایی          .5

 

برای بدست آوردن تابع حالت نياز به متغير نسبت جابجایی است که از نسبت 

ای در ارتفاع دیوار به جابجایی حدی همان نقطه قابل دستيابی است جابجایی نقطه

 .باشد( می10و مطابق رابطه )

0   (10)
p

x





  

دارد. اگر دیوار در  1و  0نسبت جابجایی دیوار است که مقداری بين  xکه در آن 

 برابر صفر است. xحالت سکون باشد، مقدار 
برای هر جابجایی دیوار، در هر نقطه دلخواه در ارتفاع آن ،ضریب فشار 

ر جانبی در شرایط جانبی خاک متغير است که با نسبت جابجایی و نيز ضرایب فشا

 سازد.( را می11سکون و مقاوم رابطه )

1 2 0  (11)pk N k N k 

ضریب فشار جانبی خاک در هر جابجایی دلخواه در ارتفاع دیوار است و  kکه در آن 

1N  2وN  ضرایبی هستند که با نسبت جابجایی رابطه دارند و از طریق معادله

باشد یعنی خاک در آن نقطه  pkمده بزرگتر از بدست آ kالگرانژ بدست می آیند. اگر 

 از دیوار گسيخته شده است.

 آید.در شرایط مقاوم و سکون برای نسبت جابجایی دیوار مقادیر زیر بدست می

1 21 ,  0 x x 

        
و سکون طبق مقاوم  دو حالتدر  Nبنابراین طبق معادالت الگرانژ برای مقادیر 

.گردد( بيان می31(، )12روابط )
 

2
1

1 2

( )
  (12)

( )

x x
N x

x x


 



 
1

2

2 1

( )
  1 (13)

( )

x x
N x

x x


  



اگر دیوار در شرایط مقاوم قرار گيرد و یکی از حالتهای جابجایی            

بصورت انتقالی، دوران حول پایه یا حول باالی دیوار ویا جابجایی توأم با دوران 

ایش جابجایی خاک پشت دیوار بتدریج و حرکت انتقالی برای دیوار رخ دهد، با افز

از پای دیوار شروع به گسيخته شدن ميکند تا جایيکه خاک بطور کامل در ارتفاع 

رسد. ضریب فشار جانبی در حالت کسيختگی طبق تئوری رانکين دیوار به حالت حدی می

در شرایط مقاوم، محرک و سکون، ثابتی است که تنها به زاویه اصطحکاک داخلی خاک 

ای نباشد بسته است و در ارتفاع دیوار ثابت است، اما اگر جابجایی به اندازهوا

که منجر به گسيختگی خاک پشت دیوار گردد، استفاده از روابط تئوری رانکين برای 

 تعيين ضریب فشار جانبی خاک  غيرممکن است. چنانچه از رابطه 

ابجایی است استفاده ( برای تعيين ضریب فشار جانبی خاک که اساس آن نسبت ج11)

دهد که خاک قبل از گسيخته شدن به ازای هر جابجایی دیوار، ضریب شود، نشان می

  یابد.فشار متفاوتی در ارتفاع دیوار دارد که با افزایش ارتفاع دیوار، کاهش می

برای سه  4نتایج بدست آمده از این روش برای خاکی با مشخصات آمده در 

، 2وران حول پایه و دوران حول باالی دیوار در شکلهای حالت جابجایی انتقالی، د

 نشان داده شده است. 4و 3
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 تغییرات ضریب فشار جانبی خاک در ارتفاع دیوار در حالت جابجایی انتقالی -2شکل 

 
 تغییرات ضریب فشار جانبی خاک در ارتفاع دیوار در حالت جابجایی حول پایه  -3شکل 
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شار جانبی خاک در ارتفاع دیوار در حالت جابجایی حول باالی تغییرات ضریب ف  -4شکل 

 دیوار
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-( می7اگر شرایط مقاوم رخ دهد معادالت تنش بر اساس تئوری رانکين طبق رابطه )
ای باشد که منجر به گسيختگی خاک پشت باشد. اما اگر جابجایی دیوار به اندازه

( استفاده کرد. 11توان از ضریب فشار جانبی بدست آمده در رابطه )یوار نشود مید

بر اساس حرکت دیوار از حالت سکون به حالت مقاوم، فشار جانبی خاک در هر 

 ( در ارتفاع دیوار قابل محاسبه است.14جابجایی دیوار از رابطه )

2    (14)k z c k  

 
الت گسيختگی بر اساس تئوری رانکين بصورت خطی در تنش جانبی در ح            

( 14یابد، در حاليکه قبل از گسيخته شدن براساس رابطه )عمق دیوار افزایش می

تنش جانبی وارد بر دیوار افزایش غير خطی در عمق دارد که آن هم به دليل 

ی برای هر جابجایی در ارتفاع دیوار است.نتایج بدست آمده برای خاک kتغييرات 

نشان داده شده که تغييرات تنش را در عمق  7و  6، 5با همان مشخصات در شکلهای 

 کند.بيان می
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از نتایج مهم این روش ارائه تابع حالت درون یاب است که با استفاده از آن 

برای هر جابجایی، ضریب فشارجانبی خاک در ارتفاع دیوار قبل از رسيدن به 

جایی قابل محاسبه است که با پارامترهای مقاومتی خاک و نسبت جاب کامل گسيختگی

خاک در ارتفاع دیوار بصورت رسيدن به حالت حدی قبل از و مقدار آن  رابطه دارد

 یابد.متغير است و کاهش میطی، غيرخ

تنش جانبی وارد بر دیوار، در هر نقطه از دیوار جابجا شده با استفاده از 

 روي مقاوم هاي نيرو برآیند محل در این روش .شودتعيين می ،ضریب فشار بدست آمده
 بسيار و بسياركم هاي جابجائي براي كه باشد دیوارمي جابجائي ميزان از تابعي دیوار
 در تواند مي متوسط، هاي جابجائي براي ولي دارد قرار دیوار ارتفاع سوم یك درمحل زیاد

  .بگيرد قرار دیوار ارتفاع سوم یك از ترپایين یا باالتر ارتفاعي
دیوار در شرایط سکون است و نيز زمانی که حالتی که  در خاك جانبي فشار توزیع

فشار  توزیع نحوه ولي بوده خطي بصورت رسدخاک پشت دیوار کامال به حالت حدی خميری می

در پایين دست دیوار خطی بوده وبه تدریج با  حدي حالت به رسيدن از قبل خاك جانبي

  یابد.افزایش ارتفاع بصورت غيرخطی کاهش می

 كامل گسيختكي از بعد و قبل را حائل دیوار رفتارن توا مي شرو این از استفاه با

 .نمود بررسي
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