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خالصه

رکز استان گلستان با توجه به کمبود زمینهاي مناسب جهت ساخت و ساز، رشد شهر ناگزیر به سمت مناطقی با تپه هاي رسی بوده در شهر گرگان، م

دانیم کاهش ضخامت و افزایش فواصل پشت بطوریکه می.  ساخت سازه ها بر روي این تپه ها بدون احداث دیوار حائل غیر ممکن می باشد. است

این امر در اجراي اقتصادي دیوار و همچنین ایجاد فضاي . گرددحائل باعث کاهش تعداد آنها در یک طول معین از دیوار می بندهاي این دیوارهاي

در این مقاله این طراحی بهینه از طریق آنالیزهاي مختلف انجام . سازدکافی در پشت آنها همراه بوده و در حقیقت طراحی بهینه را امکان پذیر  می

دیوارهاي حائل منطقه تپه هاي صدا و سیماي گرگان و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از روشهاي تحلیلی کالسیک و روش شده بر روي 

و بر اساس پارامترهاي ژئوتکنیکی خاك پشت دیوار و همچنین Plaxisاین آنالیزها بکمک نرم افزار. هانتینگتون امکان پذیر شده است

.باشدنتایج حاصله بیانگر جوابهاي واقعی تر روش عددي می. نه اصلی دیوار و پشت بندهاي آن انجام شده استپارامترهاي مربوط به بد

.دیوار حائل پشت بنددار، روش عددي، روش هانتینگتون، تپه هاي گرگان: کلمات کلیدي

  و زمین شناسی محل پروژه موقعیت جغرافیایی   .1

دقیقه طول شرقی از نصف النهار  10درجه و  56دقیقه تا  30درجه و  53دقیقه عرض شمالی و  8درجه و  28یقه تا دق 47درجه و  35استان گلستان بین 

کیلومتر مربع مساحت دارد از شمال به جمهوري ترکمنستان، از جنوب به استان سمنان، از غرب به  7/20437این استان که . گرینویچ قرار گرفته است

از شمال به آق قال، از جنوب به استان سمنان، از شرق به علی ) مرکز استان(شهرستان گرگان .به استان خراسان محدود است استان مازندران و از شرق

شهر به صورت تقریبا هموار  این توپوگرافی. ه از شمال غربی متصل به دشت گرگان می باشدواقع است ک آباد کتول و از غرب به کردکوي میل رادکان

  .می باشد ٪4الی  3بیش از با شیب طبیعی 

در شهر گرگان، مرکز استان گلستان با توجه به کمبود زمینهاي مناسب جهت ساخت و ساز، رشد شهر ناگزیر به سمت مناطقی با تپه هاي رسی           

نیز در مناطق شیب دار، احداث دیوار شهرداري گرگان . غیر ممکن می باشدساخت سازه ها بر روي این تپه ها بدون احداث دیوار حائل. ]1[بوده است

با توجه به اینکه در باالي شیب ها، بناهاي قدیمی و از قبل ساخته شده وجود دارند، لذا امکان خاکبرداري در باالدست . حائل را اجباري نموده است

در این شهر . ساختمانهاي فوقانی، تعویض نمود وجود ندارد و نمی توان خاك ریز دانه را با درشت دانه، جهت زهکشی آب جمع شدة ناشی از فاضالب

و خاکبرداري در پاي ترانشه ها را با خطر مواجه می سازد لذا امکان احداث دیوارهاي حائل پاشنه دار وجود ندارد متر رسیده  20ارتفاع ترانشه ها گاها به 

ان خاکبرداري در پاي ترانشه ها، استفاده از پره هاي کششی میسر        نکته دیگر این است که بدلیل عدم امک. گرددشکل بنا می Lو دیوارها به صورت 

  .کمک گرفتنمی باشد و لذا تنها  می توان از پره هاي فشاري

ساختمان زمین شناسی جنوب گستره بخشی از البرز شرقی و به صورت یک بزرگ نادویس بوده و به همین دلیل قدیمی ترین تشکیالت           

، مقطع اصلی سلسله ) سازمان زمین شناسی کشور(منطقه  00025/1براساس نقشه زمین شناسی . توانسته است در خط رهنمون پیدا نماید) پرکامبرین(

                                               
مدیرعامل مهندسین مشاور ژرف پهنه ١
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 -دشهر که کمترین عرض را دارد تصویري دورنما از کلیه تغییرات و تحوالت عظیم سلسله جبال تکاملی آلپاآز –جبال البرز در امتداد محور شاهرود 

اکثر این ) جنوب غربی -شمال شرقی(گسلهاي موجود در منطقه عمدتاً روند ساختمانی منطقه را دنبال می کند . لیا را به معرض نمایش می گذاردهیما

از نظر چینه شناسی، قدیمی ترین سنگهاي موجود در  منطقه سنگهاي شیستهاي گرگان است که . می باشدگسلها متعلق به فازهاي آخر کوهزایی آلپ

  .این سنگها را به پرکامبرین نشئت می دهد) 1971(اشتوکنین . احتماال متعلق به پرکامبرین هستند

در شهرستان گرگان، بلوار جانبازان می باشد و خاك منطقه داراي تشکیالت رسوبی از  نشان داده شده است، 1همانگونه که در شکل  پروژهمحل          

منطقه شمال و شمال شـرقی  . محل پروژه از جنوب به رشته کوه البرز و از شمال به دشت گرگان متصل می گردد.الیه هاي الي و رس تشکیل شده است

  .پروژه عمدتا از زمینهاي پست  و از نهشته هاي بادرفتی کویري که لس هاي ماسه دار بادرفتی نامیده می شود تشکیل شده است

اي معمولی با انتقال یک جهته بار، از نظر ، استفاده از سیستم هاي  طره) متر  8تا  7بیش از ( هاي مرتفع  براي خاکریزيدانیم همانگونه که می            

لذا با تعبیه اجزاء تقویتی بنام پره یا پشت بند،  جهت انتقال بار به مثابه یک دال دو طرفه، در دو . ]2[اقتصادي و حجم مصالح مصرفی مناسب نمی باشد

  .لذا امکان کاهش نیروهاي داخلی در صفحات دیوار و پی فراهم می شود جهت انجام شده و

ي در مطالعات انجام شده ، مدل هاي متعددي از این دیوارها انتخاب و با تعیین مشخصات هندسی آنها متناسب با ارتفاع کل، و تاکید بر تئور          

نتایج آنالیز حاصله استخراج و با بررسی . بی خاك مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اندعملکرد متقابل سازه و خاك، المان بندي شده و تحت فشار جان

همچنین با مقایسه نتایج آنالیز عددي با نتایج . آنها مشخصات هندسی و ابعاد تنه و پی به منظور حصول حداقل مقادیر نیروهاي داخلی تعیین گردیده است

  .با توجه به دقت نسبی تحلیل عددي میزان تقریبات حاصله بررسی گردیده استتحلیل دستی، درصد اختالف آنها مشخص شده و 

  

  

  
  نمایی از ترانشه ایجاد شده در محل تپه هاي صدا و سیماي گرگان - 1شکل

  

  اي پشت بند دارروش اجزاء محدود جهت طراحی دیوار حائل طره  .2

  

تـوان بـا المـان    باشند لذا مـی ند و همچنین پاشنه پی به مثابه صفحات تحت فشار خطی مینظر به اینکه هر قسمت دیوار که متکی بر پشت بندها و پی هست

در این مطالعه رفتار خاك وبـتن  . بندي آنها و اعمال بارهاي وارده در نقاط گرهی، مقدار تغییر شکل و نیروهاي داخلی را در نقاط مختلف محاسبه نمود

مجاورت المانهاي بتن با خاك معموالً المانهاي فصل مشترك تعریف شده و ابعاد المانها در نواحی  در. شوددیوار بصورت خطی یا غیر خطی فرض می

  . شودپرتنش کوچکتر در نظر گرفته می

جدا ) تا حدودي که تغییر مکان هاي افقی نزدیک به صفر است ( مجموعه تنه، پایه و خاك پشت دیوار  ]3[در حالت استفاده از روش هاي عددي          

آنالیز با استفاده از مدل هاي خطی و فرض رفتار االستیک و یـا مـدل هـاي غیـر خطـی و      . شده و به صورت یک مدل سه بعدي مورد آنالیز واقع می شود
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ع ایزوتروپیک براي بتن از نوو مدلهاي رفتاري در نظر گرفته شده براي خاك غالباً از نوع موهر . فرض رفتار االستوپالستیک براي خاك انجام می شود

  .سه بعدي استفاده شده است Plaxisجهت مدلسازي عددي و آنالیز مدلها از نرم افزار  .باشدخطی می

دیوارهایی با توان  به صورت سه بعدي انجام گردیده است را می Plaxisمدلسازي هندسی دیوار هاي پشت بنددار با ابعاد مختلف که در نرم افزار           

دسته  سانتیمتر 45و  35و  25ضخامت تنه و  سانتیمتر 45و  35و  25و  20هاضخامت پشت بند،  متر 12و  8و  6فاصله پشت بندها متر،   11و  9و  7ارتفاع  

ضخامت همچنین . توان در نظر گرفتنمیسانتیمتر  25کمتر از  را منظور فراهم آوردن شرایط  مناسب براي بتن ریزي ضخامت دیوارالبته به .بندي نمود

/2و مقدار آن با در نظر گرفتن یک ساختمان سه طبقه متر 10فاصله سربار گسترده معادل از دیوار  و  سانتیمتر 50پی  mkN20  باشدمی.

   الزم بـه ذکـر  . باشـد اي مـی گـره  15ي اسه بعدي براي ایجاد مش بندي سه بعدي مدل، از نوع المان گوه  Plaxisالمان مورد استفاده در نرم افزار           

ابعاد و ارتفاع دیوار، تعداد و فاصـله پشـت بنـدها    ( عدد با توجه به هندسه مدل  6800تا  5800باشد که تعداد المانهاي ایجاد شده در مش سه بعدي از می

متر  8/4تا  5/4حدود در ) مانند گوشه هاي تیز(و همچنین اندازه میانگین المانهاي سه بعدي با توجه به اصالح کلی و اصالح محلی در نقاط بحرانی ...) و

ایجاد گردیده  Plaxisکه در نرم افزار  دیوار، –سیستم خاك  مش دو بعدي 3وشکل شماره   یک نمونه از مش سه بعدي 2شماره شکل . باشدمتغییر می

  .دهنداست را نشان می

  

  

      
  

  سه بعديPlaxisبندي دو بعدي در نرم افزار  مش - 3شکل                    سه بعدي Plaxisمش بندي سه بعدي در نرم افزار - 2شکل

  

  

ا بصورت و مشخصات بتن مصرفی براي دیوار و پشت بنده 1، مشخصات خاك محل بصورت جدول شماره ]4[بطور کلی با توجه به نتایج آزمایشات

        :گرددمیپیشنهاد 2جدول شماره 

         

مشخصات بتن مصرفی براي دیوار حائل -3جدول         ت خاك محل                                     مشخصا - 2جدول                               
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  تجزیه و تحلیل نتایج حاصله  .3

  

اي و همچنین روشهاي کالسیک تحلیل دیوار حائل طـره ) سه بعدي Plaxisروش عددي مبتنی بر نرم افزار ( در این بخش با استفاده از روشهاي عددي 

اگانـه محاسـبه شـده و بـا اسـتفاده از نمودارهـا ایـن روشـها بـا          نیروي خمشی داخلی سازه ها بطـور جد  ]6[و نیز روش هانتینگتون USBR]5[مانند روش

  .نقاط قوت و ضعف هر کدام مشخص شودشوند تایکدیگر مقایسه می

بـا توجـه بـه نتـایج     . و با رنگ قرمز مشخص شده است. گردد، ممان ایجاد شده در پاي دیوار مقادیر مثبت داردمشاهده می 4بطوري که در شکل           

بـین   ه در تحلیل عددي مبتنی بر نرم افزار، بیشینه نیروي خمشی مثبت در تنه دیوار، در محل اتصال دیوار به پی و دقیقاً در وسط تنـه دیـوار و  بدست آمد

  .افتددوپشت بند اتفاق می

  

  
متر 8نمایش تغییرات نیروي خمشی در تنه دیوار با فاصله پشت بند  -4شکل 

  

  

با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل عددي مبتنی . و با رنگ آبی مشخص شده است. شده در تنه دیوار مقدار منفی دارد ممان ایجاد ،4با توجه به شکل 

  5شکل شـماره   نمودارهاي. گردداز پاي دیوار ایجاد می H/3تا  H/2بر نرم افزار، بیشینه نیروي خمشی منفی ایجاد شده در تنه دیوار، حدوداً در فاصله

       بـا اسـتفاده از روشـهاي عـددي و کالسـیک نشـان       رادر مورد مقایر بیشینه نیروي خمشی مثبت بدست آمده در محل اتصال تنه دیـوار بـه پـی     اطالعاتی

  .دهندمی

تحلیـل  . دهدان میفاصله پشت بندها را از هم نش Dبیانگر ضخامت پشت بند و Bضخامت تنه دیوار، Tبیانگر ارتفاع تنه دیوار،  Hدر این شکل          

  .باشدسانتیمتر می 35و  20متر و ضخامت پشت بندهاي  11و  9هاي انجام شده در این قسمت براي دیوارهاي حائل با ارتفاع تنه 

ش و روUSBR، روش موسسـه   Plaxisهمانگونه که از روي این نمودارها روشن است آنالیز انجام شده بـراي روش عـددي بکمـک نـرم افـزار                

اگـر چـه روش   . شـود بر اساس این آنالیز روش هانتینگتون خیلی محافظه کارانه بوده  و نتایج بسیار غیر اقتصادي تري را موجب مـی . باشدهانتینگتون می

USBR به ذکر است که  الزم. دهدتري را می دهد اما در مقایسه با روش عددي جواب محافظه کارانهدر مقایسه با روش فوق جواب بهتري را ارائه می

  .باشدنمودارهاي شکل فوق براي ممان مثبت در محل اتصال تنه به پی دیوار می
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  نمودارهاي بیشینه نیروي خمشی مثبت ایجاد شده در محل اتصال تنه دیوار و پی  - 5شکل

  

  

و روش هانتینگتون براي ممـان منفـی بوجـود    USBRموسسه  ، روش Plaxisنتایج حاصل از سه روش عددي بکمک نرم افزار 6در شکل شماره           

و روش کالسـیک   USBRموسسه نکته قابل توجه در رابطه با این نتایج عبارت است از اینکه روش ارائه شده توسط. آمده در تنه دیوار ارائه شده است

بـر همـین اسـاس نتـایج حاصـله از ایـن       . گیرنددنه دیوار در نظر نمیهانتینگتون اثر ضخامت تنه و پشت بند دیوار را در نیروهاي بوجود آمده در داخل ب

تر این نکته مورد توجه قرار گرفته، بهمین جهت جوابها منطقی Plaxisاما در روش عددي توسط نرم افزار . روشها فاصله بیشتري با جوابهاي اصلی دارد

که با افزایش فاصله بین پشت بندها، ممان داخلی اعم از مثبت و منفی در تنه دیوار  اي که در همه این روشها مشترك است این استنکته . رسندبنظر می

  .یابدافزایش می
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  نمودارهاي بیشینه نیروي خمشی منفی ایجاد شده در وسط تنه دیوار  - 6شکل

  

  

  نتایج.4

  

  :بر اساس آنالیزهاي انجام شده در این تحقیق نتایج زیر حاصل است

تغییـر مکـان     بنـابراین نیـروي کمتـري صـرف     . گردداي میو پشت بند باعث افزایش صلبیت و کاهش تغییر مکان سازه افزایش ضخامت تنه-

. گرددبیشتري در سازه ایجاد  می) برش و ممان(شده ونیروهاي داخلی) افقی(

.یابد با افزایش فاصله پشت بندها از هم ممان در تنه دیوار افزایش می-

کـاهش  . ارتفاع دیوار بـا نیـروي جـانبی رابطـه مسـتقیمی دارد     . یابندتنه دیوار نیروهاي خمشی بصورت محسوسی کاهش میبا کاهش ارتفاع -

همچنـین هـر چـه    . ارتفاع موجب کاهش نیروي جانبی وارده به دیوار شده و در نتیجه کاهش نیروي خمشی داخلی را به همراه خواهـد داشـت  

.گرددپشت بند بر نبروي خمشی کمتر می ارتفاع کاهش یابد اثر ضخامت دیوار و
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٧

پـاي   H/3تـا   H/2افتد و ممان بیشـینه منفـی در   در روش عددي ممان بیشینه مثبت در محل اتصال تنه دیوار به پی و در وسط دیوار اتفاق می-

  .باشدگردد که مقدار آن از ممان بیشینه مثبت کمتر میدیوار و در وسط دیوار ایجاد می

از پاي دیوار نشان  H/4نیز محل ممان بیشینه مثبت را در پاي دیوار و ممان منفی را در  قائممده از روش هانتینگتون در نوارهاي نتایج بدست آ-

پاي دیوار از ممان در پاي دیوار مقادیر کمتري دارد کـه ایـن موضـوع     H/4دهد که ممان ایجاد شده در همچنین این روش نشان می. دهندمی

.باشدباق قابل قبولی با نتایج بدست آمده از روش عددي مینشان دهنده انط

دهد بصورتی که نیـروي خمشـی بدسـت آمـده از     روش هانتینگتون محافظه کارانه بوده و نتایج دست باالتري نسبت به روش عددي ارائه می-

.باشدمیدیوار همواره از خمش مجاز بیشتر روش هانتینگتون براي بیشینه ممان مثبت و منفی در تنه 

.باشددهد ولی در هر حال نسبت به روش عددي دست باال مینسبت به روش هانتینگتون نتایج دست پایین تري را می USBRروش -

و هانتینگتون تغییرات ضخامت پشت بند و تنه دیوار هـیچ تـاثیري در نیروهـاي داخلـی ندارنـد و فقـط         USBRدر روشهاي کالسیک مانند -

وار و فاصله پشت بندها در آنها اثر داده شده اند در صورتی که در روش عددي تغییرات ضخامت نقش زیـادي در نیروهـاي   تغییرات ارتفاع دی

. داخلی دارد
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