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حلی یکی از انواع پر کاربرد سازه ها سپرها هستند .سپرها به عنوان سازه در کارهای سا

های نگهدارنده خاک در ساحل ،در ساخت اسکله ها ، حوضچه های خشک تعمير کشتی وسایر سازه 

ها کاربرد دارند.برای طراحی سپرها روش های مختلفی ذکرشده است،برای مثال می توان از 

به  روش های مختلف اعمال ضریب اطمينان در روش تنش مجاز هکتنش مجاز -1روش هایی مانند

 (iii)کاهش فشار مقاوم خاک در جلوی سپر  (ii)افزایش طول نفوذ سپر  (i)این صورت می باشد :

 در.برد نام حدی حاالت -2کاهش لنگرهای مقاوم سپر (iiii) کاهش متغير های مقاومت برشی خاک

 ی مختلف بر خاکها در ی مختلف اعمال ضریب اطمينانروش ها تأثير شود می سعی مقاله این

مقرون به  از نظر اقتصادی سپربررسی گردد و نتيجه گيری می شود که کدام روش طراحی طول

 مقایسه ها هم برای روش تنش مجاز و هم روش حاالت حدی به کار می رود..صرفه تر است
 

 .کلمات کلیدي: سپر، تنش مجاز، حاالت حدی، ضریب اطمینان

 

 

  مقدمه .1

 
سپرهای مهار شده یکی از سازه های متداول برای تحمل فشار جانبی خاک هستند و 

یکی از ابنيه ی نگهبان خاک محسوب می شوند.در ضمن یکی از مهمترین انواع سازه 

های دریایی دیوارهای ساحلی هستند که برای پهلوگيری یا مهار شناورها، بارگيری 

انتقال مسافر و استفاده از راه ارتباطی ارزان دریاها یا تخليه کاالهاونقل و 

ین سازه ها عموما مجهز به برای برآورده نمودن اهداف مختلف ساخته می شوند.ا

فندر جهت جذب نيروی برخورد شناور ها می باشند.همچنين مهارکشتی هاو بوالردجهت

کابل های ریل هایی جهت عبور جرثقيل ها و کانال هایی برای عبور تجهيزات و 

انتقال نيرو در طول دیوارهای ساحلی تعبيه می شوند. پی این سازه ها باید 

پایداری کل سازه را فراهم سازدو کل مجموعه باید پاسخگوی شرایط مختلف 

ترازهای آب و اندازه کشتی ها و بارهای ناشی از  ,بارگذاری ناشی از شرایط خاک

ن است که شناورها می توانند به کاربری باشد.مشخصه مهم دیوارهای ساحلی ای

اندازه کافی به آنها نزدیک شوندوبنابراین عمليات مربوط به اتقال بار تسهيل 

می گردد.اندرکنش پيچيده بين خاک ،سپر ،ميل مهار و دیوار مهاری موجب می شود 

که تعریف ضرایب اطمينان برای آنها به شکل های مختلف انجام گيرد. از این نظر 

ر زیادی در آیين نامه ها و مراجع فنی وجود دارد.در واقع هنوز روش اختالف نظ

.یعنی نه تنها [1]یکسانی برای تعریف ضریب اطمينان در طراحی سپرها وجود ندارد 

مقدار ضریب اطمينان ، بلکه تعریف آن نيز در مراجع مختلف با هم تفاوت دارد 

ال ضریب اطمينان در خاک تأثير روش های مختلف اعم.در این مقاله سعی می شود 

سپرهای مهار شده می تواند از های مختلف بر طول طراحی سپر بررسی گردد. 

دیدگاههای مختلف دسته بندی شوند،برای مثال تقسيم بندی از نظر مصالح مورد 

استفاده )فوالدی،بتنی،چوبی(،از نظر نوع سيستم مهار )وزنی، تزریقی ،سپری (،از 

خاکریزی پشت سپر با الیروبی و اجرا در  در دریا و دیدگاه مراحل اجرا)اجرا

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران1 

 دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران2 
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( یک اسکله سپری با دیوار مهارشده نشان داده 1در شکل ) خشکی(  قابل ذکر است.

 .[2]شده است

 

 

 اسکله دیواری با سپر مهار شده . 1 شکل

 

 روش های طراحی .2

 

 طراحی بر اساس تنش مجاز و تعریف ضریب اطمينان -2-1

 یم ميتقس نانياطم بیبه ضرامصالح تنها مقاومت  (Allowable Stress) در روش تنش مجاز

 بیضر کیبه کمک تنها  یمنی. ا[3]شود یبار در نظر گرفته نم یبرا یبیشود و ضر

 نيکه لزوم تام یاز آنجا که عوامل شود،یمرحله منظور م کی( و در نانياطم بی)ضر

متفاوت هستند، در  یو شدت ها هاشهیر یدارا کنندیم جابیرا ا یمنیا هيحاش کی

روش  نیا  ليدل نيبه هم ،است یمنطق ريغ بیضر کینظر گرفتن آنها تنها با کمک 

انتقاد قرار گرفته است ولی کماکان به کار می رود. تعریف ضریب اطمينان  مورد

در این روش برای سپرها به شکل های گوناگون انجام شده است.این روش در سازه 

 .قدیمی می باشد های خاکی روشی

 
 [1]  روش های متداول برای  تعریف ضریب اطمینان در سپرها  1- جدول

 

مقادیر متداول در 

 مراجع
تعریف ضریب 

 (SFاطمينان)
 ردیف روش

 2حتی تا  1.5تا  1.2
SF=  

 

افزایش طول 

 نفوذ سپر
1 

:(BS)استاندارد انگلیس 

 

 

 

 
 

کاهش متغيرهای 

 برشی خاک
2 

 

بریدن یا حذف 

انتهای توزیع تنش 

 مقاوم خاک

کاهش فشار 

مقاوم در جلوی 

 خاک
3 

آیين نامه طراحی سازه 

 های دریایی ژاپن:

1.5استاتيکی    -  

2زلزله           -  

 

SF=  
کاهش لنگرهای 

 مقاوم سپر
4 
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 مصالحاالت حدی و تعاریف ضریب بار و ضریب ایمنی حروش طراحی بر اساس  -2-2

 

 در بخشی و بارها در اطمينان ضرایب از ( قسمتیLimit Stateدر روش حاالت حدی )

شوند و هم مقاومتها کاهش  یهم بارها بزرگ م یعنشود. ی می گرفته نظر در مقاومت

وتوضيح اینکه عدم اطمينانی که در طراحی وجود دارد هم ناشی از  شود یداده م

بنابراین بهتر است هر دو عدم اطمينان به  [4]بارها و هم ناشی از مقاومت هاست

صورت جداگانه در نظر گرفته شود در این روش می توان با آگاهی بيشتر نسبت به 

اما ایراداتی به این روش نيز گرفته شده است.این  ضرایب اطمينان تصميم گرفت

می روش قدری در سازه های خاکی جدید می باشد اما در سازه های فوالدی وبتنی قدی

می باشد. حاالت حدی نهایی حالت هایی است که به حداکثر ظرفيت باربری سازه یا 

قسمتی از آن مربوط ميشود. حاالت حدی بهره برداری حالت هایی است که به 

از دیدگاه  معيارهای قابليت بهره برداری سازه و یا پایایی آن مربوط ميشود.

ميزان ارتعاش و سازه ی اعضاو ميزان تغييرمکان سازه ی، بهرهبرداری حاالت حد

ی پوشانههاو خوردگی در سازهها کیژه میباشند. همچنين ميزان ترواهميت ی دارا

 باید مورد توجه قرار داده شود .  ی بتنآرمه از دیدگاه بهرهبردار

 

 
 [5] مقادیر متداول برای تعریف ومقادیر ضرایب بار و ایمنی در روش حاالت حدی -2 جدول

 

 بار  ایمنی
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برای مقایسه ی روشهای مختلف طراحی سپر و تعاریف ضرایب اطمينان ،ضرایب بار 

الزم بود تعدادی مطالعه ی موردی انجام گيرد. در این مقاله با توجه به محدودیت 

 حجم مقاله به چهار مطالعه موردی بسنده شده است.

 

 
 

 ه روش های طراحیانجام مطالعات موردی برای مقایس .3

 

 ی دیوار سپری در خاک سه الیه فقط دانه ایمطالعه مورد -3-1

های  خاک آن از سه الیه با وزن مخصوص کهمتر7اسکله ی مهار شده ای  به ارتفاع 

مختلف و  های مختلف تشکيل شده است را در نظر می گيریم و پس از طراحی متوجه 

ش مجاز ، اعمال ضریب اطمينان با روش می شویم که در این نوع خاک ها در روش تن

کمترین مقدار طول نفوذ سپر را نتيجه می دهد و  کاهش فشار مقاوم در جلوی خاک

روش حاالت حدی در این نوع خاک ها بسيار محافظه کارانه می باشد و بيشترین 

مقادیرطول نفوذ سپر را نتيجه می دهد.در اینجا نمودار ميله ای از طول نفوذ 

 .وش های اعمال ضریب اطمينان مختلف آورده شده استسپر با ر

 

 
 

مطالعه موردی خاک سه الیه فقط دانه ای : مقایسه نتایج محاسبه طول نفوذ سپر از   .2شکل 

 (1روش های مختلف تعریف ضریب اطمینان در جدول )

 

همانطور که در این نمودار مشاهده می شود در خاک سه الیه فقط دانه ای روش کاهش 

رین شار مقاوم در جلوی خاک کمترین مقدار طول نفوذ سپرو روش حاالت حدی بيشتف

 .می دهد مقدار را در این نوع خاک

 

هزار  12مطالعه موردی دیوار سپری در خاک فقط دانه ای ) اسکله شناورهای  -3-2

 تنی بندر تجاری کيش(

و اگرچه اسکله متر را در نظر می گيریم  17در این مثال اسکله سپری به ارتفاع 

هزار تنی بندر تجاری کيش در خاک های چند الیه بود اما برای روشن  12شناورهای 

تر کردن مسأله همان مثال را برای خاک فقط دانه ای که هندسه ی این اسکله 

مانند اسکله کيش می باشد طراحی کردیم و متوجه شدیم که در  روش تنش مجاز ، 

کمترین مقدار طول  هش فشار مقاوم در جلوی خاککااعمال ضریب اطمينان با روش 

نفوذ سپر را دراین نوع خاک نتيجه می دهد و روش حاالت حدی در این نوع خاک ها 

بسيار محافظه کارانه می باشد و بيشترین مقادیر را نتيجه می دهد. در اینجا 

نمودار ميله ای از طول نفوذ سپر با روش های اعمال ضریب اطمينان مختلف آورده 

 شده است.
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مطالعه موردی خاک یک الیه فقط دانه ای : مقایسه نتایج محاسبه طول نفوذ سپر از  . 3شکل 

 (2وجدول ) (1روش های مختلف تعریف ضریب اطمینان در جدول )

 

روش نيز  الیه فقط دانه ای  یکهمانطور که در این نمودار مشاهده می شود در خاک 

سپرو روش حاالت حدی کاهش فشار مقاوم در جلوی خاک کمترین مقدار طول نفوذ 

و تغيير ارتفاع سپر و زاویه اصطکام می دهد رین مقدار را در این نوع خاکبيشت

 خاک هم تأثيری بر این نتيجه گيری ندارد.

 

 ری در خاک فقط چسبنده دیوار سپ مطالعه موردی -3-3

طراحی کردیم  می گيریم ومتر را در نظر  8اسکله سپری به ارتفاع  در این مثال 

کاهش متغيرهای وجه شدیم که در روش تنش مجاز، اعمال ضریب اطمينان با روش و مت

 مقدار طول نفوذ سپر را در خاک های صرفًا چسبنده و روش کاهش برشی خاک کمترین

مقاوم بيشترین مقدار را در این نوع خاک ها نتيجه می دهد و همچنين قابل  فشار

چسبنده مقادیر قابل قبولی را ارائه  ذکر است که روش حاالت حدی در خاک های صرفاً 

می دهد. در اینجا نمودار ميله ای از طول نفوذ سپر با روش های اعمال ضریب 

 .اطمينان مختلف آورده شده است

 

 
 

مطالعه موردی خاک صرفًا چسبنده : مقایسه نتایج محاسبه طول نفوذ سپر از روش  . 4شکل 

 (2و جدول ) (1های مختلف تعریف ضریب اطمینان در جدول )
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صرفًاچسبنده روش کاهش همانطور که در این نمودار مشاهده می شود در خاک 

کاهش فشار مقاوم در جلوی  کمترین مقدار طول نفوذ سپرو روش متغيرهای برشی خاک

.می دهد رین مقدار را در این نوع خاکبيشتخاک   

 

اسکله کيش ولی با ی دیوار سپری در خاک چسبنده دانه ای )مثل مطالعه مورد -3-4

 فرض الیه سيلت(

متر را در نظر می گيریم و اگرچه  17در این مثال نيز اسکله سپری به ارتفاع 

هزار تنی بندر تجاری کيش در خاک های چند الیه بود اما برای  12اسکله شناورهای 

روشن تر کردن مسأله همان مثال را برای خاک چسبنده ی دانه ای که هندسه ی این 

نيز مانند اسکله کيش می باشد طراحی کردیم و متوجه شدیم که در روش تنش  اسکله

کمترین مقدار  کاهش فشار مقاوم در جلوی خاکمجاز، اعمال ضریب اطمينان با روش 

نتيجه می دهد و همچنين روش  طول نفوذ سپر را در خاک های چسبنده ی دانه ای

نه می باشدو بيشترین مقادیرطول حاالت حدی در این نوع خاک ها بسيار محافظه کارا

نفوذ سپر را نتيجه می دهد. در اینجا نمودار ميله ای از طول نفوذ سپر با روش 

 های اعمال ضریب اطمينان مختلف آورده شده است.

 

 
 

مطالعه موردی خاک چسبنده دانه ای : مقایسه نتایج محاسبه طول نفوذ سپر از روش .  5شکل 

 (2و جدول )(1مینان در جدول )های مختلف تعریف ضریب اط

 

دانه ای روش کاهش  چسبندههمانطور که در این نمودار مشاهده می شود در خاک 

رین فشار مقاوم در جلوی خاک کمترین مقدار طول نفوذ سپرو روش حاالت حدی بيشت

 .می دهد مقدار را در این نوع خاک

 

 بحث و مقایسه .4

 

یب اطمينان برای سپر واقع در خاک سه الیه ( دیده شد ، ضرا2همانطور که در شکل )

کاهش فشار مقاوم در جلوی خاک دانه ای بدست آمد . این شکل نشان می دهد که روش 

بيشترین طول سپر را می دهد .نتایج روش  روش افزایش طول سپرکمترین طول سپر و

بين این دو روش  کاهش لنگرهای مقاوم سپرو کاهش متغيرهای برشی خاک های

درصداست پس تعریف 27د.تفاوت بيشترین و کمترین طول سپر محاسبه شده در حدودهستن

 ضریب اطمينان در طراحی سپر اهميت زیادی دارد.

مقدار زیادی را برای طول  وقتی از روش ضرایب بار و ایمنی استفاده می کنيم

کمترین طول نفوذ محاسبه شده با نفوذ سپر نتيجه می دهد که تفاوت این روش با 

درصدمی باشدواین روش در این نوع خاک بسيار 58استفاده از روش تنش مجاز در حدود

 محافظه کارانه می باشد.

 

( دیده شد ، ضرایب اطمينان برای سپر واقع در خاک یک الیه 3همانطور که در شکل )

دانه ای بدست آمد . این شکل نشان می دهد که روش کاهش فشار مقاوم در جلوی خاک 
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ل سپر وروش افزایش طول سپر بيشترین طول سپر را می دهد .نتایج روش کمترین طو

های کاهش متغيرهای برشی خاک وکاهش لنگرهای مقاوم سپر بين این دو روش 

درصد است پس 38هستند.تفاوت بيشترین و کمترین طول سپر محاسبه شده در حدود

 تعریف ضریب اطمينان در طراحی سپر اهميت زیادی دارد.

روش ضرایب بار و ایمنی استفاده می کنيم مقدار زیادی را برای طول وقتی از 

نفوذ سپر نتيجه می دهد که تفاوت این روش با کمترین طول نفوذ محاسبه شده با 

درصد می باشد واین روش در این نوع خاک  60استفاده از روش تنش مجاز در حدود 

 بسيار محافظه کارانه می باشد.

سبنده چ دیده شد ، ضرایب اطمينان برای سپر واقع در خاک (4همانطور که در شکل )

بدست آمد . این شکل نشان می دهد که روش کاهش متغيرهای برشی خاک کمترین طول 

نتایج  سپر وروش کاهش فشار مقاوم در جلوی سپر بيشترین طول سپر را می دهد .

در . ش هستندروش های افزایش طول سپر وکاهش لنگرهای مقاوم سپر بين این دو رو

  Kpمقدار  از آنجا کهمی بشد و   Ka=Kp=1می باشد در نتيجه Ø=0چون این نوع خاک 

کاهش می یابد وهمچنين به دليل افزایش  نيز کاهش یافته،مقدار نيروهای مقاوم

،مقدار نيروهای محرک نيز افزایش می یابد و هنگامی که از روش کاهش  Kaمقدار 

استفاده می کنيم مقدار نيروهای مقاوم باز هم کاهش نيروهای مقاوم در جلوی خاک 

ک های بدست می دهد و این روش در خایافته و مقدار طول نفوذ سپر بزرگی را 

کاهش فشار مقاوم در جلوی روش .چسبنده بسيار محافظه کارانه می باشد

برابر روش کاهش متغيرهای برشی )کمترین مقدار(  3در حدود  )بيشترین مقدار(خاک

زیادی بسياراهميت در این نوع خاک  پس تعریف ضریب اطمينان در طراحی سپر است

در این نوع خاک بسيار محافظه کارانه روش کاهش فشار مقاوم در جلوی سپر  ودارد

 می باشد.

مقدار بدست آمده از این روش وقتی از روش ضرایب بار و ایمنی استفاده می کنيم 

ک که بيشترین طول نفوذ سپر را در روش تنش از روش کاهش فشار مقاوم در جلوی خا

 1.3اما مقدار بدست آمده از این روش در حدود  مجاز نتيجه می داد کمتر است

 .برابر روش کاهش متغيرهای برشی خاک)کمترین مقدار(می باشد

( دیده شد ، ضرایب اطمينان برای سپر واقع در خاک چسبنده 5همانطور که در شکل )

. این شکل نشان می دهد که روش کاهش فشار مقاوم در جلوی خاک دانه ای بدست آمد 

کمترین طول سپر وروش افزایش طول سپر بيشترین طول سپر را می دهد .نتایج روش 

های کاهش متغيرهای برشی خاک وکاهش لنگرهای مقاوم سپر بين این دو روش 

د است پس درص28هستند.تفاوت بيشترین و کمترین طول سپر محاسبه شده در حدود 

 تعریف ضریب اطمينان در طراحی سپر اهميت زیادی دارد.

وقتی از روش ضرایب بار و ایمنی استفاده می کنيم مقدار زیادی را برای طول 

برابرمقدار  1.12مقدار بدست آمده از این روش حدودنفوذ سپر نتيجه می دهد که 

می باشد واین  دار(مقکمترین کاهش فشار مقاوم در جلوی خاک ) روش بدست آمده از

 روش در این نوع خاک بسيار محافظه کارانه می باشد.

(مشاهده می شود روند تغييرات طول نفوذ سپر 5(و)3(،)2همانطور که در شکل های )

های دانه ای سه الیه،دانه ای یک کبا روش های مختلف اعمال ضریب اطمينان در خا

شابهی مشاهده می شود که با شکل الیه وچسبنده دانه ای  یکسان می باشد و روند م

 (که برای خاک های چسبنده می باشد بسيار متفاوت است.4)
 

 نتيجه گيری .5

 

از بيشترچسبنده تفاوت روش های مختلف طراحی در نتيجه محاسبات در خاکهای   

نتيجه می گيریم که درصد تفاوت بيشترین و کمترین طول است.خاکهای دانه ای 

پس تعریف از روش های مختلف ضریب اطمينان زیاد می باشد  نفوذ سپر محاسبه شده

 ضریب اطمينان در طراحی سپر اهميت زیادی دارد.

کاهش  در خاکهای دانه ای ) اعم از صرفًا دانه ای یا چسبنده دانه ای ( روش

کمترین مقادیرطول نفوذ سپر را می دهد و تغيير ارتفاع  فشارمقاوم در جلوی خاک

 در خاک چسبنده اک خاک هم تأثيری بر این نتيجه گيری ندارد.سپر و زاویه اصطک

 را نتيجه می دهد روش کاهش متغيرهای برشی خاک کمترین مقدار طول نفوذ سپر

در خاکهای  محاسبات انجام شده می توان نتيجه گرفت که.همچنين با توجه به 

روش  بنده و خاکهای چس ) اعم از صرفًا دانه ای یا چسبنده دانه ای ( دانه ای

  . حاالت حدی بسيار محافظه کارانه می باشد 
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