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 چکیده:

با استفاده از  نشست سطح زمین  و های گودبه بررسی تغییر شکلقاله در این م

دهند که پرداخته می شود. تحقیقات پیشین نشان می ABAQUSافزار اجزای محدود نرم

مناسب که به وسیله های رفتاری در رابطه با مسائل گودبرداری، استفاده از مدل

ه واقعیت ببسیار نزدیک نتایجی  شوندگی مناسب خاک را مدل نمود،آن بتوان سخت

 ور کولمب وم مدل رفتاری دو سازی به وسیلهمدل دهند. لذا در ابتداارائه می

 اقعیومقایسه نتایج با مقادیر پس از و صورت گرفته  توسعه یافته پراگر -دراکر

 گردد.و حصول بهترین نتیجه، مدل مناسب تعیین می

این شود. ی جانبی گود پرداخته میهاسپس به بررسی اثر چندین عامل در تغییر شکل

 باشد.و سختی دیوار برلنی می خاکعوامل شامل سختی 

چشم گیر  ییرتغهای نگهبان منجر به شمع خاک و سختی تغییردهند که نتایج نشان می

در نهایت با توجه به  گردد.ها خصوصا در ترازهای میانی دیوار میتغییر مکان

 های دیوار و نشستای جهت پیش بینی تغییر شکلبطهسختی خاک و دیوار نگهبان، را

 گردد.ارائه می در محل مورد مطالعه سطح زمین

 پذیری، ضریب انعطاف، مدل دراکر پراگر توسعه یافتهABAQUSافزار کلمات کلیدی: دیوار برلنی، نرم

 

 

 مقدمه .1

 

های ستم شمعهای عمیق، استفاده از سیداریهای مناسب جهت نگهداری گودبریکی از روش

های باشد. دیوارهای برلنی متشکل از شمعنگهبان همراه با مهار)دیوار برلنی( می

ها از ناند و بین آباشند که در فواصل معین از هم قرار گرفتهبتنی یا فوالدی می

های شود. در نهایت، کل مجموعه به وسیله المانهای با ضخامت کم استفاده میپوشش

 شوند.، مهار میمهارمیلکوبی یا یا با استفاده از میخافقی یا مایل و 

 آن صورت گرفته است.  های نگهبان و پارامترهای طراحیمطالعات وسیعی روی سازه

A.Vermer               وPunlor  وRuse  یای به بررسی اثر کماندر مقاله 2001در سال 

(Arching)  دل سازی دو بعدی و سه بعدی آنها با م. [1]پشت دیوار برلنی پرداختند

پروژه های اجرا شده یافتند که پوش توزیع مثلثی فشار خاک پشت دیوار در نواحی 

نزدیک شمع ها بسیار کمتر از واقعیت و در مناطق میانی پوشش، کمی بیش از مقادیر 

بعدی به دلیل در نظر گرفتن اثر  3گیری شده می باشد. همچنین در مدل سازی اندازه

های دیوار کاهش یافت و به مقادیر اندازه گیری شده بسیار دگی، تغییر شکلکمان ز
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با بررسی و مدل سازی  2002در سال  K.Y.Yongو  F.H.leebو   S.H.Hougنزدیکتر گردید. 

های مهار شده با دیوار برلنی نشان دادند که آنالیز دو بعدی گود هدوبعدی و س

ه نرم شدن خاک را دقیقا پشت پوشش چوبی مدل بعدی نمی تواند اثرات تورم و در نتیج

آنها همچنین یافتند که با افزایش فاصله بین شمع ها ، تاثیر معایب مدل  [2] .کند

آنها تفاوت در مدل سازی دو بعدی و سه بعدی را  سازی دو بعدی افزایش می یابد.

ردند. در ناشی از عدم یکنواختی سختی دیوار و در واقع طبیعت گسسته دیوار بیان ک

حالی که نتایج تحلیل دو بعدی و سه بعدی با فرض سختی یکنواخت برای شمع و 

 پوشش)کل دیوار( یکسان است.

ها ی دیوار برلنی و نشست سطح زمین در اثر ( تغییر شکل2008) Leeو  Yooهمچنین 

ی به نام ضریب انعطاف پذیری که ها با بیان ضریبآن [3] گودبرداری بررسی کردند.

های دیوار باشد، تغییر شکلواقع بیان کننده نسبت سختی خاک به سازه نگهبان میدر 

 و نشست سطح زمین را در هر یک از مقادیر ضریب انعطاف پذیری بررسی نمودند.

Abdolreza Osouli های دیوار و ( به بررسی تغییر شکل2010نامه دکتری خود)در پایان

ک رویکرد جدید در تحلیل برگشتی خود یوی از  [4]ها پرداخت.بینی آنهای پیشراه

باشد. وی بر مبنای الگوریتم ژنتیک می SelfSimنامید.  SelfSimبهره برد که آن را 

بعدی جهت بررسی از سه مطالعه موردی استفاده کرد و به مقایسه تحلیل دوبعدی و سه

خصوصا در رس نرم  سازی دوبعدی،در نهایت، به این نتیجه رسید که مدل Osouliپرداخت. 

 شیکاگو با نتایج پایش و تحلیل سه بعدی تفاوت زیادی دارد.

                              Jiang و Shen  وZhu (2013در مقاله) ای به بررسی اثر روش

( brace)افقی هایهای دیوار مهار شده به وسیله المانتغییر شکل بینیتحلیل در پیش

(را با نتایج تحلیل اختالف DEMهای مجزا)لیل المانها تحآن [5]پرداختند.

های رفتاری مور کولمب و ( مقایسه نمودند. در تحلیل اختالف محدود از مدلFEMمحدود)

ها دریافتند که تحلیل اختالف محدود، تغییر ده گردید. آنپراگر استفا -دراکر

بینی پیش DEMز متر از نتایج حاصل اهای زمین و نیروهای داخلی دیوار را کشکل

جهت  MC و DPهای نایی تحلیل اختالف محدود و مدلکند. این امر به دلیل عدم توامی

ای تحت شرایط پیچیده تنش در گودبرداری های دانهانیکی خاکسازی رفتار مکمدل

 .باشدمی

 

 

 مورد مطالعه نگهبانهای دیوار معرفی ویژگی .2

 

در  ت مکانیکی مناسب صورت گرفته است.گودبرداری مورد مطالعه در خاکی با مشخصا

باشد. این سازند مخلوطی از می  Aاین منطقه، خاک تهران از نوع سازند آبرفتی نوع

همگنی را  مخلوطه و سیلت، باشد که به وسیله سیمان از نوع ماسقلوه سنگ و شن می

مهار میلوار برلنی باشد که به وسیله دیمتر می 22عمق گودبرداری  اند.ایجاد نموده

در هفت  و مهاربندی با توجه به عمق زیاد گود، خاکبرداریشده نگهداری شده است. 

 مرحله با اعماق متفاوت صورت گرفته است. 

و صفحه  های فوالدی مهار شده به وسیله میل مهارشمع متشکل ازدیوار برلنی 

متر  6/4فاصله با    2IPE33ها به صورت باشد. شمعمی هاشاتکریت در فاصله بین شمع

متر استفاده سانتی 10ها از پوشش شاتکریت به ضخامت از هم قرار دارند و بین آن
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 25تنیدگی نیروی پیش با شده است. مجوعه دیوار برلنی با استفاده از میل مهار که

  متری از هم قرار دارند، نگهداری شده است. 6/4تن کشیده شده و در فواصل 

 

 

  داری و دیوار برلنیمراحل گودبرسازی مدل .3

 

 ABAQUSافزار اجزای محدود سازی گودبرداری به وسیله نرمدر تحقیق حاضر، مدل

بر اساس مدل رفتاری تعریف شده، نموهای  افزار قادر استاین نرم انجام گرفته است.

باربرداری و بارگذاری مجدد را طی مراحل خاکبرداری و نصب دیوار نگهبان اعمال 

  نماید.

Lee ، Yong ،Quan  وChee(1998 )[6]  در یک تحقیق نشان دادند که در

ای برابر با عمق گودبرداری از گوشه هایی که محل پایش گود با فاصلهگودبرداری

توان توان از اثر گوشه صرف نظر کرد. به عبارت دیگر، میقرار دارد، برای سادگی می

Tung(2010 )و  Hui Wu ،Yu Ouچنین مه سازی را تنها با یک وجه از گود انجام داد.مدل

ن در ای[7]سازی گود ارائه دادند. را جهت بررسی اثر گوشه در مدل 1نمودار شکل 

نسبت کرنش مسطح نام دارد. هرچه این  PSR طول گودبرداری و ضریب Lعرض و  Bنمودار، 

 باشد.نظر کردن میر و تقریبا قابل صرفتر با شد، اثر گوشه کمتضریب به یک نزدیک

 

 بررسی اثر گوشه -1شکل

تحیقیق حاضر بر اساس مطالعه موردی گودبرداری عمیق و با پهنای زیاد صورت 

ای بیش از عمق ها با فاصلهگرفته است. از آن جایی که محل پایش تغییر مکان

توان از اثر گوشه صرف نظر کرد گودبرداری از گوشه قرار دارند، با تقریب خوبی می

با توجه به  افزار ایجاد کرد.صرفه جویی زیادی در زمان اجرای نرمو در مقابل 

گردد که درصد حاصل می 90برابر با  PSR معیار دیگر، در مورد مطالعه شده، ضریب

 توان از اثر گوشه به راحتی صرف نظر کرد.دهد مینشان می
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 مدل رفتاری خاک .4

 

مدل استفاده گردید. از آن در روند تحقیق، جهت بررسی مدل رفتاری مناسب از دو 

ها، خاک مرتبا تحت باربرداری ناشی از خاکبرداری و جایی که در گودبرداری

باشد، لذا لزوم استفاده از مدل بارگذاری مجدد ناشی از نصب دیوار نگهبان می

فتاری ردر حالت نخست مدل  باشد.سازی آشکار میرفتاری وابسته یه سطح تنش در مدل

، مشخصات خاک در این مدل رفتاری نشان 1در جدول به کار گرفته شد. ساده مور کولمب

 داده شده است.

 در مدل مور کولمب مشخصات عمومی خاک -1جدول

γ(KN/m3) ψ υ Ф C(Kpa) E(Mpa) پارامتر 

20 5 3/0  مقدار 75 45 37 

 

اثرات باشد ولی وابسته به سطح تنش می ، تنش تسلیماین مدل رفتاریدر 

های گوناگون در نظر گرفته نشده است. در نتیجه در مرحله خاک در تنش شوندگیسخت

اثرات وابستگی به راگر توسعه یافته استفاده گردید. این مدل پ -بعد از مدل دراکر

وارد کردن شوندگی به صورت اثرات سختشود. شوندگی خاک را شامل میختسسطح تنش و 

در این مدل  ده است.ش اعمالهای حاصل از آزمایش برش مستقیم در این مدل داده

این متغیر تحدب شکل تسلیم را در  استفاده شده است. kاز پارامتری به نام ، رفتاری

 و باشد 778/0بیش از  kبایست کند. به منظور از دست نرفتن تحدب میکنترل می пصفحه 

 باشد.می 1حداکثر مقدار آن 

، تفاوت تغییر شکل دیوار در حاالت استفاده از مدل رفتاری مور کولمب 2شکلر د

ها با نتایج حاصل از پایش گود نشان و مقایسه آن توسعه یافته پراگر -و دراکر

گردد که نتایج حاصل از تحلیل به وسیله مدل رفتاری مشاهده می داده شده است.

به واقعیت می  ترکولمب بسیار نزدیک نسبت به مدل مور توسعه یافته پراگر -دراکر

باشد. این امر لزوم استفاده از مدل رفتاری وابسته به سطح تنش را تایید 

 نماید.می

 

 راگر توسعه یافتهپ -ستفاده از مدل مور کولمب و دراکراتغییر شکل دیوار با  -2شکل
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 بررسی عوامل موثر بر تغییر شکل دیوار .5

 

های دیوار و نشست سطح زمین در ر شکلیمل موثر بر تغیدر این قسمت، به بررسی عوا

ر ییر سختی خاک و سختی دیواشود. عواملی از قبیل تغاثر گودبرداری پرداخته می

 برلنی.

 

 

 . تاثیر سختی خاک پشت دیوار5-1

 

چنین سختی دیوار برلنی، از در تحقیق حاضر، جهت بررسی تاثیر سختی خاک و هم

 مفهوم ضریب انعطاف پذیریپذیری استفاده شده است. طافمفهومی به نام ضریب انع

. در واقع این ضریب بیان کننده [8]بیان گردید 2و اورورک 1اولین بار توسط کوردینگ

باشد. ضریب انعطاف پذیری به صورت رابطه نسبت سختی خاک به سختی دیوار نگهبان می

 گردد:تعریف می 1

                                                                                                                                                                           )1( 

سختی دیوار   w(EI)طول دهانه نگهداری نشده و  Lسختی خاک،   sEدر این رابطه،  

 باشد.نگهبان می

ضریب انعطاف پذیری دیوار برلنی در مطالعه موردی مذکور به صورت به این ترتیب 

 باشد:می 2رابطه 

                                  )2( 

ترتیب به  و همچنین نشست سطح زمین تغییر شکل دیوار با تغییر ضریب انعطاف پذیری

 ن . الزم به ذکر است که اینشان داده شده است 4و  3شکل  در

و طول  دیوار نگهبانحاصل شده است و سختی  خاکضرایب انعطاف پذیری با تغییر سختی 

                                                           
1 Cording 
2 OᶹRourke 
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 ثابت فرض شده است. دهانه

                                                                            تغییر شکل دیوار بر اثر تغییر سختی دیوار -3شکل 

 غییر سختی دیوارنشست سطح زمین بر اثر ت -4شکل 

شود که با کاهش سختی خاک و در نتیجه کاهش ها مشخص میبا توجه به این شکل

همچنین تحدب تغییر  وهای دیوار و نشست سطح زمین ر شکلپذیری، تغییضریب انعطاف

یابد. نکته قابل توجه این است که با تغییر سختی خاک، های دیوار افزایش میشکل

 ت.کند و فقط مقدار آن متغیر اسدیوار تغییر نمی محل تغییر شکل حداکثر

 

 

 . تاثیر سختی دیوار برلنی5-2

 

های متفاوت های نگهبان با ممان اینرسیجهت بررسی میزان تاثیر سختی دیوار، از شمع

به این ترتیب،  سازی شده است.استفاده شده است و هر یک به صورت جداگانه مدل

زمین بر اثر تغییر سختی دیوار و در نتیجه تغییر  تغییر شکل دیوار و نشست سطح

 نشان داده شده است. 6و  5در شکل به ترتیب پذیریضریب انعطاف

                               تغییر شکل دیوار بر اثر تغییر سختی دیوار                                                       -5شکل       

 زمین بر اثر تغییر سختی دیوار نشست سطح -6شکل

های دهند که با افزایش سختی دیوار نگهبان، تغییر شکلنشان می 6و  5های شکل

یابد. نکته قابل توجه این است که با دیوار و در نتیجه نشست سطح زمین کاهش می

 ها در ترازهای باال وتی دیوار( تغییر شکلپذیری)کاهشی سخافزایش ضریب انعطاف

های ترازهای میانی دیوار دیوار تغییر محسوسی ندارد و تنها تغییر شکل پایین

ای دارد. به عبارت دیگر با کاهش سختی دیوار، تغییر شکل دیوار حالت تغییرات ویژه

 گیرد.تری به خود میمحدب

توان پارامتری به نام نسبت تغییر مکانی بیان می 7تا  4با ادغام نمودارهای 

نسبت حداکثر نشست زمین به حداکثر تغییر شکل دیوار تعریف  نمود که به صورت

پذیری به صورت شود. به این ترتیب، تغییرات نسبت تغییر مکانی با ضریب انعطافمی

 باشد.می 7نشان داده شده در شکل 
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 پذیریتغییرات نسبت تغییر مکانی با ضریب انعطاف -7شکل 

دهد که نسبت تغییر مکانی نشان می 7شکل                                                

تغییرات خطی نسبت به ضریب انعطاف پذیری)درمقیاس لگاریتمی( دارد. به عبارت 

کند. ه و از یک شیب تبعیت میها با هم موازی بوددیگر، پوش گذرنده بر این داده

 باشد.می 3معادله خط گذرنده بر این نتایج به صورت معادله 

                                                                     )3( 

                                                                                         

       

Aختی خاک، باشد و با افزایش سسختی خاک می باشد که تابععرض از مبدا این خط می

 یابد.مبدا نیز افزایش می عرض از

 

 

 گیرینتیجه .6

 

سازی خاک پرداخته شد. در ابتدای این پژوهش، به بررسی مدل رفتاری مناسب جهت مدل

 ز به مدل رفتاری وابسته به سطح تنشسازی مناسب خاک نیامشاهده گردید که جهت مدل

راگر توسعه پ -ن میان، مدل رفتاری دراکرباشد که از ایمی شوندگی مناسب خاکبا سخت

یافته انتخاب گردید که در آن اطالعات آزمایش برش مستقیم اعمال گردید و سخت 

شوندگی مناسب خاک تعریف شده بود. مقایسه نتایج مذکور با تحلیل مدل ساده مور 

 باشد.می مناسبکولمب نیز مبین لزوم استفاده از مدل 

های دیوار و ر تغییر شکلبررسی اثر سختی خاک و همچنین سختی دیوار دسپس به 

نشست سطح زمین پرداخته شد. مشاهده گردید که با افزایش سختی خاک)افزایش ضریب 

های پذیری( تغییر شکلپذیری( و افزایش سختی دیوار نگهبان)کاهش ضریب انعطافانعطاف

در ادامه، نسبت تغییر مکانی تعریف گردید.  یابد.دیوار و نشست سطح زمین کاهش می

پذیری، نسبت تغییر مکانی به قابل توجه این است که با افزایش ضریب انعطاف نکته

یابد و در تمامی حاالت متفاوت سختی خاک، شیب این خط ثابت بوده صورت خطی کاهش می

باشد و با افزایش سختی خاک، عرض از و عرض از مبدا آن وابسته به سختی خاک می

 یابد. مبدا نیز افزایش می
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