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 خالصه

دیوارهای حائل در مهندسی ژئوتکنیک از اهمیت باالیی بر خوردار هستند، زیرا 

های مختلف عمرانی نیاز به خاکبرداری و در نتیجه نگهداری خاک در اغلب پروژه

است که تاثیر تغییرات ضخامت در این مطالعه سعی شده پشت گودبرداری است.

ورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه جهت تیغه دیوار حائل بر عملکرد آن م

استفاده شده  Plaxis 3D Tunnelو  Plaxis 2Dسازی از دو نرم افزار اجزای محدود مدل

بعدی(، نتایج حاصله سازی )دوبعدی و سهاست. به منظور بررسی تأثیر نوع مدل

سی پس از برر اند.گرفته سازی مورد بررسی و مقایسه قراراز این دو نوع مدل

ر ضخامت دیوار حائل کاهش یابد ، حداکثر تغییر توان دریافت که اگنتایج می

جانبی دیوار حائل افزایش خواهد یافت ، همچنین میزان حداکثر لنگر  مکان

خمشی ، میزان مساحت زیر نمودار لنگر خمشی و میزان حداکثر نیروی برشی کاهش 

 خواهند یافت.

 
سازی عددی ، روش المان محدود تیغه ، مدل دیوار حائل ، ضخامتکلمات کلیدي: 

 بعدی، مدل دوبعدی و سه
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در  رایبر خوردار هستند، ز ییباال تیاز اهم کیژئوتکن یحائل در مهندس یوارهاید

خاک پشت  ینگهدار جهیو در نت یبه خاکبردار ازین یمختلف عمران یهااغلب پروژه

 تیخاص محدود یو مکان ها یشهر یهااز پروژه یاریدر بس نیاست. همچن یگود بردار

 یهستند که از انواع مختلف آن م ییهاازهحائل س یوارهایکار وجود دارد. د یفضا

  .منظور استفاده کرد نیا یگوناگون، برا طیتوان در شرا

است . لذا  زیدر تماس با خاک ناچ واریشکل بدنه د رییها تغحائل نیا در

 نی، ای[ از نظر مصالح مصرف1هستند . ] واریمکان د رییوارده تابع تغ یروهاین

 وارهاینوع د نی. از ا شوندی، بتن و بتن مسلح ساخته م ییاز مصالح بنا وارهاید

،  ی، محوطه ساز یساز، پل یازراهس رینظ یساختمان یهااز پروژه یاریدر بس

جدار قائم  یراب یجانب گاههیبه تک اجیهر جا که احت یو به طور کل یسازساختمان

  . شودیباشد ، استفاده م یخاکبردار

حائل  واریانواع د یحائل دارا واریحسب مصالح و هندسه مورد استفاده د بر

از بتن ساده  یحائل وزن واری. د باشدیبنددار مو پشت یا، طره یوزنمهی، ن یوزن

. شودیاخته م، س مانیبه خصوص سنگ با مالت ماسه س ییمصالح بنا ایمسلح( و  ری)غ

ها به وزن آن ی، در درجه اول بستگ ینبدر مقابل فشار جا وارهاید نیا یداریپا

ها بسیار مورد ها و مسیلرودخانه یسازساحل یبرا ی[  در ایران نوع سنگ2دارد . ]

 ی. شرط استفاده از این دیوارها وجود زمین با مقاومت كافگیرندیاستفاده قرار م

هدایت  یارودخانه و  یهاترفیع دیواره ینیز برا یع خاكدر زیر آن است . نو

 یو شهر یكشاورز یاز هجوم سیالب به اراض یمسیل و جلوگیر یهارواناب در كناره

 [3. ]باشدیمورد استفاده زیاد م
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 لیحا واری، از عرض د لگردیم یمواقع با استفاده از مقدار محدود یگاه

مشارکت  ییدر خمش با مصالح بنا هاردلگیم نی. ا شودیکاسته م یمقدار یوزن

حائل  یوارهای. د ندیگویم یوزنمهین یوارهای، د ییوارهاید نی. به چن کنندیم

.  باشندیم هیو دال پا غهیت واریو متشکل از د شوندیاز بتن مسلح ساخته م یاطره

ع نو نیمقاله ا نیمتر است . در ا 8تا  6 وارهاید نیا یحداکثر ارتفاع اقتصاد

بنددار مشابه حائل پشت یوارهایاند . دقرار گرفته یحائل مورد بررس یوارهایاز د

 ییبندهاپشت یاختالف که در فواصل منظم دارا نیهستند با ا یاحائل طره یوارهاید

 دوزندیم گریکدیو پاشنه را به  غهیبندها ، ت.پشت باشندیم غهیت واریبر د ودعم

ها در آن یو لنگر خمش یبرش یرویدو طرفه از مقدار نرفتار  جادیبا ا جهیو در نت

 [2. ] کاهندیم

حائل توسط کلمب در  وارید کیموثر بر  یدر مورد فشار جانب یبررس نینخست

 1929و مونونوبه در سال  1926انجام شد.اوکابه  1857در سال نیو رانک 1776سال  

ر رابطه کلمب ارائه د یحائل را با انجام اصالحات یوارهایزلزله بر د ریتاث

ماسه خشک جهت به دست آوردن  بارا  ییشهایآزما  1939دادند. سپس ژاکوبن در سال 

 .خاک انجام داد فشار بیضر

 نیاست ، در احائل صورت گرفته یوارهایکه درباره د یریمطالعات اخ نیب از

ي ارزیابي عددي سه بعد یمقاله مربوط به بعد نی. اول شودیذکر م یبخش موارد

. این مقاله  باشدیضرایب فشار مقاوم زمین براي دیوار حائل تحت اثر جابجایي م

كه تحت تاثیر انتقال دیوار  ینمربوط به مطالعه عددي سه بعدي فشار مقاوم زم

  Flac 3Dافزار تفاضل محدودرمنباشد. با استفاده از حائل صلب قرار گرفته است، مي

ت كاهش پهناي دیوار مورد بررسي قرار گرفته افزایش فشارهاي مقاوم زمین به عل

تعادل  ها شامل روشایر روشسهاي عددي با است. نتایج به دست آمده از این تحلیل

 کیمربوط به  ی[ مطالعه بعد4روش حد باال در تحلیل حدي مقایسه شده است. ] دي،ح

 یالمانهاحائل با روش  یدیوارها یتحت عنوان درباره آنالیز استاتیك نامهانیپا

ا دیوار حایل ب ینامه تحلیل استاتیكباشد .در این پایان یمحدود و نامحدود  م

عنوان نمونه انجام شده است و نتایج  هنامحدود ب -استفاده از روش اجزا محدود

كه از روش اجزا محدود و روش رانكین بدست آمده، مقایسه  یحاصله از آن با نتایج

 یرفتار یهااثر مدل یعات انجام شده درباره بررساز مطال گرید یکی  [5گردید. ]

اثر  ی. در این تحقیق به بررسباشدیخاك در آنالیز تحت فشار مقاوم دیوار حائل م

خاك در آنالیز دیوار حائل تحت فشار مقاوم پرداخته شده است.  یرفتار یهامدل

ست و نتایج انجام شده ا یشوندگموهركلمب و سخت یبه كمك دو مدل رفتار یسازمدل

در مورد  ی[ مقاله بعد6موجود مقایسه شده است. ] یحاصل با نتایج آزمایشگاه

 زیآنال یبرا یمتدولوژ کیمقاله  نی. در اباشدیحائل م یوارهاید یاحتمال زیآنال

و بسط داده شده است  حیمقاله تشر نیبتن مسلح درا یطره ا وارید یبرا یاحتمال

با  ستمیس یسر کیشده و به صورت  انیب کیاستات طیتحت شرا وارید یخارج یداریپا

 یلرزه ا یطراح یبعد یمقاله مورد بررس [7همبسته مدل شده  است. ] یشکستگ یمدها

 یبر مبنا دیراه حل جد کیمقاله  نیباشد . در ا یحائل با سربار م یها وارید

ه ارائه شده است. روش توسعه داده شد واریخاک د ستمیس کیتعادل شبه ا ستات

با  واردی –خاک  ستمیس یرا مورد محاسبه قرار داده است و برا واریاثرات حضور د

 [8سربار به کار گرفته شده است. ] یز دارایخاکر
های خاکی و ژئوتکنیکی، به روش المان محدود، سازی عددی پروژهدر مدل

ت های دوبعدی به علبعدی استفاده کرد . مدلهای دوبعدی و سهتوان از مدلمی

کوچکتر بودن ماتریس سختی و در نتیجه حجم کمتر محاسبات، در زمان کمتری حل 

دهند. اگر زمان انجام محاسبات در یک پروژه بسیار حائز مسأله را انجام می

ول در شود. نسبت ضخامت به طاهمیت باشد استفاده از مدل دو بعدی توصیه می

ی زیاد در جهت طولی و برقراری ناچیز بوده؛ بنابراین به علت سخت دیوارهای حائل

بعدی وجود دارد. فرض کرنش مسطح، امکان جایگزینی مدل دوبعدی با مدل سه

بعدی انجام شده و نتایج ها به صورت دوبعدی و سهسازیکلیه مدل یلدال اینبنابر

 اند. حاصله از آنها مورد مقایسه قرار گرفته
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افزارهای المان محدود دو و و محیط خاکی اطراف از نرم برای مدل سازی دیافراگم

استفاده شده است . یکی از دالیل کلی که برای  (Plaxis 2D & Plaxis 3D-Tunnel)بعدی سه

یکی از  Plaxisافزار مد نظر قرار گرفت این مطلب بود که انتخاب این نرم

ها و هم محاسبات پروژه باشد که امروزه هم برایافزارهای تخصصی ژئوتکنیکی مینرم

گیرد که یکی از برای کارهای تحقیقاتی به صورت گسترده مورد استفاده قرار می



 

 

 

 

باشد. یکی دیگر از ها میترین دالیل آن کارآیی باال در محاسبات انواع پروژهمهم

باشد . روش المان افزار استفاده از روش المان محدود میدالیل انتخاب این نرم

بزار قوی برای حل عددی محدوده وسیعی از مسائل مهندسی است . از محدود یک ا

ای مناسب برای های سازهافزار دارا بودن الماندیگر دالیل استفاده از این نرم

افزار های این نرمباشد . یکی دیگر از تواناییمی ای صلبطرهسازی دیوار حائل مدل

باشد . با استفاده ازهای مختلف میامکان تکمیل پروژه در مراحل و یا اصطالحًا ف

افتد روی پروژه شبیه به آنچه در عمل اتفاق میاز این ویژگی ، امکان ساخت و پیش

 تر خواهد شد .فراهم شده و نتایج واقعی

متر استفاده شده  8ر حائلی به ارتفاع سازی از دیوادر این بخش برای مدل

شود و در ی متقارن، استفاده میاز یک محیط خاک برای کاهش حجم محاسباتاست. 

سازی دوبعدی باید از فرض مدل کرنش مسطح نیز استفاده شود. محل حالت مدل

گودبرداری باید فاصله قابل قبولی از مرزهای مدل داشته باشد که این مطلب از 

مشخصات مصالح به  1در جدول است. تراز تنش و کرنش کنترل شدهطریق بررسی خطوط هم

 سازی نشان داده شده است.ر مدلکار رفته د

 

 سازیلح به کار رفته در مدلمشخصات مصا -1جدول 

دیوارمشخصات مصالح   

 

 مشخصات مصالح خاک

TH υ E γ ψ φ c υ E γ 

30 15/0  22360 24 4 34 1 3/

0 
30000 17 

Cm - Mpa KN/m3 Degree Degree KN/m2 - KN/m2 KN/m3 

 
 در فاز اول ، ط خاک فعال است، در ادامهدر فاز محاسبات ابتدا فقط محی

در شود، سپس دیوار است ، فعال می که مربوط به تیغه و پاشنه و پنجهالمان صفحه 

گیرد در فاز بعدی مجددا متری از سطح زمین انجام می 2حفاری تا عمق  فاز بعدی

انند این فاز انجام گرفته و دو فاز بعدی محاسبات نیز م 5/1حفاری به عمق 

شود. متری از سطح زمین حفاری انجام می 5/6عمق  گیرد. بدین ترتیب تانجام میا

این مدل با  ای بین نتایجهای عددی، مقایسهبه منظور اطمینان از صحت نتایج مدل

توسط رانکین انجام گرفته که نتایج تطابق روابط ارائه شده برای دیوارهای حائل 

سازی به همراه نمایی از ز محیط کامل مدلبخشی ا 1در شکل  خوبی با هم داشتند.

 سازی سه بعدی ارائه شده است . دیوار در حالت مدل

   

سازی سه وار در حالت مدلسازی )ب( نمایی از دیالف( بخشی از محیط کامل مدل)  -1شکل 

 بعدی 
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دارای اهمیت بوده و ای صلب ای حائل طرهدیوارهترین معیارهایی که در یکی از مهم

عملکرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت مربوط به تغییر مکان جانبی دیافراگم است. 

ای است که بیشترین ای صلب در برابر فشار جانبی خاک به گونهدیوارهای حائل طره

دهد ؛ بنابراین کلیه مطالبی که تغییر مکان جانبی دیوار در نوک آن رخ می

شود ، درباره تغییر مکان جانبی نوک درباره حداکثر تغییر مکان جانبی مطرح می

مقدار تغییر مکان جانبی تیغه دیوار برای سه  2در شکل  دیوار نیز صادق است .

 است .ضخامت مختلف ارائه شده



 

 

 

 

      

 مترسانتی 100و  80،  60 مقدار تغییر مکان جانبی تیغه دیوار برای سه ضخامت -2شکل 

شود ، با کاهش ضخامت تیغه دیوار حائل مقادیر مالحظه می 3همان طور که در شکل 

یابد. در این حالت مقدار مربوط حداکثر تغییر مکان جانبی دیوار حائل افزایش می

،  cm110 ،105های شود . در صورتی که از ضخامتمبنا قرار داده می cm110به ضخامت 

استفاده شود ، یعنی ضخامت دیوار  60و  65،  70،  75،  80،  85،  90،  95،  100

% ، 4/36% ، 8/31% ، 3/27% ، 7/22% ، 18% ، 6/13% ، 9% ، 5/4% ، 0حائل به ترتیب 

% نسبت به مقدار مبنا کاهش پیدا کند ، مقدار حداکثر تغییر مکان 5/45% و 41

% 205% ، 155% ، 132% ، 57% ، 7/56% ، 36% ، 17% ، 0جانبی دیوار حائل به ترتیب 

 یابد . % افزایش می470% و %320 ، 262، 

 

 ن جانبی در ازای تغییرات ضخامت دیوار حائل مقادیر حداکثر تغییر مکا -3شکل 

سازی در کلیه حاالت مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی دیوار حائل در حالت مدل

بعدی و مدل ایج بین مدل سهباشد که اختالف نتبعدی میسازی سهدوبعدی بیشتر از مدل

 60و  cm110 ،105  ،100  ،95  ،90  ،85  ،80  ،75  ،70  ،65های دوبعدی در ضخامت

% ، 28% ، 30% ، 33% ، 38% ، 42% ، 5/53، %53% ، 54% ، 60% ، 64تیب برابر به تر

بعدی در های دوبعدی و سهر میانگین اختالف بین نتایج مدلباشد و به طو% می31

 باشد % می44طه با مقدار حداکثر تغییر مکان جانبی دیوار حائل در حدود راب

با کاهش ضخامت دیوار حائل مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی دیوار حائل 

گذارد ضخامت یابد . یکی از عواملی که بر صلبیت دیوار حائل تأثیر میافزایش می

یابد ، صلبیت دیوار نیز کاهش یباشد ، هنگامی که ضخامت دیوار حائل کاهش مآن می

یابد و یافته، که در نتیجه آن میزان تغییر مکان جانبی دیوار حائل افزایش می

هنگامی که ضخامت دیوار حائل افزایش داده شود در واقع بر میزان صلبیت آن 

حداکثر تغییر مکان جانبی دیوار حائل  افزوده شده است ، که در نتیجه آن میزان

بعدی مشهود است های سهدلمهای دوبعدی و هم یابد که این مسأله هم در مدلکاهش می

. 

در  cm110در کلیه حاالت در صورتی که مقادیر مربوط به دیوار حائل با ضخامت 

ت ها به صورود ، مقادیر مربوط به سایر ضخامتشبعدی مبنا قرار داده مدل سه

،  cm110 ،105  ،100  ،95های شوند . در صورتی که از ضخامتدرصدی از آن بیان می

استفاده استفاده شود ، مقدار نسبت حداکثر  60و  65،  70،  75،  80،  85،  90

بعدی در های دوبعدی و سهتغییر مکان جانبی دیوار حائل به مقدار پایه در مدل

 بیان شده است . 2جدول 



 

 

 

 

 

 أثیر تغییر ضخامت دیوار حائل بر درصد تغییرات حداکثر تغییر مکان جانبیت -2جدول 

 درصد تغییرات حداکثر تغییر مکان جانبی دیوار حائل

 (cmضخامت تیغه دیوار حائل ) 

 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 سازینوع مدل

 570 420 362 305 255 232 157 156 136 118 100 بعدیسه

 835 583 516 454 414 404 337 334 296 293 282 دوبعدی

 

به  cm110ز اشود اگر ضخامت دیوار حائل همان طور که در جدول فوق مشاهده می

cm60  کاهش یابد، میزان نسبت حداکثر تغییر مکان جانبی دیوار 5/45برسد ، یعنی %

 % افزایش خواهد یافت .470حائل در حدود 

 

 وار حائلید تیغه بررسی لنگر خمشی .4

 

لنگر خمشی مقدار تغییر  4در شکل :  مشی تیغه دیوار حائلخحداکثر لنگر  -الف 

 است .دیوار برای سه ضخامت مختلف ارائه شدهتیغه 

       

 سانتیمتر 100و  80،  60 تیغه دیوار برای سه ضخامت لنگر خمشیمقدار  -4شکل 

ضخامت دیوار حائل مقادیر شود ، با کاهش مالحظه می 5همان طور که در شکل 

یابد. در این حالت مقدار مربوط به حداکثر لنگر خمشی مثبت دیوار حائل کاهش می

 cm110 ،105  ،100های شود . در صورتی که از ضخامتمبنا قرار داده می cm110ضخامت 

استفاده شود ، یعنی ضخامت دیوار حائل  60و  65،  70،  75،  80،  85،  90،  95، 

% و 41% ، 4/36% ، 8/31% ، 3/27% ، 7/22% ، 18% ، 6/13% ، 9% ، 5/4% ، 0رتیب به ت

% نسبت به مقدار مبنا کاهش پیدا کند ، مقدار حداکثر لنگر خمشی دیوار 5/45

% ، 84/2% ، 8/2% ، 38/2% ، 57/1% ، 17/1% ، 73/0% ، 33/0% ، 0حائل به ترتیب 

 یابد . % کاهش می9/5% و %1/5، 7/3

،  cm110 ،105  ،100های بعدی و مدل دوبعدی در ضخامتف نتایج بین مدل سهاختال

% 2% ، 5/2% ، 4/2% ، 3/2به ترتیب برابر  60و  65،  70،  75،  80،  85،  90،  95

باشد و به طور میانگین اختالف % می6/1و  -%5/0% ، %5/0 ، %7/0 ، %9/2 ، %3 ، 2، 

یوار عدی در رابطه با مقدار حداکثر لنگر خمشی دبهای دوبعدی و سهبین نتایج مدل

 باشد . % می77/1حائل در حدود 

با کاهش ضخامت دیوار حائل مقادیر حداکثر لنگر خمشی دیوار حائل کاهش 

گذارد ضخامت آن یابد . یکی از عواملی که بر صلبیت دیوار حائل تأثیر میمی

یابد ، صلبیت دیوار نیز کاهش باشد ، هنگامی که ضخامت دیوار حائل کاهش میمی

یابد و هنگامی که یافته ، که در نتیجه آن میزان لنگر خمشی دیوار حائل کاهش می

ضخامت دیوار حائل افزایش داده شود در واقع بر میزان صلبیت آن افزوده شده است 



 

 

 

 

یابد که این مسأله هم ، که در نتیجه آن میزان لنگر خمشی دیوار حائل افزایش می

 بعدی مشهود است .های سههای دوبعدی و هم مدلدلدر م

 

 قادیر حداکثر لنگر خمشی دیوار حائل در ازای تغییر ضخامت دیوار حائلم -5شکل 

های دوبعدی مقدار نسبت حداکثر لنگر خمشی دیوار حائل به مقدار پایه در مدل

 بیان شده است . 3بعدی در جدول و سه

 

 ائلیوار حائل بر درصد تغییرات حداکثر لنگر خمشی دیوار حتأثیر تغییر ضخامت د -3جدول 

 درصد تغییرات حداکثر لنگر خمشی دیوار حائل

 (cmضخامت تیغه دیوار حائل ) 

 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 سازینوع مدل

 94 8/94 3/96 1/97 2/97 2/97 6/97 8/98 3/99 7/99 100 بعدیسه

 5/92 4/95 8/95 5/96 9/96 7/97 2/98 2/99 7/99 1/100 8/100 دوبعدی

 

به  cm110ز اشود اگر ضخامت دیوار حائل همان طور که در جدول فوق مشاهده می

cm60  کاهش یابد ، میزان حداکثر لنگر خمشی دیوار حائل در 5/45برسد ، یعنی %

 % کاهش خواهد یافت .6حدود 

 ائلیر نمودار لنگر خمشی تیغه دیوار حسطح ز –ب 

شود ، با کاهش ضخامت دیوار حائل مقادیر سطح مالحظه می 6همان طور که در شکل 

یابد. در این حالت مقدار مربوط به زیر نمودار لنگر خمشی دیوار حائل کاهش می

 cm110 ،105  ،100های شود . در صورتی که از ضخامتمبنا قرار داده می cm110ضخامت 

استفاده استفاده شود ، یعنی ضخامت  60و  65،  70،  75،  80،  85،  90،  95، 

% ، 8/31% ، 3/27% ، 7/22% ، 18% ، 6/13% ، 9% ، 5/4% ، 0دیوار حائل به ترتیب 

% نسبت به مقدار مبنا کاهش پیدا کند ، مقدار سطح زیر 5/45% و %41 ، 4/36

% 2% ، 5/1% ، 15/1% ، 67/0% ، 34/0% ، 0نمودار لنگر خمشی دیوار حائل به ترتیب 

 یابد . % کاهش می7/4% و 9/3،  %1/3% ، %7/2 ، 4/2، 

 

دیوار  مقادیر سطح زیر نمودار لنگر خمشی دیوار حائل در ازای تغییر ضخامت -6شکل 



 

 

 

 

 حائل 

 4مقدار نسبت سطح زیر نمودار لنگر خمشی دیوار حائل به مقدار پایه در جدول 

 بیان شده است .

 

 ت دیوار حائل بر درصد تغییرات سطح زیر نمودار لنگر خمشیتأثیر تغییر ضخام -4جدول  

ضخامت تیغه دیوار حائل 

(cm) 
110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 

درصد تغییرات سطح زیر 

نمودار لنگر خمشی دیوار 

 حائل

100 7/99 3/99 8/98 5/98 98 6/97 3/97 8/96 96 3/95 

 

به  cm110اگر ضخامت دیوار حائل از  شودهمان طور که در جدول فوق مشاهده می

cm60  کاهش یابد ، میزان سطح زیر نمودار لنگر خمشی دیوار 5/45برسد ، یعنی %

 % کاهش خواهد یافت .7/4حائل در حدود 

 

 دیوار حائلتیغه حداکثر نیروی برشی بررسی  .5

 

حداکثر یوار حائل مقادیر دشود ، با کاهش ضخامت مالحظه می 7همان طور که در شکل 

 cm110دار مربوط به ضخامت یابد. در این حالت مقنیروی برشی دیوار حائل کاهش می

،  cm110 ،105  ،100  ،95  ،90های شود . در صورتی که از ضخامتمبنا قرار داده می

% 0استفاده شود ، یعنی ضخامت دیوار حائل به ترتیب  60و  65،  70،  75،  80،  85

% نسبت 5/45% و %41 ، %4/36 ، %8/31 ، %3/27 ، %7/22 ، 18، % %6/13 ، %9 ، 5/4، 

به مقدار مبنا کاهش پیدا کند ، مقدار حداکثر نیروی برشی دیوار حائل به ترتیب 

% کاهش %9/10 ، %8/5 ، %2/4 ، %7/3 ، %3 ، %6/2 ، %9/1 ، %8/1 ، %4/1 ، %3/0 ، 0

 یابد .می

 

 یغه دیوار حائلر حائل در ازای تغییر ضخامت تمقادیر حداکثر نیروی برشی دیوا -7شکل 

بیان  5مقدار نسبت حداکثر نیروی برشی دیوار حائل به مقدار پایه در جدول 

 شده است .

 

ر ضخامت دیوار حائل بر درصد تغییرات حداکثر نیروی برشی تأثیر تغیی -5جدول شماره  

 دیوار حائل

ضخامت تیغه دیوار 

 (cmحائل )
110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 

 1/89 2/94 7/96 3/96 9/96 4/97 98 1/98 6/98 7/99 100درصد تغییرات حداکثر 



 

 

 

 

نیروی برشی دیوار 

 حائل

 

به  cm110ز اشود اگر ضخامت دیوار حائل همان طور که در جدول فوق مشاهده می

cm60  در  % کاهش یابد ، میزان حداکثر نیروی برشی دیوار حائل5/45برسد ، یعنی

 % کاهش خواهد یافت .9/10حدود 

 

 

 گیرينتیجه .6

 

ای است که ای صلب در برابر فشار جانبی خاک به گونهعملکرد دیوارهای حائل طره

دهد ؛ بنابراین کلیه مطالبی بیشترین تغییر مکان جانبی دیوار در نوک آن رخ می

یر مکان جانبی شود ، درباره تغیکه درباره حداکثر تغییر مکان جانبی مطرح می

نوک دیوار نیز صادق است . نکته قابل ذکر بعدی این مطلب است که مقدار تغییر 

باشد و تغییرات می mm5/0 تر ازکممکان جانبی دیافراگم در تراز گودبرداری 

ها صرف نظر ضخامت نیز تأثیر چندانی بر این مقادیر ندارند بنایراین از ذکر آن

 است .  شده

تیغه دیوار حائل مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی دیوار  با کاهش ضخامت

مبنا قرار داده  cm110امت یابد. در این حالت مقدار مربوط به ضخحائل افزایش می

،  cm110 ،105  ،100  ،95  ،90  ،85  ،80  ،75های شود . در صورتی که از ضخامتمی

ن جانبی دیوار حائل به استفاده شود ، مقدار حداکثر تغییر مکا 60و  65،  70

% 470% و 320% ، 262% ، 205%، 155% ، 132% ، 57% ، 7/56% ، 36% ، 17% ، 0ترتیب 

 یابد . افزایش می

سازی در کلیه حاالت مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی دیوار حائل در حالت مدل

بعدی و مدل هسباشد که اختالف نتایج بین مدل بعدی میسازی سهدوبعدی بیشتر از مدل

 60و  cm110 ،105  ،100  ،95  ،90  ،85  ،80  ،75  ،70  ،65های دوبعدی در ضخامت

% ، 28% ، 30% ، 33% ، 38% ، 42% ، 5/53% ، 53% ، 54% ، 60% ، 64به ترتیب برابر 

باشد . این مقادیر برای حداکثر % می44باشد و به طور میانگین در حدود % می31

% ، 7/0% ، 9/2% ، 3% ، 2% ، 2% ، 5/2% ، 4/2% ، 3/2یب برابر لنگر خمشی به ترت

 باشد . % می77/1ود باشد و به طور میانگین در حد% می6/1 و -%5/0% ، 5/0

با کاهش ضخامت دیوار حائل مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی دیوار حائل 

گذارد ضخامت میبیت دیوار حائل تأثیر یابد . یکی از عواملی که بر صلافزایش می

یابد ، صلبیت دیوار نیز کاهش باشد ، هنگامی که ضخامت دیوار حائل کاهش میآن می

 یابدیافته، که در نتیجه آن میزان تغییر مکان جانبی دیوار حائل افزایش می

با کاهش ضخامت دیوار حائل مقادیر حداکثر لنگر خمشی دیوار حائل کاهش 

شود . در یمبنا قرار داده م cm110بوط به ضخامت یابد. در این حالت مقدار مرمی

 60و  cm110 ،105  ،100  ،95  ،90  ،85  ،80  ،75  ،70  ،65های صورتی که از ضخامت

% 18% ، 6/13% ، 9% ، 5/4% ، 0استفاده شود ، یعنی ضخامت دیوار حائل به ترتیب 

ار مبنا کاهش پیدا % نسبت به مقد5/45% و %41 ، %4/36 ، %8/31 ، %3/27 ، 7/22، 

% ، 73/0% ، 33/0% ، 0کند ، مقدار حداکثر لنگر خمشی دیوار حائل به ترتیب 

% کاهش یافته ، مقدار 9/5% و %1/5 ، %7/3 ، %84/2 ، %8/2 ، %38/2 ، %57/1 ، 17/1

% ، 15/1% ، 67/0% ، 34/0% ، 0سطح زیر نمودار لنگر خمشی دیوار حائل به ترتیب 

% کاهش یافته و مقدار حداکثر 7/4% و 9/3،  %1/3% ، 7/2، % %4/2 ، %2 ، 5/1

% ، 3% ، 6/2% ، 9/1% ، 8/1% ، 4/1% ، 3/0% ، 0نیروی برشی دیوار حائل به ترتیب 

 یابد . % کاهش می%9/10 ، %8/5 ، %2/4 ، 7/3

با کاهش ضخامت دیوار حائل مقادیر حداکثر لنگر خمشی دیوار حائل کاهش 

گذارد ضخامت آن واملی که بر صلبیت دیوار حائل تأثیر مییابد . یکی از عمی

یابد ، صلبیت دیوار نیز کاهش باشد ، هنگامی که ضخامت دیوار حائل کاهش میمی

دیوار حائل کاهش  و نیروی برشی یافته ، که در نتیجه آن میزان لنگر خمشی

 .یابد می



 

 

 

 

% کاهش یابد ، میزان 45برسد ، یعنی  cm60به  cm110اگر ضخامت دیوار حائل از 

 وزایش خواهد یافت % اف470نسبت حداکثر تغییر مکان جانبی دیوار حائل در حدود 

% ، میزان سطح زیر نمودار لنگر 6میزان حداکثر لنگر خمشی دیوار حائل در حدود 

% و میزان حداکثر نیروی برشی دیوار حائل در حدود 7/4خمشی دیوار حائل در حدود 

 یافت . % کاهش خواهد9/10
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