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 خالصه

طراحی دیوار حائل دارای اهميت  در خاکفعال  فشار مقدار توزیع وتعيين 

مطالعات محدودی روی مقایسه بين تئوری های تحليلی فشار فعال خاک  .زیادی است

 این تئوری ها بينمقایسه ای ارائه شده، صورت گرفته  است. در این مقاله، 

رفتار خاک انجام شد.  PLAXIS افزار نرم با استفاده ازو  المان محدود روش با

کولمب استفاده شده است. -االستوپالستيک فرض شده و از معيار گسيختگی موهر

. مطالعات پارامتری نيز دیوار حائل بتنی با رفتار االستيک خطی مدل شده است

که افزایش  دهد می نشاننتایج  جهت بررسی توزیع فشار فعال خاک انجام شد.

زاویه اصطکاک داخلی موجب کاهش فشار فعال خاک و در مقابل، افزایش وزن واحد 

 تئوریهمچنين مشاهده شد که خاک و ارتفاع دیوار موجب افزایش آن می شود. 

دارد،  PLAXISنرم افزار  تحليل مطابقت را با نتایج حاصل از بيشترین رانکين

 به طراحی بهينه دیوار حائل می گردد. لذا استفاده از این تئوری منجر

 

 .PLAXISفشار فعال خاک، دیوار حائل، مطالعه مقایسه ای، کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 
)فعال و خاک نگرانی اصلی در تحليل و طراحی دیوار حائل، تعيين فشار جانبی  

در  خاکغير فعال( روی دیوار حائل است. در مسائل دیوار حائل، فشار فعال 

یک گام بسيار مهم  خاکدارد. تعيين توزیع فشار فعال مهمی سيختگی دیوار نقش گ

 Rankineن است. تئوری های مرسوم مانند ل دیوار حائل و متعاقبًا طراحی آدر تحلي

ار و توزیع به صورت گسترده در طراحی دیوار حائل جهت محاسبه مقد Coulombو 

توزیع خطی فشار فعال  ،هاین وجود کبا  .]2و1[ می شوند تفاده فشارفعال خاک اس

. ]4و3[ غير دقيق است Roscoeو  Terzaghi، به نظر Coulombو  Rankineفرض شده توسط  خاک

، غير خطی است و حداکثر فشار فعال در پای دیوار اتفاق خاکتوزیع فشار فعال 

به دست آوردن توزیع غيرخطی فشار  براینمی افتد. بنابراین، تحقيقات بيشتر 

قوسی شدن شرایطی  .]8-5[ ( متمرکز شدArchingدر نظر گرفتن اثر قوسی) با خاکعال ف

می  توده خاک با تنش بيشتر به توده خاک با تنش کمتر یکاست که باز توزیع تنش 

 . ]9[ باشد

Dubrova   از نخستين محققانی است که اثر قوسی شدن را در توزیع فشار فعال خاک

 که دیوار در نقطه ای در ميانه ارتفاعش می چرخد رفتدر نطر گدر نظر گرفت. او 

این است که فقط برای سطوح صاف قابل کاربرد است و برای  Dubrova. ایراد روش ]5[

جهت  Dubrovaاشاره کرده است که روش  Roscoe. ]10[ سطوح شيب دار به کار نمی رود

دیوار حائل جای  تعيين توزیع فشار خاک با در نظر گرفتن ُمد تغيير مکان جانبی

 .]4[ بررسی دارد

Wang  یک روش تحليلی جهت تعيين نتيجه تئوریک فشار خاک روی یک دیوار حائل

، به صورت منحنی Wang. فشار فعال روش ]6[ پيشنهاد داد Coulombبراساس تئوری 

یک نيروی  Wangاشاره می کنند که فرمول بندی روش  Salgadoو  Paikتوزیع می شود. 

. به هر ]7[ محاسبه می کند را می دهد Coulombبرابر با آنچه که تئوری  فعال کلی

، Wangبرای نيروی فعال کل، دقيق نيست. براساس روش  Coulombحال در واقعيت، حل 

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف1
 کارشناش ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف2

mailto:bahram.gonbadi@gmail.com


 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1ر و مه 30

 

 

  و ضریب فشار در حالت سکون بایستی بين ضریب فشار فعال  Kضریب فشار جانبی 

. ولی بحث بيشتری در این ]6[ بيشتری در این زمينه الزم است باشد و لذا تحقيقات

 انجام نشده است. Wangمورد بوسيله 

 Paik  وSalgado   حرکت دیوار را انتقالی و صفحه گسيختگی را که زاویه ،  

با افق می سازد خطی فرض کردند. آن ها دقت ضریب جدید فشار فعال خاک به دست 

این  Kawnقدار نسبت تنش فعال جانبی پيشنهادی خود کنترل کردند و آمده را با م

( مطابقت داد. ضریب را با مقادیر ضریب فشار فعال رانکين برای دیوار صاف )

به عالوه آن ها تئوری خود را با تئوری های دیگر مقایسه کردند. نشان داده شده 

ی های دیگر به طور سازگارتری با نتایج نسبت به تئور Salgadoو  Paikاست که روش 

 .]7[ آزمایشگاهی مطابقت دارد

 بينی پيش ،شکل سهموی شکست سطح.  ]8[است Salgadoو  Paik اصالح روش  Patraو  Goelتئوری

 Paik شده توسط  گرفته نظر در دایره ای قوس به نتایج تجربی، نسبت نزدیک تری به

 دادند نشان وکردند  مقایسه Salgadoو  Paikبا آنها نتایج خود را  .دارد Salgadoو 

 دقيق تر است. شان که نظریه

برای تعيين نيز  عددی مختلف های روش، بحث شده تحليلی تئوری های غير از این

  .می باشد خاک موجود جانبی فشار توزیع

 می شود و از اتالف حائل کارآمد دیوار طراحیموجب  ،خاک فعال فشار دقيقتوزیع 

جلوگيری می کند. از این رو ضروری است که دقيق ترین  ساختمانی مواد و مصالح

نظریه جهت طراحی دیوار حائل مورد استفاده قرار گيرد. تئوری های مختلفی برای 

تحليل دیوار حائل موجود است. با این حال مطالعات محدودی روی مقایسه این 

 ردتحليلی جهت مقایسه موتئوری ها انجام شده است. در این تحقيق، نظریه های 

، مدلسازی عددی با استفاده از نرم افزار در کنار اینمطالعه قرار گرفته است. 

PLAXIS وری مورد مطالعه استفاده شده است. برای بررسی تئPLAXIS   به عنوان یک

نرم افزار تحليل المان محدود برای نشان دادن رفتار واقعی توزیع فشار فعال 

خود را با مقایسه با  PLAXISمدل  Liu و  Yangبه عالوه،  .ا داردخاک مزایای خود ر

تایيد کردند و   Keissarو  Frydmanنتایج آزمایش های سنتریفيوژ ثبت شده بوسيله 

را در نشان دادن دقت مدلسازی عددی افزایش می  PLAXISاین قابليت نرم افزار 

وری های تحليلی، سازگاری . مقایسه بين تحليل های المان محدود و تئ]12و11[دهد

و همکارانش  Salmanتئوری ها را با رفتار واقعی فشار فعال خاک نشان می دهد. 

را با تحليل های نرم افزار المان  Dubrovaو  Coulombو  Rankineنيز تئوری های 

. تعيين دقيق فشار فعال خاک عالوه بر کاربرد در ]13[مقایسه کردند  CRISPمحدود 

حائل، در حل سایر مسائل مرتبط مانند خصوصيا ت لرزه ای که توسط  طراحی دیوار

 .]14[و همکارانش مطالعه شده است به کار می رود  Linآقای 
تئوری های متعدد دیگری نيز برای پيش بينی توزیع فشار زمين و اثر آن روی 

تنها  .]16و15[ ( Evangelistaو  Yangرفتار دیوارهای حائل پيشنهاد شده است. )مثل 

تئوری های محدودی می تواند اینجا ارائه شود. در این مقاله روی تئوری های 

ارائه  تئوری های کالسيک Coulombو  Rankineمعروف و پرکاربرد تمرکز شده است. 

که اثر قوسی شدن را در استخراج فشار فعال خاک  اولين کسی است  Dubrovaو  دادند

 .به کار برد

 

 

 PLAXISا استفاده از ب عددیمدل سازی  .2

 
تحليل های المان محدود یکی از دقيق ترین روش های عددی برای یافتن حل تقریبی 

مسائل مهندسی می باشد. به کمک نرم افزارهای المان محدود که تکرارهای زیادی 

را می توانند انجام دهند دقت تحليل های المان محدود با شرایط واقعی مسائل 

 يدا می کند. دیوار حائل مطابقت پ

به منظور مقایسه  PLAXISدر این کار، مدلسازی عددی با استفاده از نرم افزار 

تئوری های تحليلی با تحليل های المان محدود و انجام مطالعات پارامتری صورت 

( پارامترها و هندسه استفاده شده در مدلسازی 1( و شکل )1گرفته است. جدول )

PLAXIS رائه شده توسط آقایان را نشان می دهد. مدل اYang  و Liu  با مقداری

 .]12[اصالحات به عنوان مدل مرجع استفاده شده است
 

پارامترهای استفاده شده برای مدل سازی عددی  دیوار حائل با استفاده از  -1جدول 

PLAXIS 
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 مقدار پارامتر عنوان

 مشخصات خاک

-وزن مخصوص خاک)خشک(

() 

 

  (°)Фک، زاویه اصطکا

   ()-چسبندگی،  

  ()Eمدول االستيک، 
  ϑنسبت پواسون، 

  

مشخصات مصالح دیوار 

 حائل

  () سختی خمشی،

  () سختی محوری، 

مشخصات هندسی دیوار 

 حائل

  () فاع دیوار، ارت

  () عرض خاکریز پشت، 
 

 

 
برای مقایسه تئوری های مختلف روی فشار فعال خاک و تحلیل های  PLAXISمدل  – 1شکل 

 المان محدود

 

 آن ها تفسیرنتایج و  .3

 . توزیع فشار فعال خاک3.1

 
ک غيرخطی است و فشار بيشينه در پایين دیوار رخ نمی دهد توزیع فشار فعال خا 

را تایيد  Patraو  Goel(. بنابراین، نتایج، عيارت گفته شده توسط آقایان 2)شکل 

با فرض یک سطح گسيخگی  Coulombو  Rankineمی کنند.آن ها بيان کردند که نظریه 

ر در نظر می گيرد، مسطح مستقل از اصطکاک دیوار،  فشار بيشينه را در پای دیوا

فرض کرد که سطح  Terzaghi که ارتفاع مرکز فشار را کم برآورد می کند. در حالی که

 گسيختگی تقریبا سهموی است و تنش صفر در پای دیوار رخ می دهد.
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            خاکروی فشار فعال  PLAXISتئوری های مختلف و تحلیل  -3شکل          

 PLAXIS خاک از مدل توزیع فشار فعال -2شکل

 

 PLAXIS. مقایسه تئوری های تحلیلی با مدلسازی 3.2

 

( یک نمودار ترکيبی همه تئوری های تحليلی روی فشار فعال خاک و تحليل 3شکل )

( می 3را نشان می دهد. از شکل ) Liuو   Yangشامل مدل حاضر و مدل  PLAXISهای 

 توان به نتایج زیر رسيد:

اک در نيمه باالیی دیوار خطی است. این با نتایج همه تئوری (توزیع فشار فعال خ1

مقدار فشار فعال  Patraو  Goel مطابقت دارد. تئوری Patraو  Goelهای تحليلی به جز 

 خاک بيشتری در نيمه باالیی دیوار نسبت به مدل حاضر می دهد.

% 80تا % 50( برای نيمه پایينی دیوار توزیع فشار فعال خاک غيرخطی است. از 2

مطابقت دارد و خطی می  Rankineارتفاع دیوار، توزیع فشار فعال خاک با تئوری 

% ارتفاع دیوار بيشتر توزیع فشار 80ماند. بنابراین می توان نتيجه گرفت که تا 

% ارتفاع دیوار تا پای دیوار 80مطابقت دارد. پس از  Rankineفعال خاک با تئوری 

رت سهمی می شود. برای این بخش، تئوری های ارائه ارتفاع( توزیع فشار بصو 100%)

مقدار فشار فعال  Patraو Geol وSalgado و  Coulomb ، Dubrova ، Wang ،Piakشده با 

نتایج سازگارتری با تحليل  Rankineکمتری از مدل حاضر می دهد، و تنها تئوری 

انکين یکی از نسبت به دیگر تئوری ها نشان می دهد. اگر چه تئوری ر PLAXISهای 

اشتباه اشاره شده است، با  Terzaghiمرسوم ترین تئوری هاست و توزیع خطی آن توسط 

، سازگاری مقدار تئوری رانکين در فشار فعال  PLAXISاین وجود، از تحليل های 

خاک با تحليل های المان محدود تاثير آن را برای استفاده در مسائل دیوارهای 

ابراین می توان نتيجه گرفت که تئوری رانکين نتایج حائل اثبات کرده است. بن

دقيق تری هم برای مقدار و هم توزیع فشار فعال خاک در مقایسه با تئوری های 

 دیگر می دهد.

، ترتيب فزاینده درجه سازگاری با  Rankine( برای دیگر تئوری ها بجز تئوری 3

 تحليل المان محدود به صورت زیر می باشد:

Coulomb ، Dubrova ، GoelوPatra ، Wang ، Piakو Salgado  

% 100% تا 90در محدوده  PLAXIS( محل اثر فشار فعال بيشينه خاک از تحليل های 4

محل اثر فشار فعال  Wang( برای تئوری 3ارتفاع دیوار است. با توجه به شکل) 

پایين تر از این محدوده می باشد و مقدار بيشينه کمتری نيز دارد. این محدوده 

می باشد.  PLAXISبه مقدار جزئی باالتر از نتيجه  Salgadoو   Paikبرای تئوری 

دارد که محل اثر   Plaxisبيشترین انحراف را از نتيجه  Patraو   Goelنتيجه تئوری 

% ارتفاع دیوار قرار گرفته است. 90% تا 80نه خاک آن در محدوده فشار فعال بيشي

فشار فعال بيشينه خاک در   Dubrova و Rankine ، Coulombدر نهایت، برای تئوری های 

نتيجه   Wangپای دیوار قرار دارد. بنابراین می توان نتيجه گرفت که روش 
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فشار فعال بيشينه خاک  سازگارتری را با تحليل های المان محدود برای محل اثر

 مهيا می کند.

 

 

 . مطالعه پارامتری3.3

 .وزن مخصوص خاک3.3.1

 

بخش  PLAXISاولين مطالعه پارامتری روی تغييرات وزن مخصوص خاک انجام شد. مدل 

به عنوان مدل کنترلی استفاده شد. توزیع فشار   16.4قبلی با وزن مخصوص

( نشان داده شده است. در این مطالعه 4خصوص در شکل )فعال خاک با تغييرات وزن م

 استفاده شده است.  18،  16.4، 15، 12پارامتری وزن مخصوص های 

 

 
 نمودار فشار فعال خاک با وزن مخصوص های متفاوت -4شکل

( فشار فعال خاکی که در هر عمق روی دیوار حائل اثر می کند 4با توجه به شکل )

ش وزن مخصوص خاک افزایش می یابد. این وضعيت با بحث قبلی که در آن با افزای

خاک با وزن مخصوص بيشتر فشار فعال خاک بيشتر ی روی دیوار حائل اعمال می کند 

مطابقت دارد. محل اثر فشار فعال بيشينه خاک با تغيير وزن مخصوص خاک به صورت 

یش وزن مخصوص خاک محل اثر ( با افزا4قابل توجهی تغيير نمی کند. مطابق شکل )

 فشار فعال بيشينه خاک به صورت جزئی به سمت باالی دیوار حرکت می کند.

زمانی که وزن مخصوص افزایش می یابد، تنش قائمی که روی جرم خاک اثر می کند 

افزایش می یابد، که در نهایت منجر به افزایش تنش فعال جانبی می شود. عالوه بر 

وص باالتر نياز به جابجایی دیوار کمتری برای توسعه فشار این، خاک با وزن مخص

فعال دارد. بنابراین می توان توضيح داد که وقتی وزن مخصوص خاک افزایش می 

 یابد فشار فعال خاک روی دیوار حائل نيز افزایش می یابد.

 

 

 . زاویه اصطکاک خاک3.3.2

 
با استفاده از مدل  دومين مطالعه پارامتر ی روی تغييرات زاویه اصطکاک خاک

بخش قبلی به عنوان مدل  PLAXISانجام شد. مدل  مشابه استفاده شده در بخش قبلی

کنترلی در این مطالعه پارامتری استفاده شده است. مقدارهای زاویه خاک 

نشان دهنده  درجه در این بخش استفاده شده است. مقدار  40و36و30و20و10و0

های مختلف  ( توزیع فشار فعال خاک را برای 5باشد. شکل ) رفتار مایع خاک می

 نشان می دهد.

درجه بيشتر می شود، توزیع  0( زمانی که زاویه اصطکاک از 5با توجه به شکل )

درجه ، توزیع فشار  فشار فعال خاک از خطی به غيرخطی تغيير می کند. برای 

ر بيشينه آن در پایين دیوار می باشد. برای این مورد فعال خاک خطی است و مقدا

، مقاومت برشی در خاک وجود ندارد)چسبندگی و زاویه اصطکاک خاک صفر می باشد(. 

بنابراین ، درشرایط مایع ، خاک مقاومت برشی مهيا نمی کند و فشار فعال خاک به 

ه این دليل طور مستقيم با تنش قائمی که روی خاک اثر می کند متناسب است. ب

 ( می باشد.5توزیع فشار فعال خاک برای این حالت به صورت خطی همانند شکل )

با افزایش زاویه اصطکاک، فشار فعالی که در هر عمق روی دیوار حائل وارد می 

شود کاهش می یابد و محل اثر فشار فعال بيشينه خاک )به سمت باالی دیوار( 

مقاومت برشی داخلی خاک با افزایش زاویه افزایش می یابد. این به خاطر افزایش 

اصطکاک خاک می باشد. از این رو ، فشار فعال خاک کمتری می تواند توسعه یابد. 

کمترین مقدار فشار فعال خاک و بيشترین ارتفاع محل اثر فشار فعال بيشينه خاک 
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ین، زمانی مشاهده شده است. عالوه بر ا  )به سمت باالی دیوار( برای مورد 

درجه است، اختالف بين توزیع های فشار فعال  30که زاویه اصطکاک خاک بزرگتر از 

خاک با تغييرات زاویه اصکاک خاک کمتر از زمانی است که  زاویه اصطکاک خاک 

درجه می باشد. این تغييرات با زاویه اصطکاک با مطالعه پارامتری  30کوچکتر از 

 مطابق می باشد. Salgadoو  Paikانجام شده توسط 

 

 

 
 تغییرات توزیع فشار فعال خاک با عمق در زاویه های اصطکاک متفاوت -5شکل 

 
 -7شکل     نمودار فشار فعال خاک با عمق در ارتفاع دیوارهای مختلف -6شکل 

 تغییرات توزیع فشار فعال خاک با عمق نرمالیز شده

 

 ارتفاع دیوار .3.3.3

 
طالعه پارمتری ارتفاع دیوار است. در مدل کنترلی از پارامتر متغير در سومين م

متر استفاده شده است. در این مطالعه مقدارهای  5بخش قبلی ارتفاع دیوار 

( نتایج تحليل های 6متر می باشد. شکل ) 6و  5و  4ارتفاع دیوار استفده شده 

PLAXIS .را نشان می دهد 

ع فشار فعال خاک اثر ندارد، ( ارتفاع دیوار روی نحوه توزی6با توجه به شکل )

ولی روی مقدار آن اثر می گذارد. نحوه توزیع فشار فعال خاک در طول کل ارتفاع 

متر انتهایی از پایين دیوار به صورت خطی باقی می ماند و  0.5دیوار به جز 

مقدارهای مشابه دارد. یعنی می توان این گونه گفت که بخش خطی توزیع فشار فعال 

 5.5و  4.5متری در  6و  5متر و برای دیوارهای  3.5متری باالی  4ار خاک برای دیو
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متر انتهایی ارتفاع دیوار، توزیع فشار فعال خاک به  0.5متر رخ می دهد. در 

صورت سهمی است و مقدار آن با افزایش ارتفاع دیوار افزایش می یابد. نتایج با 

( نشان داده شده است 7ل )همانگونه که در شک Salgadoو  Paikمطالعه پارامتری 

( توزیع فشار فعال خاک در هر نسبت عمق به 7مطابقت دارد. با توجه به شکل )

 ارتفاع با افزایش این نسبت افزایش می یابد.

 

 

 . اثر چسبندگی3.4

 
به منظور بررسی اثر  Liuو  Yang( با توجه به مدل 2دیگر)مدل  PLAXISیک مدل 

 1اک ساخته شد. در این مدل ، چسبندگی چسبندگی روی توزیع فشار فعال خ

( زمانی که 8استفاده شده است.با توجه به نتایج نشان داده شده در شکل )

چسبندگی در خاک وجود دارد ، یک منطقه با فشار فعال صفر در باالی دیوار رخ می 

 بقت دارد.مطا Coulombو Rankineدهد. این نتيجه با منطقه ترک کششی ارائه شده با 

 

 
 PLAXIS( مدل b( و 2( مدل )a مقایسه فشار فعال خاک روی  -8شکل 

  موردی مطالعه.  3.5

 
چک شد و جواب  Liuو  Yangساخته شده با مدل پایه  PLAXISبا توجه به اینکه مدل 

های مناسبی از آن حاصل شد، در اینجا توزیع فشار فعال خاک دیوار حائل شهرک 

 ( آورده می شود.2تفاده از مدل ساخته شده طبق مشخصات جدول)بوعلی تهران با اس

 
 

 بوعلی تهران برای مدلسازی عددی شهرک مشخصات خاک دیوار حائل-2جدول 

 مقدار پارامتر عنوان

 مشخصات خاک

-وزن مخصوص خاک)خشک(

() 

 

  (°)Фزاویه اصطکاک، 
   ()-چسبندگی،  

  ()Eمدول االستيک، 
  ϑنسبت پواسون، 
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 PLAXISتوزیع فشارفعال خاک دیوار حائل شهرک بوعلی تهران حاصل از مدل  -9شکل

 

 .  نتیجه گیری4

 
( از مقایسه فشار فعال خاک محاسبه شده از تئوری های تحليلی و تحليل های 1

کين بيشترین سازگاری را از لحاظ مقدار و توزیع المان محدود، نتایج تئوری ران

 نشان می دهد.  PLAXISفشار فعال خاک با مدل های 

(در مطالعات پارامتری ، زمانی که زاویه اصطکاک خاک افزایش می یابد، فشار 2

فعال خاک کاهش می یابد. از طرف دیگر، زمانی که وزن مخصوص خاک و ارتفاع دیوار 

 فعال خاک افزایش می یابد. افزایش می یابد، فشار

(برای خاک چسبنده، منطقه کششی با فشار فعال خاک صفر در باالی دیوار حائل 3

 وجود دارد.

(به کارگيری دقيق ترین تئوری، که در این مطالعه تئوری رانکين اثبات شد، می 4

 تواند منجر به طراحی دیوار حائل کارآمد شود.
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