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مطالعۀ آزمایشگاهی گودبرداری بهروش سیستم ترکیبی شمع و انکراژ
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چکیده در این مقاله بااستفاده از تکنیک مدلسازی فیزیکی به مطالعۀ آزمایشگاهی دیوار حائل شمع درجا با مهاربندی انکراژ در خاک
ماسهای پرداخته شدهاست .نتایج کل آزمایشها در این پژوهش حاکی از آن است که نسبت بیشینه تغییرمکان جانبی دیوار به عمق گودبرداری
(  ) hm / Hدر محدودۀ  0/941%الی  0/19%قرار دارد .همچنین ،نسبت بیشینه نشست سطح زمین به عمق گودبرداری (  ) vm / Hدر محدودۀ
 0/99%الی  0/77%اندازهگیری شدهاست .همچنین ،در این پژوهش به بررسی مکان بیشینه جابهجایی جانبی دیواره ،تعیین الگوی نشست
سطحی زمین بهمنظور استفاده برای مطالعات آزمایشگاهی و نیز ،تعیین عمق مدفون دیوارۀ شمعی پرداخته شدهاست.
واژههایکلیدی مطالعۀ آزمایشگاهی ،گودبرداری ،انکراژ ،نشست زمین ،تغییرشکل دیوار.

Experimental Study of the Excavation Using Pile-Anchorage System
J. Bolouri Bazaz

M. Abdollahi

Abstract In this paper, a laboratory study of the Bored Pile Retaining Wall with Anchorage Bracing in
sandy soils has been conducted. To this end, the physical modeling in laboratory condition was used. The
results of the experiments suggest that the ratio of maximum lateral displacement of wall to the depth of
excavation ( hm / H ) is in the range of 0.145% to 0.51%. Also, the ratio of maximum ground surface
settlement to the depth of excavation ( vm / H ) is estimated in the range of 0.11% to 0.76. Furthermore, this
study investigated the location of maximum lateral displacement of the walls, the ground surface
settlement pattern to be used in laboratory studies and determination of the depth of penetration pile.
Key Words Laboratory Study, Excavation, Anchor, Ground Settlement, Wall Deflection.

 تاریخ دریافت مقاله  17/9/22و تاریخ پذیرش آن  17/9/20میباشد.
( )9دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ،گروه عمران گرایش ژئوتکنیک ،دانشگاه فردوسی ،مشهد.
( )2نویسندۀ مسئول ،دانشیار ،گروه عمران ،دانشکدۀ مهندسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد.

Email:bolouri@um.ac.ir

20

مطالعۀ آزمایشگاهی گودبرداری به روش سیستم ترکیبی شمع و انکراژ

مقدمه

واقعی .مدلسازی فیزیکای هام چناین مایتواناد بارای

یکی از مهم ترین مسائل رایج در صنعت ساخت و سااز

صحتسنهی نتایج تحلیلهاای عاددی باهکاار رود .در

ساختمانی دنیای امروز ،نیاز به گودبرداریهای عمیق در

منابع فنی روابطی برای انتماب صاحیح نسابت ابعاادی

مناطق متراکم شهری میباشاد .گاودبرداریهاای عمیاق

وجود دارد کاه مایتوانناد ماورد بررسای قارار گیرناد.

تأثیر بهسزایی در تغییر توزیع تنش در الیههای خااک و

استفاده از مدلسازی فیزیکی یا کوچاکمقیااس روشای

همچنین جابهجایی زمین دارند .گودها میتوانناد باعا

است که در مهندسی ژئوتکنیاک ساابقهای دیریناه دارد.

انحراف جانبی دیوار و حرکت زمین شاوند کاه ممکان

ون ] [15اولین کسی بود کاه اساتفاده از مادل شامع را

آسیب به سااختمانهاا و تههیازات مهااور

گزارش کرد و مطالعات خود را برروی شمعهاای مایال

شود؛ لذا گودبرداری و سازۀ نگهباان باهعناوان یکای از

و قااائم متمرکااز نمااود .هاامچنااین ،مطالعاااتی درجهاات

مسائل چالشبرانگیز در مهندسی عمران بهشمار می رود.

بارگذاری جانبی شمع در خاکهای چسبنده توسط مدل

عدم دقت در طرح ،محاسبه و اجارای گاودبرداریهاا و

فیزیکاای انهااام شااد ] .[16آزمااایشهااای اسااتاتیکی و

سااازههااای نگهبااان مهارکننااده در مناااطق شااهری و در

سایکلیک برروی گروه های شمع مدفون در خااک هاای

مهاورت ساختمان ها ،می تواند خسارات جاانی و ماالی

ماسهای انهام شد و این نتیهه بهدست آمد که اثر گاروه

گسترده ای درپی داشتهباشد؛ بناابراین تمماین خساارت

برای زمانیکه فاصلۀ شمعها بیش از هشات برابار قطار

ناشی از گودبرداری برروی ساازه هاای مهااور گاود از

شمع باشد ،ناچیز است ] .[17همچنین تست بارگاذاری

اهمیاات ویااژهای برخااوردار اساات .میاازان و شااکل

جانبی روی شمع های مدل قائم و مایال انهاام شاد تاا

جابه جایی دیوار ناشی از گودبرداری های عمیق بساتگی

معیار طراحی پی برای انهمن مهندسای ارتاش آمریکاا

به عوامل گوناگون دارد.

توسعه داده شود ].[18

است باع

مطالعااات زیااادی باارروی رفتااار دیااوار باار اثاار

در پژوهش حاضر سعی شدهاست با سااخت یاک

گااودبرداریهااای عمیااق صااورت گرفت اهاساات ]،[1-6

مدل آزمایشگاهی ،رفتاار گاودبرداری باه روش سیساتم

هم چنین ،چندین مطالعه برروی جابهجاایی هاای زماین

ترکیبی شمع و انکراژ و بهویژه نحوۀ اعمال پیشتنیدگی

ناشی از گودبرداری در رس ها انهام شدهاسات ]،[7-12

انکر در آزمایشگاه مدل شود و رفتاار گاودبرداریهاای

اما محققان کمی گودبرداری در ماسهها را مورد بررسای

عمیق در مهاورت ساختمان (با اعماال ساربار معاادل)

قرار دادهاند ] .[5,13از طرفی روشهای عددی میتوانند

مورد بح

و بررسی قرار گیرد.

جابهجاییهای ناشی از گودبرداری را پیشبینای نمایناد،
اما اغلب انتماب یک مدل ساختاری مناساب و تعریا

توصیف مدل فیزیکی

پارامترهای مربوط به خاک از مهمترین عوامل درجهات

همانگونه که قبالً بیان شد در این پاژوهش باه مطالعاۀ

دستیابی به نتاایج دقیاق اسات ][14؛ لاذا بااساتفاده از

آزمایشااگاهی رفتااار گااودبرداری در خاااک ماسااهای

مدلسازی فیزیکی به بررسی اهاداف ککرشاده در ایان

بااستفاده از مادلساازی فیزیکای پرداختاه شاده اسات.

پژوهش پرداخته شدهاست .مدلسازی فیزیکای یکای از

بهمنظور رسیدن به اهداف مورد نظار در ایان پاژوهش،

روش های معتبار بارای بررسای ایان روشهاا و تأییاد

مدل فیزیکی شامل یک جعبۀ فلزی بهعنوان محیط گاود

صحت محاسبات میباشد .مدلساازی فیزیکای عباارت

به طول دو متار ،عارو و ارتفااک یاک متار مایباشاد.

است از ساختن مدل مقیاسشدهای از ابنیۀ ژئوتکنیکی و

همچنین جعبۀ فوق دارای فضای کافی بارای بارگاذاری

انهام بارگذاری الزم برروی آن برای شبیهسازی شارایط

سااازه بااهعنااوان سااربار موجااود در مهاااورت محاال
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گودبرداری مایباشاد .جاداره هاای ایان جعباه توساط

شااکل ( )9نمااایی از جعبااۀ آزمااایش و ماادل

طلق هاای شافاف بارای مشااهدۀ روناد تغییرشاکلهاا

مقیاسشده ای از سازۀ مهااور گاود را نشاان مایدهاد.

پوشانده شدهاست.

شایان ککار اسات کاه بااساتفاده از رواباط مادلساازی

بهمنظور مدلسازی شمعهای سیستم سازۀ نگهباان

فیزیکی و تشابه ابعادی و باتوجه به بارهای مرده و زندۀ

از تعدادی لوله از جنس پلیپروپیلن که مشمصات آنهاا

سازهها ،اقدام به تهیۀ این مدل شدهاسات .هامچناین در

در جدول ( )9آورده شدهاسات اساتفاده گردیادهاسات.

این شکل طرحی شماتیک از جعبۀ آزمایش و تههیزات

ابعاد این شمعها بهصورت مقیاسشاده نسابتباه مادل

مورد استفاده در انهام آزمایشها نشان داده شادهاسات.

واقعی انتماب شدهاست .شایان ککر است که مشمصات

الزم بااه ککاار اساات کااه باارای ماادل کااردن مراحاال

ارائهشده برای شمع در جدول ( )9حاصل از برگاههاای

گودبرداری ،از  90دریچه باه ارتفااک  90ساانتیمتار در

اطالعاتی تهیهشده از کارخانۀ سازنده میباشد .براسااس

قسمت جلویی جعباۀ آزماایش اساتفاده شادهاسات .باا

سمتی شمعهاا و تشاابه ابعاادی ،درنهایات باا بررسای

برداشااتن هاار یااک از ایاان دریچااههااا ،یااک مرحلااه از

گزینههای موجود و همچنین داشتن اطالعاتی نظیر ابعاد

گودبرداری مدل میشود.

هندساای و ماادول االستیساایتۀ مااورد نظاار ،لولااههااای
پلیپروپیلن برای انهام مدلسازی انتماب گردیدهاست.
جدول  9مشمصات شمعهای مورد استفاده در مدلسازی فیزیکی
جنس
پلیپروپیلن

ضمامت

()mm

قطر داخلی

6/ 7

()mm

قطر خارجی

26/6

()mm

01

طول

مدول االسیسته

()mm

0111

(ال )

()GPa

2

(ب)

Schematic design
of the adjacent structures
) (1.144 kN/

150mm

Diameter
30mm

a

)c=0.2H=160 mm , a=65 (degree
)b=15 (degree

Excavation depth
(H): 800mm

b

Potential
Failure
Surface

Z:
Excavation
depth
at every stage

340mm

Depth of Penetration:
200mm

(ج)
شکل ( 9ال ) نمای واقعی( ،ب) نمایی از انکرهای مورد استفاده در مدل( ،ج) مقطع عرضی مدل فیزیکی
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مصالح

شامل حفاری ،قارار دادن کابال ،تزریاق انتهاا و درانتهاا

در آزمایش های صورتگرفته ،از ماسۀ شکستۀ سیلیسای

کشیدن مهارها مایباشاد .در ایان پاژوهش ،یاک مادل

استاندارد شمارۀ  979فیروزکوه استفاده شده است .شکل

فیزیکی متشاکل از سیساتم انکاراژ و شامع ،طراحای و

( )2منحنی دانهبندی را ارائه میدهاد و جادول ( )2نیاز

ساخته شدهاست .به این منظور باتوجه به مادلی واقعای

بیانگر مشمصات فیزیکی این ماسه میباشد.

از مطالعات تشابه ابعادی کمک گرفته شدهاسات .شاکل
( -9ب و ج) طرحااای شاااماتیک از سیساااتم انکاااراژ

جدول  2خواص فیزیکی ماسه 979
وزن ممصوص
خشک

) (kN/m3

91/71

زاویۀ اصطکاک
داخلی

)(Degree

ساختهشده درجهت انهام مطالعات آزمایشاگاهی و نیاز
40

ابعاد درنظر گرفتهشده برای قسمتهای ممتل

مادل را

نشان میدهد .شکل ( )3ممزن آزمایش را نشان میدهد

Gs

2/712

)D10 (mm

0/977

که با سیستم بارش تا تراز قرارگیری انکر پر شدهاسات.

emin

0/703

)D60 (mm

0/40

در این مرحله انکرها با زاویۀ  91درجاه در خااک قارار

emax

0/143

Cc

9/092

داده می شوند و از جلو به دیوار ،بدون اعمال هیچگوناه

Cu

2/311

نیرویی متصل میشوند .سپس بارش ماساه (در جلاو و
پشت دیوار) تا پر شدن کامل آن ادامه مییابد.

شکل  2منحنی توزیع دانهبندی ماسۀ فیروزکوه شمارۀ979

شکل  3نمایش سیستم انکراژ قبل از تکمیل شدن مدل فیزیکی

پساز پر شدن کامل ممزن توسط دساتگاه باارش

انکراژ و پیشتنیدگی در مدل فیزیکی
روش انکراژ یا دوخت باه پشات ،از جملاه مهامتارین

ماسه باتوجاه باه دانسایتۀ نسابی ماورد نظار ،اقادام باه

روش های اجرای سازۀ نگهبان است کاه باهطاور نسابتاً

خاکبرداری مرحله ای مطابق با توضیحات ارائاهشاده در

گستردهای مورد استفاده قرار میگیارد .در ایان روش از

بمش های قبل میگردد .خاکبرداری تاا اولاین تاراز از

کابلهای پیشتنیدگی و یا اساترندها اساتفاده مایشاود.

انکرها ،ادامه مییابد .حال نوبات باه پایشتنیاده

ردی

یاک سیساتم انکاراژ شاامل طاول

کردن انکرها می رسد .به منظور پیش تنیده کاردن انکرهاا

قسمت مهارشده و مهارنشده ،بلاوک بتنای ،اساترندها و

در محیط آزمایشگاهی از سیستم کابل و قرقره مطابق باا

صفحۀ تکیه گاهی و گوه میباشد .بهطور خالصه مراحل

شکل ( )4کمک گرفته شدهاست.

قسمتهای ممتلا

کار در پایدارسازی گاودبرداری باه روش اجارای مهاار
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باتوجه باه مطالاب گفتاه شاده ،جزئیاات ترتیاب
Force

مراحاال گااودبرداری و اجاارای مهارهااا در مطالعااات
Force

آزمایشگاهی در جدول ( )3آورده شدهاست.
جدول  3جزئیات مراحل گودبرداری و نصب مهارها
عمق

مراحل

مراحل

گودبرداری

گودبرداری

مرحلۀ 9

055

مرحلۀ 1

055

مرحلۀ 2

055

مرحلۀ 7

055

مرحلۀ 7

055

مرحلۀ 2

055

گودبرداری
شکل  4پیشتنیده کردن انکرها توسط سیستم کابل و قرقره

عمق

)(mm

نصب انکرها

آزمون پیشتنیدگی انکر .بهمنظور تعیین مقدار نیاروی

مرحلۀ 3

300

پیش تنیدگی نهایی یک انکار مادفون در ماساه ،آزماون

مرحلۀ 4

400

گودبرداری
)(mm

کشش انهام میگیرد .این آزمون شاامل کشاش عناصار
مساالحکنناادۀ پاایشتنیااده و اناادازهگیااری میاازان بااار و

توضیحات تکمیلی پیرامون نحاوۀ گاودبرداری در

جابهجایی متناظر آن میباشد .بهمنظور انهام این آزماون

بمش های قبلی آورده شدهاست .عمق گاودبرداری 200

در محیط آزمایشگاهی بهگونۀ نشان دادهشاده در شاکل

میلیمتر و عمق نفوک مهموعاۀ دیاوارۀ ساازۀ نگهباان و

( )4از سیستم کابل و قرقره استفاده شدهاسات .بار ایان

شمع معادل  20%عمق گودبرداری یعنی  200میلای متار

اساس ،تغییرات نیروی محوری ایهادشده در مهاری

)(F

متناسب با جابهجاایی اعماالی )  ( در شاکل ( )1ارائاه

میباشد.

گردیدهاست .همانگونه که مشااهده مایشاود مقاومات

ابزار

نهایی مهاری حدود  10کیلوگرم ( 0/22کیلونیوتن) می-

شکل ( )7نمایشی از ابزارهای انادازه گیاری تغییرمکاان

باشد .درنهایت باتوجه به شرایط اجرایی در پاروژههاای

جانبی مورد استفاده در مدلسازی فیزیکای در پاژوهش

واقعی ،نیروی پیش تنیدگی مهارها برابر با  41درصاد از

حاضر است.

کل مقاومت نهایی مهاری انتماب میگردد.
G.1
G.2
G.3

Head of Pile
0.1 m
0.2 m

G.4

0.35 m

G.5

0.5 m

G.6

0.65 m

G.7
G.8

0.8 m
0.9 m

(ال )

(ب)

شکل  7موقعیت قرارگیری گیجهای مکانیکی برای اندازهگیری
شکل  1نمودار نیرو -جابهجایی آزمون کشش مهار

سال سی و یکم ،شمارۀ چهار9317 ،

تغییرمکان جانبی ،ال ) طرح شماتیک ،ب) در مدل فیزیکی
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برنامۀ آزمایشها

تعدادی میلۀ کوتاه بهطول  0/01متر که بهصاورت قاائم

بااهمنظااور ارزیااابی رفتااار سااازۀ نگهبااان ماادلشااده در
آزمایشگاه ،سه پارامتر اصلی شامل فاصلۀ باین شامعهاا
) ،(S/Dوجااود سااربار در مهاااورت گااودبرداری و نیااز
گیرداری انتهای شمعهاا ماورد مطالعاه و بررسای قارار
گرفتهاست .شایان ککر است نوک سیساتم ساازۀ نگهباان
مدلشاده از ناوک دیاوار حائال شامع درجاا باههماراه

برروی صفحه جوش داده شدهاست ،استفاده مایگاردد.

مهاربندی انکراژ میباشد .در پژوهش حاضر  2آزماایش
انهام شده است که مشمصات آنها در جدول ( )4آورده
شده است .هر آزمایش با یک کد مشام شادهاسات.
حرف دوم که  Sیا  Nمیباشد ،بیانگر وجاود ساربار در
مهاورت گود میباشد .حرف سوم نوک گیرداری شمعها
را به ک ممزن نشان میدهد ،درصورت گیاردار باودن
شمع (بستر سامت) حارف  Xو درصاورت آزاد باودن
انتهای شمع (بستر نرم) حرف  Fآورده شدهاسات .عادد
سه رقمی آخر هر کد نیز فاصلۀ مرکز تا مرکاز شامعهاا
( )mmاست.

جدول  4جزئیات و مشمصات هر آزمایش
ردی

وضعیت

فواصل مرکزبه مرکز میله های جوش دادهشده بستگی باه
فواصل شمعهای دیوارۀ گود دارد .این فواصل درجهات
انهااام آزمااایشهااا براباار بااا  0/9و  0/91متاار انتماااب
شدهاست که از این فواصل بارای جاوش دادن میلاههاا
برروی صفحۀ فلزی استفاده گردیدهاست.

شکل  7نحوۀ مدل نمودن بستر سمت در مدل فیزیکی (فواصل
مرکزبهمرکز لولههای جوش دادهشده برابر با  0/9و  /91متر است)

تغییرشکلهای ناشی از گودبرداری
هنگام گودبرداری بهدلیل آزاد شدن تانش ،دیاوارۀ گاود
تغییرشکل جانبی میدهد که این باهنوباۀ خاود نشسات
زمین را بهویژه در نقاط مهاور گود موجب میشاود .در
بمشهای زیر تغییرشکلهاای بیاانشاده ،کاه در طاول
گودبرداری (در مدل آزمایشگاهی) ایهاد میشوند ،شرح

کد آزمایش

سربار

9

TNX150

-----

گیردار

2

TNF150

-----

آزاد

3

TSX150

با سربار

گیردار

4

TSF150

با سربار

آزاد

1

TNX100

-----

گیردار

7

TNF100

-----

آزاد

جابهجایی جانبی دیوار

7

TSX100

با سربار

گیردار

هنگام گودبرداری ،به دلیل تغییرات گستردۀه سطح تنش،

2

TSF100

با سربار

آزاد

دیوارۀ گود تغییرشکل پیدا میکند و تغییرشاکلهاایی را

گیرداری

داده شدهاست.

به زمین مهاور و سازه های مهاور گود تحمیل میکناد.

دیوار با پای گیردار ()Fixed earth support
(بستر سخت)

بهسمت جلو و پایین حرکت میکند و سطح زمین دچار

شکل ( )7تصویری از صفحات ایهادکننادۀ گیارداری و

نشست میشود .بهمنظور اندازهگیری تغییرمکاان جاانبی

یا بهعبارتی مدل نمودن بستر سامت در انتهاای دیاوارۀ

سازۀ نگهبان مدل فیزیکی ،از گیجهای مکاانیکی کاه در

شمعی میباشد .بهمنظور مدل نمودن گیرداری در انتهای

شکل ( )7نشاان داده شاده اناد اساتفاده گردیادهاسات.

دیوارۀ شمعی (بستر سمت) ،از یاک صافحۀ فلازی باا

فواصل قائم بین هر یک از گیجهاا باهگوناهای انتمااب

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی
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شدهاند تا بتوان با داشتن تغییرمکان در طول کال شامع،

همخوانی خوبی دارد ].[4, 5, 19, 0

پروفیل جابهجایی دیوار را با دقت مطلوب رسم ناامود.
جدول ( )1بیاشینه جابهجایی جانابی دیاوار را هنگاامی
که عمق گودبرداری به پایینترین ساطح ()H=800 mm
میرسد برای هر آزمایش نشان میدهد .همچنین در این
جدول نسبت بیشینه تغییرمکان جانبی دیاوار

)

hm

 ( باه

عمق گودبرداری ) (Hنیز ارائه شدهاست.
جدول  1مقادیر بیشینه جابهجایی جانبی دیوار
عنوان آزمایش

بیشینه جابهجایی جانبی
دیوار )( hm ) (mm

(ال )

(%) hm / H

TNX150

9/24

0/23

TNF150

9/97

0/941

TSX150

2/4

0/3

TSF150

9/34

0/97

TNX100

3/9

0/31

TNF100

9/7

0/29

TSX100

4/9

0/19

TSF100

2/2

0/22

(ب)

نمودارهای جابهجایی جانبی دیوار
همانگونه که در بمش قبل بیان شاد ،تغییرمکاانهاای
جااانبی دیااوارۀ گااود ناشاای از گااودبرداری در ماادل
آزمایشااگاهی توسااط هشاات عاادد گاایج نصاابشااده
اندازهگیری میشود .شاکلهاای ( )2و ( ،)1مرباوط باه
آزمایشهایی است که فواصل شمعهای سازۀ نگهباان از
یکدیگر بهترتیب برابر با  910و  900میلیمتر بودهاست.
موقعیت قرارگیری گیجهای نصبشده در ارتفااک دیاوار
در شکل ( )7نشان داده شدهاست.
همانگونه کاه در شاکلهاای ( )2و ( )1مالحظاه
میشود جابهجاایی جاانبی دیاوار باا پیشارفت مراحال
گودبرداری افزایش مییابد .جابه جایی دیوار در مراحال
اولی اۀ گااودبرداری ،دارای رفتاااری طاارهای اساات و بااا
پیشرفت مراحل گودبرداری و نصاب مهارهاا باه رفتاار
طرهای پایهدار تغییر پیدا مینماید .رفتار مشاهدهشاده در
این تحقیق با نتایج بهدستآماده توساط محققاان قبلای
سال سی و یکم ،شمارۀ چهار9317 ،

(ج)

(د)
شکل  2نمودارهای جابهجایی جانبی دیوار ناشی از گودبرداری
(فاصلۀ مرکزبهمرکز شمعها  910میلیمتر)
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برای هر یک از آزمایش هاای انهاامشاده ،بیشاینه
جابااهجااایی جااانبی دیااوار )  ( در آخاارین مرحل اۀ
hm
گودبرداری در جدول ( )1آورده شده است .مقادار 
hm
در آزمایشهاا شامارۀ  9الای  4در باازۀ  9/97الای 2/4
میلیمتر و برای آزمایشهای شمارۀ  1الی  2نیز در باازۀ
 9/7الی  4/9میلیمتر بودهاست .همچنین ،نسبت بیشاینه
جابهجایی جانبی دیوار به عماق گاودبرداری ) (  / H
hm

(ال )

برای آزمایشهای  9الی  ،4در باازۀ  0/941%الای 0/3%
و برای آزمایش های  1الای  2در محادودۀ  0/29%الای
 0/19%قرار گرفتهاست .این نتایج مطابق با گزارشهاای
ارائهشده توسط هسایون ] ،[5وانا و همکااران ]،[6
موورمن ] ،[21الن ] ،[11اوو و همکاران ] ،[20کاالف
و ارورک ] [22اسات و حاصاال از مطالعاات مااوردی و
صحرایی آنها میباشد.
هسیون ] [5مطالعاات کااملی از گاودبرداری در
ماسهها را ارائه کرد و بیان داشت که نسبت  ،  / Hتاا
hm

(ب)

 0/3%اناادازهگیااری شاادهاساات .مااورمن ] [21براساااس
داده های اطالعااتی از  130ماورد تاریمچاۀ مطالعااتی،
گزارشاای ارائااه کاارد کااه در آن مقااادیر   / Hباارای
hm
گودبرداری در خاک های ماسهای در بازۀ  0/21%الی 9%
قرار داشتند .همچنین الن [ ]99مطاابق باا  300ماورد
تاریمچۀ اطالعاتی درمورد جابهجاییهاای دیاوار ،بیاان
داشت که نسبت بیشینه جابهجایی جانبی دیوار به عماق
گودبرداری )  (  / Hحادوداً باین  0/01%الای 0/21%
hm

(ج)

قاارار دارد .اوو و همکاااران ] [20مطااابق بااا مشاااهدات
میدانی خود بیان داشتند که مقاادیر   / Hدر حادود
hm
 0/14%قرار دارد.

مکان قرارگیری بیشینه جابهجایی جانبی دیواره
جدول ( )7بیانگر مکاان قرارگیاری بیشاینه جاباهجاایی
جانبی دیوارۀ گود )  ( Hاز ساطح زماین مایباشاد.
hm
مطابق با اکثریت نتاایج مشااهدهشاده در آزماایشهاای
(د)
شکل  1نمودارهای جابهجایی جانبی دیوار ناشی از گودبرداری
(فاصلۀ مرکزبهمرکز شمعها  900میلیمتر)
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)  .( H  0Hوانااا و همکااااران ] [6مطاااابق باااا
hm
مشاهدات میدانی و براساس مطالعات موردی خود بیاان
داشتند که مکان بیشینه جابهجایی جانبی دیوارۀ گاود در
عمق  H  0.5Hتا  H  1.4Hقارار دارد ،اماا از
hm
hm
طرفی آنها بیان داشاتند کاه در  4%از مطالعاات ماوردی
خود ،بیشینه جابهجایی جانبی دیواره )  ( در قسامت
hm
باالی دیوار مشاهده گردیدهاسات؛ باهعباارتی H  0H

دیواره ) (Dبه عمق گودبرداری ) (Hبیان مایشاود .ایان
بدان معنی است که یکی از راههاای کااهش تغییرمکاان
دیوارۀ گود ،افزایش عمق مدفون دیوار میباشاد .مطاابق
با نتایج آزمایشها و جدول مذکور مالحظه میگردد کاه
درصد نسبت  D/Hبرای برای سیساتم ترکیبای شامع و
انکراژ در حدود  21%اندازهگیری شدهاست .شایان ککار
است این نسبت مطابق با نتایج آزمایشهاایی اسات کاه

می باشد .تحلیل های انهامشده توسط مورمن ] [21نشان
می دهند که بیشینه جابهجایی جانبی دیاواره بارای اکثار
گااودبرداریهااای عمیااق در خاااکهااای ناارم ،در عمااق
 H  0.5Hتااا  H  1.5Hدر زیاار سااطح زمااین
hm
hm
مشاهده و گزارش شدهاند .بنابراین میتوان بیاان نماود،
نتایج گزارششده در پژوهش حاضر و مقادیر ارائهشاده

در آنها جابهجایی جاانبی دیاواره )  (  / Hدر حادود
hm
تغییاارشااکلهااای گاازارششااده توسااط سااایر محققاان
براساس گودهای پایدار می باشد .این نسبت با کارهاای
اجرایاای در شاارایط واقعاای کارگاااهی مطابقاات دارد و
همچنین ،نسابت  D/Hگازارششاده در ایان پاژوهش،
مطاااابق باااا توصااایههاااای پیشااانهادی آیاااینناماااۀ

برای  H / Hدر جدول ( ،)7مطابقت خاوب و قابال
hm
قبولی با نتایج و مشاهدات صورتگرفته توسط ونا و

 FHWA-IF-99-015برای سیستم انکراژ میباشد ].[24
ّ

همکاااران ] ، [6اوو و همکاااران ] [23و گاازارشهااای
ارائهشده توسط مورمن ] [21دارد.

جدول  7درصد عمق مدفون دیوارۀ شمعی ()D/H

hm

جدول ( )7درصد عمق مدفون دیواره شمعی )(D/H
)D (m

hm
(H 

)H (m

جدول  7مکان بیشینه جابهجایی جانبی دیوارۀ گود (
جدول ( )7مکان بیشینه جابهایی جانبی دیواره گود )hm

) H

آزمایش

D/H
)(%

عنوان

تعری

پارامتر D/H

TNX150

آزمایش

)Hhm (m

Hhm/H

TNX150

0/1

0/721

TNX100

TNF150

0/1

0/721

TNF100

TSX150

0/1

0/721

TSF150

0/1

0/721

TNX100

0/31

0/44

TNF100

0

0

TSX100

0/1

0/721

TSF100

0/31

0/44

عنوان

TNF150

طرحی شماتیک از معرفی

TSF150

d

strut

0/2

0/2

21

H= 0.8m

hm

H

TSX150

D

TSX100
h strut
H

TSF100

نشست سطحی زمین

در جدول ( )7نسبت عمق مدفون به عماق گاودبرداری

بیشینه نشست سطحی زمین)  ( vmناشی از گودبرداری
برای تمامی آزمایش های انهاامشاده در ایان پاژوهش،
انااادازهگیاااری و نتاااایج آنهاااا در جااادول ( )2ارائاااه
گردیدهاست .در این جدول نسبت بیشینه نشست ساطح

) (D/Hبرای سیستمهای پایدارسازی دیوارۀ شمع درجاا
با مهاربندی توسط سیساتم انکاراژ بیاان گردیادهاسات.
عمق مدفون ،حداقل عمقی است که منهار باه حاداکثر
بازده آن میگردد .این عمق بهصورت نسبت عمق نفاوک

زمین )  ( vmنسبت باه ارتفااک گاودبرداری ) (Hکاه باا
پااارامتر باادون بعااد  vm / Hنشااان دادهشااده ارائااه
گردیده است .هم چنین شکل های ( )90و ( ،)99پروفیال
نشست سطحی زمین را نشان میدهند.

عمق مدفون دیوارۀ گود مهاربندیشده با انکر

سال سی و یکم ،شمارۀ چهار9317 ،
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جدول  2مقادیر بیشینه نشست سطحی زمین
عنوان

بیشینه نشست سطحی

آزمایش

زمین )( vm ) (mm

TNX150

9/7

0/29

TNF150

0/1

0/99

TSX150

3/1

0/44

TSF150

2/3

0/21

TNX100

1/1

0/71

TNF100

4

0/1

TSX100

7/9

0/77

TSF100

4

0/1

این پژوهش دارد.

)vm / H(%

(ال )

نمودارهای شکل ( )90و ( )99بیاانگر رابطاۀ باین
نشست سطح زمین و فاصله از دیوار میباشند .مطابق با
شکل های مذکور ،با افزایش عمق گودبرداری ) (Hو یاا
بهعبارت دیگر با پیشارفت مراحال گاودبرداری ،مقادار
بیشینه نشست سطح زمین )  ( vmافزایش پیدا مایکناد
که این مطلب با گزارشهای ارائهشاده توساط محققاان
قبلی مطابقات دارد ] .[5, 6, 20باتوجاه باه نمودارهاای
شکل ( )1نسبت بیشینه نشست ساطح زماین باه عماق
گااودبرداری )  ( vm / Hدر بااازۀ  0/99%الاای  0/44%و
مطابق با نمودارهای شکل ( )90در محادودۀ  0/1%الای
 0/77%قارار گرفتاهاسات .ایان نتاایج باا گازارشهااای
ارائهشده توسط محققان قبلی از قبیل وان و همکااران
] ،[6هسیون ] [5و اوو و همکاران ] [20مطابقت دارد.
نسبت بیشینه نشست سطح زمین به عمق گودبرداری در
مطالعااات مااوردی مورمااون ] [21واقااع در خاااکهااای
ماسهای در بازۀ  0/21%الی  9%قرار گرفتهاسات .مطاابق
با مشاهدات میدانی هسیون ] [5در خاکهای ماسهای،
نساابت  vm / Hدر بااازۀ  0/01%الاای  0/94%قاارار
گرفتهاست که این باازه کمای کمتار از نتاایج مطالعاات
آزمایشگاهی در این پژوهش میباشد .مطابق با مطالعات
موردی وان و همکاران ] [6که در خاکهای نرم انهام
شده بودند ،نسب بیشینه نشست سطحی زمین باه عماق
گودبرداری در بازۀ  0/9%الی 0/2%گزارش شدهاست کاه
مطابقت خوبی با نتایج آزمایش هاای صاورتگرفتاه در
نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

(ب)

(ج)

(د)
شکل  90نمودارهای نشست سطح زمین
(فاصلۀ مرکزبهمرکز شمعها  910میلیمتر است)

سال سی و یکم ،شمارۀ چهار9317 ،
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در آزمایش های شمارۀ ( )9و ( )2باالی شمعهاای
سازۀ نگهبان به عقب برگشته بودناد و سابب فشاردگی
خاک در پشت دیواره شده بودند .این مطلب را میتاوان
در نمودارهای (الا ) و (ب) ارائاهشاده در شاکل ()7
مشاهده نماود .پروفیال نشسات خااک در نمودارهاای
ارائه شده در نمودارهای شکل مذکور باهصاورت مقعار
میباشد کاه ایان ناوک شاکل از نشسات باا مشااهدات
(ال )

صااورتگرفتااه توسااط کااالف و اروک ] [22درمااورد
دیوارهای مهارشده و دوخت به پشت میباشد .پروفیال
نشست خاک در نمودارهای ارائه شده در آزماایش هاای
شکل ( )99بهصورت مثلثی بودهاست که این نوک شاکل
از نشست با مطالعات ماوردی انهاامشاده توساط او و
همکاران ] [23مطابقت دارد.

(ب)

بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر تغییرشکلهای
زمین و دیوارۀ گود
در ایاان پااژوهش بااه مطالعااه و بررساای تااأثیر رفتااار
گودبرداری در خااک ماساهای پرداختاه شادهاسات .در
انهام این مطالعاات ،از ساه پاارامتر تأثیرگاذار از قبیال
فواصاال بااین شاامعهااای سااازۀ نگهبااان ) ،(S/Dنحااوۀ
گیرداری انتهای شمعها و نیز ،وجود سربار در مهاورت
گودبرداری ،درجهت بررسی رفتار دیوارۀ گود و نشست
سطحی زمین مورد استفاده قرار گرفتهاست.

(ج)

(د)
شکل  99نمودارهای نشست سطح زمین
(فاصلۀ مرکزبهمرکز شمعها  900میلیمتر است)

سال سی و یکم ،شمارۀ چهار9317 ،

الزم است تا قبل از انهام تحلیل و بررسای نتاایج
حاصل از آزمایشها به چند مورد اشارهای کوتاه گردد:
در مطالعات و آزمایش های این پژوهش دو نوک فاصالۀ
شاامع از قبیاال  S1=150mmو  S2=100mmمطااابق بااا
توضیحات ارائهشده در جدول ( )4و فرضایات تحقیاق،
درنظر گرفتاه شاده اسات؛ لاذا باتوجاه باه مشمصاات
هندسی جعبۀ آزمایش و نیاز فواصال باین شامعهاا در
حالت  S1و  ،S2بهترتیب از تعداد  7و  90عدد شمع در
آزمایشهای این پژوهش استفاده گردیدهاست .از طرفی،
براساس آیین ناماۀ  ،FHWAحاداقل فاصالۀ افقای باین
انکرها بایستی بهاندازه ای اتماک گردد که اثرات گروهای
میان انکرهای مهاور به حداقل برسد و از تقاطع انکرها
نشریۀ مهندسی عمران فردوسی
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بهدلیل انحراف از حفااری اجتنااب شاود .تاأثیر گاروه،
ظرفیت باربری انکرهایِ تک را کااهش مایدهاد ][24؛
بنابراین باتوجه به این مطلب مهام ،جادول ( )1معارف
تعداد شمع ها و انکرهای مورد استفاده در مدل فیزیکای
میباشد.

عنوان آزمایش

تعداد انکرها

داشتهاست؛ بنابراین با کاهش سمتی دیوارۀ شامعی و از
طرفی با افزایش سمتی سیستم مهااری ،مای تاوان بیاان

کاهش پیدا کردهاست .این نتیهه مطابق با گازارشهاای
ارائااهشااده توسااط ملکاای و همکاااران ماایباشااد []21؛

TNF150

7

7

بنابراین ،بامقایسۀ نتایج آزمایشها که در جدولهاای (1
و  )2ارائااه گردیاادهاساات ماایتااوان بیااان داشاات در

TSF150

آزمایشهایی که فواصل بین شمعها زیادتر بوده و تعداد

TNX100

انکرهای بیشتری مورد استفاده قرار گرفتهاسات ،مقاادیر

TNF100
TSX100

ردیاا  ،ساامتی مهارهااا در ماادل فیزیکاای افاازایش

و بیشینه جابهجایی جانبی دیواره بهمقدار قابال تاوجهی

TNX150

TSX150

فواصل بین انکرها و افزایش در تعداد آنها واقع در یاک

نمود سمتی کل سیستم سازۀ نگهبان افزایش یافتهاسات

جدول  1تعداد شمعها و انکرها در مدل فیزیکی
تعداد شمعها

شمع درجا کاهش داشتهاست اماا از طرفای ،باا کااهش

90

1

TSF100

جابااهجااایی جااانبی دیااواره و نشساات سااطحی زمااین
بهترتیب بهاندازۀ  41%-79%و  72%-311%کاهش پیادا
کردهاست.

باتوجه به توضیحات اخیر ،در ابتادا باه بررسای و

در ادامه باه بررسای تأثیرگاذاری نحاوۀ گیارداری

مقایسۀ تأثیرگذاری پارامتر  S/Dبر رفتار سازۀ نگهباان و

انتهای شمع ها بر رفتار گودهاای مهاربنادیشاده اقادام

زمین مهاور اقدام گردیدهاست .با افزایش فواصال باین

شدهاست .مطابق با نتایج آزمایشهاا در ابتادای مراحال

شمعها انتظار میرود کاه جاباهجاایی جاانبی دیاواره و

گودبرداری تغییر شکل های دیوارۀ گاود در حالات پاای

نشست سطحی زمین افزایش پیادا کناد؛ اماا مطاابق باا

آزاد بیشتر از حالت پاای گیاردار مایباشاد .اگرچاه باا

نتایج آزمایش های شمارۀ  9الی  2که در جدول ( 1و )2

پیشرفت مراحل گودبرداری ،جابهجاایی جاانبی دیاوارۀ

ارائه شده اند ،مشاهده می گردد که با افزایش فواصل بین

گود مهاربندیشده در هر دو حالت افزایش یافتاهاسات،

شمع های دیواره ،جابهجاایی جاانبی دیاواره و نشسات

اما باتوجه به نتایج بررسیها میتوان بیان نماود باهطاور

سطحی زمین بهمقدار چشمگیری کاهش پیدا کردهاست.

کلی تغییرمکان جاانبی دیاواره در حالات پاای گیاردار

پاس از انهاام بررسایهااای الزم ایان نتیهاه باهدساات

دیرتر و کندتر آغاز شده ،لیکن آهن

رشد آن نسبتباه

آمدهاست که عالوهبر تأثیرگاذاری پاارامتر ( S/Dتعاداد

حالت پاای آزاد ساریع تار باودهاسات .بناابراین مقادار

شمع ها) بر رفتار گاودبرداری ،پاارامتر دیگاری در ایان

تغییرمکان نهایی دیوارۀ گاود مهاربنادیشاده در حالات

رفتار نقش دارد و آن وجاود انکرهاا در مادل فیزیکای

انتهای گیردار نسبتبه حالت پای آزاد (بستر نرم) بیشاتر

است .نتایج آزمایش ها حاکی از ایان مطلاب اسات کاه

بودهاست .مطابق با جدول ( )1درصورت گیاردار باودن

تعااداد انکرهااا در ماادل نقااش پررنا تاار و مهاامتااری

انتهای شمعها (پاای گیاردار) ،جاباهجااییهاای جاانبی

نسبتبه پارامتر فواصل شمعها ایفا میکند .همچنین این

دیواره درحدود  11% -29%نسابتباه حالات پاای آزاد

موضااوک از منظاار ساامتی سیسااتم سااازۀ نگهبااان قاباال

افزایش پیدا کردهاست .همچنین ،باتوجه باه توضایحات

توضیح است .با کاهش در تعداد شمعها ،سمتی دیاوارۀ

ارائه شده و نتایج آزماایش هاا در ایان پاژوهش ،مقادار

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

سال سی و یکم ،شمارۀ چهار9317 ،
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بیشینه نشست ساطحی زماین نیاز در حالات پاای آزاد

جابهجایی های دیاوار و نشسات ساطح زماین ناشای از

بسایار کمتار از حالات پااای گیاردار شامعهاا مشاااهده

گودبرداری ارائه شدهاست از جمله مانا و کالف ] [12او

گردیده است؛ لذا مطابق با جدول ( ،)2نشسات ساطحی

و همکاران ] ،[23هسی و او ] [8نشان دادند کاه بیشاینه

زمین درصورت آزاد بودن انتهای شمعهاا (بساتر نارم)،
درحدود  32% -19%کاهش پیدا کردهاست.
همچنین ،پارامتر تأثیرگذار وجود ساربار بار رفتاار
گودهای مهاربندیشاده ماورد بررسای و ارزیاابی قارار

نشست سطح زمین در بازۀ عددی  0.5الای
hm
قرار دارد.

جدول  90رابطۀ بین بیشینه نشست سطحی زمین و بیشینه
جابهجاییجانبی دیوار

گرفتهاسات .مطاابق باا جادول ( )1درصاورت حضاور
سربار در مهاورت گودبرداری ،جابهجااییهاای دیاواره
درحدود  97% -32%افزایش پیدا کرده است .هامچناین،

1
hm

)

(

عنوان آزمایش

)(mm

hm

(

) vm
)(mm

/
hm

vm

TNX150

9/24

9/7

0/12

در حالت وجاود ساربار درحادود  0% -974%بیشاتر از

TNF150

9/97

0/1

0/72

TSX150

حالاات عاادم حضااور سااربار در مهاااورت گااودبرداری

2/4

3/1

9/47

TSF150

افزایش یافتهاست.

9/34

2/3

9/72

TNX100

3/9

1/1

9/77

TNF100

9/7

4

2/31

TSX100

4/9

7/9

9/41

TSF100

2/2

4

9/22

مطابق با جدول ( ،)1مقادیر بیشینه نشست سطحی زمین

vm

رابطۀ بین

و

hm



جدول ( )90معرف نسبت بیشینه نشست سطح زمین به
بیشینه جابهجایی جانبی دیوار

) /
hm

vm



 ( میباشد .این

مقادیر طبق نتایج آزمایشهای انهامشده در این پژوهش
بیان شدهاند .همانطور کاه در جادول ماذکور مالحظاه
میشود نسبت

/
hm

vm



در بازۀ  0/72الی  2/31قارار

گرفتهاست .این نتایج مطابق با گازارشهاای ارائاهشاده
براساااس مطالعااات مااوردی توسااط محقق اان ممتل ا
میباشد ].[6, 12, 21, 23, 26
هم چنین ،شکل ( )92رابطاۀ باین بیشاینه نشسات
سطح زمین و بیشینه جابهجاایی جاانبی دیاوار را نشاان

شکل  92بیشینه نشست سطحی زمین درمقابل عمق گودبرداری

می دهد .مرز باال و پایین مقاادیر بیشاینه نشسات ساطح
زمااین )  ( vmدر بااازۀ

 1.29الاای

hm

گرفتهاست که میانگین مقادیر

 1.87قاارار

hm

 1.58بودهاسات .ایان

hm

الگوی نشست سطحی زمین
در شکل ( )93رابطۀ بین نشست سطح زماین باه عماق

مقادیر با بیشینه نشست سطح زمین طبق نتایج گلادبر

گودبرداری )  ( v / Hو فاصاله از گاودبرداری باه عماق

] [26کاه در باازۀ  0.5الای  2اسات ،مطابقات
hm
hm
دارد .هم چنین مطاابق باا نتاایج ماورمن ] ،[21مقاادیر

گودبرداری ) (d/Hبرای آزمایش های شمارۀ ( )9الی ()2

مذکور در بازۀ عددی  0.25الی  1بارای ماساه
hm
hm
گاازارش شاادهانااد .اطالعااات دیگااری در رابط اۀ بااین
سال سی و یکم ،شمارۀ چهار9317 ،

نشان داده شدهاست .بهطور کلی توزیع نشست ساطحی
زمین به فاصله ای حدود  1.2Hاز لبۀ گود گسترش پیادا
کااردهاساات .در ایاان شااکل ،توزیااع نااواحی پیشاانهادی
نشریۀ مهندسی عمران فردوسی
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نشست سطح زمین توسط پک ] [27برای مقایسه نشان

ارزیابی الگوی حاداکثر تغییار شاکل محتمال زماین در

داده شدهاست .همانطور که مالحظاه مایگاردد ،بارای

مهاااورت گااودبرداری بااهمنظااور انهااام مطالعااات

تمامی آزمایش های این پژوهش ،نشست سطح زمین در

آزمایشگاهی ،استفاده نمود.

ناحیۀ  Iواقع گردیدهاست و مقادیر بیشینه نشست ساطح

شاکل ( )94نشاااندهناادۀ نشسات سااطحی زمااین

زمین )  ( vmکمتر از  0.76%Hمیباشد .مطابق با نتاایج

نرمالشده توساط بیشاینه نشسات زماین )  ( v / vmدر

آزمایشهاای شامارۀ ( )9الای ( )2و باتوجاه باه شاکل

مقابل فاصله از لبۀ گود ) (d/Hمیباشد .هماانطاور کاه

مذکور ،بزرگی مقادیر اندازه گیریشده مربوط به نشست

مشاهده میشود ،بهطور کلی برای آزمایشها شمارۀ ()4

سااطحی زمااین ،کمتاار از مشاااهدات صااورتگرفتااه در

الی ( ،)2بیشینه نشست سطحی زمین در نزدیکی دیوارۀ

شرایط مشابهِ زمین ،توسط مطالعات پک ] [27میباشاد.

گااود ) (d/H=0رخ ماایدهااد ،یعناای در ایاان حالاات

شاید کمتر بودن مقادیر نشست ساطحی زماین ،مرباوط

 v  vmمی باشد؛ اما در آزمایش های شامارۀ ( )9الای

به تعداد کم آزمایش های انهامشده در پاژوهش حاضار

( ،)3نشست سطحی زمین در نزدیکی دیاواره درحادود

است و شاید دلیل دیگر این باشد که نتاایج آزماایشهاا

0vm  0.86vm

در ایاان پااژوهش مربااوط بااه بررساای رفتااار گودهااای

نشست ساطحی زماین حاصال از نتاایج آزماایشهاای

مهاربندیشده توسط سیستم شمع و انکراژ بودهاسات و

انهامشده در این پژوهش میباشد کاه خاط  ABCمارز

دیگر سیستمهای پایداری را شامل نمیشود .هامچناین،

پیشنهادی بارای ایان توزیاع معرفای گردیادهاسات .دو

می توان دلیل دیگر را اینگونه بیان نمود کاه اساتفاده از

منطقۀ نشست در پوش کوزنقاه ایشاکل قابال تعریا

روش پایدارسازی گود توسط سیساتم ترکیبای شامع و

اساات .در فاصاالۀ ( 0≤d/H≤0.5محاادودۀ خااط )AB

انکراژ ،موجب کاهش قابل توجه در مقادیر تغییارشاکل

ناحیهای است که در آن بیشینه نشست سطحی زمین رخ

دیواره و نشست سطحی زمین شدهاست.

می دهد .درحاالیکاه در فاصالۀ ( 0.5≤d/H≤1محادودۀ

شکل ( )93نشااندهنادۀ توزیاع نشسات ساطحی
زمین ناشی از گودبرداری میباشد.

متغیر است .شکل ( )94معارف توزیاع

خط  )BCناحیهای تحت عنوان منطقۀ گذرا وجاود دارد
که نشست های سطحی زمین از مقادیر بیشینه به مقاادیر
قابل اغماو کاهش پیدا می کند .منحنی نشست سطحی
زمین براساس مطالعاات ماوردی کاالف و ارورک

][22

برای خاک های نرم باهمنظاور انهاام مقایساه در شاکل
مذکور نشان داده شدهاست (خط .)ADE

شکل  93توزیع نشست سطح زمین ناشی از گودبرداری

باتوجه به شکل ( ،)93مرز باالیی یعنی خط منحنی
 ABبرای حفاظت از گودبرداری توسط سیستم ترکیبای
شمع و انکراژ ،در ایان پاژوهش بارای خااک ماساهای
پیشنهاد گردیدهاست .از این مرز میتوان برای تممین و
نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

شکل  94رابطۀ بین نشست زمین نرمالشده توسط بیشینه نشست
درمقابل فاصله از دیوار
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نتیجهگیری

 .4باتوجه به نتایج بررسیها میتوان بیان نماود باهطاور

در این پژوهش به رفتاار دیاوار حائال شامع درجاا باا

کلی تغییرمکان جانبی دیواره در حالت پاای گیاردار

مهاربندی انکراژ در خاک ماسهای بهوسایلۀ مادلساازی

دیرتر و کنادتر آغااز شاده ،لایکن آهنا

رشاد آن

آزمایشااگاهی پرداختااه شاادهاساات .در آزمااایشهااای

نسبتبه حالت پای آزاد سریعتر بودهاسات؛ بناابراین

انهامشده ،سه پارامتر تأثیرگذار بار رفتاار دیاوار شاامل

مقدار تغییرمکان نهایی دیوارۀ گود مهاربنادیشاده و

فاصلۀ مرکزبهمرکز شمعهای سازۀ نگهبان ،وجود ساربار

به تبع آن ،نشست ساطحی زماین در حالات انتهاای

در مهاورت گودبرداری و نیز گیرداری انتهای شمعهای

گیردار نسبتبه حالت پاای آزاد (بساتر نارم) بیشاتر

سازۀ نگهبان مورد بررسای قارار گرفتاهاسات .براسااس

بودهاست .مطاابق باا نتاایج آزماایشهاا ،درصاورت

تفسیر نتایج آزمایش ها موارد زیار را مایتاوان اساتنباط

گیااردار بااودن انتهااای شاامعهااا (پااای گیااردار)،

نمود:

جابه جایی های جانبی دیاواره درحادود  11%~29%و

 .9بیشینه جابهجایی جاانبی دیاوار باا پیشارفت مراحال

نشست سطحی زمین درحادود  32%~19%نسابتباه

گودبرداری افزایش پیدا کردهاسات .مقاادیر

 /H
hm

برای حالتی کاه فاصالۀ مرکزباهمرکاز شامعهاا 910

حالت پای آزاد (بستر نرم) افزایش پیدا کردهاست.
 .1مطابق با بررسی های صاورتگرفتاه براسااس نتاایج

میلیمتار باودهاسات ،در باازۀ  0/941%الای  0/3%و

آزمایشها ،مشاهده میگردد که نسبت

همچنین برای حاالتی کاه فاصالۀ شامع هاا باه 900

بازۀ  0/72الی  2/31قرار گرفتهاست.

میلیمتر کاهش پیدا کاردهاسات ،مقاادیر

hm/H 

در

بازۀ  0/29%الی  0/19%قرار گرفتهاند.

/
hm

vm



در

 .7براساس نتایج آزمایش ها ،به بررسای و تعیاین عماق
مدفون دیواره اقدام گردیدهاست .نسابت  D/Hبارای

 .2بیشینه نشسات ساطحی زماین باا پیشارفت مراحال

روش پایدارسازی گود توسط سیستم ترکیبی شمع و

مقاادیر vm / H

انکراژ در حدود  21%بهدست آمده است .این نسابت

برای حالتی کاه فاصالۀ مرکزباهمرکاز شامعهاا 910

مطابق باا توصایههاای پیشانهادی توساط آیاینناماۀ

میلیمتار باودهاسات ،در باازۀ  0/99%الای  0/44%و

 FHWAمیباشد.

گودبرداری افزایش پیدا کرده اسات.

همچنین برای حاالتی کاه فاصالۀ شامعهاا باه 900

 .7مرز باال و پایین مقادیر بیشاینه نشسات ساطح زماین

میلیمتر کاهش پیدا کاردهاسات ،مقاادیر  vm / Hدر
بازۀ  0/10%الی  0/77%قرار گرفتهاند.

)  ( در بازۀ  1.29و  1.87قرار گرفته کاه
vm
hm
hm
میانگین مقادیر  1.58بودهاست.

 .3بااا افاازایش فواصاال بااین شاامعهااای دیااوارۀ گااود،

 .8در این پژوهش نمودارهای توزیاع نشسات ساطحی

تغییر شکل های زمین و دیوارۀ گود بهترتیب بهمقادار

زمین براساس نتایج آزمایشها ترسیم گردیادهاسات.

 41% -79%و  72% -311%کاهش پیادا کاردهاسات.

بهطور کلی توزیع نشست سطحی زمین باهفاصالهای

دلیل این کاهش مطابق با بررسیهای صاورتگرفتاه

حدود  1.2Hاز لبۀ گود گسترش پیدا کاردهاسات .در

آن بود که با افزایش تعداد انکرهاا در مادل ،سامتی

این نمودارها دو مرز  ABو ABCبهمنظور تمماین و

کل سیستم ساازۀ نگهباان افازایش پیادا کارده و باه

ارزیابی الگوی حداکثر تغییر شکل محتمال زماین در

موجب آن تغییرمکان های جاانبی دیاواره و نشسات

مهاورت گودبرداری برای مطالعاات آزمایشاگاهی و

سااطحی زمااین بااه مقاادار قاباال تااوجهی کاااهش

بهویژه مادلهاای فیزیکای بازر

مقیااس ،پیشانهاد

یافتهاست.

گردیدهاست.

سال سی و یکم ،شمارۀ چهار9317 ،
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