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 چکیده 

در دو شرایط خشک و ، ای سستدر خاک ماسه (Nail)میخ در جهت بررسی تأثیر المان پایدارسازی 

و تعدادی متغیر مربوط به المان  ϕو  Cط به پارامترهای مقاومتی خاک مانند تعدادی متغیر مربو  آبدار

. مورد استفاده در نظر گرفته شد، شبکه یا تراکم، ها از یکدیگر ، فاصله افقی الماننیل مربوطه مانند طول

رح بنابراین تأثیر هر یک از متغیرها در پایدارسازی خاک به دست آمده و در نتیجه باعث پیشنهاد ط

 .شودمیخاک مورد نظر بهینه  پایدارسازی 
 

 طرح بهینهماسه، ، (Nail)میخ  پایدارسازی،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

های گوناگونی جهت تثبیت و پایداری روش. باشدپایداری گود در مناطق شهری یکی از معضالت بزرگ عملیات اجرایی می

: توان بهکه از جمله آن می. اندهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفتهسر دنیا در پروژهها و گودها ابداع شده و در سراشیب

و  (Nailing) میخکوبی ،Bermهای در جا، سپر کوبی، اجرای دیوار حائل، اجرای شیب پایدار در دیواره، اجرای اجرای شمع

 .(Lazarte C. et al.,/2003. )اشاره کرد (Anchorage)انکراژ 

های مذکور را با توجه به مشکالت اجرایی مربوط به هر یک، ت فضایی در مناطق شهری امکان اجرای بعضی از روشمحدودی

برای مثال روش سپرکوبی به دلیل وجود تأسیسات زیر بنایی در مناطق شهری و ایجاد لرزش و صدای ناشی از . کندکمتر می

نیز به دلیل  Bermهای اجرای دیوار حائل، شیبدار کردن و اجرای روش. آوردهایی را به وجود میکوبش سپرها محدودیت

-محدودیت فضای کارگاهی در مناطق شهری و فضای الزم جهت استقرار ماشین آالت و تجهیزات کمتر مورد توجه قرار می

های امروزه از بین روشلذا . شودها استفاده میهای راهسازی جهت پایداری دیواره حاشیه از این روشگیرند و بیشتر در پروژه

 . ) اندبیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته( Anchorage)و انکراژ ( Nailing)پایداری گود مذکور دو روش میخکوبی 

Bang S., and Chung Y., / 1999) 

 
 هدف مقاله

با توجه به ای خیلی سست ماسه تأثیر آن بر پایداری خاک  (Nail)میخ به طور کلی هدف از این مقاله بررسی و تحلیل رفتار 

های به دست آمده از هر یک از متغیرها و با توجه به تحلیل. باشدپارامترهای تأثیر گذار مربوط به خاک و خود المان می

تری از لحاظ تراکم، حجم عملیات اجرایی و صرفه شود که تأثیر کدام یک از پارامترها بیشتر بوده و طرح بهینهگیری می نتیجه

 .شود قتصادی موجب میا

 

 روش تحقیق 
استفاده  است به روش تعادل حدیکه یک نرم افزار تحلیلی  S-Nail ها مذکور از نرم افزاربه منظور تحلیل و بررسی متغیر

متر در شرایط  01و  01، 01گود  های، ماسه خیلی سست در عمقنوع خاک یکروش کار به این صورت است که . گردید

 Handbook of geotechnicalکه بر گرفته از کتاب (  ϕو  C)های مقاومتی مربوطه ویژگیبا خشک و آبدار 

investigation همچنین عالوه بر در . گرددهای مربوطه اجرا میباشد در نظر گرفته شده و همراه با پانل برداری، المانمی

طول، فاصله افقی و عمودی نسبت به یکدیگر نیز در ها مانند میخ های مقاومتی خاک، متغیرهای مربوط بهنظر گرفتن ویژگی

 (0031,.هاتف( ) ,.Pratap Singh V., and Sivakumar Babu G.L 2010 .. )ها در نظر گرفته شدتحلیل

 

  یافته ها

های فوالدی نزدیک به هم، همراه با ها به معنای تسلیح برجای خاک موجود با نصب میلگردمیخکوبی یا میخگذاری دیواره

 (FHWA 2003. )باشدتزریق دوغاب سیمان در یک سطح شیبدار یا در محل گودبرداری و با اجرای از باال به پایین می

در این روش، پس از خاکبرداری تا عمق پایدار، ابتدا مش فلزی بر روی دیواره قرار داده شده و سپس بر روی آن بتن پاشی 

( میلیمتر 11تا  01قطری در حدود )ها میلیمتر و کار گذاشتن میلگرد 011تا  01هایی به قطر مرحله بعد حفاری چال. شودمی
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اجرای  0شماره شکل ( 0031هاتف . )باشدمی 0های از پیش تعیین شده و پر کردن باقی مانده چال با دوغاب سیماندر محل

 . دهدسیستم دیوار میخکوبی شده را نمایش می

 
 (FHWA 2003)خکوبی شده اجرای سیستم دیوار می -1شکل شماره 

به این صورت همزمان . روندهای خاک به کار میمیلگردها در این روش به عنوان عوامل مسلح کننده برای مقابله با تغییر شکل

با تغییر شکل خاک، سیستم میخکوبی به کار رفته سبب پخش نیرو در خاک شده و با تحمل نیروی کششی، سبب ایجاد 

به این ترتیب نیاز به تغییر . شوندهای میخکوبی شده با استفاده از فشار محرک خاک، وارد عمل میدیواره. شودنیروی مقاوم می

-از مزایای سیستم حفاظت از گود به روش میخکوبی نسبت به دیگر روش. مکان جانبی برای بسیج شدن نیروی محرک دارند

 (Hagen 1998: )توان به موارد زیر اشاره کردد، میشونهای حفاظت از دیواره گود که از باال به پایین اجرا می

 .آوردهای اطراف به وجود میاین روش کمترین اختالل را در بار ترافیکی خیابان .0

های از طرفی نیازی به بکار بستن سیستم. اجرای آن، حداقل فضای اشغالی کار در کف گود را به دنبال خواهد داشت .0

 .ندارد نگهدارنده فلزی در داخل گود وجود

 .ای تا زیر تراز کف گود وجود ندارددر این روش نیازی به قرار دادن و مدفون کردن هیچگونه المان سازه .0

 .باشداجرای عملیات میخکوبی خاک سریع و اقتصادی می .1

های ها در جهت جلوگیری از تداخل با تأسیسات زیرزمینی و شریانها و زوایای مختلف برای میخمی توان از مکان .0

 .یاتی مجاور استفاده کردح

 .باشدای میانجام همزمان عملیات پایدارسازی و خاکبرداری از باال به پایین به صورت مرحله .6

های بزرگ کلی و یا انعطاف پذیری سیستم دیوار میخکوبی شده موجب برقراری رفتار مناسب در صورت بروز نشست .7

 . بخشدروفیل خاک را در معرض بارهای لرزه ای بهبود میهمچنین انعطاف پذیری سیستم، رفتار پ. گرددنسبی می

در واقع همزمان با تغییر . کندها در این روش به عنوان عامل مسلح کننده برای مقابله با تغییر شکل به خاک کمک میمیلگرد

حالت مقاوم  شکل خاک، سیستم میخکوبی به کار رفته سبب پخش نیرو در خاک شده و با تحمل نیروی کششی، سبب ایجاد

                                                           
1
 Grout 
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برای پایداری خارجی، باید سیستم خاک به همراه میخکوبی مورد استفاده، در برابر لغزش، واژگونی و یا . شوددر خاک می

به این ترتیب نیروی اصطکاک مالت و خاک به افزایش ظرفیت باربری خاک کمک کرده و در . گسیختگی کلی مقاوم باشد

تصویری از حفاظت گود به ( 00-0)شکل . آوردردگی در اطراف آرماتور پدید میضمن پوشش خوبی را برای حفاظت از خو

 (Reniz 1994. )دهدروش پایدارسازی با روش میخکوبی را نشان می

کارلوس و الزارت در برررسی یک دیواره میخکوبی شده عملکرد آن را عمدتا متأثر از تأثیر متقابل بین اجزای سازنده اصلی آن 

مراحل ساخت، روش میخکوبی، : به عالوه عوامل متغیر دیگری مانند. باشدمی( و نما Nails)مل مقاومتی خاک محلی، عا)

 (Carlos & Lazarte, 2003. )ها و نمای کار هستند که روی رفتار دیواره میخکوبی شده تأثیر دارندارتباط بین میخ

اند روابطی را برای به که به روش میخکوبی پایدارشده با بررسی میزان جابجایی در سه سایت مختلف( 0101)سو و همکاران

تا % 1,00دست آوردن میزان جابجایی دیواره بر اساس ضریبی از ارتفاع دیواره تعیین کرده و میزان جابجایی کلی دیواره را بین 

 (Seo et al. 2010. )داندارتفاع کل دیواره گودبرداری شده می% 1,01

و % H1,0ای تا یا کمتر، برای خاک دانه% H1,0زان جابجایی در سنگ هوازده و خاک متراکم را می( 1998)بایرن و همکاران 

 (Byrne et al. 1998. )اندتعیین کرده% H1,1برای خاک رس ریز دانه تا 

ه سمت حداکثر جابجایی دیواره را در باالی آن دانسته و بیان کرده که این جابجایی به تدریج ب( 2003)الزارت و همکاران 

 (Lazarte et al.2003. )دانسته است H1,110همچنین حداکثر جابجایی مجاز را کمتر از . یابدپنجه دیواره کاهش می

 

 مدلسازی و تحلیل

جدول شماره :)در نظر گرفته شده برای خاک مفروض در شرایط مختلف، به شرح ذیل می باشند φو  Cپارامتر های مقاومتی 

0) 
 خاکمهندسی های پارامتر-1جدول شماره 

 واحد حجم اشباع وزن واجد حجم خشک نوع خاک ردیف
E 

(Mpa) 
ϕ C 

1 Sand very loose 14 17 <5 27-32 1-2 

 

 :متر 11عمق گود 

باشد که در عمق می 1Hتا  0.6Hبیان شده بین  FHWA (2003)با توجه به آنچه در آیین نامه ( Nail)طول مجاز میخ 

 (باشدبرابر کل عمق گود با واحد متر می H. )متر خواهد بود 6دار گود مورد نظر حداقل این مق

 

 :حالت خشک

، خاکبرداری و پانل برداری بدون اجرای المان  ϕو  Cبه جهت بررسی میزان پایداری خاک بر اساس ویژگی های مقاومتی 

 :تایج آن به شرح ذیل می باشدکه ن( 0شکل شماره )گرفته شد  Run، در برنامه تعریف و (0جدول شماره )پایدارسازی، 

 
 غیر مسلحمربوط به خاک -2جدول شماره 

 φ C F.S ردیف
1 27 0 0.03 
2 32 2 0.04 
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 S-Nailنرم افزار -تحلیل خاک در حالت خشک در شرایط غیر مسلح-2شماره  شکل

 

 :دهدهای انجام شده در مورد خاک مورد نظر را نشان میتحلیل 0جدول شماره 

 
 هاهای مربوط به اعمال المانتحلیل- 3ره جدول شما

 ϕ C تراکم/شبکه طول نیل ردیف
Bond 
stress 

F.S 

1 
6 2x2 

27 0 

100 

0.78 

2 27 2 0.83 
3 32 2 0.94 
4 6 1x1 27 0 1.36 
5 6 

2x2 

32 2 

150 

1.00 
6 10 32 2 1.11 
7 12 32 2 1.11 
8 16 32 2 1.11 

 

ضریب اطمینان  2x2آید که این خاک با پارامترهای حداقلی و حداکثری در صورت شبکه میخ ر میاز جدول فوق چنین ب

کاهش یابد  1x1در صورتی که اگر پارامترهای حداقل خاک در نظر گرفته شود و شبکه میخ به . دهدنتیجه می 0کمتر از 

 .رسدتعیین شده می 0,0موقت  که برای دیواره FHWA (2003)ضریب اطمینان به حد قابل قبول آیین نامه 

 

 :اعمال تراز آب

 :باشدقابل مشاهده می 0و شکل شماره  1شماره ابتدا خاک در حالت غیر مسلح بررسی شد که جزئیات آن در جدول 

 
 بررسی پایداری خاک مسلح نشده- 4جدول شماره 

 φ C F.S ردیف
1 27 0 0.03 
2 32 2 0.04 
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 :دهدشده در مورد خاک مورد نظر را نشان می های انجامتحلیل 0جدول شماره 

 

 
 S-Nailنرم افزار  -حالت اعمال تراز آب در شرایط غیر مسلح  3شکل شماره 

 

 هاهای مربوط به اعمال المانتحلیل- 5جدول شماره 

 ϕ C Bond stress F.S تراکم/شبکه طول نیل ردیف
1 

6 2x2 

0 1 

011 

0.03 

2 0 2 0.05 
3 27 2 0.77 
4 32 2 0.88 
5 

6 
1x1 

32 2 1.48 
6 27 2 1.30 
7 27 1 1.28 
8 27 0 1.25 
9 

10 
27 0 1.82 

10 0 1 0.05 

11 6 
2x2 

32 2 

150 
0.93 

12 10 32 2 1.00 

13 6 1x1 32 2 1.57 

 

دهد که در این حالت ه دست آمده نشان میدهد که در ابتدا خاک کامال اشباع فرض شده که اطالعات بجدول فوق نشان می

شود در تراکم در ادامه پارامترهای مقاومتی خاک افزایش یافته ولی همانطور که در جدول مشاهده می. خاک ناپایدار است

2x2  1خاک ضریب اطمینان مورد نظر را تأمین نکرده و فقط در تراکمx1 ضریب اطمینان مورد نظر به دست آمده است. 

 

 :متر 21ود عمق گ

 .باشدمتر می FHWA (2003)  ،00طول مجاز میخ در این عمق گود با توجه به آیین نامه 
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 :حالت خشک

  :باشدقابل مشاهده می 6شماره ابتدا خاک در حالت خشک بررسی شد که جزئیات آن در جدول 

 
 بررسی پایداری خاک مسلح نشده -6شماره جدول 

 φ C F.S ردیف

1 27 0 0.03 

2 32 2 0.04 

 
 :دهدهای انجام شده در مورد خاک مورد نظر را نشان میتحلیل 7شماره جدول 

 
 هاهای مربوط به اعمال المانتحلیل -7شماره جدول 

 ϕ C Bond stress F.S تراکم/شبکه طول نیل ردیف
1 

12 1X1 
32 2 

100 
1.36 

2 27 2 1.21 
3 32 0 1.33 
4 12 

2X2 
32 2 

150 

0.83 
5 16 32 2 0.83 
6 

12 1X1 
32 2 1.40 

7 27 2 1.24 
8 32 0 1.37 

 
دهد در حالتی پارامترهای مقاومتی خاک و تراکم نیل های مورد استفاده حداقل مقدار تعیین شده باشند جدول فوق نشان می

ه اما پارامترهای مقاومتی حداکثر مقدار بود1x1ها همچنین در حالتی که تراکم نیل. شودضریب اطمینان مورد نظر تأمین نمی

آید تنها در صورتی که پارامترها و همانطور که از جدول برمی. آیدخود نباشند نیز ضریب اطمینان مورد نیاز به دست نمی

 .گرددباشند پایداری مورد نظر تأمین می 1x1ها حداکثر مقدار تعیین شده و تراکم نیل

 

 :اعمال تراز آب

  :باشدقابل مشاهده می 3شماره ر حالت غیر مسلح بررسی شد که جزئیات آن در جدول ابتدا خاک د

 
 بررسی پایداری خاک مسلح نشده -8شماره جدول 

 φ C F.S ردیف

1 27 0 0.03 

2 32 2 0.04 

 
 :دهدهای انجام شده در مورد خاک مورد نظر را نشان میتحلیل 9شماره جدول 

 
 هاربوط به اعمال المانهای متحلیل -9شماره جدول 

 ϕ C Bond stress F.S تراکم/شبکه طول نیل ردیف
1 12 2x2 0 1 011 0.01 

2 16 1x1 32 2 1.44 
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3 32 0 1.43 
4 27 0 1.27 
5 12 

2x2 
32 2 

001 

0.75 
6 16 32 2 0.75 
7 12 

1x1 
32 2 1.28 

8 
16 

32 2 1.48 
9 27 2 1.31 

 
دهد که در این حالت دهد که در ابتدا خاک کامال اشباع فرض شده که اطالعات به دست آمده نشان میمیجدول فوق نشان 

شود در تراکم در ادامه پارامترهای مقاومتی خاک افزایش یافته ولی همانطور که در جدول مشاهده می. خاک ناپایدار است

2x2  1تراکم خاک ضریب اطمینان مورد نظر را تأمین نکرده و فقط درx1 ضریب اطمینان مورد نظر به دست آمده است. 
 

 :متر 31عمق گود 

 .باشدمتر می FHWA (2003)  ،03طول مجاز میخ در این عمق گود با توجه به آیین نامه 

 

 :حالت خشک

  :باشدقابل مشاهده می 01شماره ابتدا خاک در حالت خشک بررسی شد که جزئیات آن در جدول 

 
 ررسی پایداری خاک مسلح نشدهب -11شماره جدول 

 φ C F.S ردیف

1 27 0 0.03 

2 32 2 0.04 

 
 :دهدهای انجام شده در مورد خاک مورد نظر را نشان میتحلیل 00شماره جدول 

 
 هاهای مربوط به اعمال المانتحلیل -11شماره جدول 

 ϕ C Bond stress F.S تراکم/شبکه طول نیل ردیف
1 

18 
2x2 

27 0 100 0.51 

2 32 2 

150 

0.71 
3 20 32 2 0.71 
4 18 

1x1 
32 2 1.22 

5 20 32 2 1.27 
6 22 32 2 1.33 

 
های مورد استفاده حداقل مقدار تعیین شده باشند دهد در حالتی پارامترهای مقاومتی خاک و تراکم نیلجدول فوق نشان می

بوده اما پارامترهای مقاومتی حداکثر مقدار 1x1ها لتی که تراکم نیلهمچنین در حا. شودضریب اطمینان مورد نظر تأمین نمی

آید تنها در صورتی که پارامترها و همانطور که از جدول برمی. آیدخود نباشند نیز ضریب اطمینان مورد نیاز به دست نمی

زم به ذکر است در همین حالت نیز ال. گرددباشند پایداری مورد نظر تأمین می 1x1ها حداکثر مقدار تعیین شده و تراکم نیل

 .ها باعث حصول ضریب اطمینان مورد نظر شده استافزایش طول نیل
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 :اعمال تراز آب

  :باشدقابل مشاهده می 00شماره ابتدا خاک در حالت غیر مسلح بررسی شد که جزئیات آن در جدول 

 
 بررسی پایداری خاک مسلح نشده -12شماره جدول 

 φ C F.S ردیف

1 27 0 0.03 

2 32 2 0.04 

 
 :دهدهای انجام شده در مورد خاک مورد نظر را نشان میتحلیل 00شماره جدول 

 
 هاهای مربوط به اعمال المانتحلیل -13شماره جدول 

 ϕ C Bond stress F.S تراکم/شبکه طول نیل ردیف

1 18 2x2 0 2 011 Not 
converged 

2 18 
2x2 

32 2 

150 

0.51 
3 20 32 2 0.51 
4 18 

1x1 

32 2 1.12 
5 20 32 2 1.17 
6 22 32 2 1.22 
7 24 32 2 1.23 

8 26 32 2 1.23 

 
-Sدهد که نرم افزار دهد که در ابتدا خاک کامال اشباع فرض شده که اطالعات به دست آمده نشان میجدول فوق نشان می

Nail  پیام  0.01در ضرایب اطمینان کمتر ازnot converged در ادامه پارامترهای مقاومتی خاک افزایش یافته . دهدمی

شود در تراکم و پارامترها مقاومتی خاک حداکثری پایداری دیواره تأمین نشده و افزایش ولی همانطور که در جدول مشاهده می

 .ها نیز باعث حصول پایداری دیواره نشدطول نیل
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  گیری بحث و نتیجه
، 01جداول شماره انجام شده نهایتا جداولی جهت انتخاب و تخمین اولیه طرح پایدارسازی ارائه شد که های بر اساس تحلیل

 :دهدمتری را نشان می 01و  01، 01های پیشنهادی ارائه شده جهت پایدارسازی اعماق گود طرح 06و  00

 
 متری 11راهنمای پیشنهاد طرح پایدارسازی برای گود  -14جدول شماره 

عمق 

 گود

نوع 

 خاک

غیر /مسلح

 مسلح
 φ C F.S آبدار/خشک

طول 

 نیل
 تراکم/شبکه

H
=

1
0

m
 

V
er

y
 l

o
o

se
 s

an
d

 

 غیر مسلح
 - - 0.04-0.03 2-0 32-27 خشک

 - - 0.04-0.03 2-0 32-27 آبدار

 مسلح

 2*2 16-6 1.11-0.78 2-0 32-27 خشک

 آبدار
0-32 0-2 0.03-1 6-10 2*2 

0-32 0-2 1.25-1.82 6-10 1*1 

 
 متری 21راهنمای پیشنهاد طرح پایدارسازی برای گود  -15جدول شماره 

عمق 

 گود

نوع 

 خاک

غیر /مسلح

 مسلح
 φ C F.S آبدار/خشک

طول 

 نیل
 تراکم/شبکه

H
=

2
0

m
 

V
er

y
 l

o
o

se
 s

an
d

 

 غیر مسلح
 - - 0.04-0.03 2-0 32-27 خشک

 - - 0.04-0.03 2-0 32-27 آبدار

 مسلح

 خشک
32 2 0.83 

12-

16 
2*2 

27-32 0-2 1.21-1.37 12 1*1 

 آبدار
0-32 1-2 0.01-0.75 

12-

16 
2*2 

27-32 0-2 1.27-1.48 
12-

16 
1*1 

 
 متری 31راهنمای پیشنهاد طرح پایدارسازی برای گود  -16جدول شماره 

عمق 

 گود

نوع 

 خاک

غیر /مسلح

 مسلح
 φ C F.S آبدار/خشک

طول 

 نیل
 تراکم/شبکه

H
=

3
0

m
 

V
er

y
 l

o
o

se
 s

an
d

 

 غیر مسلح

 2-0 32-27 خشک
0.03-

0.04 
- - 

 2-0 32-27 آبدار
0.03-

0.04 
- - 

 مسلح

 خشک
27-32 0-2 

0.51-

0.71 
18-20 2*2 

32 2 
1.22-

1.33 
18-22 1*1 

 آبدار

0 2 collapse 18 2*2 

32 2 0.51 18-20 2*2 

32 2 
1.12-

1.23 
18-26 1*1 
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 دهد که خاک ماسه خیلی سست در شرایط غیر مسلح، در هر دو حالت خشک و آبدار ق نشان میهای فوتحلیل

 .ضریب اطمینان یکسانی را دارد

 شود که دیواره در حالتی که پارامترهای مهندسی خاک بیشترین در خاک مذکور در شرایط خاک مسلح، مشاهده می

شبکه نیلها  0*0با حداقل طول المانها اما تنها در تراکم مقدار تعریف شده باشند، ضریب اطمینان مورد نظر حتی 

 .گرددتأمین می

 آید که در شرایط خشک و خاک مسلح، در حالتی که پارامترهای مهندسی خاک بیشترین ها چنین بر میاز تحلیل

ان مورد نظر را متر نیز ضریب اطمین 06نیلها، حتی افزایش طول المانها تا  0*0مقدار تعریف شده باشند، در تراکم 

 .تأمین نکرده است

  در شرایط آبدار، در خاک مسلح، در حالتی که پرامترهای مهندسی خاک کمترین مقدار تعریف شده باشند، حتی

شود که یکی از شبکه نیلها نیز ضریب اطمینان مورد نظر را تأمین نکرده و پایداری زمانی ایجاد می 0*0تراکم 

 .رین مقدار تعریف شده برای خاک مذکور را دارا باشندبیشت( Cو  φ)پارامترهای خاک 

  نیلها، حتی با افزایش طول  0*0با توجه به عدم حصول ضریب اطمینان مورد نظر در شرایط خشک، در تراکم

 .المانها، در شرایط آبدار نیز این پایداری تأمین نگردیده است

 های انجام شده توسط نرم افزار در تحلیلS-Nailشود با باشد، مشاهده میانگر میزان جابجایی دیواره می، که نمای

باشد اما مقدار تغییر می 5cmتوجه به این که مقدار جابجایی مجاز تعریف شده برای عمق گود در نظر گرفته شده 

 .دهدشکل حاصل از مدلسازی بیش از این مقدار را نشان می

 شود علیرغم مقادیر حداکثری وجود آب، مشاهده می در بررسی میزان جابجایی دیواره در هر دو حالت خشک و

نیلها و همچنین افزایش طول المانها، تغییر شکل حاصله از مدلسازی  0*0پارامترهای مهندسی خاک و اعمال شبکه 

 .باشدبیش از مقدار مجاز می

 ی که پارامترهای خاک شود، در شرایطدر استفاده از المان انکر در پایدارسازی دیواره در شرایط خشک مشاهده می

بیشترین مقدار تعریف شده باشند، در کمترین تراکم المانها، در استفاده از انکر سه رشته، با افزایش طول المان 

 .گرددپایداری تأمین می

 در شرایط خشک، در حالتی که از کمترین طول و تعداد رشته مجاز در اعمال المان انکر استفاده شود، مشاهده می-

ورتی که پارامترهای مهندسی خاک بیشترین مقدار تعریف شده را دارا باشند، با افزایش تراکم المانها پایدار شود در ص

 .گرددتأمین می

  در استفاده از المان انکر در شرایط خشک، در صورتی که تعداد رشته استرند در انکر افزایش یابد، در کمترین طول و

 .گرددی خاک بیشترین مقدار تعریفی را دارار باشند، پایداری تأمین میتراکم، البته در شرایطی که پارامترها

  در صورت استفاده از المان انکر پنج رشته، در شرایط خشک، در کمترین طول و تراکم، در صورتی یکی از پارامترهای

 .گرددبیشترین مقدار تعریف شده را دارا باشد، پایداری تأمین می( Cو  φ)خاک 

 المان انکر جهت پایدارسازی دیواره، در شرایط وجود آب، در هیچ حالتی، اعم از افزایش تعداد رشته  در استفاده از

استرند، افزایش تراکم و طول المانها، حتی در صورتی که پارامترهای خاک بیشترین مقدار تعریف شده را داشته 

 .گرددباشند، پایداری تأمین نمی
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