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 چکیده 

شمعها . شودهای متداول و رو به گسترش امروزی محسوب میها به منظور کاهش نشست سازه از روشاز شمع

زیرین توده خاك مورد استفاده اجزاء سازهای ستون مانندی هستند که برای انتقال بارهای سطحی به ترازهای 

ای در شرایط از این رو نياز به تحقيقات گسترده .غالباً به صورت گروهی بکار برده می شوند قرار ميگيرند و

و  قيعم یها یپ عددی نشست بررسی یمطالعه برا نیا در. شودقرارگيری مختلف گروه شمع احساس می

در  .مجاورت شيبدر فاصله ی طولی شمع ها در گروه شمع  تراييتغ ريتحت تاث ضریب اطمينان پایداری شيب

نتایج  شود یاستفاده م Plaxisدر نرم افزار المان محدود  یاجزا محدود دوبعد لياز تحلشرایط استاتيکی، 

ها نشست گروه شمع کمتر شد ولی در این شرایط با کاهش نشان می دهد با کاهش فاصله طولی بين شمع

 .یب اطمينان پایداری شيب نيز کاهش یافتها ضرفاصله بين شمع
 

 .شيب، شمع ها یطول یفاصله ، ینشست پ ،نانياطم بیضر :کلمات کلیدی
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 مقدمه 

 و بوده مطرح در شيروانيها لغزشزمين وقوع از جلوگيری برای راهکارها مفيدترین از یکی عنوان به همواره شمع ها از استفاده

 شيروانيها داخل در کوبیواقع، شمع در. بخشيد را بهبود خاکریزها و شده خاکبرداری شيروانيهای پایداری ميتوان آنها کمک به

 لغزش سطوح امتداد ای درصفحه یا انتقالی گسيختگيهای وقوع برابر در آنها پایدارسازی برای راهکارها کارآمدترین از یکی

 را شمعها خاك مابين توده ميرود، آن گسيختگی احتمال لحظه هر که شيبی داخل شمعها از مجموعهای اجرای با .ميباشد

 .نمود قوسزدگی پایدار پدیده براساس ميتوان

دهد  کاهش لغزش هنگام در را محتمل آنها جابجایی ميزان ميتواند شمع اجرای ميباشند، گسيختگی مستعد که شيروانی هایی

 مستعد خاك توده جابجایی برابر در مقاوم عنوان المانهای به هاشمع واقع، در. نماید جلوگيری آن وقوع از کلی طور به یا و

 در. ميکند منتقل زرین پایدار هایالیه به را اندرکنش این از ناشی ایجاد شده نيروهای و نموده عمل پایين سمت به گسيختگی

 باید البته. ميباشد وابسته آن جابجایی نرخ اندازه و به ها،شمع به شيروانی لغزش خاك مستعد توده از بار انتقال ميزان واقع،

 توده بلکه، نميباشد؛ خاك توده لغزش و جابجایی از جلوگيری برای تضمينی شيروانی داخل در نصب شمع که نمود عنوان

 خود در لغزش جابجایی و به کماکان ها،شمع در مقاوم نيروهای کامل شدن بسيج زمان تا خاك ناپایدار نسبتاً و یا ناپایدار

 صورت به مذکور معموالً جابجایی بين، این در شمع گروه نقش به توجه با هرچند،. داد خواهد ادامه لغزش را سطح امتداد

 .افتاد خواهد اتفاق محدود شده و کنترل

 یک حفاری از قبل را آنها توان می که است این حایل، دیوارهای با مقایسه در کوبشی هایشمع بخصوص شمع ها اصلی مزیت

 پایدارسازی برای مناسبی وسيله همچنين و داده کاهش نيز را هاشيروانی ناپایداری خطر شمعها. کرد احداث ترانشه

 .باشند می ناپایدار و لغزیده شيروانيهای

. روی افزایش پایداری شيب با استفاده از یک ردیف شمع انجام دادند (Gandhi, N. R.,and Ilamparuthi, K ,2012)تحقيقاتی 

این . بعدی تفاوت چندانی نداردها در دو حالت دوبعدی و سهتغييرات ضریب اطمينان پایداری شيب با تغيير فاصله عرضی شمع

محققان . شيب پرداختندپژوهشگران در بخشی از تحقيقات خود به بررسی تاثير طول شمع روی ضریب اطمينان پایداری 

این محققان در . ها نام بردنداز گروه ریزشمع به عنوان یک روش سریع برای پایدارسازی شيب(Sun, S et al,2013) چينی

 p-yهای موجود ستون و منحنی-پژوهش خود یک مدل تحليلی برای مقاومت نهایی شمع ارائه دادند که بر پایه معادالت تير

یکی از راهکارهای کنترلی و پيشگيرانه در پایدارسازی ها را به عنوان استفاده از شمع (2931و همکاران، اپاش)محققان. باشدمی

استفاده از روش المان محدود و شيوه کاهش مقاومت برشی در  باخود در پژوهش این پژوهشگران . معرفی کردند شيروانی ها

مانند مکان، طول و فاصله گذاری بين  رامتریک با تغيير عوامل مؤثرمحيط سه بعدی نرم افزار آباکوس، به انجام مطالعات پا

مورد بررسی قرار  و اثر هر کدام بر تغييرات ضریب اطمينان پایداری شيروانی ندشمع های بتنی تحت شرایط سر آزاد پرداخت

ها باید نزدیک به باالی عتوسعه یافته نشان دادند که شم بر اساس روش دایره اصطکاك (Hassiotis et al.,1997) .دادند

سه  بر اساس روش اجزای محدود  (cai et al., and Ugai, 2000)شيروانی باشند تا بيشترین ضریب اطمينان به دست آید

 .بيشينه ضریب اطمينان به دست آید ها باید در مرکز شيروانی قرار گيرند تا بعدی نشان دادند که شمع

 (Ausilio et al.2001),) های خاکی به کار  یک رویکرد سينماتيکیِ جداسازی حدی برای جداسازی پایداری شيروانی

آنها نشان دادند که به دليل آنکه نيروی مورد نيازی که شمع برای پایدار ماندن شيروانی فراهم ميکند در نزدیکی پنجه . گرفتند

  .ترین موقعيت شمع نزدیک پنجه است کمينه است، بهينه
 

 مواد و روش کار پژوهش 

فاصله ی طولی شمع ها در  راتييتغ ريتحت تاث شمع و ضریب اطمينان پایداری شيب نشست بررسی  یبرا پژوهش نیا در

استفاده  Plaxisدر نرم افزار المان محدود  یاجزا محدود دوبعد لياز تحلمجاورت شيب در خاك های رسی، در گروه شمع 
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شده و در  یچشم پوش ینيرزمیمطالعه از اثر آب ز نیدر ا .باشدخاك مورد مطالعه در این پژوهش از نوع رسی می .شود یم

 نیدر ا. شودهمچنين بار وارد شده به صورت عمودی به سطح پی وارد می. قرار داده شده است یمورد بررس استاتيکیحالت 

پژوهش  یمدلساز یبرا. شود یگرفته م دهیدر بعد عمود بر صفحه ناد شيبنسبت به  یسطح یسازه ها تيوقعها اثر م ليتحل

 یپارامترها. ميکن یمورد مطالعه م طيمح ريي، اقدام به تغسازه ای یدر هر کدام از پارامترها رييتغ جادیحاضر در نرم افزار، با ا

در همه موارد . قرار خواهد گرفت یررسمورد ب زين فاصله طولی شمع ها در فواصل مختلف: از تندمورد مطالعه عبار سازه ای

همچنين در همه حاالت ذکر شده ضریب اطمينان پایداری شيب نيز مورد بررسی . گيردميزان نشست پی مورد ارزیابی قرار می

 .گيردقرار می

 نشان داده شده است( 2)شماتيک مدل ایجاد شده در شکل 
 

 
 هندسه مدل پیشنهادی -1شکل 

 

باشد خاك مورد استفاده طوری در نظر گرفته می( نيمه متراکم -سست -متراکم)سازی از نوع رسیخاك مورد استفاده در مدل

در این پژوهش از سه نوع خاك رس سست، نيمه متراکم و متراکم . شد که محدوده زیادی از خاکهای رسی را دربرگيرد

، .داس)و  (Bowles., 5th ed))وجه به جداول موجود در منابع مشخصات خاك مورد استفاده با ت. استفاده شده است

 .آورده شده است(2)استخراج شد و در جدول (( 2911
 

 ی ساز مدلبرای  شده گرفته در نظرپارامترهای ژئوتکنیکی  -1جدول 

 خاك یبند هیال
C φ Em t 

Υ Rinter 
(kN/m

2
kN/m) (درجه) (

2
) (kN/m

3
) 

 1/1 95/1 5/29 5/2×214 21 21 خاك رسی سست

 خاك رسی نيمه متراکم

 خاك رسی متراکم

45 

35 

15 

91 

214×5/9 

214×5/1 

25 

21 

4/1 

45/1 

1/1 

1/1 

 

C ،φ ،Em ،t ،υ  وRinter  ی، وزن مخصوص، نسبت پوآسون ریپذ شکلبه ترتيب چسبندگی، زاویه اصطکاك داخلی، مدول

 باشند یمو ضریب اندرکنش توده خاك 

شود همچنين مدل به صورت کرنش صفحه ای در نظر گرفته باشد به مدل اعمال میگرهی می 25که به صورت  نوع المان

ریزشمع و . شودمدل در نرم افزار ایجاد می. باشدهای طول، نيرو و زمان به ترتيب متر، کيلونيوتن و روز میواحد. شودمی

همچنين شرایط . شودلح و نيروی وارد بر تاج شيب به مدل اعمال میسرشمع با استفاده از المان تير ایجاد شده و خواص مصا
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شرایط مرزی استاندارد در نرم افزار پلکسيس جابجایی در کف مدل را به صورت صلب )شودمرزی استاندارد به مدل اعمال می

سپس مش (. باشدار میهای مدل جابجایی در جهت عمودی آزاد و در جهت افقی به صورت گيردگيرد و در کنارهدر نظر می

-ها در ردیف گروه شمع و شيب بسيار ریز در نظر گرفته میبه منظور دقت بيشتر در محاسبات، مش. شودبندی مدل انجام می

 (.1شکل )شود 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی مدلمش -2شکل 
 

  ایجبحث و نت

 های پیطولی شمعضریب اطمینان پایداری شیب و حداکثر  نشست پی با توجه به تغییر فاصله 

در این بخش به بررسی ميزان تغييرات ضریب اطمينان پایداری شيب و نشست گروه شمع در برابر تغييرات فاصله طولی بين 

متر و  5متر، فاصله مرکز به مرکز عرضی  2هایی با قطر  برای این منظور از شمع. پرداخته شده است( 2در شکل S1)ها شمع

برای بررسی بهتر نتایج در شرایط مختلف، مکان گروه شمع در تاج شيب . ه شمع استفاده شده استمتر در گرو 11و  21طول 

 .قرار داده شده است( Lx=2, Lx=10)متر نسبت به تاج شيب  21و  1در دو فاصله 

 متری از تاج شیب 2پی در فاصله 

با ( 1جدول )نيمه متراکم و متراکم  متری و در خاك رسی سست، 21های در حالت شيب غير مسلح و گروه شمع با شمع

ميزان (( 8D)ها هشت برابر قطر شمع)متر  1به  )(3D)ها سه برابر قطر شمع)متر  9ها از افزایش فاصله طولی بين شمع

-درصد کاهش می 1و  22، 5/21درصد کاهش و ضریب اطمينان پایداری شيب به ترتيب  299و  244، 34نشست گروه شمع 

به  )(3D)ها سه برابر قطر شمع)متر  9ها از با افزایش فاصله طولی بين شمع( 9جدول )شرایط و در شيب مسلح با همين . یابد

درصد کاهش و ضریب اطمينان پایداری  294و  245، 35ميزان نشست گروه شمع (( 8D)ها هشت برابر قطر شمع)متر  1

ها مشاهده شد که طبق انتظار با کاهش فاصله طولی بين شمعدر این شرایط . یابددرصد کاهش می -1و  1، 1شيب به ترتيب 

به )ها ضریب اطمينان پایداری شيب نيز کاهش یافت نشست گروه شمع کمتر شد ولی در این شرایط با کاهش فاصله بين شمع

 (.جز در حالت شيب مسلح و خاك متراکم

با ( 4جدول )رسی سست، نيمه متراکم و متراکم متری و در خاك  11های در حالت شيب غير مسلح و گروه شمع با شمع

ميزان (( 8D)ها هشت برابر قطر شمع)متر  1به  )(3D)ها سه برابر قطر شمع)متر  9ها از افزایش فاصله طولی بين شمع

-درصد کاهش می 5/1و  6، 1درصد کاهش و ضریب اطمينان پایداری شيب به ترتيب  249و  244، 269نشست گروه شمع 
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به  )(3D)ها سه برابر قطر شمع)متر  9ها از با افزایش فاصله طولی بين شمع( 5جدول )ا همين شرایط و در شيب مسلح ب. یابد

درصد کاهش و ضریب اطمينان پایداری  244و  245، 211ميزان نشست گروه شمع (( 8D)ها هشت برابر قطر شمع)متر  1

مشاهده شد که ( متری 21های شمع)ین شرایط نيز مانند حالت قبلی در ا. یابددرصد کاهش می 5/1و  6، 3شيب به ترتيب 

ها ها نشست گروه شمع کمتر شد ولی در این شرایط با کاهش فاصله بين شمعطبق انتظار با کاهش فاصله طولی بين شمع

 .ضریب اطمينان پایداری شيب نيز کاهش یافت
شیب غیر ( )متر 11ها طول شمع)ها تغییرات ضریب اطمینان پایداری شیب و نشست پی در برابر تغییرات فاصله طولی شمع  -2جدول 

 (مسلح

 رسی متراکم رسی نيمه متراکم رسی سست  

S1 Fs نشست Fs نشست Fs نشست 

3D 1.3495 26.904 2.3379 4.525 3.8399 1.936 

4D 1.3842 34.604 2.385 5.953 3.943 2.712 

5D 1.418 40.243 2.45 7.233 3.93 3.052 

6D 1.461 44.897 2.5157 8.535 4.005 3.568 

7D 1.4856 47.568 2.5637 9.318 4.093 4.181 

8D 1.517 52.267 2.609 11.042 4.12 4.515 

 

 (شیب مسلح( )متر 11ها طول شمع)ها تغییرات ضریب اطمینان پایداری شیب و نشست پی در برابر تغییرات فاصله طولی شمع  -3جدول

 رسی متراکم رسی نيمه متراکم رسی سست  

S1 Fs نشست Fs نشست Fs نشست 

3D 1.58 26.279 2.77 4.488 4.4965 1.931 

4D 1.5671 33.926 2.7216 5.715 4.4593 2.412 

5D 1.5752 40.336 2.7306 7.21 4.4073 3.047 

6D 1.581 44.066 2.7357 8.495 4.3942 3.562 

7D 1.592 48.275 2.7526 8.934 4.3394 4.13 

8D 1.611 51.183 2.772 10.99 4.398 4.51 

 

شیب غیر ( )متر 21ها طول شمع)ها تغییرات ضریب اطمینان پایداری شیب و نشست پی در برابر تغییرات فاصله طولی شمع  -4جدول

 (مسلح

 رسی متراکم رسی نيمه متراکم رسی سست  

S1 Fs نشست Fs نشست Fs نشست 

3D 1.6434 11.591 3.2617 3.655 5.1394 1.589 

4D 1.649 15.835 3.295 4.93 5.192 1.893 

5D 1.65 18.649 3.365 5.831 5.2026 2.537 

6D 1.6528 21.521 3.366 6.86 5.25 2.99 

7D 1.6417 25.386 3.372 7.912 5.252 3.312 

8D 1.645 30.546 3.459 8.935 5.27 3.872 

 

شیب ( )متر 21ها طول شمع)ها  تغییرات ضریب اطمینان پایداری شیب و نشست پی در برابر تغییرات فاصله طولی شمع  -5جدول 

 (مسلح

سست رسی   متراکم نيمه رسی  متراکم رسی   
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S1 Fs نشست Fs نشست Fs نشست 

3D 1.975 10.703 3.383 3.627 5.3244 1.585 

4D 1.991 14.236 3.413 4.53 5.314 1.712 

5D 2.0541 18.177 3.4791 5.821 5.2468 2.534 

6D 2.1 20.848 3.5446 6.823 5.4422 2.985 

7D 2.11 24.921 3.551 7.538 5.395 3.142 

8D 2.16 30.047 3.59 8.896 5.3586 3.868 

 

 متری از تاج شیب 11پی در فاصله

با ( 6جدول )متری و در خاك رسی سست، نيمه متراکم و متراکم  21های در حالت شيب غير مسلح و گروه شمع با شمع

ميزان (( 8D)ها هشت برابر قطر شمع)متر  1به  )(3D)ها سه برابر قطر شمع)متر  9ها از افزایش فاصله طولی بين شمع

-اهش میدرصد ک -5و  5/6، 1درصد کاهش و ضریب اطمينان پایداری شيب به ترتيب  299و  249، 31نشست گروه شمع 

به  )(3D)ها سه برابر قطر شمع)متر  9ها از با افزایش فاصله طولی بين شمع( 1جدول )با همين شرایط و در شيب مسلح . یابد

درصد کاهش و ضریب اطمينان پایداری  299و  249، 31ميزان نشست گروه شمع (( 8D)ها هشت برابر قطر شمع)متر  1

ها در این شرایط مشاهده شد که طبق انتظار با کاهش فاصله طولی بين شمع. یابدیدرصد کاهش م -2و  2، 1شيب به ترتيب 

ها ضریب اطمينان پایداری شيب در این شرایط با کاهش فاصله بين شمع 2-1-4نشست گروه شمع کمتر شد ولی مانند بخش 

 (.به جز در حالت خاك متراکم)نيز کاهش یافت 

با ( 1جدول )متری و در خاك رسی سست، نيمه متراکم و متراکم  11های شمع در حالت شيب غير مسلح و گروه شمع با

ميزان (( 8D)ها هشت برابر قطر شمع)متر  1به  )(3D)ها سه برابر قطر شمع)متر  9ها از افزایش فاصله طولی بين شمع

با همين . ابل توجهی نکرددرصد کاهش یافت ولی ضریب اطمينان پایداری شيب تغيير ق 244و  245، 211نشست گروه شمع 

هشت )متر  1به  )(3D)ها سه برابر قطر شمع)متر  9ها از با افزایش فاصله طولی بين شمع( 3جدول)شرایط و در شيب مسلح 

درصد کاهش و ضریب اطمينان پایداری شيب به ترتيب  244و  245، 211ميزان نشست گروه شمع (( 8D)ها برابر قطر شمع

مشاهده شد که طبق انتظار با ( متری 21های شمع)در این شرایط نيز مانند حالت قبلی . یابدمی درصد کاهش 2و  4، 6

ها ضریب اطمينان ها نشست گروه شمع کمتر شد ولی در این شرایط با کاهش فاصله بين شمعکاهش فاصله طولی بين شمع

 .پایداری شيب در شيب غير مسلح نيز کاهش یافت
 

شیب غیر ( )متر 11ها طول شمع)ها تغییرات ضریب اطمینان پایداری شیب و نشست پی در برابر تغییرات فاصله طولی شمع  -6جدول 

 (مسلح

 
 رسی متراکم رسی نيمه متراکم رسی سست

S1 Fs نشست Fs نشست Fs نشست 

3D 1.582 24.361 2.762 4.491 4.9136 1.923 

4D 2.6163 29.45 2.782 5.86 4.532 2.436 

5D 1.6312 36.631 2.8071 7.171 4.4665 3.032 

6D 1.604 42.648 2.854 8.468 4.5116 3.546 

7D 1.609 45.621 2.893 9.534 4.564 3.846 

8D 1.616 48.244 2.943 10.922 4.657 4.487 
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شیب ( )متر 11ها طول شمع)ها تغییرات ضریب اطمینان پایداری شیب و نشست پی در برابر تغییرات فاصله طولی شمع   -7جدول 

 مسلح

 
 رسی متراکم رسی نيمه متراکم رسی سست

S1 Fs نشست Fs نشست Fs نشست 

3D 1.753 24.272 3.049 4.49 4.914 1.922 

4D 1.75 28.45 3.0381 5.67 4.894 2.1324 

5D 1.752 36.764 3.0345 7.187 4.8382 3.03 

6D 1.7625 40.929 3.037 8.47 4.8466 3.544 

7D 1.769 44.624 3.0612 9.147 4.814 3.457 

8D 1.789 47.976 3.063 10.923 4.871 4.485 

 

شیب غیر ( )متر 21ها طول شمع) هاتغییرات ضریب اطمینان پایداری شیب و نشست پی در برابر تغییرات فاصله طولی شمع  -8جدول

 (مسلح

 
 رسی متراکم رسی نيمه متراکم رسی سست

S1 Fs نشست Fs نشست Fs نشست 

3D 1.609 10.37 3.1148 3.607 5.172 1.569 

4D 1.607 14.823 3.116 4.423 5.18 2.116 

5D 1.607 17.684 3.116 5.767 5.1959 2.507 

6D 1.607 21.732 3.1217 6.801 5.1764 2.955 

7D 1.604 25.34 3.123 7.962 5.183 3.243 

8D 1.609 28.814 3.1252 8.831 5.195 3.829 

 

شیب ( )متر 21ها طول شمع)ها  تغییرات ضریب اطمینان پایداری شیب و نشست پی در برابر تغییرات فاصله طولی شمع  -9جدول 

 (مسلح

 
 رسی متراکم رسی نيمه متراکم رسی سست

S1 Fs نشست Fs نشست Fs نشست 

3D 2.109 10.093 3.609 3.604 5.69 1.569 

4D 2.11 12.323 3.605 4.221 5.718 1.932 

5D 2.1555 17.697 3.6629 5.779 5.74 2.508 

6D 2.186 21.265 3.6914 6.797 5.7395 2.955 

7D 2.214 23.92 3.728 7.634 5.748 3.016 

8D 2.242 28.248 3.763 8.83 5.752 3.829 
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ها نشست گروه شمع کمتر شد ولی در این شرایط با تحليل نتایج مشاهده شد که طبق انتظار با کاهش فاصله طولی بين شمع

ولی تغييرات ضریب اطمينان پایداری شيب در . ها ضریب اطمينان پایداری شيب نيز کاهش یافتبا کاهش فاصله بين شمع

-توان در طراحی از تغييرات ضریب اطمينان پایداری شيب چشمميزان نشست گروه شمع بسيار ناچيز بود و میبرابر تغييرات 

 .پوشی کرد

ها ضریب ها نشست گروه شمع کمتر شد ولی در این شرایط با کاهش فاصله بين شمعانتظار با کاهش فاصله طولی بين شمع

 .یافتاطمينان پایداری شيب در شيب غير مسلح نيز کاهش 

ها ضریب اطمينان ها نشست گروه شمع کمتر شد ولی در این شرایط با کاهش فاصله بين شمعبا کاهش فاصله طولی بين شمع

 .پایداری شيب نيز کاهش یافت

ها ضریب اطمينان ها نشست گروه شمع کمتر شد ولی در این شرایط با کاهش فاصله بين شمعبا کاهش فاصله طولی بين شمع

 (.به جز در حالت شيب مسلح و خاك متراکم)شيب نيز کاهش یافت پایداری 
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