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  خالصه

باشد که بعلت های گذشته با استقبال خوبی مواجه شده است روش میخکوبی میدر دههبمنظور اجرای گودبرداریهای عمیق یکی از روشهایی که 

کارایی قابل توجهی در حفاظت از تا های مهمی نظیر ایمنی زیاد، سهولت اجرای آن و مقرون به صرفه بودن به لحاظ اقتصادی موجب شده مزیت

موجب شده تا دیواره میخکوبی شده مرکب عملکرد تنیده کارگیری این روش به همراه کابل مهاری پیشبه های عمیق داشته باشد.گودبرداری

ترکیبی، تاکنون مطالعات جامعی کارگیری این روش بهتری در مقایسه با دیوار میخکوبی شده خالص داشته باشد. با توجه به گذشتن یک دهه از به

ای واقعی از گودبرداری عمیق حفاظت شده با ترکیبی از سیستم دیوار میخکوبی و مهاری در در این زمینه انجام نشده است. در این مقاله، نمونه

گود، اقدام میدانی ایج مربوط به پایش سازی شده و پس از انطباق منطقی نتایج آن با نتشبیه Plaxisافزار اجزای محدود شهرستان مشهد، توسط نرم

شده است. نتایج بررسی نشان داد که گودبرداری اضافی موجب ملکرد دیواره برعگودبرداری اضافی در شرایط سازه نگهبان موجود  تأثیربه بررسی 

ی کلی دیوار میخکوبی مرکب شود. نتایج شده تا تغییر مکان افقی دیواره به میزان قابل توجهی افزایش داشته باشد و همچنین سبب کاهش پایدار

میخها و مهارهای نزدیک نیروی محوری های انجام شده نشان داده است که با کاسته شدن از سختی پای دیوار میخکوبی مرکب، حاصل از بررسی

 به پای دیوار نسبت به سایر میخها و مهارها، خیلی بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.  

 
 

 .روش اجزای محدودمیخکوبی، روش مهاری، سختی پای دیوار، : کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه .1
 

باشند های سطحی دارند، نیازمند تدابیری حساب شده میعلت خطرات بیشتری که در مقایسه با گودبرداریهای عمیق بهحفاظت از گودبرداری

هایی نظیر ایمنی زیاد، علت مزیتهای اخیر بهدر سالای گودبرداریهای عمیق بمنظور اجرهایی که طور قابل اطمینانی اجرا شوند. یکی از روشتا به

باشد. در بعضی مواقع که شرایط می میخکوبیسهولت اجرای آن و مقرون به صرفه بودن به لحاظ اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است، روش 

تواند خیلی کارساز باشد. دیوار میتنیده ین روش با کابل مهاری پیشند ترکیب اکبه تنهایی را فراهم نمی میخکوبیگودبرداری امکان اجرای دیوار 

طور مؤثر جهت تسلیح خاک و کنترل تغییرشکل در تواند بهباشد که میتنیده میو کابل مهاری پیش میخکوبیمرکب متشکل از دو روش  میخکوبی

با توجه به  شده است تا در دهه اخیر، این روش با استقبال زیادی در ایران مواجه شود. های عمیق مورد استفاده واقع شود. این ترکیب موجبگودبرداری

ای برای این روش که کابرد وسیعی در حفاظت از گودبرداری عمیق میالدی به بعد، تاکنون تحقیقات گسترده 0791از دهه  میخکوبیاستفاده از روش 

                                                
 دانشگاه سمنان دانشجوی کارشناسي ارشد1
 استادیار دانشکده عمران دانشگاه سمنان 2
 ام نوراستادیار گروه مهندسي عمران دانشگاه پی 3
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. با گذشت زمان و پیشرفته ]2و  0[های تعادل حدی بوده است شده در این زمینه بیشتر بر مبنای روش داشته، انجام شده است. در ابتدا، تحقیقات انجام

. با ]3-7[اند شده استفاده کرده میخکوبیسازی دیوار ها برای شبیههایی نظیر اجزای محدود، پژوهشگران زیادی از این روشکارگیری روششدن به

شده انجام شده است.  میخکوبیای در زمینه دیوارهای گذرد، تاکنون تحقیقات گستردهمی میخکوبیاجرای روش  توجه به اینکه چند دهه از طراحی و

شده خالص صوررت گرفته  میخکوبیهای پژوهشی بسیار کمتری در مقایسه با دیوارهای شده مرکب، فعالیت میخکوبیکه در زمینه دیوارهای در حالی

مرکب به روش تفاضل محدود، به این نتیجه رسیدند که تغییرمکان افقی حداکثر بیشتر در سر  میخکوبیلیل دیوار با تح ]01[و همکاران  Wangاست. 

تنیده سازه تحلیل تغییرشکل و تنش کابل مهاری پیش ]00[و همکاران  Tangشود. دهد و به ترتیب از باال به پایین از این میزان کاسته میمهارها رخ می

های مهاری شامل جابجایی افقی و قائم، هنگامی که از کابل 0های شالوده گوددهد که تغییرشکلررسی کردند. نتایج آنان نشان میمرکب را ب میخکوبی

در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که سازه  ]02[و همکاران  Jinشود. همچنین، شود، بهتر کنترل میاستفاده می میخکوبیتنیده  برای حمایت از پیش

مرکب را با در نظر گرفتن  میخکوبیتحلیل اجزای محدود  ]Yan ]03تر است. تنیده  برای حفاظت شالوده گود مناسبمرکب با کابل پیش کوبیمیخ

پراگر و مدل گسیختگی کششی به این نتیجه رسید که نتایج بهتری در مقایسه با  –گسیختگی کششی انجام داد. وی با ترکیب کردن مدل رفتاری دراکر 

شده مرکب  میخکوبینشان داد که سازه  ]01[و همکاران  Maشود. نتایج بررسی عددی پراگر به تنهایی حاصل می –ستفاده از معیار رفتاری دراکر ا

شده مرکب را تحت زلزله  میخکوبیتحلیل پاسخ دینامیک دیوار  ]Xuelang ]01خالص دارد.  میخکوبیای بهتری در مقایسه با سازه عملکرد لرزه

خالص  میخکوبیمرکب در مقایسه با دیوار  میخکوبیتحت تحریک زلزله السنترو، روند نوسانی نیروی میخ دیوار  براساس بررسی ایشانررسی کرد. ب

 باشد.مشهودتر می

 

 

     پروژه مطالعاتی معرفی .2
  

الیه تشکیل شده که با توجه  1مورد مطالعه از  (. خاک پروژه0پروژه بررسی شده در راستای این تحقیق، در شهر مشهد واقع شده است )شکل 

اند. ذکر شده 0کولمب در جدول -سازی سازه نگهبان با استفاده از معیار موهربه مطالعات آزمایشگاهی انجام گرفته، پارامترهای مورد نیاز جهت مدل

ردیف بعدی  1متر، در  01و  01، 6های با طول ه ترتیب از میخردیف باال ب 3ردیف مهار تشکیل شده است. در  1ردیف میخ و  1دیواره بررسی شده از 

 8یک ردیف میخ از باشد و در انتها متر می 9متر که در تمامی مهارها طول مهار شده به میزان ثابت  02و  01، 06، 09به ترتیب از مهارهای با طول کلی 

مرحله صورت گرفته است.  01درجه است(. گودبرداری پروژه به طور متوسط در  01ق ها نسبت به افمتری استفاده شده است )زاویه تمامی مهارها و میخ

گذاری و مهارسازی،  تر از تراز انتهایی گود قرار دارد. جهت اجرای سیستم میخ متری از سطح زمین و پایین 11سطح آب زیرزمینی در این پروژه در تراز 

گذاری،  برداری شده، پس از مشهای خاک شود. سپس به منظور تأمین ایستایی پانل متر انجام می 1تا  1/0برداری در هر مرحله به ارتفاع ابتدا خاک

های اجرایی  ها و مهارها مطابق نقشهپاشی )شاتکریت( شده است. سپس توسط دستگاه حفاری، محل نصب میخ سانتی متر بتن 01سطح خاک به ضخامت 

گذاری و  در ترانشه خاکی ایجاد و پس از جایگذاری میلگرد و کابل )به ترتیب برای سیستم میخمتر سانتی 01با زاویه مشخص و به قطر حدود 

سازی پایان پذیرفته  مهارسازی( و عملیات تزریق دوغاب سیمان و انجام کشش پس از مدت زمان مشخص )برای سیستم مهارسازی(، عملیات پایدار

کیلونیوتن بر متر  211تنیدگی ایجاد شده در مهارها در حدود متر دارند و میزان نیروی پیشسانتی 01ها و مهارهای استفاده شده قطری برابر است. میخ

 بوده است.

نصب شده است  عدد رفلکتور در دو ردیف روی اضالع مختلف دیواره گود  61های احتمالی سازه نگهبان، تعداد  به منظور کنترل تغییرمکان

های دیواره گود به  ها و نشست بجایی عملیات پایش برای بررسی جا تارفلکتور دیگر در تراز میانی ارتفاع گود(  31و  رفلکتور در تراز فوقانی دیوار 31)

کارگیری شده در دیواره های رفلکتور به. یکی از موقعیتشودبرداری و انجام سازه نگهبان، انجام صورت مداوم در هر روز و تا پایان عملیات خاک

 اتخاذ شده است. [16]نشان داده شده است. اطالعات مرتبط با پروژه مطالعاتی در این مقاله از مرجع  2ر شکل گودبرداری شده د
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 نقشه هوایی موقعیت پروژه مورد مطالعه )مستطیل زردرنگ( – 1شکل 

 

 
 موقعیت رفلکتور در قسمت دیواره جنوبی – 2شکل 

 

 کولمب -سازی با استفاده از معیار موهرلپارامترهای خاک مورد نیاز پروژه جهت مد -1جدول 

زاویه اتساع 

(°) 

زاویه اصطکاک 

(°) 

 (cچسبندگي )

(kN/m2) 

 (Eمدول االستیک )

(kN/m2) 

 ضریب پواسون

ν 

وزن مخصوص 

(kN/m3) 

 ضخامت

 (m) 
 نام

 2الیه  1 21 1/0 10000 5 10 0

 1الیه  6 8/28 1/0 40000 20 14 4

 1الیه  5/1 5/28 1/0 50000 5 15 5

 4الیه  5/20 23 1/0 50000 20 15 5

 5الیه  11 5/23 1/0 10000 25 15 5

 
 
 

 سنجیو صحت سازی عددیمدل .2
   

کوبی  سازی دیواره میخسازی عددی، مخصوصاً روش اجزای محدود، در شبیههای مدلبراساس تحقیقات پیشین اشاره شده در مقدمه، روش

سازی سازه نگهبان پروژه مورد بررسی، متناسب جهت شبیه Plaxisاند. به همین منظور، در این پژوهش از برنامه اجزای محدود آمیز بودهشده موفقیت

 با وضعیت پروفیل خاک، مقادیر سربارهای اطراف دیواره گود و همچنین آرایش قرارگیری میخ و مهار اجرا شده در دیواره گود در شرایط کرنش

ها و جداره نازک بتنی سازی میخجهت شبیه Plateای دیوار، استفاده شده است. الزم به ذکر است که از المان  نمودن ساخت مرحله ای و با لحاظصفحه

ها و (. میخ]6 [ Babuو  Singhو  ]Singh ]1و  Babuبه رنگ آبی پررنگ نشان داده شده است )همانند  3)شاتکریت(  استفاده شده، که در شکل 

سازی سازه های تحلیل مدلاند. گامسازی شدهمدل در بخش قبلی هم به آن اشاره شد،که  های متفاوتدرجه نسبت به افق با طول 01زاویه مهارها تحت 

 01و متری از لبه گود  1کیلوپاسکال تا فاصله  1/2اند که در مرحله اول، فعال نمودن فشارهای سربار )به میزان مرحله تعریف شده 00نگهبان حاضر در 

بوط به کیلوپاسکال تا مرز انتهایی در پهلوی راست مدل عددی( لحاظ شده است. مرحله دوم اولین مرحله حفاری و فعال نمودن میخ اول و شاتکریت مر
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مرزهای مدل با توجه به  ابعاد .سازی شوداند تا مدل کلی گود مورد نظر شبیهآن و مراحل بعدی نیز به همین ترتیب تا مرحله نهایی گودبرداری ادامه یافته

بدین صورت در نظر گرفته شده که ارتفاع مدل دو برابر عمق گودبرداری و طول کلی مدل ساخته شده در  ]Lim ]3و  Briaudتحقیقات پیشین نظیر 

های مثلثی ، از المانPlaxisار افزکوبی مرکب در نرم سازی دیواره میخجهت مدل سه برابر عمق گودبرداری در نظر گرفته شده است. Plaxisنرم افزار 

های ریزتر و با دور شدن از ناحیه ای تنظیم شده که در اطراف دیوار مشبندی به گونهشده است. مش مدل استفادهبندی مش بمنظور گرهی 01شکل 

در این پروژه، همانند پیشنهاد  ه است.ارائه گردید 3بندی مدل شبیه سازی شده در شکل کار گرفته شده است. مشتری بههای درشتتمرکز تنش، مش

Fan  وLou ]1[  درجه نسبت به افق لحاظ شده است. 01درجه بیان شده، نیز با زاویه  01تا  01که بهترین حالت زاویه میخ برای شیب قائم 

 

 
 بندی اجزای محدود دو بعدی پروژه مورد مطالعهمش – 3شکل 

 

-افزار مقایسه گردید. نتایج بهمورد بررسی با نتایج نرم  گیری شده پروژه ادیر تغییرمکان جانبی اندازه، مقPlaxisافزار سنجی نرممنظور صحتبه

 (.1افزار داشته است )شکل های نرم دست آمده نشان داد که تغییرمکان جانبی واقعی دیواره گود در هر مرحله از حفاری برازش نسبتاً خوبی با خروجی

 

 
 افزار با پایش انجام گرفته در هر مرحله از گودبرداریمقایسه خروجی نرم – 4شکل 

 

 
 تأثیر گودبرداری اضافی بررسی .3

 
متر(، گودبرداری اضافی در دو حالت ارزیابی شده است. در حالت اول،  22با توجه به شرایط گودبرداری موجود )عمق گودبرداری موجود 

و الیه شاتکریت متناظر با آن تا تراز ارتفاعی پایین گود ادامه  جام شدگودبرداری اضافی ان و تنها د داده نشدتغییری در مشخصات سازه نگهبان موجو

است. تغییرات  داده ءارتقامتر  01متر به  8یافته است. در حالت دوم، عالوه بر امتداد یافتن الیه شاتکریت با افزایش گودبرداری، طول میخ انتهایی از 

 نشان داده شده است. 9ده، در شکل دیواره در دو حالت بیان ش جابجایی باالی
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 تغییرمکان افقی باالی دیواره برحسب گودبرداری اضافی  – 7شکل 

 

کند. نکته قابل توجه آن است که با مکان افقی باالی دیواره افزایش پیدا میبا انجام گودبرداری اضافی، تغییر، بدیهی است که 9مطابق شکل 

متر،  01متر به  8تنها با افزایش طول میخ انتهایی از  ،کهدر حالی است بوده متر قابل تحمل 2رایط موجود سازه نگهبان، گودبرداری اضافی تا میزان ش

افی به همراه متر گودبرداری اض 1/3متر عمق گود موجود بعالوه  22متر ) 1/21متر میسر شده است. سپس از عمق گود  1/3امکان گودبرداری اضافی تا 

 گودبرداری اضافی، سازه گسیخته شده است.انجام افزایش طول میخ انتهایی( به بعد، با 

)شکل  خواهد کردکوبی شده به میزان قابل توجهی افزایش پیدا  براساس نتایج تحلیل، با انجام گودبرداری اضافی، تغییر مکان افقی دیواره میخ

موجب گودبرداری اضافی، از سختی پای دیوار های آن است. بدین معنی که بهن دیوار بیشتر از بقیه قسمت(. نمو تغییرات در قسمت باال و پایی8

رخ تغییر کوبی مرکب کاسته شده و مجموعه دیوار با آزادی بیشتری نسبت به پایین دیوار دوران خواهد داشت. لذا متناسب با افزایش ارتفاع دیوار، ن میخ

علت نبود مانع مناسبی برای جلوگیری از تغییر مکان افقی دیوار در قسمت گودبرداری اضافی )پایین ر خواهد شد. از طرفی، بهمکان افقی دیوار هم بیشت

 ها مشاهده شود.دیوار(، موجب شده تا تغییر مکان افقی بیشتری در این قسمت از دیوار نسبت به سایر قسمت

 نتایج حاصل شده گویا آن است که .بموجب گودبرداری اضافی مورد بررسی قرار گرفت هاوجود آمده در میخنیروی محوری ب میزان تحلیل

یافتن صورت مستقیم با فزونی به  ،که نیروی محوری میخ انتهاییدر حالی است فی تغییر چندانی نداشتههای ابتدایی با انجام گودبرداری اضانیروی میخ

 (.7)شکل  کندمیعمق گودبرداری افزایش پیدا 

متر گودبرداری  2، نیروی محوری حداکثر ایجاد شده در میخ با ه استمتر بود 8 برابر با ، در حالت اول که طول میخ انتهایی7توجه به شکل با 

داری متر گودبر 1/3متر(، نیروی محوری حداکثر میخ با  01که در حالت دوم )طول میخ بر متر افزایش پیدا کرد در حالیکیلونیوتن  011اضافی در حدود 

کیلونیوتن بر متر بیشتر شده است. این امر احتمال رخ دادن گسیختگی میخ یا بیرون کشیدگی آن را با توجه به شرایط  311اضافی به میزان تقریبی 

با در نظر  خبرای تعیین میزان ظرفیت نیروی محوری می ایتر الزم است پایش ویژهچسبندگی با خاک اطراف در پی خواهد داشت که برای بررسی دقیق

 گرفتن شرایط حاضر صورت پذیرد.

مرکب در دو حالت گودبرداری اضافی ذکر شده در قبل، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتیجه  میخکوبیضریب اطمینان کلی دیوار 

درصد نسبت به  03دیوار حدود  ضریب اطمینان کلی، متر گودبرداری اضافی 2با  ،در حالت اول )شرایط سازه نگهبان موجود( است که حاصل شده

ضریب اطمینان کلی دیوار حدود از متر گودبرداری اضافی،  1/3با  ،متر( 01وضعیت بدون گودبرداری اضافی کاهش داشته و در حالت دوم )طول میخ 

ول، ضریب اطمینان کلی بیشتری درصد کاسته شده است. نکته قابل توجه آن است که در حالت دوم، عالوه بر گودبراری اضافی نسبت به حالت ا 01

 موجب، کرده استمتر، عالوه بر اینکه امکان گوبرداری بیشتر را فراهم  01به  8حاصل شده که این امر گویای آن است که افزایش طول میخ انتهایی از 

 (.01)شکل  شده استافزایش ضریب اطمینان کلی دیوار نیز 

 

دومحالت   حالت اول 
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 موجب افزایش گودبرداریشده به میخکوبیتغییر مکان افقی دیواره  – 8شکل 

 

 
 افی بر نیروی محوری میخ انتهایی تأثیر گودبرداری اض – 9شکل 

 

 

 
 تأثیر گودبرداری اضافی بر ضریب اطمینان کلی دیواره –11شکل 
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 گیریبحث و نتیجه .4
 

متر جهت بررسی تأثیر گودبرداری اضافی بر  22اع کوبی و مهارسازی( به ارتف کوبی مرکب )ترکیبی از میخ در این پژوهش، یک دیواره میخ

گودبرداری اضافی در دو حالت ارزیابی شد که در حالت اول تغییری در مشخصات سازه  است. بدین منظور قرار گرفتهبررسی  مورد عملکرد دیوار

آن تا تراز ارتفاعی پایین گود ادامه یافته است. در حالت و الیه شاتکریت متناظر با  ه استگودبرداری اضافی انجام شد ه و تنهانگهبان موجود داده نشد

. توزیع تغییر مکان افقی دیواره ه استداده شد ارتقاءمتر  01متر به  8دوم، عالوه بر امتداد یافتن الیه شاتکریت با افزایش گودبرداری، طول میخ انتهایی از 

های انجام شده در این بررسی شده است. تحلیل در شرایط گودبرداری اضافی دیوارهنسبت به عمق، نیروی محوری میخ انتهایی و تغییر مکان باالی 

کولمب صورت -ای با معیار گسیختگی موهردر حالت کرنش صفحه Plaxis 2Dافزار کارگیری نرمتحقیق با استفاده از روش اجزای محدود و با به

 است: که نتایج حاصل شده در ذیل بیان شده گرفته است

 کند. نکته قابل توجه آن است که با شرایط موجود سازه نگهبان، م گودبرداری اضافی، تغییر مکان افقی باالی دیواره افزایش پیدا میبا انجا

متر، امکان گودبرداری  01متر به  8که تنها با افزایش طول میخ انتهایی از در حالی متر قابل تحمل بوده است 2گودبرداری اضافی تا میزان 

  گودبرداری اضافی، سازه گسیخته شده است. انجام متر به بعد، با 1/21متر افزایش میسر شده است. سپس، از عمق گود  1/3 اضافی تا

  است در  کیلونیوتن بر متر افزایش پیدا کرده 011متر گودبرداری اضافی در حدود  2نیروی محوری حداکثر ایجاد شده در میخ انتهایی با

کیلونیوتن بر متر  311متر گودبرداری اضافی به میزان تقریبی  1/3متر(، نیروی محوری حداکثر میخ با  01میخ  که در حالت دوم )طولحالی

 بیشتر شده است.

 گودبرداری اضافی، از سختی  انجام دلیلدیوار بوده است. در این صورت، ب هاینمو تغییرات در قسمت باال و پایین دیوار بیشتر از بقیه قسمت

کوبی شده کاسته شده و مجموعه دیوار با آزادی بیشتری نسبت به پایین دیوار دوران خواهد داشت. لذا متناسب با افزایش  خپای دیوار می

علت نبود مانع مناسبی برای جلوگیری از تغییر مکان افقی دیوار در ارتفاع دیوار، تغییر مکان افقی دیوار هم بیشتر خواهد شد. از طرفی، به

 های دیوار باشد.ضافی )پایین دیوار(، موجب شده تا تغییر مکان افقی در این قسمت از دیوار بیشتر از سایر قسمتقسمت گودبرداری ا

  طوری که در حالت اول )شرایط سازه نگهبان مرکب کاسته خواهد شد. ب میخکوبیبا انجام گودبرداری اضافی، از ضریب اطمینان کلی دیوار

درصد نسبت به وضعیت بدون گودبرداری اضافی کاهش داشته و در حالت  03، ضریب اطمینان حدود متر گودبرداری اضافی 2موجود( با 

 درصد کم شده است. 01متر گودبرداری اضافی، ضریب اطمینان کلی دیوار حدود  1/3متر( با  01دوم )طول میخ 
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