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 استفاده از روش المان محدود مهار شده به وسیله انکر با حائل مدل سازی عددی دیوار
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 استادیار داوشکذٌ فىی داوشگاٌ خًارزمی -1

 ارشذ ژئًتکىیک داوشگاٌ خًارزمی یکارشىاس -2

p.alavinezhad@gmail.com 

 خالصه

یکی اص پش کبسثشدتشیي سیستن ّبی هْبسی گَد هحسَة هی گشدد. ثب تَرِ ثِ گستشدگی  ضذُ ثِ ٍسیلِ سیستن هْبسی اًکش دیَاس حبئل هْبس

دس ایي هقبلِ . هْبس ضذُ قجل اص ارشای آى ثسیبس حبیض اّویت استهسبئل طئَتکٌیکی اسائِ یک هذل سیبضی هٌبست اص دیَاس پبساهتشّبی دخیل دس 

ی کِ ثِ ٍسیلِ دستگبُ ّبی ًػت ضذُ دس هحل ارشای دیَاس ِث دست آهذُ است هذل سیبض ثب تَرِ ِث دادُ ّبی ٍاقؼی کِ سؼی ثش آى ثَدُ است

اص ایي سٍ ثشای هذل سبصی اص سٍش الوبى هحذٍد کِ یکی اص گشدد.  سبختِ ضَد ٍ ًتبیذ هذل ػذدی ثب ٍاقؼیت هقبیسِ دیَاس هْبس ضذُ ثِ ٍسیلِ اًکش

سخت ضًَذُ خبک کِ هٌبست ثب هَضَع خبک اص سفتبس سفتبس  ثشای هذل سبصی ٍ ّوچٌیي ،پشکبسثشدتشیي سٍش ّبی سبخت هذل ػذدی است

ٍش الوبى هحذٍد ثب ٍاقؼیت تغبثق داضتِ ٍ قبثل گَدثشداسی هی ثبضذ استفبدُ ضذُ است. دس ًْبیت هطبّذُ هی گشدد کِ ًتبیذ ػذدی حبغل اص س

 اػتوبد هی ثبضذ. 

 ، تغییر شکلان محذيد، دیًار مُار شذٌ تا اوکرکلمات کلیذی: الم

 

 مقذمٍ .1

 گَدثشداسیت ػولیب دسثشگیشًذُ ّوگی کِ … ٍ هتشٍّب ّب، تًَل ثلٌذ، ّبی سبختوبى سبخت ثِ ًیبص ضْشّب سٍصافضٍى ٍ سشیغ گستشش ثب

ػذم سػبیت سٍش ّبی هٌبست ثِ هٌظَس حفبظت گَدّب ٍ ّوچٌیي ضیت ّبی دس حبل احذاث، هٌزش ثِ ٍقَع خسبست  است. ضذُ ثیطتش ّستٌذ

رجشاى ًبپزیشی خَاّذ ضذ ٍ هخبعشات ثَرَد آهذُ ًبضی اص ًطست ّبی احتوبلی ٍ تقلیل ظشفیت ثبسثشی ٍ تغییش هکبى ّبی ربًجی هَرت 

هی ضَد. ایي هسبئل خَد ثبػج ایزبد فضبیی ثشای اسائِ سٍش ّبی هختلف ثشای پبیذاس سبصی گَد هی گَد ایزبد تشک دس سبصُ ّبی هزبٍس 

اص  ثب استفبدُ اص توْیذاتی خبظ،، ثشای هْبس حشکت ٍ ساًص خبک کِ گشدد. یکی اص سٍش ّبی هْبس گَد استفبدُ اص سیستن اًکشاط هی ثبضذ

پیص ثیٌی تغییش ضکل ّب ٍ ش ٍ ّوچٌیي گستشش سشیغ آى، عشاحی، تَرِ ثِ هضایب ایي سٍ. ثب ضَد کوک گشفتِ هیگَد دیَاسُ   خَد خبک

بد ًیشٍّبی ٍاسدُ اص خبک پطت دیَاس ٍ سشثبس اعشاف ثش دیَاس قجل اص ارشای آى ضشٍسی هی ثبضذ. اص ایي سٍ ًیبص ثِ یک هذل سیبضی قبثل اػتو

بس هی گشدد. سٍش الوبى هحذٍد یکی اص پش کبسثشدتشیي سٍش ّب ثشای هذل سبصی دس خبک احس تأحیش گزاسثب تَرِ ثِ گستشدگی پبساهتشّبی 

ثِ کوک  هَسد هغبلؼبتی هختلف ثب استفبدُ اص سٍش الوبى هحذٍد 3هسئلِ هی ثبضذ. دس ایي هقبلِ دیَاسّبی هْبس ضذُ ثِ کوک اًکشاط دس یک 

هَسد اسصیبثی قشاس گشفتِ است. ثب تَرِ ثِ ًتبیذ  اًذاصُ گیشی ّبی ٍاقؼی، حبغل اص ًتبیذهذل سبصی ضذُ ٍ ًتبیذ هذل ثب  PLAXISًشم افضاس 

ًتبیذ ثِ دست آهذُ دس  هٌبست است ٍ ایي سیستن هْبسیهذل سبصی سیبضی حبغل هی تَاى ثیبى کشد کِ استفبدُ اص سٍش الوبى هحذٍد ثشای 

 قبثل اػتوبد هی ثبضذ. ،هقبیسِ ثب ٍاقؼیت
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 تشریح مذل عذدی .2

ًیبص ثِ داًستي پبساهتش ّبی خبک ٍ هطخػبت سختی  PLAXISثِ ٍسیلِ ًشم افضاس  بضی دیَاس هْبس ضذُ ثِ کوک اًکشذل سیثشای سبخت ه

دیَاس ٍ ّوچٌیي هطخػبت هْبس ّب هی ثبضذ. یکی اص هْوتشیي هسبئل کِ دس اثتذای ّش هذل سبصی یک هسئلِ طئَتکٌیک حبئض اّویت است، 

تب هتٌبست ثب آى سفتبس، پبساهتش ّبی خبک اص اًزبم آصهبیطبت غحشایی یب آصهبیطگبّی ثِ دست آیذ. یکی اص  استاًتخبة هذل سفتبسی خبک 

کِ ثشای هذل سبصی  استاسی ٍ ثبسثشداسی کِ ضبهل هشاحل ثبسگز هی ثبضذسخت ضًَذُ  خبک سفتبسی پشکبسثشدتشیي هذل ّبی سفتبسی، هذل

جختبًِ دس ًشم افضاس هزکَس  اهکبى هذل سبصی ایي سفتبس ّن دس ضشایظ صّکطی ضذُ ٍ ّن دس . خَضهسئلِ گَدثشداسی ثسیبس هٌبست هی ثبضذ

ثشای هذل سبصی ثب سفتبس سخت ضًَذُ ًیبص ثِ پبساهتشّبیی چَى هذٍل االستیسیتِ، ٍصى هخػَظ خبک دس ضشایظ صّکطی ًطذُ ٍرَد داسد. 

یِ اغ ... هی ثبضذ. ثشای هذل کشدى دیَاس حبئل اص الوبى غفحِ ای بک خبک ٍغکضشایظ هختلف، ضشیت پَاسَى، هیضاى چسجٌذگی خبک، صٍا

سوت آصاد هْبسّب ٍ اص الوبى ثب سختی خوطی ٍ سختی هحَسی هطخع ٍ ثشای هذل سبصی هْبسّبی دیَاس اص الوبى خغی گشُ ای ثشای ق

ل هی ثبضذ تب الوبى ّب ثِ یکذیگش هتػل ٍ سفتبس ًیبص ثِ هص ثٌذی هذ ػذدیثشای ّش هذل  شیذ ثشای قسوت هْبس ضذُ استفبدُ هی گشدد.طئَگ

یکپبسچِ ٍ پیَستِ ای سا داضتِ ثبضٌذ. دس هذل ّبی سبختِ ضذُ سؼی ثش آى ثَدُ است کِ هذل سبختِ ضذُ ثِ غَست هٌبسجی هص ثٌذی گشدد تب 

لیِ سغح آة صیشتً صهیٌی ٍ ّوچٌیي فطبسّبی هَحش ٍ ضشایت پیص بیذ ًْبیی ثب ٍاقؼیت تٌبست ثیطتشی داضتِ ثبضذ. ثؼذ اص ایزبد هذل، ضشایظ ٍا

 رلَی دیَاس اص آًبلیض پالستیک ٍ ثِخبک ثشداسی . ثشای هذل کشدى هی ضَدتحکیوی خبک دس کل هذل گستشش یبفتِ ٍ ًتبیذ آى آًبلیض 

غَست هشحلِ ای استفبدُ ضذُ است ثِ غَستی کِ ثؼذ اص گَدثشداسی دس ّش هشحلِ، هْبسّبی آى تشاص ًػت ٍ ًیشٍی پیص تٌیذگی الصم ثِ 

غح آة صیشصهیٌی اًزبم هی ضَد، اص پوپبط ثشای ًگِ داضتي سدس قسوتْبیی اص گَدثشداسی کِ دس صیش  ضَدخبعش ًطبى هی هْبسّب اػوبل هیگشدد. 

بلیضّب ًتبیذ تغییش ضکل ّبی پس اص اًزبم آًهش ًیض دس هذل سبصی ػذدی دیذُ ضذُ است. گَد استفبدُ ضذُ است کِ احش ایي اکف  سغح آة دس

 اًذاصُ گیشی ضذُ دس ٍاقؼیت هقبیسِ هی ضَد. دثب هَاس دیَاس

 مذل رفتاری خاک سخت شًوذٌ .3

ت. خبک هَقغ خبک ًشم ٍ سخت اس دٍ ًَعهذل خبک سخت ضًَذُ یک هذل پیطشفتِ ثشای ضجیِ سبصی سفتبس اًَاع هختلف خبک ّب، ّش 

اسی اًحشاف اٍلیِ یک کبّص سختی ًطبى هی دّذ ٍ ثِ عَس ّن صهبى کشًص ّبی پالستیک غیش قبثل ثبصگطت تَسؼِ قشاس گشفتي تحت ثبسگز

هحَسی صّکطی ضذُ ساثغِ هطخع ثیي کشًص هحَسی ٍ تٌص اًحشافی هی تَاًذ ثِ ٍسیلِ یک  سِیک آصهبیص هی یبثٌذ. دس هَسد خبغی اص 

لیک هطْ ، استفبدُ ضذ. َس داًکي ٍ چبًگّزلَلی ثِ خَثی تقشیت صدُ ضَد. چٌیي ساثغِ ای اٍلیي ثبس ثِ ٍسیلِ کٌذًش ٍ ثؼذا دس هذل ّیپشَث

، حبًیب ثب ضبهل ضذى اتسبع خبک ٍ حبلیخب ثِ ٍسیلِ ثٌبثشایي هذل خبک سخت ضًَذُ اٍال ثب استفبد ُ اص تئَسی پالستیسیتِ ًسجت ثِ تئَسی االستیسیِت

 PLAXIS)هشرِ کبهل  هؼشفی یک کالّک سیالى، ربًطیي هذل ّیپشثَلیک ضذُ است. ثشخی هطخػِ ّبی اسبسی هذل ػجبست اًذ اص:

 تشروِ هٌْذس هحوذ ثْپَس گَّشی ٍ ّوکبساى(

 پبساهتش ٍسٍدی    ِ تٌص هغبثق یک قبًَى تَاىسختی ٍاثستِ ثm 

 پبساهتش ٍسٍدی    کشًص پالستیک ًبضی اص ثبسگزاسی اًحشاف اٍلِی    
50 

 لِی      پبساهتش ٍسدٍدی    کشًص پالستیک ًبضی اص فطبس ٍا
oed 

 پبساهتش ٍسدٍدی   ثبسگزاسی هزذد االستیک-ثبسثشداسی     
ur   ٍurυ 

 پبساهتش ٍسدٍدی   کَلوت-هؼیبس هَّش گسیختگی هغبثق ϲ  و  ٍψ 

 معرفی مًارد مطالعاتی .4
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هَسد هغبلؼبتی کِ دس هحل ّب ٍ ثب رضئیبت هتفبٍتی ارشا ضذُ اًذ استفبدُ گشدیذُ است. ایي هَاسد  3ثشای اسصیبثی ًتبیذ هذل سبصی ثب ٍاقؼیت اص 

 هَسد اسصیبی قشاس گشفتِ ضذ. ٍاقؼیهذل سبصی ٍ آًبلیض ضذُ ٍ دس ًْبیت ثب ًتبیذ حبغل اص اًذاصُ گیشی ّبی  PLAXISثِ کوک ًشم افضاس 

هتش دس ًضدیکی یک سبختوبى آرشی کِ  5/14گَدی ثِ ػوق هَسد ثشسسی قشاس گشفت کِ ضبهل  [1]ایي هَسد تَسظ آًتَاى صاٍیتس الف( 

 5سضتِ ای ٍ  4سدیف اًکش پیص تٌیذُ  3هتش ثِ کوک  6/0هتش ٍ ضخبهت  5/17لح ثب عَل ثتي هس. دیَاس حبئل داسای عجقبتی دس صیشصهیي است

حشاف سٌزی ثشای اًذاصُ گیشی تغییش ضکل افقی دیَاس دس عَل گَدثشداسی ثش سٍی  5/2سضتِ ای ثب فبغلِ ّبی افقی  هتش هْبس ضذُ است. ًا

سفتبسی  ثشای هذل سبصیخبک ضبهل یک الیِ سس ٍ یک الیِ ضي هی ثبضذ کِ  الیِ ّبیدیَاس دس ًضدیکی سبختوبى آرشی ًػت ضذُ است. 

سس ثِ غَست صّکطی  ِضي ثِ غَست صّکطی ضذُ ٍ الی ِدس ایي هَسد الی استفبدُ ضذُ است.ایي دیَاس اص هذل خبک سخت ضًَذُ  خبک

 صهیي قشاس داسد. هتشی اص سغح 7سغح آة صیشصهیٌی قجل اص ارشا دیَاس دس تشاص  .گشدیذُ استًطذُ هذل 

 32هتش ثب استفبدُ اص دیَاس حبئل هْبسی ثِ عَل  8/16گَدی ثِ ػوق هَسد ثشسسی قشاس گشفت کِ ضبهل  [2]ایي هَسد تَسظ آًتَاى سَسص ( ة

هتش ثِ غَست پیطتٌیذُ هْبس  35/1ٍ  3/2سدیف اًکش ثب سغح هقغغ ٍ صاٍیِ قشاس گیشی یکسبى ثب فبغلِ افقی  3هتش ثِ کوک  8/0هتش ٍ ضخبهت 

استفبدُ اص  ثب ذاصُ گیشی ضذُ است. خبک اعشاف دیَاس هبسِ ای ثَدُ ٍتغییش ضکل افقی دیَاس اً ،دس ایي گَد ًیض ثب استفبدُ اص ٍسبیلضذُ است. 

هتشی اص سغح  3سغح آة صیشصهیٌی قجل اص ارشا دیَاس دس تشاص  هذل خبک سخت ضًَذُ ٍ دس ضشایظ صّکطی ضذُ هذل سبصی گشدیذُ است.

 صهیي قشاس داسد.

هتشی  45هتش ثب استفبدُ اص  دیَاس حبئل  28گَدی ثب ػوق هَسد ثشسسی قشاس گشفت کِ ضبهل  [3]ایي هَسد تَسظ ٍای سی تبى ٍ ّوکبساى د( 

هتش ثِ غَست پیص تٌیذُ ٍ ثب صٍایبی هختلف هْبس ضذُ است. تغییش  57/1ٍ  05/1سدیف اًکش ثب فَاغل افقی  6هتش ثِ کوک  2/1ثِ ضخبهت 

بی خبک ضبهل الیِ ضي، هبسِ ٍ سس هی ثبضذ کِ است. گشدیذُشی ضکل افقی ایي گَد ثب استفبدُ اص ٍسبیل سٌزص اًذاصُ گی هذل  الیِّ 

 پیشاهَى دیَاس استفبدُ گشدیذُ است. خبک سفتبسی خبک سخت ضًَذُ ثب ضشایظ صّکطی ًطذُ ثشای هذل سبصی

عَس کِ هطبّذُ هی گشدد دس  ًطبى دادُ ضذُ است. ّوبى ٍ تشاص آة صیشصهیٌی دس فبص ًْبیی هذل (الف)هص ثٌذی هَسد هغبلؼبتی  1دس ضکل 

ی هذل سیبضی سبختِ ضذُ ػالٍُ ثش هذل کشدى دیَاس ٍ هْبسّبی آى، سبختوبى آرشی هزبٍس ًیض ثِ غَست الوبى غفحِ ای ّوشاُ ثب ًیشٍّب

دس ایي هذل پس اص  ضذُ است.اسی دس تغییش ضکل ّب ٍ ًیشٍّبی داخلی دیَاس ٍ هْبسّبی آى هی ضَد هذل ًبضی اص ٍصى سبصُ کِ ثبػج احشگز

اػوبل ضشایظ اٍلیِ ٍ اػوبل تٌص  قبئن ًبضی اص سبختوبى هزبٍس ثش خبک، هشاحل خبکجشداسی ضشٍع هی گشدد ٍ دس ّش هشحلِ خبک قسوت 

ص هَسد ًظش ثشداضتِ ضذُ ٍ سغح آة صیشصهیٌی ثِ کف گَد ثِ ٍسیلِ پوپبط اًقبل هی یبثذ ٍ دس هشحلِ ثؼذ هْبس آى تشاص ًػت ٍ ًیشٍی پی

ًطبى دادُ  1حبئل ٍ ّوچٌیي هْبسّبی هَسد استفبدُ دس ایي هذل دس رذٍل هطخػبت خبک ٍ دیَاس  تٌیذگی هٌبست ثِ آى اػوبل هی گشدد.

 ضذُ است.
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 (الف). مش تىذی مًرد مطالعاتی 1شکل

 مًرد مطالعاتی )ب( وکرا. مشخصات الیٍ َای خاک ي دیًار مُار شذٌ تٍ َمراٌ مشخصات 1جذيل 

Soil Parameter 
Value 

Unit Symbol Parameter 
Hard Clay Gravel 

21 21 kN/m3 sat Saturated density 
21 20 kN/m3 unsat Density above GWL 

     100 m/day k Permeability 
100 75 Mpa     

50  Refrence Young’s modulus at 50% mobilized strengh 
200 150 Mpa     

ur Reference elastice Young’s modulus 
0.2 0.2 - ur Elastic Poisson’s ratio 
25 2 kPa c Effective cohesion 
30 35 deg  Effective friction angle 
0 6 deg ψ Angle of dilatancy at drained failure 

Anchor Diaphragm Wall 
10 & 5 Angle of inclination (degree)         Young’s modulus (Kpa) 

2.5 Horizontal spacing of Anchor (m) 25 Density (KN/m3) 

500 & 650 Prestress (kN) 0.15 Poisson’s ratio 

 

ثشای ًتبیذ قبثل تَرِ آى کِ ًکتِ ًطبى دادُ ضذُ است.  ٍ تشاص آة صیشصهیٌی دس فبص ًْبیی هذل هص ثٌذی هَسد هغبلؼبتی )ة( 2دس ضکل 

س ایي هذل سبصی پس اص اػوبل دتش هص ثٌذی دس ًضدیکی دیَاس هْبسی ثِ غَست سیضتش ًسجت ثِ ًقبط دٍستش دس ًظش گشفتِ ضذُ است. دقیق

لیِ ٍ ًػت دیَاس حبئل، سغح آة صیش صهیٌی ثِ تشاص  ثِ اص سغح صهیي ِث ٍسیلِ پوپبط اًتقبل دادُ ضذ ٍ سپس هشاحل خبکجشداسی  -9/17ضشایظ ٍا

ش هشحلِ قسوت هطخػی اص خبک ثشداضتِ ضذُ ٍ دس هشحلِ ثؼذ هْبس ّبی آى تشاص ثب ًیشٍی پیص تٌیذگی هٌبست ًػت ضذُ  گًَِ ای کِ دسّ 

 . هطخػبت الیِ ّبی خبک هبسِ دس هحل هَسد هغبلؼِ ٍ ّوچٌیي هطخػبت دیَاس حبئل ٍ هْبس ّبی آى اسائِ ضذُ است 2اًزبم ضذ. دس رذٍل 

 

 تىذی مًرد مطالعاتی )ب(. مش 2شکل 

 مًرد مطالعاتی )ب( . مشخصات الیٍ َای خاک ي دیًار مُار شذٌ تٍ َمراٌ مشخصات اوکر2جذيل 

Soil Parameter 
Value 

Unit Symbol Parameter 
Layer 3 Layer 2 Layer 1 

20 20 20 kN/m3 sat Saturated density 
19 19 19 kN/m3 unsat Density above GWL 
1 1 1 m/day k Permeability 
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105 75 45 Mpa     
50  Refrence Young’s modulus at 50% mobilized strengh 

315 30 18 Mpa     
ur Reference elastice Young’s modulus 

0.2 0.2 0.2 - ur Elastic Poisson’s ratio 
1 1 1 kPa c Cohesion 
38 38 35 deg  friction angle 
6 6 5 deg ψ Angle of dilatancy 

Anchor Diaphragm Wall 
27 Angle of inclination (degree)       Young’s modulus (Kpa) 

2.3 & 1.35 Horizontal spacing of Anchor (m) 24 Density (KN/m3) 

768 & 945 & 980 Prestress (kN) 0.15 Poisson’s ratio 

 

هص ثٌذی هَسد هغبلؼبتی )د( ثِ ّوشاُ تشاص سغح آة دس فبص ًْبیی ًطبى دادُ ضذُ است. دس ایي هذل ثِ ػلت حزن ثبالی  3ضکل دس 

گَدثشداسی پس اص اػوبل ضشایظ اٍلیِ  اثتذا قسوت رلَیی دیَاس ثِ غَست ضیت داس گَدثشداسی ضذُ ٍ سغح آة صیشصهیٌی ثِ کف گَد ثِ 

هی ضَد ٍ پس اص آى دیَاس حبئل دس هحل هقشس ًست هی گشدد. سپس هبًٌذ هذل ّبی قجلی دس ّش هشحلِ گَدثشداسی ٍسیلِ پوپبط اًتقبل دادُ 

  اثتذا قسوت هؼیٌی اص خبک رلَ دیَاس ثشداضتِ ضذُ ٍ هْبس آى تشاص ًػت ٍ ًیشٍی پیطتٌیذگی هٌبست ثِ آى اػوبل هی گشدد.

 

 . مش تىذی مًرد مطالعاتی )ج(3شکل 

 مًرد مطالعاتی )ج( مشخصات الیٍ َای خاک ي دیًار مُار شذٌ تٍ َمراٌ مشخصات اوکر. 3جذيل 

Soil Parameter 
Value 

Unit Symbol Parameter Layer 
4 

Layer 
3 

Layer 
2 

Layer 
1 

20 20 19.5 19.5 kN/m3 sat Saturated density 
19 19 18.5 18.5 kN/m3 unsat Density above GWL 

                    m/day k Permeability 
84 68 56 20 Mpa     

50  Refrence Young’s modulus at 50% mobilized strengh 
253 204 168 60 Mpa     

ur Reference elastice Young’s modulus 
0.2 0.2 0.2 0.2 - ur Elastic Poisson’s ratio 
5 5 5 0 kPa C Cohesion 
34 32 32 31 deg  friction angle 
4 2 2 2 deg ψ Angle of dilatancy 

Anchor Diaphragm Wall 
25 & 30 Angle of inclination (degree)         Young’s modulus (Kpa) 

1.05 & 1.57 Horizontal spacing of Anchor (m) 25 Density (KN/m3) 

626 & 689 & 715 & 

847 & 873 
Prestress (kN) 0.15 Poisson’s ratio 

 

 وتایج مذل سازی .5

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 پي مهىدسي مکاویک خاک ي ي ملّ ايلیه کىفراوس

 جایي تهران داوشکده مهىدسي عمران، داوشگاه تربیت دبیر شهید ر
 2131آذرماه 21ي  21

 

6 
 

الصم ثِ رکش است کِ ایي تغییشات ًوبیص دادُ ضذُ است.  4دس ضکل پس اص تحلیل  هص تغییش ضکل یبفتِ دیَاسّبی هْبس ضذُ ثِ ٍسیلِ اًکش

  حبلت ٍاقؼی هذل، ثضسگٌوبیی ضذُ است.ثشاثش  200ثشای ًوبیص ثْتش آى دس توبم ضکل ّب تغییشات  ثسیبس کَچک ثَدُ ٍ ثِ ّویي ػلت

 

 

 

 )الف(، )ب( ي )ج( تٍ ترتیة . تغییر شکل مش َای خاک ي دیًار مًرد مطالعاتی4شکل 

تغییش ضکل  افقی دیَاس دس هقبیسِ ثب تغییش ضکل ّبی اًذاصُ گیشی ضذُ تَسظ دستگبُ ّبی اًذاصُ گیشی ثشای هَاسد هغبلؼبتی  5دس ضکل 

ثِ ػَاهلی هبًٌذ ّوبى عَس کِ دس ضکل هطبّذُ هی گشدد تغییش ضکل ّش دیَاس هتفبٍت هی ثبضذ کِ ایي خَد ًطبى دادُ ضذُ است. هزکَس 

بک ٍ الیِ ثٌذی آى ٍ فطبسی کِ ثِ دیَاس اص ربًت خبک چِ دس پطت دیَاس ٍ چِ دس پبی دیَاس ٍاسد هی گشدد، فطبس سشثبس رٌس الیِ ّبی خ

. ثب تَرِ ثِ اعشاف دیَاس، استفبع دیَاس، ضخبهت دیَاس، تؼذاد هْبسّب، رٌس هْبسّب، صاٍیِ قشاسگیشی هْبسّب ًسجت ثِ افق ٍ... ٍاثستِ هی ثبضذ

ٍ ّوچٌیي هیضاى ایي  ذدی دس هقبیسِ ثب تغییش ضکل ٍاقؼی دیَاس هطبّذُ هی گشدد کِ ضکل تغییشات دیَاس تَسظ هذل ػذدیتغییش ضکل هذل ػ

ًبضی اص  ،ثِ دسستی تخویي صدُ ضذُ است. ًکتِ قبثل رکش آى است کِ هیضاى اختالف هَرَد دس اًذاصُ تغییشات دقت قبثل قجَلتغییشات ثب 

 اختالف ٍرَد تغییشات پبساهتشّبی خبک دس ّش ًقغِ ٍ گستشدگی آى دس هقبیسِ ثب پبساهتشّبی دخیل دس هذل ػذدی هی ثبضذ، کِ ایي هیضاى
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ثب ٍرَد تؼذد هذل ّبی سبختِ ضذُ دس ضشایظ هختلف هی تَاى  ثب ٍرَد ایي گستشدگی دس هطخػبت الیِ ّبی خبک قبثل چطن پَضی است.

هذل ػذدی سبختِ ضذُ ثِ سٍش الوبى هحذٍد چِ دس ضشایظ صّکطی ضذُ ٍ چِ دس ضشایظ صّکطی ًطذُ ثب ٍاقؼیت  خشٍریت ًتیزِ گشف

شچِ تغبثق قبثل قجَلی سا داسد ٍ  َاى ثیبى کشد کِ ّشچِ پبساهتشّبی خبک حبغل اص آصهبیطبت هَسد استفبدُ دس هذل ػذدی دقیق تش ٍّ  هی ت

غَست هشحلِ ای ثِ هشاحل ارشای دیَاس هْبسی دس ٍاقؼیت ًضدیک تش ثبضذ، ًتبیذ ثِ دست آهذُ اص تحلیل ٍتحلیل خبک ثِ  هشاحل هذل سبصی

 است.هذل ػذدی ٍ تخویي ّبی آى قبثل اػتوبد تش 

 

 . تغییر شکل افقی دیًار )خط: اوذازٌ گیری ياقعی، وقطٍ چیه: وتایح مذل( ٍت ترتیة از راست مًارد مطالعاتی الف، ب ي ج5شکل 

 وتیجٍ گیری .6

هقبیسِ آى ثب ًتبیذ حبغل اص اسصیبثی ّبی ٍاقؼی اص دیَاس هی تَاى ثیبى کشد کِ هذل سبختِ ضذُ ثشای یک ثب تَرِ ثِ ًتبیذ تحلیل هذل ػذدی ٍ 

اًکشاط، ثب استفبدُ اص سٍش الوبى هحذٍد ٍ ثب دس ًظش گشفتي سفتبس سخت ضًَذُ ثشای خبک اعشاف دیَاس تخویي  دیَاس هْبس ضذُ ثِ ٍسیلِ

 ثی ّبیی ًظیش تغییش ضکل ّبی دیَاس ٍ ًیشٍّبی داخلی هْبسّبسفتبسی هٌبسجی سا اص دیَاس گَد ثِ دست آٍسد کِ هی تَاى ثب استفبدُ اص آى، اسصیب

 سا اًزبم داد.
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