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 خالصه
را بر  ها خیم هیزاو ریبر آن است که تأث یمقاله سع نیدر اکه  باشد یم ها  خیم هیزاو ریثأت ،یبکو خیم ستمیس لیبر تحل گذار ریثتأ يها از پارامتر یکی

افزار اجزاءمحدود  دو قلو شهرکرد، با نرم يها برج يبردار در پروژه گود نگیلین ستمیگود مهار شده با س وارهید نانیاطم بیو ضر ها ییجا جابه يرو
PLAXIS 2D  جایی دیواره گود و افزایش ضریب اطمینان داریم افزایش جابه ها، خیم هیزاو  شینشان داد با افزا جیکه نتا. میکن یبررس. 

 
 .نانیاطم بیضر ،دیواره گود ییجا جابه ها، خیم هیزاو ،يعدد يساز مدل خاك، کوبی خیم: کلمات کلیدي

 
 

  مقدمه       01
 

 يهـا  رمکـان ییاز نشسـت، تغ  يریتـوان بـه جلـوگ    ینگهبـان، مـ   يهـا  د بـا اسـتفاده از سـازه   گـو  ایـ ترانشـه   يهـا  ره وایـ د يسـاز  مـن یا یازجمله اهـداف اصـل  
ــا   یجــانب ــظ جــان انســان ه ــوال خــارج وداخــل ترانشــه     يمخــرب، حف ــظ ام ــخــارج و داخــل گــود، حف ــگــود و ن ای ــراهم آوردن شــرا زی ــن و  طیف ام

ــرا ــئن ب ــار ياجــرا يمطم ــاره نمــود ،ک ــزا .اش ــا اف ــودبردار شیب ــق گ ــ، خطــرات ناپايعم ــداره یختگیو گســ يداری ــاي ج ــهی، هزيبرداردگــو ه ــا ن  يه
بــار مــورد  نیاولــ يبــرا يالدیمــ 1960در ســال  یکــوب خیروش مــ ].1[د کنــ یمــ دایــپ شیو مــدت اجــرا بــه شــدت افــزا یمنــیا نیتــام گــود، يدارســازیپا

ــ. قــرار گرفــت یبحــث و بررســ ــار ا نیاول ــرا يرســاز دایــپا ســتمیس نیــب ــه کــار گرفتــه شــد 1960ل در ســا ایدر اســترال یحفــر تــونل يب تونــل  نیــدر ا. ب
 ].2[د استفاده ش تیو شاتکر مانیدوغاب س قیاز آرماتور، تزر يدارسازیپا يبرا

سـازد   هـا را پایـدار مـی    بـرداري  گذاري خـاك روشـی اسـت کـه بـا نصـب تعـداد زیـادي عضـو کششـی نزدیـک بـه هـم در خـاك، گـود                میخ
هـا نسـبت    باشـد، کـه در ایـن مقالـه بـه تـأثیر زاویـه مـیخ         مـی نسـبت بـه افـق     هـا  گـود زاویـه مـیخ    هـاي  ارهجـایی دیـو   گذار در جابهیریکی از عوامل تأثکه 

 .شود به افق پرداخته می
. 

 
 پروژه یمعرف .2
 

 خیابــان ،متــر در شــهرکرد  294مترمربــع و محــیط آن حــدود    7000حــدود  آنمســاحت هــاي دو قلــو شــهرکرد کــه     بــرداري بــرج  پــروژه گــود 
زمــین مــورد  يبــردار  متــر انجــام شــده و محــل گــود 23تــا عمــق  يبــردار پــروژه گــود نایــ در. اســت گرفتــه قــرار بســیج میــدان بــیغر شــمال ،شــریعتی

کـه موقعیـت    .و از سـمت جنـوب بـه بلـوار شـریعتی محـدود شـده اسـت         رممحـ  12مطالعه از سـمت شـمال بـه خیابـان بـاهنر، از سـمت شـرق بـه خیابـان          

 ۱ 
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ــایی آن در شــکل شــماره  ــر   . رده شــده اســتآو 1جغرافی ــوع تغیی ــان، وق ــه مجــاورت خیاب ــا توجــه ب ــوبی ب ــاالي   شــکل در ضــلع شــمالی و شــرقی و جن ب
ــن اضــالع    ــراي ای ــذا ب ــوده و ل ــوردار ب ــري برخ ــت کمت ــیخ، گــود از اهمی ــتم م ــت   سیس ــی و اجــرا شــده اس ــایی از  2ر شــکل شــماره د .کــوبی طراح نم

 .پروژه آورده شده است
 
 

 
 

 هاي دو قلو شهرکرد روژه برجپموقعیت جغرافیایی  -1شکل 
 
 

 
 

 هاي دو قلو شهرکرد پروژه برج جنوبینمایی از ضلع  -2ل شک
 

 ۲ 
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 است شده گرفته نظر در 1شماره  جدول شرح به محل خاك ژئوتکنیکی پارامترهاي ژئوتکنیکی، شناسایی هاي گمانه از حاصلبا توجه به اطالعات 

فاصله افقی و  میلی متر 110،قطر حفاريو  دیواره استفاده شده است در تريم 9 نیل 2 و متري 12 نیل 1متري، 15 نیل 3 تري،م 18 نیل 5 ازدر پروژه 
 .باشد می ترم 2 ،ها از یکدیگر نیل

 
 

 ي خاك مشخصات الیه -1ل جدو
 

 
Bond Stress 

(kPa) 

 
E(Kg/cm2) 

 
(KN/m3)𝛾𝛾 

 
C(Kg/cm2) 

 
φ 

 
Soil Type 

 
Depth (m) 

250 650 20 0.1 38 GC 0 – 4.5 
200 550 20 0.15 32 SC 4.5 - 11 
250 1000 20 0.15 38 GC 11 - 23 

 
 
 

 
 PLAXIS 2D مدلسازي در نرم افزار ندیفرآ .3
 

افزار موجود،  انجام شد و نتایج حاصل ازنرم ]3[ع موجود، با گود مدل شده در مرج PLAXIS V8.20نرم افزار اجزاء محدود  ابتدا صحت سنجی مدل
پالستیک را قطع نکند و اي باشد که جریان  بگونه بایستی مدل مرزهاي .رفته است افزار بکار ز با نتایج مقاله داشت، که بیان کننده صحت نرماختالف ناچی

ل خاك هاي دیواره گود، مد جایی به با توجه به مسأله گودبرداري و اهمیت جا گذار نباشد ها تأثیر ترین گوه گسیختگی تشکیل شود و در جواب محتمل
 .]3[م بری شونده بکار می سخت

براي  E(eq)معادل  با درنظر گرفتن مدول االستیسیته(باشد  که داراي صلبیت خمشی و محوري می ،Plateها از المان  سازي میخ جهت مدل
 ].4[ت استفاده شده اس) مقطع میلگرد و گروت

 
 

 تاریخچهکوبی و  سیستم میخ .4
 

 شــکل رییــدر واقــع همزمــان بــا تغ. کننــد یبــه خــاك کمــک مــ شــکل رییــمقابلــه بــا تغ يکننــده بــرا بــه عنــوان عامــل مســلح هــا مــیخ کــوبی، مــیخ روش در
 .شود یحالت مقاوم در خاك م جادیسبب ا ،یکشش يرویشده و با تحمل ن در خاك  روین عیبکار رفته سبب توز یکوب خیم ستمیخاك، س

آهــن نزدیــک ویرســایلز فرانســه بــود،  ســازي راه بــراي یــک پــروژه پهــن 1972ه ســال گــذاري در خــاك بــ هــاي مــیخ یکــی از اولــین کــاربرد
بــه دلیــل ارزان بــودن ایــن روش و بــا توجــه بــه ایــن  . گــذاري در خــاك تثبیــت شــد بــرداري شــده در ماســه توســط مــیخ کــه در آن یــک شــیب خــاك

ــدتر از ســایر شــیوه   ــت، اســتفاده ا   کــه مراحــل ســاخت آن تن ــی گرف ــداوال انجــام م ــیخهــاي مت ــ   ز م ــاط اروپ ا گــذاري در خــاك، در فرانســه و ســایر نق
ــ ــزایش یاف ــن روش در ســال    .تاف ــتفاده از ای ــین اس ــان اول ــه      1975در آلم ــده گرفت ــر عه ــایر ب ــط دانشــگاه کالســروهه و شــرکت ســاختمانی ب ــود توس ب

 .]5[د ش
 
 

 نتایج تحلیل .5
 

ــر از  ]FHWA ]5 در ــیب کمت ــیخ  10ش ــراي م ــه ب ــا درج ــ  ه ــت، زی ــده اس ــیه نش ــزایش   توص ــاب اف ــالی در دوغ ــاي خ ــکیل فض ــال تش را احتم
ــی ــیخ     م ــار م ــل ب ــت تحم ــاهش ظرفی ــث ک ــأله باع ــین مس ــد و هم ــی  یاب ــا م ــایش   ه ــر فرس ــت در براب ــود و محافظ ــاهش ، ش ــاب ک ــط دوغ  توس

ــد مــی ــن. یاب ــه  در ای ــق ب ــدتحقی ــاين کــردل م ــیخ زوای ــرم 20و  15، 10 م ــا ن ــزار المــان ب ــرمحــدود و مقایســه  اف ــائم  هــاي افقــی و مکــان تغیی ق
، شــکل هـا  مـیخ  درجــه 10جـایی افقـی و قــائم بـا زاویـه      بــه مربـوط بــه حـداکثر جـا    4 و 3کل شـماره  شــ .پـردازیم  مـی هــم وضـریب اطمینـان بـا    

 ۳ 
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جـایی   بـه  مربـوط بـه حـداکثر جـا     8 و 7، شـکل شـماره   هـا  مـیخ  درجـه  15جـایی افقـی و قـائم بـا زاویـه       بـه  مربـوط بـه حـداکثر جـا     6و  5شماره 
 .باشد میها  میخه درج 15زاویه افقی و قائم با 

  
 ها درجه میخ 10جایی افقی با زاویه  به جاحداکثر  -3ل شک

 
 
 

 
 ها درجه میخ 10با زاویه  قائمجایی  به جا حداکثر -4ل شک

 

 ٤ 
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 ها خیدرجه م 15 هیبا زاو یافق ییجا به جا حداکثر -5ل شک

 
 
 
 
 

 

 
 ها خیه مدرج 15 هیقائم با زاو ییجا به جا حداکثر -6ل شک

 

 

 ٥ 
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 ها خیدرجه م 20ه یبا زاو یافق ییجا به جا حداکثر -7ل شک

 
 

 

 
 ها خیدرجه م 20 هیقائم با زاو ییجا به جا حداکثر -8ل شک

 

 گیرينتیجه .6
 

یــن ا در. گــذار اســت جــایی دیــواره گــود اثــر بــه کــه در جــا هــایی اســت یکــی از پــارامتر ،کــوبی در سیســتم مــیخهــا نســبت بــه افــق  زاویــه مــیخ
ــه ــق زاوی ــیخ   تحقی ــراي م ــه شــده ب ــا  هــاي در نظــر گرفت ــر درجــه مــی 20 و 15، 10ه ــر از  بیشــا باشــد زی ــی شــود کــه   10کمت ــن م ــانع از ای م

همــین مســأله  و دهــد یمــ شیافــزا را دوغــاب در یخــال يفضــا لیاحتمــال تشــکو  دوغــاب تحــت وزن ثقلــی خــود اطــراف نیــل قــرار گیــرد 

 ٦ 
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ــار مــیخ   ــا  باعــث کــاهش ظرفیــت تحمــل ب ــیه ــر فرســایش شــود و  م ــدو مــی توســط دوغــاب کــاهش  ، محافظــت در براب ــل   یاب ــه همــین دلی ب
 .باشد مناسب نمی

دیواره گود  ممکان قائ رییو تغ یمکان افق رییتغ ،ها نسبت به افق میخ هیزاو شیبا افزاهاي انجام شده نشان داد که  نتایج حاصل از مدل
که نتایج آنالیز در جدول  شود یم شتریب نانیاطم بیضرها نسبت به افق،  با افزایش زاویه میخ یاز طرف وشود می شتریب با سیستم نیلینگ مهار شده

 .آورده شده است 2 شماره
 

 نتایج آنالیز-2جدول 
 

 ضریب اطمینان 
 

 جابه جایی قائمحداکثر 
 (mm) 

 جایی افقی جابهحداکثر 
 (mm) 

 ها زاویه میخ
 )درجه(

64/1 67/27 31/38 10 
70/1 16/29 44/40 15 
76/1 34/34 80/45 20 

 
 

 قدردانی .7
 

 .بخاطر گزارش ژئوتکنیک انجام شده، شرکت مهندسین مشاوره ماندرو با تشکر از
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