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چکیده
عملیات گودبرداری یکی از فعالیتهای پر خطر در سااختمانسازی به حساب میآید که معمولاً به منظورهای مختلف مانند
رسیدن به سطح تراز مناسب خاک برای اجرای فونداسیون ،یا احداث طبقات زیرین انجام میشود .امروزه گزارشهای متعددی
از خساارات مالی و بعضااً جانی در شهرهای بزرگ کشور منتشر میشود ،که ناشی از عدم توجه به پایداری دیوارهی گود و نیز
نگهداری مورد نیاز آن اسات .در این مقاله با اساتداده از نرمافزار  ،Slideابتدا به بررسی پایداری دیوارهی گود در یکی از نقاط
حاشایهای شاهر قائن پرداختهشاده و سا ب بررسی و تحلیل نگهداری دیوارهی گود با استداده از روش میخگذاری خاک در
شارای مختلف انجام شده است .این پووه

ی

بررسی تقریباً کامل گودبرداری است که با استداده از تحلیل برگشتی،تحلیل

حسااسایت و تحلیل احتمالی ،در شارای قطعی و احتمالاتی انجام شاده است .طبا نتای به دستآمد ه از این مطالعه ،خاک
منطقهی مورد نظر برای گودبرداری ناپایدار است و به کارگیری روش میخگذاری تا عما مورد مطالعه ( 11متر) و شیبدار کردن
دیوارههای گود ،راهکارهای مناسااب برای رساایدن به ااریب ایمنی قابل قبود هسااتند .در انتها چند روش مختلف که دارای
اریب ایمنی قابل قبود هساتند برای اجرای گود پیشانهاد شاده است .این تحقیا الگوی جامعی را برای تحلیل دیوارههای
گودبرداری ارائه میکند که برای اجرای گودبرداری در مناطا همجوار نیز مدید خواهد بود.

کلید واژهها
تحلیل پایداری احتمالاتی شیب ،تحلیل حساسیت ،تحلیل برگشتی ،نرمافزار  ،Slideمیخگذاری

 عهده دار مکاتباتhnoferesty@birjand.ac.ir :
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روش میخگذاری و محاسبهی ضرایب ایمنی با استفاده از
روش تحلیل قطعی و احتمالاتی در شرایط مختلف ،پرداخته
شده است .میخگذاری عبارت است از قرار دادن میخ در خاک
توسط چالزنی ،که در آن یک میلگرد نقش میخ را ایفا کرده
و پس از قرار گرفتن میخ در چال ایجادشده توسط مته ،روی
آن دوغاب ریخته میشود .دوغاب تنش را از زمین به میخ
منتقل کرده و نیز از میخ در برابر خوردگی محافظت میکند.
یکی از اولین کاربردهای میخگذاری در سال  9792برای یک
پروژهی عریض سازی خط آهن در منطقهای در فرانسه بوده
است .پس از آن چون این روش ارزان و نسبتاً سریع بود ،در
فرانسه و سایر نقاط اروپا رونق یافت .در آلمان اولین کاربرد
این روش در سال  9795بود .در آمریکا نیز از اواخر دههی
 9761و اوایل  9791این روش به کار گرفته شد .کاربرد
دیوارهای میخگذاری شده در خاک در آمریکا طی دههی
گذشته افزایش یافته است ،زیرا ثابت شده که دیوارهای
میخگذاری شده از نظر فنی ،عملی هستند و در بسیاری از
موارد جایگزین اقتصادی دیوارهای حائل هستند[.]9
در این پژوهش امکان گودبرداری در منطقهی مورد نظر
و در عمق مفروض  91متری ،در شرایط بار مجاور فرضی و
حضور و عدم حضور سیستم نگهدارنده با استفاده از
تحلیلهای بازگشتی و قطعی و احتمالی ،بررسی شده است.
نتایج این تحقیق ضمن ارائهی الگویی برای تحلیل تقریباً
جامع یک گودبرداری و نگهداری آن با قطعیت بالا ،برای
اجرای گودبرداری در مناطق همجوار نیز مفید خواهد بود.

 -1مقدمه
با توجه به روند رو به رشد جمعیت شهرها بحث کاربری
اراضی و ساختوساز در شهرها و نیز منطقههای در حال
توسعه بیش از پیش مورد توجه است .یکی از ابتداییترین
مسائل مورد بحث در این ساختوسازها ،پایداری گودبرداری
و نگهداری دیوارهی گود است[ .]9گودبرداری عبارت است از
حفر کانال و ایجاد فضاهای مناسب در زمین جهت احداث
یک سازهی مشخص (پیکنی) و یا لولهگذاری برای خدمات
مختلفی چون خطوط انتقال گاز یا مواد در صنایع مختلف
که به طور عمده با خاکبرداری یا سنگبرداری و یا ترکیبی
از این دو و نیز تخلیهی خاک و سنگ از محل ،همراه
است[ .]2افزایش روزافزون ساختوساز و به دنبال آن
خبرهای ناراحتکنندهی خسارات و صدمات ناشی از عدم
توجه به پایداری گود و نگهداری مناسب آن ،پژوهش در این
زمینه را ضروری میکند[.]3
در ابتدای این تحقیق با استفاده از روشهای تعادل
حدی ،به بررسی پایداری دیوارهی گود در عمق  91متری
زمین مورد مطالعه پرداخته شده است .تحلیلهای پایداری
شیب معمولاً با روشهای تعادل حدی صورت میگیرد ،که
این روشها غالباً قبل از اختراع کامپیوتر توسعه داده شدهاند.
در روشهای تحلیل به روش تعادل حدی موقعیت سطح
لغزش بحرانی و مقدار ضریب پایداری حداقل در تعدادی
سطح لغزش محتمل ،بررسی میشوند .از جمله روشهای
تعادل حدی روشهای ارائهشده توسط بیشاپ [ ]4و نیز
جانبو [ ]5است .دقت استفاده از این روشها بستگی به
فرضیات آنها از جمله همسانگرد بودن خاک دارد ،که هرچند
فرضیات واقعی نیستند ،اما نتایج حاصل از این مفروضات
مناسب است[.]6
در بیشتر مناطق ایران گودبرداری به صورت قائم انجام
میگیرد و برای محافظت ساختمان کنار گود از مهار مایل
که یک سر آن در کف گود قرار دارد و سر دیگر آن متکی به
دیوار ساختمان مجاور است ،استفاده میشود .اغلب این
مهارها به دلیل اتصال به عضو غیر سازهای و نیز پی غیر
اصولی آنها ،هیچگونه عملکرد سازهای در راستای
پایدارسازی گود نخواهند داشت[.]9
در این تحقیق پس از بررسی پایداری شیب گود در عمق
 91متری زمین مورد نظر ،به بررسی عملکرد نگهداری به

 -2ویوگیهای ژئوتکنیکی منطقهی مورد مطالعه
زمین مورد مطالعه در شهر قائن در استان خراسان
جنوبی واقع شده است و طول و عرض جغرافیایی تقریبی
نقطهی مرکزی آن به ترتیب  5911 12شرقی و
 33 41 20شمالی است(شکل .)9
به منظور تعیین نوع و ضخامت لایههای خاک ،عملیات
حفاری گمانههای ماشینی با استفاده از دستگاه حفاری به
روش ضربهای و گمانههای دستی با استفاده از مقنی و
سهپایه انجام گرفته است .با توجه به نتایج حاصل از آزمایش
نفوذ استاندارد 9خاک دانهای محل گمانهها از نظر تراکم
نسبی در ردهی خیلی متراکم قرار داشته بهطوریکه تراکم
نسبی آن بیش از  95درصد بوده است .خاک محل مورد
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از تأثیر آب زیرزمینی چشمپوشی شده است[ .]7توسعهی
روزافزون ساختوساز به سمت مناطق با تراکم کم ساختمانی
و حواشی شهر و نیز رونق احتمالی منطقه با احداث
آموزشکده و نیز ارگانهای دیگر ،اجرای گودبرداریهای دیگر
در حواشی منطقهی مورد مطالعه را در آیندهای نزدیک
محتمل میکند ،که این دلیلی بر ضرورت انجام این تحقیق
در این منطقه بوده است.

مطالعه عمدتاً دانهای بوده و در ردهی گروه (GCشن رسدار
همراه با ماسه)(GM ،شن لایدار همراه با ماسه)،
(GP-GMشن با دانهبندی بد همراه با لای و ماسه) و
(GC-GMشن رسدار و لایدار همراه با ماسه) تشخیص
داده شده است .خصوصیات مکانیکی خاک منطقه در جدول
 9آورده شده است .در حفاریهای انجامشده ،انتهای عمق
آنها به سطح آب زیرزمینی برخورد نکرده و لذا در این تحقیق

شکل  :1موقعیت منطقهی مورد نظر برای احداث آموزشکدهی فنی قائن
جدود  :1ویوگیهای مکانیکی خاک منطقه
ویوگی

مقدار میانگین

چسبندگی (cکیلونیوتن بر مترمربع)

3/7

زاویهی اصطکاک داخلی (φدرجه)

42

وزن مخصوص (γکیلونیوتن برمترمکعب)

21/2

قطعاتی تقسیم شده و ضریب ایمنی در طول آنها محاسبه
میشود .روشهای متعددی برای تحلیل تعادل حدی وجود
دارد که تفاوت آنها در فرضیات و نیز نحوهی قرارگیری و
محاسبهی نیروها است .این تحلیلها میتواند به سرعت و به
خوبی اجرا شود[ .]91در این تحقیق از دو روش جانبو
سادهشده و بیشاپ سادهشده استفاده شده است که
روشهایی صحیح برای تحلیل شکستگی سطوح دایرهای
هستند[.]99

 -3روشهای تحلیل پایداری گود
 -1-3روش تعاددحدی و مور-کولمب

تکنیکهای تعادل حدی به صورت معمول در تحلیل
زمین لغزشها که حرکات یا جابجاییها در سطوح شکستگی
مشخص رخ میدهند ،استفاده میشود .در خاک و سنگهای
بسیار سست و هوازده عمدت ًا شکست دایرهای یا چرخشی رخ
میدهد .در روش تعادل حدی ،خاک محل مورد نظر به
77

نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

فرشادمهر و همکاران

استفاده را در دامنهی وسیعی از مسائل مهندسی ژئوتکنیک
دارد[.]93

برای همه نوع شکستگی برشی ،یک تودهی خاک یا
سنگ میتواند یک مادهی مورکولمب فرض شود .مقاومت
برشی مورکولمب ( ،)τبرای یک تنش نرمال دادهشده ( ،)σبا
جانشینی مقادیر چسبندگی اشباع (' )cو زاویهی اصطکاک
داخلی (' )φدر رابطهی ( )9به دست میآید:
()9
'   c' tan 
پایداری یک سطح با ضریب ایمنی آن که نسبت نیروهای
مقاوم (چسبندگی و زاویهی اصطکاک داخلی) به نیروهای
محرک (وزن توده ،نیروی حاصل از لرزه و  )...است ،ارزیابی
میشود[.]92

 -4-3تحلیل برگشتی

تحلیل برگشتی روشی برای ارزیابی اولیهی مقدار نیروی
مورد نیاز برای نگهداری یک شهههیب ناپایدار اسهههت .در این
روش با مشهههخصکردن نقطهای از سهههطح شهههیبدار ،مقدار
نیروی مورد نیهاز برای مقهاومت در برابر نیروهای محرک در
آن نقطه مشخص میشود .سیستم نگهداری باید به گونهای
طراحی شهههود کهه برآینهد نیروهای نگهدارنده در آن نقطه
بزرگتر یا مسههاوی نیروی بهدسههت آمده از تحلیل برگشههتی
باشد[.]93
در این تحقیق ابتدا با استفاده از ضریب ایمنی به دست
آمده از شرایط مختلف ،پنج ترکیب مختلف میخگذاری و
نگهداری پیشنهاد شده است .سپس برای اطمینان بیشتر
ابتدا با استفاده از تحلیل حساسیت ،حساسیت ضریب ایمنی
به هریک از مشخصات مکانیکی خاک بررسی شده است و در
آخر با استفاده از تحلیل احتمالی ،مطمئنترین حالتهای
گودبرداری به دست آمدهاست .لازم بهذکر است که برای
پیش بینی نگهداری مورد نیاز دیوارهی ناپایدار ،از تحلیل
برگشتی استفاده شده است.

 -2-3تحلیل حساسیت

در واقعیت ،هر پارامتر دامنهای از مقادیر را دارد.
روشهای آزمایش تاثیرات این تغییرپذیری بر روی ضریب
ایمنی ،تحلیل حساسیت است .در این روش میزان حساسیت
ضریب ایمنی به یک پارامتر خاص ،با انتخاب مقادیر مختلف
از این پارامتر در بازه ای بین کمینه و بیشینه مقادیر آن،
تعیین میشود .در بررسی میزان حساسیت هر پارامتر نسبت
به ضریب ایمنی ،پارامترهای دیگر مقادیر ثابت میانگین خود
را میگیرند[.]92
 -3-3تحلیل احتمالی

تحلیل احتمالی اولین بار سال  ،9741در زمینههای
مهندسی ساختمان و هوانوردی ،برای قابلیت اطمینان
سیستمهای پیچیده بهکار رفت .از جمله اولین استفادههای
این روش ،بهکارگیری آن در مهندسی ژئوتکنیک و در
طراحی معدن بوده است .هر پارامتر غیر قطعی ،در دامنهای
از مقادیر تعیین میشود که به وسیلهی تابع چگالی احتمال
تعریف میشود .این روش یک فرایند سیستماتیک برای
امتحان تأثیر تغییرپذیری هر پارامتر بر روی پایداری شیب
است .در مباحث ژئوتکنیکی ،توزیع نرمال کاربرد بیشتری
دارد که در آن میانگین بیشترین رخداد را دارد[.]92
روش نمونهههبرداری برای تحلیههل احتمههالی مشهههخص
میکند که چگونه از توزیع متغیرهای تصهههادفی که تعریف
نمودهایم ،دادههای تصادفی انتخاب و نمونهگیری شود .یکی
از این روشها ،روش نمونه برداری مونت کارلو اسهههت که از
تعدادی شمارهی تصادفی برای نمونهگیری از توزیع احتمالی
دادههای ورودی استفاده میکند .روش مونت کارلو بیشترین

 -4مبانی طراحی سیستم میخگذاری
طبق گزارش ادارهی بزرگراههای آمریکا 2در مورد
میخگذاری[ ،]9معمولاً میخها را با شیب بین  91تا  21درجه
در دیوارههای خاکی ناپایدار اجرا میکنند تا دوغاب به راحتی
عمق و فضای داخلی چال را پرکند .برای گودبرداری عمدت ًا
هر  9/2تا  2متر که دیواره توانایی پایداری تا رسیدن به
مرحلهی بعدی را داشته باشد ،سیستم میخگذاری را اجرا
میکنند .عموم ًا مقاومتهای کششی اسمی میخها در بازهی
بین  411تا  521مگاپاسکالی قراردارد که برای کاربرد عملی
باید ضریب ایمنی  9/9را اعمال کرد .در رابطه با طول میخها
نیز معمولاً از طول معادل  1/9ارتفاع دیواره گود استفاده
میکنند .طولهای کمتر از  1/6ارتفاع دیواره به علت عدم
کارایی در پایدارسازی دیواره بندرت مورد استفاده قرار
میگیرند.
قطرهای  21تا  51میلیمتر کاربرد بیشتری دارند و
مهمترین عامل تصمیمگیری در این رابطه ،انتخاب کمترین
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قطری است که عدم گسیختگی کششی میخ هنگام بارگذاری
را تضمین نماید .بدین منظور ضریب  CDRT3که نسبت
ظرفیت کششی به نیروی کششی وارده بر میخ است مطابق
رابطه ( )2محاسبه میشود:
 T  RT
  Tmax

()2

مرز یک مدل بستگی به طبیعت منطقه یا زمین
گودبرداری شدهی خالی از تنش دارد .مرز را بر اساس فاصله
یا تنش اعمال میکنند .در هر صورت باید مرز تا جایی ادامه
پیدا کند که تنش های موثر دیگر اثری نداشته باشند[.]92
در این تحقیق با رعایت فواصل زیاد از دیواره و کف گود،
مسائل ذکر شده لحاظ شده است .هدف این مقاله بررسی
زمین مورد نظر برای گودبرداری در عمق فرضی  91متری
بوده است .لذا ابتدا گودی با دیواره ی قائم و با عمق  91متر
مدل شده است .برای پیش بینی شرایط احتمالی آینده ،بار
ناشی از ساختمان فرضی مجاور(نوع مسکونی ،اسکلت فولادی
با کف بتنی (کف تیرچه بلوک و یا کف بتنی کامپوزیت بتن
و فولاد) ،ابعاد  31×31متر ،با  3طبقه و در فاصلهی  5متری
لب گود) ،در نظر گرفته شده است .ضیائیان و
همکاران[،]94در تحقیق خود بر روی ناحیهی  9منطقهی دو
تهران ،پس از مشورت با گروهی از مهندسان عمران و با توجه
به مبحث  6از مقررات ملی ساختمان[ ،]95وزن چنین بلوکی
را با تخمینهای تجربی این چنین محاسبه کردند:
 بار زنده =  211کیلوگرم بر متر مربع در هر طبقه
 بار مرده =  991کیلوگرم بر متر مربع در هر طبقه
بار ناشی از ساختمان برابر است با مجموع بارهای زنده و
مردهی آن .پس از جمع این دو مقدار و ضرب آن در تعداد
طبقات ( 3طبقه) ،و تبدیل واحد آن به واحد مورد استفاده
در نرمافزار  ، Slideنیروی گستردهی ناشی از بار یکنواخت
این ساختمان فرضی ،مقدار  39/499کیلونیوتن بر مترمربع
به دست آمدهاست .این بار یکنواخت در فاصلهی  5متری از
لب دیوارهی گود ،و به طول  31متر (طول ساختمان
مفروض) ،در مدل گود اعمال شده است(شکل .)2

CDRT 

در اینجا   Tفاکتور مقاومت کششی میلگردRT ،
ظرفیت کششی اسمی میلگرد γ ،ضریب بارگذاری و Tmax

بیشینه نیروی کششی وارده بر میخهای بارگذاری شده است.
ظرفیت کششی میلگرد نیز از رابطه ( )3محاسبه میشود:
RT  At  f y

()3

در اینجا  Atسطح مقطع میلگرد و  fyمقاومت اسمی
تسلیم میلگرد است .فاکتور خوردگی نیز در انتخاب قطر موثر
است ولی امروزه به جای تأثیر دادن فاکتور پیچیده خورندگی
زمین بیشتر از فولادهای پوششدار ضد خوردگی استفاده
میشود.
قطر چالهای لازم برای نصب میخها نیز طوری انتخاب
میشود که پس از قرارگیری میخ در وسط چال حداقل 25
میلیمتر فضا در هر طرف میخ برای تزریق دوغاب باقی بماند.
میزان استحکام اتصال دوغاب به خاک نیز بستگی به جنس
خاک و نوع حفاری چال دارد .برای مقاصد طراحی باید
مقاومت اتصال برحسب متر از طول چال و طبق رابطه ()4
محاسبه شود:
rPO    qu  DDH

()4

در اینجا  rPOمقاومت بیرونکشی میخ 4برحسب متر یا
همان استحکام اتصال qu ،مقاومت اتصال میخ-دوغاب-خاک
برحسب کیلوپاسکال و  DDHقطر چال حفاری است.
برای اطمینان از عدم گسیختگی میخ از محل اتصال
دوغاب به خاک باید مشابه رابطه ( )2کنترل لازم به شرح زیر
انجام شود:
()5

 PO  RPO
 1.0
  Tmax

 -6تحلیل پایداری دیوارهی گود
 -1-6تحلیل با استداده از ریب ایمنی قطعی

CDR PO 

بر اساس گزارش ادارهی بزرگراهها ،به منظور پایداری
کوتاه مدت دیوارهی گود میخگذاری شده ،ضریب ایمنی
دیواره باید بیش از  9/3باشد[ .]9مشخصات مکانیکی خاک
منطقه به گونهای است که از همان عمق دو متری ،دیواره
ناپایداری نشان دادهاست .در این مقاله هدف بررسی پایداری
در عمق  91متری و ارائهی راهکار برای رسیدن به این عمق

در اینجا  CDRPOنسبت مقاومت اتصال به نیروی
کششی وارده بر میخ  PO ،فاکتور مقاومت اتصالی،
 RPO  rPO  LPظرفیت اتصال اسمی میلگرد و  LPطول
تحت کشش بیرونکشی میلگرد است.
 -5مدلسازی گودبرداری
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عمق کف گود ،برابر با  9743کیلونیوتن بوده است(شکل .)3
پس از مشاهدهی ناپایداری در عمق  91متر ،برای
پایدارسازی دیوارهی گود ،نگهداری به روش میخگذاری و در
شرایط مختلف بررسی شده است.

بوده است .لذا از ابتدای کار مستقیماً بر روی عمق  91متری
کار شده است ،تا نتیجهی مطلوب حاصل شود.
با استفاده از تحلیل برگشتی ،مقدار نیروی مورد نیاز برای
پایداری دیوارهی گود ،در نقطهای واقع در عمقی برابر با نصف

شکل  :2مدد اولیهی گود به همراه بار مجاور

شکل  :3گودبرداری در عما  11متر و تحلیل برگشتی مربوط به آن

دیواره گود در هر یک از حالاتی که در ادامه بررسی شده
است ،چنانچه قطر  22میلیمتر شرط  CDRT≥1را تامین
نکرد از قطر میخ بزرگتر و در صورتی که  CDRمحاسبه شده
خیلی بیشتر از یک بود از قطرهای کمتر استفاده شده است.
همچنین کنترل قطر چال نیز برای تامین  CDRPO≥1به
روشی مشابه انجام شده است .برای محاسبه  CDRTو

با توجه به نکات مرتبط با طراحی سیستم میخگذاری که
پیشتر مطرح شد ،در این تحقیق ابتدا از مشخصات میلگرد
نوع آج  ،411با قطر  22میلیمتر[ ]96برای پایدارسازی
دیواره گود استفاده شده است .برای تامین حداقل 25
میلیمتر دوغاب سیمانی دورتادور میخ ،قطر چالها نیز
معادل  96میلیمتر پیشنهاد شده است .هنگام مدلسازی
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مقاومت بیرونکشی میخها محاسبه شده است .مشخصات
نهایی میخهای  22میلیمتری که در نرمافزار  Slideوارد
شده در جدول  2آمده است.
با تغییر در مشخصات گود (شیب دیوارهی گود) و
سیستم میخگذاری (فاصله افقی میخها ،فاصله عمودی
میخها ،طول و قطر میخها و قطر چال) ،ضرایب ایمنی برای
هر حالت محاسبه شده است .در حالات شیب مختلف ،اعمال
شیب به میزان بیش از  3متر (افقی) به 91متر(قائم) ،به دلیل
نیاز به فضای بیش از حد ،در نظر گرفته نشدهاست .با توجه
به مقدار ضریب ایمنی مطلوب ( )9/3و بهینهکردن گود و
میخگذاری 5 ،حالت مطلوب و بهینه برای اجرای گودبرداری
پیشنهاد شده است (جدول .)3

 CDRPOبه پارامترهای  Tmaxو  LPنیاز است که پس از
مدلسازی دیواره میخگذاری شده و براساس سطح لغزش
حاصله به روش بیشاپ ساده شده برای میخی که
بحرانیترین شرایط بارگذاری را دارد محاسبه شدهاند .دیگر
پارامترهای مورد نیاز برای محاسبات نیز از گزارش اداره
بزرگراهها[ ]9و کاتالوگ شرکت سازنده میلگردها[]96
اقتباس شده است .با توجه به گزارش ادارهی بزرگراههای
فدرال در مورد میخگذاری[ ،]9میانگین مقاومت اتصال5
دوغاب به یک خاک شن و ماسهای مشابه گودبرداری فعلی
و با فرض حفاری چرخشی چالها  949کیلوپاسکال و ضریب
ایمنی برای استحکام اتصال  2است .پس از تقسیم استحکام
اتصال بر ضریب ایمنی مربوط به آن و استفاده از رابطه ()4

جدود  :2مشخصات میخهای  22میلیمتری به کارگرفتهشده برای مدد کردن اولیه دیواره گود[]96
نوع میخ

قطر میخ

قطر چاد

()mm

()mm

22

96

میلگرد آجدار
جناقی (آج )411

سطح مقطع

مقاومت

ظرفیت

مقاومت اتصاد

مقاومت

موثر میخ

کششی میخ

کششی موثر

دوغاب به خاک

اتصاد موثر

mm2

(

)

)(MPa

میخ ()kN

)(kPa

()kN/m

411

99

949

96/9

346

جدود  :3پن شیوهی گودبرداری پیشنهادی با ریب ایمنی ،شیب و مشخصات میخگذاری بهینه

شماره

عما ()m

شیب دیواره نسبت به افا ()degree

()kN

نیروی مورد نیاز در تحلیل برگشتی

طود میخ ()m

قطر میخ ()mm

قطر چاد ()mm

فاصله افقی میخها ()m

5

91

93/3

271

6

21

96

9/95

9/95

4/94

9/41

9/33

9/95

9/19

در حالت اول و دوم دیواره قائم ،و در حالتهای سوم و
چهارم و پنجم به ترتیب شیب های 94/3درجه ( 9متر افقی
در  91متر قائم) 99/9 ،درجه (دو متر افقی در  91متر قائم)
و  93/3درجه (سه متر افقی در  91متر قائم) اجرا شده است.
برای هر پنج حالت گودبرداری ،میزان میلگرد مورد نیاز برای
هر مترمربع برحسب کیلوگرم آورده شده است .برای محاسبه

دیواره )(kg

4

91

99/9

979

9

22

96

9/95

9/95

6/99

9/36

9/35

9/95

9/14

میلگرد مورد نیاز در هر متر مربع

3

91

94/3

9395

9

21

96

9/5

9/5

9/69

9/33

9/36

9/5

9/92

روش بیشاپ ساده شده

2

91

71

9743

9/5

22

96

9/5

9/5

7/73

9/36

9/34

9/5

9/92

روش جانبو ساده شده

فاصله عمودی میخها ()m

 FSحداقل دیواره میخگذاری شده به

 FSحداقل دیواره میخگذاری شده به

CDRT

CDRPO

9

91

71

9743

6

21

97

9/25

9/25

7/49

9/35

9/32

9/25

9/16

میزان میلگرد مصرفی ،حاصل تقسیم طول میخ به
حاصلضرب فاصلهی افقی و عمودی میخها در وزن یک متر
میلگرد ضرب شده است .انتخاب هریک از این پنج روش
بستگی به نظر کارشناس مربوطه و بررسی از جهات مختلف
از قبیل مسائل اقتصادی و اجرایی دارد .با توجه به جدول 3
بهینهترین شیوهی گودبرداری از لحاظ ضریب ایمنی مناسب
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برآورد شده است .مقاومت اتصال میخ به صفحه فولادی دهانه
چال 6دیگر پارامتر ورودی نرمافزار است که در صورت عدم
انجام آزمایش معمول ًا معادل ظرفیت کششی میخها برآورد
میشود .همچنین مقاومت اتصال دوغاب به خاک 96/9
کیلونیوتن بر متر به کمک رابطه ( )4و با فرض چال 96
میلیمتری و ضریب ایمنی  2برآورد شده است.

و مصرف میلگرد ،گودبرداری در حالت شماره  5بودهاست
(شکل  .)4در شکل -4الف مشخصات وارد شده در نرمافزار
برای سیستم میخگذاری حالت شماره  5نشان داده شده
است .همانگونه که مشاهده میشود ظرفیت کششی میخها
 63کیلونیوتن است که طبق رابطه ( )3برای میخی به قطر
 21میلیمتر(قطر موثر  )97و با فرض ضریب ایمنی 9/9

(الف)

(ب)
شکل  :4نتیجه تحلیل قطعی گودبرداری حالت شماره  :5الف -ریب ایمنی به روش بیشاپ ،ب -توزیع بار برروی میخها()Tmax=36kN

هر پارامتر در ضریب تغییرات مربوط به آن پارامتر ضرب
میشود تا انحراف معیار به دست آید.
برای محاسبه ضریب ایمنی گودبرداری ،خصوصیات
خاک (  ،cو  ،) و همچنین مقاومت اتصال خاک به میخ
غیر قطعی فرضگردید .ضریب تغییرات پارامترهای خاک با
توجه به تجربیات آزمایشگاهی[ ]99و ضریب تغییرات
مقاومت اتصال خاک به میخ نیز با توجه به گزارش اداره
بزرگراهها[ ]9مطابق جدول  4انتخاب گردید .با توجه به

 -2-6اجرای تحلیل حساسیت و تحلیل احتمالی

یکی از موثرترین ابزارها بهنگام اجرای تحلیل حساسیت
و تحلیل احتمالی در مسایل ژئوتکنیکی ،استفاده از
شبیهسازی مونتکارلو[ ]93است .در روش شبیهسازی
مونتکارلو برای محاسبه ضریب ایمنی بهجای استفاده از
مقدار قطعی یک پارامتر خاک ،از مقادیر تصادفی استفاده
میشود که از بازه تغییرات مربوط به آن پارامتر انتخاب
شدهاند .برای تعریف این بازه تغییرات ،میانگین آزمایشگاهی
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شکل  5نمودار حساسیت ضریب ایمنی دیواره در حالت
شماره  5جدول  3را نسبت به ویژگیهای خاک در روش
بیشاپ سادهشده نشان دادهاست .با توجه به شکل ،ضریب
ایمنی دیواره نسبت به ویژگیهای خاک حساسیت نشان
میدهد که این امر دلیلی بر ضرورت انجام تحلیل احتمالی
بوده است .مطابق شکل  ،5تغییرات زاویه اصطکاک داخلی و
وزن مخصوص خاک تأثیر بیشتری بر مقدار ضریب ایمنی
دیواره دارد و بنابراین در تعیین مقدار این دو پارامتر دقت
بیشتری باید صرف شود.

جدول  4میزان انحراف معیار هریک از مشخصات خاک ،با
استفاده از رابطهی ( )6به دست آمدهاست.
 V  

()6

که در این رابطه : σ ،انحراف معیار :V ،ضریب تغییرات
و  : μمیانگین است[.]99
برای اجرای تحلیل حساسیت ،از توزیع نرمال استفاده
شده و مقادیر فاصله نسبی از حداقل و حداکثر مقدار هر
پارامتر توسط نرمافزار با توجه به نوع توزیع ،وارد شده است
(جدول .)5

جدود :4رایب تغییرات مربوط به ویوگیهای خاک


ضریب تغییرات،

21
93

ویژگی
چسبندگی c

زاویهی اصطکاک داخلی φ
وزن مخصوص γ

9

مقاومت اتصال خاک به میخ

7

)%( V 

جدود  :5خصوصیات آماری پارامترهای تصادفی و متغیر
میانگین،

انحراف

فاصله نسبی از حداقل

فاصله نسبی از حداکثر

معیار σ

مقدار پارامتر

مقدار پارامتر

1/994

2/352

2/352

96/39

96/39
4/242
39/19

نام ویوگی

توزیع

چسبندگی (کیلونیوتن بر متر مربع)

نرمال

3/724

زاویهی اصطکاک داخلی (درجه)

نرمال

42

5/46

وزن مخصوص (کیلونیوتن بر متر مکعب)

نرمال

21/2

9/494

4/242

مقاومت اتصال خاک به میخ
(کیلونیوتن بر مترمربع)

نرمال

949

92/67

39/19

μ

شکل  : 5نمودارهای حساسیت ریب ایمنی دیواره به مشخصات مکانیکی خاک

بررسی قرار میگیرد .احتمال گسیختگی ( )PFطبق رابطه
( )9تعریف میشود[:]99

در تحلیل احتمالی علاوه بر ضریب ایمنی ( )FSدو پارامتر
احتمال گسیختگی ( )PFو شاخص اعتماد ( )RIنیز مورد
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  100
N T 

()9

NF

PF  


گرفتهاست .لازم به ذکر است که از اجرای شیب با بیش از 3
متر جابجایی افقی در  91متر قائم ،به دلیل نیاز به فضای
بیش از حد ،خودداری شده است .در هر یک از حالتهای
پیشنهادی ،مقادیر شاخص اعتماد و احتمال گسیختگی به
دو روش بیشاپ سادهشده و جانبو سادهشده به دست
آمدهاست .در اجرای تحلیل احتمالی با استفاده از نرمافزار
 ،Slideاز روش نمونهبرداری مونتکارلو با تعداد نمونههای
تصادفی معادل  35111استفاده شده است .افزایش تعداد
نمونه بیش از  35111تاثیری بر احتمال شکست و شاخص
اعتماد نداشتهاست.
در جدول  6نتایج حاصل از تحلیل احتمالی به دو روش
بیشاپ ساده و جانبو ساده برای  7حالت مختلف پیشنهاد
شده (پنج حالت مشابه با تحلیل قطعی از شماره  9تا  5و
چهار حالت بهینه و جدید که احتمال گسیختگی آنها تقریب ًا
برابر با صفر است از شماره  6تا  )7آورده شده است .طبق
جدول  ،6از بین  4روش پیشنهادی جدید کمترین مقدار
مصرف میلگرد در روش شماره  6بودهاست (شکل  )6و نیز
تنها در روش شماره  7گودبرداری به روش قائم اجرا شده
است (شکل .)9

در اینجا NF ،تعداد نمونههای با ضریب ایمنی کمتر از 9
و  NTتعداد کل نمونههای تحلیل شده است .شاخص
اعتماد( )RIدیگر ملاک رایج مورد استفاده برای قضاوت در
تحلیلهای احتمالی است که در صورت استفاده از توزیع
نرمال طبق رابطه ( )9محاسبه میشود[:]99
 FS  1
 FS

()9

RI 

در اینجا   FSو   FSبه ترتیب میانگین و انحراف معیار
ضریب ایمنی بدستآمده پس از  Nبار شبیهسازی مونتکارلو
هستند .طبق استاندارد اداره مهندسی ارتش امریکا 9پس از
انجام یک تحلیل احتمالی درصورتی یک سازه خاکی پایدار
فرض میشود که علاوه بر مقدار ضریب ایمنی ،پارامتر
احتمال گسیختگی بین  10-4تا  10-6و پارامتر شاخص
اعتماد بین  3تا  5باشد[.]97
در انجام تحلیل احتمالی ،مشابه تحلیل قطعی و با تغییر
در شیب دیواره و مشخصات میخها ،روشهای اجرای
مختلفی برای گودبرداری پیشنهاد شده و مورد تحلیل قرار

جدود  :6نتای تحلیل احتمالی دو روش به دست آمده در تحلیل قطعی و نیز حالات پیشنهادی مطلوب و بهینهی دیگر

شماره

عما ()m

شیب دیواره نسبت به افا ()degree

طود میخ ()m

قطر میخ)(mm

قطر چاد)(mm

فاصله افقی میخها ()m

فاصله عمودی میخها ()m

 FSمیانگین

)%( PF

)RI (normal

 FSمیانگین

)%( PF

)RI (normal

میلگرد مورد نیاز در هر مترمربع دیواره)(kg

9

91

71

6

21

97

9/25

9/25

9/39

5/39

9/49

9/34

6/51

9/37

7/49

2

91

71

9/5

22

96

9/5

9/5

9/37

4/99

9/59

9/36

5/62

9/45

7/73

3

91

94/3

9

21

96

9/5

9/5

9/35

6/19

9/49

9/37

4/55

9/53

9/69

4

91

99/9

9

22

96

9/95

9/95

9/37

4/63

9/52

9/39

5/12

9/47

6/99

5

91

93/3

6

21

96

9/95

9/95

9/42

3/97

9/64

9/35

5/99

9/44

4/94

6

91

93/3

9/5

22

912

9/25

9/25

2/22

1

3

9/96

1/117

2/54

94/31

9

91

93/3

9/5

22

97

9/91

9/91

2/27

1

3/19

9/71

1

2/61

99/49

9

91

94/3

9

22

912

9

9

2/32

1

2/77

9/73

1

2/64

21/96

7

91

71

9/5

25

97

9

9

2/35

1

3/92

9/75

1

2/66

29/99

حداقل پارامترهای تحلیل احتمالی در
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(الف)

(ب)
شکل  :6نتای تحلیل احتمالاتی گودبرداری حالت شمارهی  6به روش های :الف -بیشاپ سادهشده ،ب -جانبو سادهشده

شروط تحلیل پایداری احتمالاتی بطور نسبی برآورده شود،
مشخصات سیستم میخگذاری بطور قابل ملاحظهای تقویت
شده است .انتخاب نهایی هر یک از حالتهای موجود در
جدول  ،6همانگونه که قبل ًا هم اشاره شد ،بستگی به
ملاحظات دیگری نظیر مسائل اقتصادی و اجرایی نیز دارد.

برای حالتهای  9تا  5کنترلهای مربوط به
گسیختگیهای کششی و بیرونکشی میخها قبلاً در جدول
 3انجام شده است .در رابطه با حالتهای  6تا  7نیز نیازی به
انجام این کنترلها نیست زیرا در این حالتها ،سیستم
میخگذاری نسبت به حالتهای  9تا  5به لحاظ قطر میخ،
چال و فواصل میخها تقویت شده است.
با نگاهی به جدولهای  3و  6ملاحظه میشود که در هر
دو حالت تحلیل قطعی و احتمالاتی کمترین مصرف میلگرد
مربوط به دیوارههای با کمترین شیب طراحیشده (3متر
افقی در  91متر قائم) است که نتیجهای کامل ًا منطقی است.
همچنین مشاهده میشود که در حالتهای  6تا  7برای اینکه

 -7نتیجهگیری
در این مقاله با اسهههتفاده از روش تعادلحدی و نرمافزار
 ،Slideابتدا پایداری خاک منطقهای در حاشیهی شهر قائن،
برای گودبرداری در عمق  91متر بررسههی شههده است که با
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بودهاسههههت .در روش تحلیههل قطعی 5 ،روش گودبرداری
مختلف همراه با نگهداری پیشههنهاد گردیدهاسههت .در روش
تحلیهل احتمهالی نیز این  5روش بعلهاوهی  4روش بهینهی
دیگر با احتمال گسههیختگی صههفر پیشههنهاد شههده اسههت.
اسههتفاده از هر یک از این روشها بسههتگی به میزان دقت و
پایداری مورد نظر در پروژه و نیز نظر کارشناس متخصص و
مسائل اقتصادی و اجرایی دارد .نتایج این مقاله الگوی تقریباً
کههاملی برای گودبرداری در منطقهههی مورد مطههالعههه ارائههه
میدههد ،که میتواند برای اجرای گودبرداری در این منطقه
و مناطق مجاور به کار رود.

توجهه بهه نهاپایداری دیواره از روش تحلیل برگشهههتی برای
محاسههبه مقدار نیروی مورد نیاز جهت رسههیدن به ضههریب
ایمنی مجاز  9/3استفاده شده است.
بها توجهه بهه مقهدار نیروی محاسهههبهشهههده در تحلیل
برگشهههتی ،از ترکیبی از روشهههای میخگههذاری و تغییر
شهیبدیواره برای رسهیدن به پایداری مناسهب گود استفاده
شههده اسههت .در این راسههتا ،حالتهای مختلفی از ترکیب
میخگذاری با اصهلاح شیبدیواره مورد بررسی قرارگرفته که
پیشنهاد این روشها بر مبنای ایجاد کمترین شیب (نزدیکی
دیواره به زاویهی قائم) و نیز بهینهسازی مشخصات میخها از
لحههاظ طول ،قطر ،فههاصهههلههه عمودی و افقی میخگههذاری

(الف)

(ب)
شکل  :7نتای تحلیل احتمالاتی گودبرداری حالت شمارهی  9به روش های :الف -بیشاپ سادهشده ،ب -جانبو سادهشده

919

پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن-نشریه علمی

ژئوتکنیکی گودبرداری در حاشیه شهر قائن-مدلسازی احتمالاتی

[10] Eberhardt, E. (2003). Rock slope stability
analysis utilization of advanced numerical
techniques. Earth and Ocean Sciences at UBC,
Vancouver, Canada.
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Bond strength
Plate capacity
7
USACE

Standard Penetration Test, SPT.
FHWA
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Capacity-to-demand ratio
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Pullout resistance
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